ZMIANY KLIMATU
B I U L E T Y N

I N F O R M A C Y J N Y

Nr 19

2009 r.

ISSN 1426-9546
INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA

Spis

treści

POLITYKA
Przemówienie Ministra Macieja Nowickiego prezydenta COP14 na
otwarcie Konferencji COP15 .............................................. 2
Negocjacje bez szerokiego dostępu do informacji – brak równego
uczestnictwa stron w procesie negocjacji globalnego
porozumienia w sprawie zmian klimatu ............................... 3
Adaptacja do zmian klimatu a bezpieczeństwo żywnościowe nieformalne spotkanie ministrów ......................................... 4
Zmiany klimatu i możliwości ich konsekwencji dla
bezpieczeństwa. Raport Sekretarza Generalnego ONZ ......... 5
CCS – podziemne składowanie dwutlenku węgla w Polsce........... 5
Krytyka polityki klimatycznej Unii Europejskiej .......................... 6
NAUKA I MONITORING
Trzecia Światowa Konferencja Klimatyczna ................................ 7
Polska członkiem International Carbon Capture and Storage
Group.................................................................................. 7
DZIAŁANIA NA RZECZ REDUKCJI EMISJI I ADAPTACJI
DO ZMIAN KLIMATU
Biała księga w sprawie adaptacji do zmian klimatu ...................... 8
System zielonych inwestycji w Polsce…………………………….8
Zmiany emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej ............ 9
CIEKAWOSTKI
Projekt „Desertec......................................................................... 9
Bułgaria może odebrać Czechom pierwszeństwo w fotowoltaice 10
Ładowarki przyjazne środowisku ............................................... 10
Warszawa ma pierwszy punkt ładowania samochodów
elektrycznych .................................................................... 10
Ostrzeżenia służb lodowych....................................................... 11
Niebezpieczne obniżenie poziomu wód Jeziora Titicaca ............. 11
INFORMACJE INTERNETOWE.......................................... 11
KALENDARZ PRZYSZŁYCH ZDARZEŃ........................... 11
LITERATURA ........................................................................ 12

TEMAT WYDANIA

KONFERENCJA KLIMATYCZNA –
COP 15

Konwencja Klimatyczna
ONZ
(Ramowa
Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian
Klimatu (UNFCCC – United Nations Framework
Convention on Climate Change) to największe światowe porozumienie w sprawie zmian klimatu. Podpisana
została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych
na temat Środowiska i Rozwoju w 1992 r. w Rio de
Janeiro. Traktat określa założenia międzynarodowej
współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia.
Przyjęty w 1997 r. Protokół z Kioto, który wszedł
w życie w lutym 2005 r. wprowadził prawnie wiążące
limity emisji gazów cieplarnianych. Celem ich wprowadzenia było zredukowanie w latach 2008 – 2012
globalnych emisji gazów cieplarnianych o 5% w stosunku do poziomu z 1990 r. Osiągnięcie tego celu
wymagało zobowiązania się krajów rozwiniętych,
odpowiedzialnych za większość emisji do redukcji ich
emisji o 8%, zaś krajów, które na początku lat 90-tych
rozpoczęły przekształcanie swych gospodarek o 6%.

Dotychczas protokół ratyfikowało 189 państw. Zobowiązania
do redukcji emisji zapisane w Protokole z Kioto kończą się
w 2012 roku.
Konferencja Stron (COP – Conference of the Parties) to coroczne najważniejsze spotkanie krajów, które podpisały Konwencję Klimatyczną ONZ.
Negocjacje przyszłego porozumienia oparte są na Planie Działań przyjętym na Bali w 2007 r. w trakcie COP 13 i prowadzone są w dwóch kierunkach.
1. Grupa Ad hoc do spraw długofalowej współpracy w ramach
Konwencji – AWG LCA (Ad Hoc Working Group on Longterm Cooperative Action under the Convention) – skupia się na
czterech blokach tematycznych tworzących wspólną wizję długookresowej polityki klimatycznej:





redukcja emisji,
adaptacja do zmian klimatu,
transfer technologii,
finansowanie działań w krajach rozwijających się
i w krajach z gospodarką w okresie przejściowym.

2. Zobowiązania w okresie krótszym po zakończeniu działania
Protokołu z Kioto.

sza bazowego o 15 – 30% do roku 2020, wdrożonej co
najmniej poprzez prawodawstwo krajowe, ze szczególnym uwzględnieniem takich krajów jak Chiny, Indie,
Brazylia;
 niezbędnej skali finansowania na poziomie globalnym
wraz ze wskazaniem źródeł (środki publiczne, rynek
węglowy, środki prywatne) oraz struktura architektury
zarządzania środkami;
 mechanizmów elastycznych, w tym nowych mechanizmów rynkowych (mechanizmy sektorowe) oraz włączenie pochłaniania dwutlenku węgla przez ekosystemy,
głównie lasy (LULUCF);
 zdefiniowania mechanizmu przeciwdziałającego wylesieniom (REDD) oraz wspierającego ponowne zalesienia (REDD+) w krajach rozwijających się.
Dodatkowo oczekiwana jest deklaracja polityczna państw rozwiniętych o dobrowolnej inicjatywie ustanowienia programu
szybkiej pomocy finansowej (fast-start financing) ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb adaptacyjnych krajów najbiedniejszych i najbardziej narażonych na negatywne skutki zmian
klimatu. Przebieg negocjacji wskazuje jednak, że osiągnięcie
przyjętych na Bali celów (tj. prawnie wiążącego porozumienia)
będzie bardzo trudne.

Obecna 15. sesja COP ma za zadanie zakończenie procesu rozpoczętego na Bali. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej popiera na forum Konwencji Klimatycznej uzgodnione
przez wszystkie państwa członkowskie stanowisko całej
Wspólnoty.
Priorytetem Unii Europejskiej na Konferencję w Kopenhadze
jest uzgodnienie prawnie wiążącego porozumienia, opartego na
kluczowych elementach architektury Protokołu z Kioto, obejmującego wszystkie cztery filary Planu Działań z Bali: zarówno kolejny okres zobowiązań do redukcji po roku 2012, jak
również działania na rzecz redukcji emisji z najbardziej zaawansowanych krajów rozwijających się, kwestie finansowania
działań adaptacyjnych i mitygacyjnych w krajach rozwijających się a także rozwój oraz transfer technologii przyjaznych
klimatowi.
Głównym celem nowego porozumienia jest ograniczenie globalnego wzrostu emisji do maksymalnie 2o Celsjusza (będzie to
możliwe tylko wtedy, jeżeli globalny poziom emisji gazów
cieplarnianych przestanie wzrastać w roku 2020 i zostanie
zmniejszony o 50% do roku 2050) oraz określenie działań niezbędnych do podjęcia w celu adaptacji do już zachodzących
zmian klimatu.
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PRZEMÓWIENIE MINISTRA
MACIEJA NOWICKIEGO,
PREZYDENTA COP 14,
NA OTWARCIE KONFERENCJI COP 15
7 grudnia 2009 r.

Drodzy delegaci z całego świata, Panie
i Panowie,

Pożądanym wynikiem Konferencji w Kopenhadze jest osiągnięcie porozumienia, które powinno zawierać ustalenia w zakresie:
 podjęcia przez wszystkie kraje rozwinięte łącznego zobowiązania do redukcji emisji do roku 2020 o 25 – 40%
w stosunku do roku 1990 oraz przyjęcia długoterminowego celu indykatywnego do roku 2050 w wysokości
80%;
 zgody najbardziej zaawansowanych krajów rozwijających się do redukcji emisji w porównaniu do scenariu2

Od zarania dziejów energia były niezbędnym czynnikiem dla funkcjonowania człowieka na ziemi. Energii dostarczała biomasa, wiatr, woda oraz energia
zwierząt pociągowych. To właśnie ta
energia umożliwiła ludzkości rozwój cywilizacyjny. Człowiekowi udało się dotrzeć do kopalnych zasobów surowców energetycznych, które natura gromadziła w ziemi przez miliony lat.
Wykorzystując zasoby paliw kopalnych, XIX i XX wiek stały
się epoką niebywałej technicznej rewolucji, wiekami przemy-
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słu i transportu, ale także wiekiem szybko rosnących różnic
między bogatymi i biednymi. W ubiegłym stuleciu, zwiększało
się także zanieczyszczanie atmosfery oraz pogłębiał się zanik
różnorodności biologicznej w wielu regionach świata.
Zagrożenie to w końcu osiągnęło skalę globalną, czego pierwszym niepokojącym sygnałem było pojawienie się dziury
w warstwie ozonowej w stratosferze, spowodowanej emisją
freonów i halonów. Fakt ten przyczynił się do tego, że ludzie
zaczęli uświadamiać sobie, że ich ekspansja w środowisko
osiągnęła granice wyznaczone przez ograniczoną ilość miejsca
na planecie, na której żyją organizmy, że dalszy rozwój w ten
sam sposób będzie stanowić zagrożenie dla ich własnego istnienia. Możemy podziękować naukowcom, którzy przyczynili
się do odkrycia zagrożenia z tym związanego oraz pochwalić
wszystkie te kraje, które szybko na nie zareagowały. Ta zdolność do mobilizacji przeciwko globalnym zagrożeniom powinna stać się dla nas doskonałym przykładem solidarności.
Obecnie ludzkość stoi w obliczu jeszcze większego zagrożenia, jakim jest globalne ocieplenie spowodowane emisją gazów
cieplarnianych wynikającą z działalności człowieka. Paradoks
polega na tym, że przyczyną globalnego ocieplenia jest produkcja energii pochodzącej z paliw kopalnianych, tych samych, dzięki którym dokonał się tak wielki postęp w minionych latach i które nadal są motorem nieustannie rozwijającej
się gospodarki światowej. Zagrożenie wynikające z globalnego
ocieplenia po raz pierwszy sygnalizowane było przez naukowców, a przyjęta w 1992 r. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z protokołem z Kioto stały się najważniejszym mechanizmem w walce ze
zmianami klimatycznymi.
Dzisiaj, tu w Kopenhadze, rozpoczyna się już 15. Konferencja
Klimatyczna. Jesteśmy świadomi faktu, że wszystkie narody
świata mają wyjątkowo wysokie oczekiwania wobec tej konferencji. Jak wskazano w Planie Działania z Bali, tegoroczna
konferencja powinna określić kierunek walki ze zmianami klimatycznymi w najbliższych dziesięcioleciach. Kraje, które
emitują największe ilości dwutlenku węgla oraz innych gazów
cieplarnianych powinny podjąć poważne zobowiązania do
zmniejszenia tych emisji. Krajom rozwijającym się, a w szczególności tym najsłabiej rozwiniętym pod względem ekonomicznym, należy zaoferować finansową, technologiczną oraz
organizacyjną pomoc, umożliwiającą im przystosowanie się do
skutków zmian klimatu. Krajom tym należy zapewnić również
możliwość szybszego rozwoju, zarówno pod względem ekonomicznym jak i społecznym, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Działanie takie powinno w naturalny sposób wynikać z ludzkiej solidarności.
Nie jest prawdą, że wysiłki podjęte w celu zapobiegania zmianom klimatu przynoszą jedynie ofiary i koszty. Przede wszystkim są świetną okazją dla wszystkich krajów do wprowadzenia
zasadniczych zmian w ich systemach gospodarczych, umożliwiają rozwój nowoczesnych, skutecznych i energooszczędnych
technologii oraz są szansą na stopniową rezygnację z paliw kopalnych na rzecz czystej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej będącej największym jej
źródłem.
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Panie i panowie, drodzy delegaci z całego świata, tu, w Kopenhadze, będziemy decydować o przyszłości naszej planety.
To historyczny moment i chciałbym, aby każdy z Nas miał
świadomość tego, że uczestniczy w niezwykłym wydarzeniu.
To uczucie powinno obudzić w Nas ducha solidarności i kompromisu. W tej historycznej chwili, niech każdy z nas pamięta
o wspólnym celu, jakim jest rozwiązanie globalnego problemu.
Tylko postępując w taki sposób będziemy w stanie osiągnąć
porozumienie na poziomie globalnym; porozumienie, które będzie służyć całej ludzkości. Zróbmy wszystko by osiągnąć ten
cel.
Panie i Panowie, piętnastą Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu uważam za rozpoczętą.

NEGOCJACJE BEZ SZEROKIEGO DOSTĘPU
DO INFORMACJI – BRAK RÓWNEGO
UCZESTNICTWA STRON W PROCESIE
NEGOCJACJI GLOBALNEGO
POROZUMIENIA W SPRAWIE ZMIAN
KLIMATU

Piętnasta sesja Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej
COP15 (Conference of the Parties to the UNFCCC Convention) i 5 sesja Spotkania Stron Protokołu z Kioto CMP5 (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to
the Kyoto Protocol) w Kopenhadze w grudniu 2009 r. zapisze
się w historii negocjacji klimatycznych nie tylko jako spotkanie, na którym miały zakończyć się wieloletnie starania o przyjęcie globalnego i długoterminowego porozumienia w sprawie
zmian klimatu na okres po 2012 r. – jest to także wydarzenie,
które w bezprecedensowy sposób ukazało implikacje braku
równego udziału wszystkich stron w procesie decyzyjnym.
Historia dotychczasowych negocjacji klimatycznych dowodziła, że tylko negocjatorzy spełniający określone kryteria byli
w stanie w pełni reprezentować swoje kraje/grupy w trakcie
procesu negocjacyjnego. Związane to było z tym, że najważniejsze decyzje i rozstrzygnięcia zapadały w małej grupie osób
w miejscach, których lokalizacji próżno było szukać w oficjalnym programie spotkań. Negocjatorzy musieli więc wykazać
się nie tylko doskonałą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami
negocjacyjnymi, ale także z premedytacją i na czas zdobywać
informacje natury logistycznej. Często ten ostatni aspekt przesądzał o rzeczywistej możliwości wpływu delegata na przebieg
decyzyjny, a tym samym zagwarantowanie, że interesy jego
kraju lub grupy będą odpowiednio reprezentowane na forum
międzynarodowym.
Ostatnie 2 lata poprzedzające konferencję klimatyczną w Kopenhadze nie polepszyły sytuacji związanej z dostępem do informacji. Pomimo ogromnego postępu technologicznego związanego z wykorzystaniem na szeroką skalę elektronicznych
przekaźników informacji (sms, e-mail, ekrany informacyjne),
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konsultacje prowadzące bezpośrednio do podejmowania decyzji o charakterze rozstrzygającym nie były prowadzone w sposób transparentny. Organizacja pracy przez Prezydenta COP,
powołanie nieformalnych grup wspomagających (np. grupa
przyjaciół Prezydenta COP) czy konsultacje z grupami regionalnymi lub interesu sprowadzały się najczęściej do kontaktu
z ograniczoną grupą osób, które w założeniu reprezentowały
interesy często ogromnej liczby stron negocjacji. Oznaczało to
jednak, że partykularne, czasem kluczowe dla danego państwa
interesy poświęcane były w imię szeroko pojętego kompromisu
i dobra wszystkich uczestników procesu lub grupy. Zgoda
stron na takie „niewygodne” rozwiązania wynikała z nacisku
spowodowanego nie tylko aspektami politycznymi, lecz także
obawą przed negatywnym wizerunkiem strony lub nawet osoby negocjatora, który mógł być stworzony i wypromowany
przed media.
Szczyt klimatyczny w Kopenhadze w grudniu 2009 r. dowiódł jednak, że stan braku poszanowania praw stron do udziału w procesie decyzyjnym na zasadach równości i przejrzystości może mieć istotne konsekwencje dla przebiegu procesu
i osiągania istotnych celów politycznych i gospodarczych.
Przede wszystkim należy zauważyć, że proces w ramach
UNFCCC ma za zadanie przyjęcie rozwiązań, które w istotny
sposób będą wpływały na sposób i tempo rozwoju państw i całych regionów w perspektywie długoterminowej – pewność co
do tego założenia w pełni determinuje i konsoliduje więc strony, których interesy nie były dotychczas w pełni uwzględniane
i odzwierciedlane w stanowiskach grup, do których należą.
Walcząc o pełny udział w procesie decyzyjnym poszczególne
kraje rozwijające się, zrzeszone w grupie interesu G77 i Chiny
w sposób bardzo otwarty i – przede wszystkim – atrakcyjny
medialnie, zgłaszały bezwzględną potrzebę utrzymania przejrzystości negocjacji oraz równego traktowania wszystkich
stron w procesie podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach. Żądały dokładnych informacji odnośnie godzin i miejsc
spotkań, powszechnej dystrybucji tekstów negocjacyjnych
i statusu opracowywanych dokumentów. Podkreślały także
charakter negocjacji, w których zgodnie z Planem Działań
z Bali wszystkie rodzaje decyzji i propozycji decyzji i tekstu
miały pochodzić wyłącznie od Stron. Tym samym zminimalizowana została rola przewodniczących podgrup i grup pracujących nad szczegółami tekstów negocjacyjnych. W procesie poprzedzającym konferencję w Kopenhadze zastosowanie
takiego oddolnego podejścia gwarantowało, że żadna ze zgłoszonych propozycji nie mogła być usunięta z tekstu negocjacyjnego wbrew woli Strony, która ją zgłosiła.
Dynamika procesu na COP15 i brak znaczących postępów
w opracowaniu końcowej wersji tekstu negocjacyjnego skłoniły jednakże Prezydencję COP do przedłożenia własnej propozycji tekstu negocjacyjnego, w którego opracowaniu strony nie
miały bezpośredniego udziału. Negatywne wyniki takiej decyzji od razu poskutkowały zawirowaniami w procesie negocjacyjnym i podważeniem wiarygodności Prezydencji, zmusiły ją
do podporządkowania się woli krajów i odstąpienia od pozakulisowych działań. Z drugiej strony znacząco opóźniło to debaty
negocjacyjne i uzgodnienie niezbędnych decyzji.
Implikacje takiej sytuacji mogą sięgać bardzo daleko – ministrowie z całego świata narażani na konfrontację z trudną sytuacją negocjacyjną mogą bowiem poczuć się zniechęceni do
4

dalszego uczestnictwa w inicjatywach globalnych związanych
z ochroną klimatu. Z kolei brak poparcia politycznego może
przyczynić się do spadku priorytetu odnośnie kwestii zmian
klimatu na poziomie krajowym. Tym samym jest możliwe, że
w obliczu braków odpowiednich środków przeznaczanych na
te cele przez rządy, nastąpi odejście od aktywnych działań
w ramach zapobiegania zmianom klimatu.
Być może powyższa analiza przedstawia nazbyt negatywną
perspektywę, jednakże można z całą pewnością stwierdzić, że
przyszłość procesu dążącego do stworzenia i utrzymania długoterminowego, globalnego i kompleksowego reżimu ochrony
klimatu zależy od umiejętności pokierowania nim w sposób
uwzględniający potrzeby i interesy wszystkich stron procesu –
bez względu na ich wielkość czy siłę polityczną. Potężna broń
negocjacyjna jaką są media może bowiem być wykorzystana
na równi przez wszystkie strony i skutecznie wspomóc lub zaszkodzić procesom dążącym do przyjęcia wspólnego, globalnego i przede wszystkim skutecznego instrumentu ochrony
klimatu na okres po 2012 roku.

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE –
NIEFORMALNE SPOTKANIE MINISTRÓW
W siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbyło się pierwsze
w historii organizowane przez Polskę nieformalne spotkanie
ministrów. W dniu 14 maja 2009 r. na zaproszenie polskiego
Ministra Środowiska – Prezydenta COP 14 Macieja Nowickiego zebrali się, reprezentujący 40 krajów, ministrowie oraz podsekretarze stanu resortów: rolnictwa, środowiska, gospodarki
przestrzennej i rozwoju. Tematem spotkania był problem adaptacji do zmian klimatu w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa żywnościowego, degradacji terenu oraz skutków wylesiania.
W panelu dyskusyjnym udział wzięli, m.in.: sekretarz wykonawczy UNFCCC Yvo de Boer, przewodnicząca 17. sesji CSD
Gerda Verburg, zastępca Sekretarza Generalnego ONZ Zukang
Sha. Dyskusję moderował Janusz Reiter. Ze strony polskiej,
oprócz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, w spotkaniu
wzięła udział delegacja Ministerstwa Rolnictwa pod przewodnictwem Andrzeja Dychy, Podsekretarza Stanu.
Tematem dyskusji był m.in. wpływ zmian klimatu na wielkość
niedoboru żywności. Podkreślano, że zmiany klimatu coraz
bardziej dotykają rolników na całym świecie, powodują susze
i gwałtowne powodzie, zagrażają dostawom żywności. Rolnictwo wskazano jako najbardziej dotknięty przez zmiany klimatu
sektor, który w 2050 r. będzie odpowiedzialny za wyżywienie
ok. 9 mld ludzi.
Kolejnym istotnym problemem poruszanym na forum przez
ministrów była zgłoszona przez Japonię inicjatywa powołania
organizacji do współpracy w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Dyskutowano także nad zwiększeniem pomocy dla najuboższych regionów rolniczych świata, nad tym jak można zachęcić rolników i społeczności lokalne do podejmowania
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działań na rzecz adaptacji. Stany Zjednoczone apelowały, aby
w programach pomocowych i dotacyjnych uwzględnić działania adaptacyjne. Przedstawiciel Korei podkreślił, że dyskusja
na temat pomocy finansowej jest uzasadniona, ale zanim konkretne propozycje finansowe ujrzą światło dzienne, konieczne
jest stworzenie przejrzystego systemu zarządzania tymi środkami. Yvo de Boer podkreślił, że nowy protokół w zakresie
zmian klimatu może być szansą na rozwój nawet dla najbiedniejszych. Szczególnie, jeżeli zgodzą się na dobrowolne redukcje emisji gazów cieplarnianych.
Poruszono problem wylesiania, którego skutki dotykają
ok. 1 mld ludzi na całym świecie. Rocznie na świecie wycina
się 13 mln ha lasów – wycinka lasów stanowi 17% światowych
emisji dwutlenku węgla. W czasie spotkania podniesiono wiele
głosów za włączeniem lasów do systemu handlu emisjami,
dzięki któremu można będzie finansować działania mające na
celu zapobieganie wylesianiu. Obok oceanów to lasy najbardziej przyczyniają się do pochłaniania i magazynowania CO2.

ZMIANY KLIMATU I MOŻLIWOŚCI ICH
KONSEKWENCJI DLA BEZPIECZEŃSTWA.
RAPORT SEKRETARZA GENERALNEGO
ONZ

bezpaństwowość i rosnącą liczbę emigrantów, problem podziału dostępu do międzynarodowych zasobów wodnych m.in. zagrożonych topieniem lodowców, spory wokół eksploatacji zasobów w Oceanie Arktycznym i handel.
Zmiany klimatu są często postrzegane jako „rozsadnik zagrożeń” zwiększający zagrożenia wynikające z trwałego ubóstwa,
słabości instytucji zarządzających zasobami i rozwiązującymi
konflikty oraz wynikających z błędnych działań i historycznych linii podziałów między społecznościami i narodami a także niedostatecznego dostępu do informacji lub zasobów.
Aby zminimalizować te zagrożenia lub pomóc w zmniejszeniu
ryzyka z nich wynikającego, konieczne jest podejmowanie
działań, do których trzeba zaliczyć: ograniczenie zmian i adaptacje, rozwój ekonomiczny, demokratyzację zarządzania oraz
silne instytucje lokalne i narodowe, współpracę międzynarodową, dyplomację zapobiegawczą i mediację, rzetelną i aktualną informację oraz zwiększenie wsparcia finansowego badań
i analiz, które wyjaśniają współzależności między zmianami
klimatu i bezpieczeństwem. Wymaga to przyspieszenia działań
na wszystkich szczeblach zarządzania. Najpilniejsze jest
uzgodnienie skutecznego i sprawiedliwego porozumienia
w Kopenhadze co pozwoli podjąć działania na rzecz stabilizacji klimatu, chronić korzyści wynikające z rozwoju, pomóc
krajom szczególnie podatnym adaptować się do zmian klimatu
oraz zbudować bezpieczniejsze, zrównoważone i równoprawne
społeczeństwa.

Zarówno opinie przedstawicieli rządów jak
i wyniki badań naukowych nad konsekwencjami zmian klimatu dla bezpieczeństwa
w większości wskazują na oczekiwanie powiązania bezpieczeństwa narodowego z podatnością społeczeństw na takie zmiany. Na
tej podstawie określonych zostało 5 cech
klimatu, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo:
 Podatność. Zmiany klimatu zagrażają bezpieczeństwu
żywnościowemu i zdrowiu człowieka i zwiększają narażenie na zjawiska ekstremalne.
 Rozwój. Jeśli zmiany klimatu spowodują osłabienie
lub zmianę kierunku rozwoju zwiększy to podatność
i może ograniczyć możliwości kraju do zachowania
stabilizacji.
 Dostosowanie i bezpieczeństwo. Migracje i konkurencja w dostępie do zasobów naturalnych i inne sposoby dostosowywania się gospodarstw domowych
i społeczności lokalnych, które są zagrożone zmianami klimatu, zwiększa ryzyko wewnętrznych konfliktów oraz ma reperkusje międzynarodowe.
 Bezpaństwowość. Konsekwencje obejmują sferę
praw, bezpieczeństwa i niezależności tych, którzy
utracili swoje terytoria w wyniku zmian.
 Konflikty międzynarodowe. Zmiany klimatu mogą
wpływać na współpracę międzynarodową w zakresie
wspólnie wykorzystywanych lub nierozgraniczonych
zasobów naturalnych.
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na przygotowanie międzynarodowej społeczności na zagrożenia, zwłaszcza wielkoskalowe,
które są najbardziej prawdopodobne takie jak: utratę terenów,
ROK 2009

CCS – PODZIEMNE SKŁADOWANIE
DWUTLENKU WĘGLA W POLSCE
Ministerstwo Środowiska do 6 grudnia 2009 r. konsultowało
założenia do projektu ustawy zawierającej zasady zatłaczania
dwutlenku węgla pod ziemię. Ustalenia dotyczą, gdzie można
zatłaczać, jak monitorować składowanie, kiedy zamykać i kto
ponosi odpowiedzialność. Nowe regulacje dostosują polskie
prawo do wymogów unijnych i pozwolą na realizację dwóch
demonstracyjnych projektów: w Bełchatowie i Kędzierzynie.
Polska ma szansę na realizację dwóch demonstracyjnych instalacji CCS (Carbon Capture and Storage – technologia wychwytu i składowania dwutlenku węgla). Metoda ta, w ramach
walki ze zmianami klimatu, pozwala na składowanie dwutlenku węgla w podziemnych strukturach geologicznych. Jednak
aby wypełnić unijne wymogi, Polska musi stworzyć krajowe
ramy prawne do prowadzenia tego rodzaju działalności. To
umożliwi pełną realizację projektów demonstracyjnych technologii CCS w Polsce, w ramach „Programu Flagowego UE”:
10–12 projektów demonstracyjnych CCS planowanych do
przetestowania na terenie Wspólnoty. Wyniki uzyskane
z planowanych od 2015 r. dwóch krajowych obiektów demonstracyjnych, w Bełchatowie i Kędzierzynie, umożliwią podjęcie w przyszłości decyzji o skali wdrożenia technologii CCS
w Polsce.
Główny Geolog Kraju, dr Henryk Jacek Jezierski tak komentuje powstanie założeń.
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Możemy stać się liderem w zakresie oceny możliwości składowania dwutlenku węgla głęboko pod ziemią. Przybliży nas do
tego realizacja dwóch demonstracyjnych projektów: w Bełchatowie i w Kędzierzynie. Za pieniądze unijne możemy być jednym z pierwszych krajów, które sprawdzą tę technologię. Musimy wdrożyć unijne prawo, aby wiedzieć gdzie i jak
lokalizować projekty CCS i jak je monitorować. To szansa na
udoskonalenie technologii przy zapewnieniu bezpieczeństwa
dla ludzi i środowiska.
W myśl zaprojektowanych założeń działalność z zakresu podziemnego składowania dwutlenku węgla będzie dozwolona
wyłącznie na wyznaczonych terenach Polski oraz polskich obszarach morskich, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i nie naruszy wymagań bezpieczeństwa powszechnego.
Na składowiska wybierane będą formacje geologiczne, tylko
wtedy jeżeli w ramach proponowanych warunków użytkowania nie istnieje znaczące ryzyko wycieku i jeżeli nie powstaje
znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego lub
środowiska.
Podziemne składowiska dwutlenku węgla będą lokalizowane
w formacjach geologicznych, stanowiących naturalną nieprzepuszczalną barierę geologiczną, w obrębie której zostanie
uwięziony zatłoczony dwutlenek węgla.
W projekcie założeń szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu podziemnego składowania dwutlenku węgla. Istotnym elementem jest ustanowienie obowiązku nałożonego na
przedsiębiorcę dotyczącego likwidacji instalacji do zatłaczania
i uszczelnienia składowiska oraz prowadzenia minimum
20-letniego monitoringu podziemnego składowiska po zaprzestaniu zatłaczania dwutlenku węgla.
Za zatłoczony dwutlenek węgla będzie pobierana opłata, która
w 60% będzie stanowić dochód budżetu gminy na terenie, której prowadzona będzie działalność, a w 40% Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW).

KRYTYKA POLITYKI KLIMATYCZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
Tekst opracowany na podstawie artykułu „EU climate – change
policy – a critique”:

Profesor Dieter Helm – ekonomista z Uniwersytetu w Oksfordzie, przedstawił obszerną krytyczną analizę polityki klimatycznej Unii Europejskiej stwierdzając, że trwające od dwóch
dziesięcioleci wysiłki na rzecz redukcji emisji prawdopodobnie
nie spowodowały większej redukcji niż 1 ppm (część na milion). Zalew retoryki, inicjatyw, dyrektyw i wystąpień nie
przyniosły znaczących efektów.
Unia Europejska z polityki klimatycznej uczyniła swój główny
priorytet uznając słusznie, że wspólne podejście do problemu
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jest bardziej skuteczne niż indywidualne działania krajów
członkowskich, a Unia jako całość reprezentuje w procesie
tworzenia porozumienia globalnego większą siłę. Taka polityka uzyskała poparcie nawet najbardziej eurosceptycznych
członków.
Jednak zdaniem autora podejście do porozumienia w sprawie
zmian klimatu zaproponowane w roku 2008 jest wadliwe. Jak
wszystkie tego rodzaju porozumienia ma charakter polityczny
i wymaga zmian.
Kluczowym założeniem wyjściowym do opracowania polityki
klimatycznej było uznanie centralnej roli ceny jednostki węgla
w procesie dekarbonizacji. Jednakże wstępne zamiary zastosowania podejścia rynkowego zostały stopniowo rozmyte przez
polityków. Stwarza to zagrożenie dla polityki klimatycznej podobne do tego z jakim mieliśmy do czynienia, gdy powstawała
Wspólna Polityka Rolna, która była głównym priorytetem
w latach 1960. i której celem była stabilizacja rynków rolnych,
a z czasem przekształciła się w rażąco karykaturalną i kosztowną politykę. Rolniczy lobbyści przechwycili zyski, jak
w tamtym przypadku także teraz zainteresowane strony walczą
o korzyści gospodarcze związane z realizacją tej polityki.
Jak wiele tego rodzaju porozumień, pakiet klimatyczny
z 2008 r. jest wynikiem konsensusu politycznego i z tego
względu trudno oczekiwać, aby pakiet 3 x 20 był ekonomicznie
efektywny. Uzasadnienie dla 20-procentowej redukcji emisji,
najważniejszego celu związanego z produkcją jest zupełnie
mgliste i trudno powiedzieć co na tej podstawie chcemy osiągnąć dla klimatu. Dlaczego 20%, a nie 10 lub 30? Zmiany klimatu to zjawisko globalne i UE nie jest najlepszym miejscem
do ich ograniczenia. Znacznie taniej jest np. chronić lasy tropikalne lub oczyścić gwałtownie rozwijające się oparte na węglu
gospodarki Chin i Indii. W wymiarze międzynarodowym cel
20% ma jeszcze jeden aspekt. Jest on oparty na produkcji, a nie
na konsumpcji. Pozwala to na przenoszenie produkcji poza Europę i import wyprodukowanych towarów bez zwiększania
emisji.
Zdaniem autora system pozwoleń na emisje w ramach EU ETS
jest nieefektywny, nie gwarantuje stabilnej ceny jednostki węgla, jest błędny i nie do spełnienia. Autor uważa także, że założony cel dla odnawialnych źródeł energii jest kosztowny i niemożliwy do osiągnięcia, a cel zwiększenia efektywności
energetycznej jest scentralizowany. I co najważniejsze pakiet
ignoruje najważniejszy element − długoterminową cenę jednostki węgla stanowiącą podstawowe obciążenia dla technologii i badań.
Według profesora Dietera Helma obecnie zadanie polega na
tym, aby dążyć do usprawnienia i zwiększenia skuteczności
istniejącej legislacji. Na szczęście istnieje kilka sposobów, które na to pozwalają. Bazowa cena jednostek węgla może być
w ETS ustalona na podstawie podatku węglowego, który może
jednocześnie stanowić podatek graniczny. Cele energii odnawialnej mogą być zmodyfikowane zanim jej koszty i nieuniknione niepowodzenie będzie mieć poważne konsekwencje,
a politykę redukcyjną należy ukierunkować na badania, technologie CCS i jądrowe.
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Nadając najwyższy priorytet zmianom klimatu Unia Europejska musi zapewnić wysoką wiarygodność i dobre przygotowanie ram takiej polityki.
Źródło: „EU climate – change policy – a critique” Prof. Dieter
Helm. The Economics and Politics of Climate Change, edited
by Dieter Helm and Cameron, Hepburn, OUP, October 2009.

 Strategii zarządzania ryzykiem klimatycznym i potrzeby w zakresie informacji.
 Wpływu zmian klimatu i strategie adaptacyjne.
 Praktyczne ukierunkowanie prognoz klimatu i usług
informacyjnych.
Na Konferencji obradowano także w sekcjach sektorowych.
Podczas Konferencji odbywały się również dyskusje w ramach
tzw. Okrągłego Stołu. Uczestnicy omawiali takie zagadnienia
jak:
 Zarządzanie ryzykiem klimatycznym,
 Adaptacja i Proces Kopenhaski,
 Komunikacja Społeczna w zagadnieniach klimatycznych.
Ponadto w czasie Konferencji miały miejsce sesje posterowe,
wystawy i prezentacje.

NAUKA I MONITORING

TRZECIA ŚWIATOWA KONFERENCJA
KLIMATYCZNA

W dniach od 31 sierpnia do 4 września 2009 r. w Genewie odbyła się
trzecia światowa konferencja klimatyczna organizowana przez Światową
Organizację Meteorologiczną.
Konferencja odbywała się pod hasłem:
„Lepsza informacja klimatyczna dla
lepszej przyszłości”: Tematem konferencji było prognozowanie klimatu, a informacja dla polityków
w świetle postępów nauki w prognozach wieloletnich i na
dziesięciolecia. Na Konferencji omawiano zastosowanie prognoz klimatycznych i informacji w aspekcie adaptacji społeczeństw do zmian klimatu w różnych sektorach takich jak rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, leśnictwo, energetyka,
zasoby wodne, zdrowie, miasta i wsie, infrastruktura, turystyka, ekosystemy, handel i transport.
Na Sesjach plenarnych były omawiane zagadnienia takie jak:
wspólna wizja, ekonomiczne i społeczne znaczenie informacji
klimatycznej, prognozowanie klimatyczne i scenariusze klimatyczne, ekstrema klimatyczne i systemy ostrzegania oraz redukcja ryzyka występowania katastrof. Tematykę obrad plenarnych poszerzały sesje robocze mające charakter
specjalizowanych prezentacji i wzajemnej dyskusji pomiędzy
moderatorami i słuchaczami.
Obrady odbywały się w czterech równoległych sesjach, które
dotyczyły:
 Poprawy jakości prognoz klimatycznych i informacji
naukowej.
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Konferencja przyjęła deklarację, w której strony zdecydowały
o ustanowieniu Ram Globalnych Służb Klimatycznych (Global
Framework for Climate Services) oraz określiły tryb dalszych
prac w ramach GFCS.
Ustalono powołanie przez Sekretarza Generalnego WMO
(World Meteorological Organization) w ciągu 4 miesięcy od
zakończenia WCC-3, specjalnej grupy roboczej, której zadaniem będzie, w ciągu kolejnych 12 miesięcy, szczegółowe
określenie zadań GFCS, jego struktury organizacyjnej oraz
wypracowanie zasad finansowania wymienionych służb
i przedstawienie efektów pracy SG WMO. Sekretarz Generalny
WMO zobowiązany został do przedstawienia raportu z wykonanych zadań w czasie najbliższego Kongresu WMO (czerwiec
2011 r.), który podejmie ostateczne decyzje w zakresie GFCS.

POLSKA CZŁONKIEM INTERNATIONAL
CARBON CAPTURE AND STORAGE GROUP

Polska przystąpiła do międzynarodowej organizacji działającej
na rzecz przechwytywania i składowania dwutlenku węgla
(technologia CCS). International Carbon Capture and Storage
Group jest organizacją działająca w zakresie technologii CCS,
koncentrującej się na rozwoju procesu polegającego na wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego geologicznym składowaniu. Projekty związane z tą technologią mają duży potencjał
i mogą stać się jednym z głównych elementów globalnej strategii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Przystąpienie Polski do tego przedsięwzięcia miało miejsce
podczas odbywającego się w październiku 2009 r. Carbon
Sequestration Leadership Forum (CSLF). Organizacja ta prowadzi działania na rzecz stabilizacji poziomu gazów cieplarnianych w atmosferze, wykorzystując do tego technologie sekwestracji dwutlenku węgla.
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Wynikiem spotkania było ustalenie planu działań, zakładającego skoordynowanie badań naukowych oraz rozwój międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie politycznej, finansowej
i prawnej, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnych
przedsiębiorców.

ganizacji Meteorologicznej (WMO) i Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), który będzie odpowiedzialny za sterowanie
opracowaniem krajowych i regionalnych planów adaptacyjnych oraz wymianę informacji dotyczących skutków zmian
klimatu.

DZIAŁANIA NA RZECZ
REDUKCJI EMISJI
I ADAPTACJI
DO ZMIAN KLIMATU

Komisja powoła grupy robocze ds. budowania filarów Białej
Księgi: grupa ds. I-go filaru stworzy bazę wiedzy (docelowo
powstanie internetowa platforma wymiany informacji), grupa
ds. III-go filaru rozpozna i opracuje mechanizmy polityki (finansowanie). W ramach budowania II filaru (wprowadzanie
adaptacji do głównego nurtu kluczowych polityk UE), Komisja
wykorzysta prace już istniejących grup roboczych UE powołanych przez Komisję Europejską, działających w różnych obszarach polityki.

BIAŁA KSIĘGA W SPRAWIE ADAPTACJI DO
ZMIAN KLIMATU

Komisja Europejska w kwietniu 2009 r. przedstawiła „Białą
Księgę”, zawierającą niezbędne działania jakie podjąć musi
Unia Europejska w celu wzmocnienia zdolności adaptacji do
zmian klimatu. Bezpośrednią przyczyną powstania dokumentu
były dowody, przedstawione w 2007 r. przez międzynarodowy
Zespół ds. Zmian Klimatu, że niekorzystne skutki zmieniającego się klimatu, nastąpią znacznie wcześniej i okażą się bardziej
dotkliwe, niż zakładali to naukowcy.
W odpowiedzi na te obawy, Komisja Europejska podjęła działania na rzecz adaptacji, zdając sobie sprawę z tego, że Europa
nie uniknie skutków zmian klimatu. W „Białej Księdze” wyznaczono ogólne ramy działań umożliwiające krajom członkowskim przygotowanie się na skutki zmian klimatu. W ciągu
najbliższych lat zmiany klimatu będą miały niekorzystny
wpływ na wiele dziedzin życia, m.in. rolnictwo, zdrowie, gospodarkę wodną, różnorodność biologiczną, energetykę, transport, turystykę, infrastrukturę, obszary przybrzeżne.
Rodzaj oddziaływania zależeć będzie od regionu, szczególnie
narażone będą obszary przybrzeżne oraz górskie. Z tego
względu działania przystosowawcze do zaistniałych i prognozowanych zmian odbywać się będą na poziomie regionalnym
i krajowym. Unia Europejska będzie pełniła w tym procesie rolę koordynującą i wspierającą działania, a także będzie stanowić platformę wymiany informacji oraz doświadczeń między
krajami.
Struktura działań podzielona jest na dwa etapy; pierwszy
z nich, do roku 2012, będzie etapem przygotowującym do podjęcia dalszych działań opartych na zebranej kompleksowej
wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu oraz środków do
ich realizacji. Przygotowana strategia Unii Europejskiej, po roku 2013, zacznie być realizowana przez państwa członkowskie.
Komisja Europejska powoła do życia Zespół sterujący do
spraw oddziaływania i adaptacji (IASG), składający się
z przedstawicieli krajów europejskich oraz przedstawicieli
Komisji i odnośnych organizacji międzynarodowych, w tym
m.in. Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), Światowej Or8

Kraje europejskie, w tym Polska, prowadzą obecnie działania
na rzecz opracowania sektorowych strategii adaptacji do zmian
klimatu. Strategie dla naszego kraju mają powstać do końca
2012 r.

SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI
W POLSCE
System Zielonych Inwestycji – Green Investment Scheme
(GIS) jest koncepcją sprzedaży jednostek przyznanej emisji
AAU’s powstałą na podstawie art. 17 Protokołu z Kioto, powiązaną z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z tej sprzedaży na realizację projektów i programów proekologicznych z zakresu przeciwdziałania negatywnym
zmianom klimatu i ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych
(tzw. zazielenienie jednostek – greening). System ten gwarantuje możliwość transferu jednostek między państwami posiadającymi określone Protokołem cele redukcyjne.
Idea i cel krajowego systemu zielonych inwestycji sprowadzają
się do stworzenia i wzmacniania proekologicznego efektu wynikającego ze zbywania nadwyżek jednostek przyznanej emisji. Wykorzystanie środków pochodzących ze sprzedaży jednostek przebiega z zachowaniem uzgodnionych z państwem
nabywcą i sprecyzowanych w umowie sprzedaży warunków,
m.in. w zakresie terminów wykorzystania tych środków, przeznaczenia na określone rodzajowo przedsięwzięcia, przekazywania informacji dotyczących uzyskanych efektów ekologicznych. Krajowy system zielonych inwestycji gwarantuje
z jednej strony, że państwo z niedoborem jednostek będzie
mogło poprzez zakup jednostek zwiększyć emisję gazów cieplarnianych, i jednocześnie wywiązywać się ze zobowiązań
Protokołu z Kioto. Przekazane w związku z tym środki zostaną
przeznaczone przez sprzedającego na cele związane z redukcją
emisji w kraju, który sprzeda swoją nadwyżkę AAU’s.
Nadwyżka jednostek przyznanej emisji dotyczącej pierwszego
okresu zobowiązań Protokołu z Kioto do zagospodarowania
dla Polski wynosi w latach 2008–2012 – ok. 500 mln ton ekw.
CO2.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji
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(Dz.U. Nr 130, poz. 1070) istnieją następujące możliwości zastosowania nadwyżki jednostek przyznanej emisji, czyli:
 obrót pomiędzy państwami uprawnionymi;
 obrót państwa uprawnionego z podmiotami prywatnymi, upoważnionymi przez państwo uprawnione.






Unia Europejska – 5,03 mld ton i 10,2 t/cap;
Rosja – 1,7 mld ton i 11,9 t/cap;
Indie – 1,4 mld ton i 1,2 t/cap;
Japonia – 1,4 mld ton i 11,0 t/cap.

Jednostki przyznanej emisji mogą być przedmiotem międzynarodowych transakcji, zawieranych zarówno w formule umowy
międzynarodowej, jak też umowy cywilnoprawnej.
Środki uzyskane ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji
w latach 2008 – 2012 będą przeznaczane na realizację programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, w tym
w szczególności związanych z ograniczeniem lub unikaniem
krajowej emisji gazów cieplarnianych lub ich pochłanianiem
czy sekwestracją dwutlenku węgla, a także na finansowanie innych działań związanych z ochroną środowiska.

CIEKAWOSTKI

Polska dąży do tego, aby niewykorzystane jednostki AAU’s
w latach 2008 – 2012 mogły być wykorzystane po roku 2012.

PROJEKT „DESERTEC”

W listopadzie 2009 r. Polska zawarła pierwszą umowę na
sprzedaż jednostek emisji w ramach Protokołu z Kioto. Pierwsza polska transakcja została zawarta z EBOR, działającym na
rzecz Hiszpanii. Uzyskana kwota – 25 milionów euro, zostanie
przeznaczona na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.
Transakcja ta jest zapoczątkowaniem procesu handlu emisjami
w ramach Protokołu z Kioto.

Z inicjatywy Munich Re, znanej firmy reasekuracyjnej specjalizującej się m.in. w problematyce odszkodowań za szkody wyrządzane zmianami klimatu została powołana Fundacja Desertec której celem jest opracowanie projektu Desertec Industrial
Initiative (DII).

Wdrożenie systemu handlu emisjami jest narzędziem realizacji
postanowień Protokołu z Kioto oraz efektywnym mechanizmem polityki klimatycznej.

ZMIANY EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
Europejska Agencja Środowiska opublikowała aktualne wyniki
dotyczące wypełnienia przez kraje Unii zobowiązań Protokołu
z Kioto w zakresie redukcji emisji. Wynika z niej, że kilka krajów UE-15 już osiągnęło poziom redukcji przyjęty w Protokole, tj. 8% w stosunku do roku 1990. Są to: Belgia (-8,3%),
Niemcy (-21,3%), Szwecja (-9,1%) i Wielka Brytania
(-17,4%). Łącznie cała UE-15 osiągnęła redukcję 4,3% .
Wśród krajów UE-12 tylko trzy zwiększyły w tym czasie emisję Cypr (85,3%), Malta (45,7%) i Słowenia (11,6%). Pozostałe kraje dysponują nadwyżkami redukcji w stosunku do przyjętych zobowiązań. Największe redukcje osiągnęły kraje
bałtyckie oraz Rumunia, Bułgaria i Słowacja. Polska zredukowała emisję w stosunku do roku 1990 o 13,2% i 29,2% w stosunku do przyjętego roku bazowego, tj. 1988 r. Łączna redukcja UE-12 w stosunku do roku 1990 wyniosła 9,3%.
Unia Europejska, jako grupa krajów, stała się jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie (dane
na rok 2007):
 Chiny – 6,8 mld ton i 5,5 t/cap;
 Stany Zjednoczone – 6,4 mld ton i 21,2 t/cap;
ROK 2009

Projekt „Desertec” przewiduje budowę gigantycznych elektrowni słonecznych na Saharze. Podstawową ideą tej inicjatywy jest znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych w Europie i Afryce. Ideę wspiera 20 przedsiębiorstw i firm, m.in.
Deutsche Bank, EON, Siemens i RWE, które planują wykorzystywanie energii słońca i wiatru Afryki Północnej do produkcji
prądu, o łącznej mocy 100 GW, przesyłanego liniami wysokiego napięcia do Europy, 1/3 powstałej energii wykorzystywana
byłaby lokalnie w procesie odsalania wody, pozostała część
przekazywana byłaby na potrzeby Europy.
Tym samym, do roku 2050, sieć elektrowni słonecznych mogłaby pokryć ponad 15% europejskiego zapotrzebowania na
energię. Projekt „Desertec”, nie tylko służyłby bezpieczeństwu
energetycznemu Starego Kontynentu, przyczyniłby się również
do wsparcia starań UE do zmniejszenia globalnej emisji gazów
cieplarnianych i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Usytuowanie kolektorów słonecznych na obszarze Sahary przyczyniłoby się także do rozwoju tego regionu, szczególnie odczuwającego niekorzystne skutki zmian klimatu, wywołane przez
kraje uprzemysłowione.
Pierwsza elektrownia o mocy 2 GW powstanie w ciągu 5 lat od
zakończenia projektu w Tunezji i będzie połączona siecią energetyczną z Włochami.
W drugim etapie obliczonym na kilkadziesiąt lat powstanie
w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie sieć elektrowni
słonecznych o mocy 100 GW. Inwestycja powinna zakończyć
się do roku 2050 i zostać połączona siecią energetyczną z Europą Środkową. Koszt inwestycji szacowany jest na ok.
400 mld euro. Kolejna elektrownia słoneczna o mocy 100 GW
powstanie w Europie Zachodniej i będzie w stanie zapewnić
energię dla 28 mln gospodarstw domowych.
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BUŁGARIA MOŻE ODEBRAĆ CZECHOM
PIERWSZEŃSTWO W FOTOWOLTAICE

Bułgaria może odebrać Czechom najbardziej lukratywny w Europie Wschodniej rynek energii słonecznej, jeśli rząd bułgarski
szybko usunie prawne przeszkody obecnie blokujące tego rodzaju inwestycje.
Rynek w Europie Wschodniej jest obecnie zdominowany
przez Czechy, dzięki subsydiowaniu eksportu. W roku 2010
Czechy mają ograniczyć te praktyki, co otwiera Bułgarii możliwości ekspansji ze swoimi instalacjami. Dzięki istniejącym
zachętom Bułgaria produkuje 1000 MW w nowych parkach solarnych.
Nowe kraje członkowskie Unii opierają swoją gospodarkę
przede wszystkim na węglu i energetyce jądrowej. Energetyka
ze źródeł odnawialnych pochodzi głównie z elektrowni wodnych. Konieczność zwiększenia udziału „zielonej energii” do
16 – 20% w roku 2020, aby wypełnić przyjęte cele redukcyjne
popchnęła niektóre rządy w regionie do stworzenia zachęt do
inwestowania w energetykę wiatrową, słoneczną i z biomasy.
W Bułgarii i Rumunii zachęty i niższe koszty technologii innych niż solarne spowodowały ogromne zainteresowanie.
Dzięki temu zainstalowana moc energetyki wiatrowej w Bułgarii zwiększyła się do 330 MW w porównaniu do 103 MW
w roku ubiegłym.
Do firm, które już prowadzą działalność inwestycyjną należą
przede wszystkim niemiecki Phoenix Solar, włoska Petrolvilla,
austryjacki EVN i kilkanaście mniejszych przedsiębiorstw
z Hiszpanii Austrii i Holandii.
Nowy rząd bułgarski zobowiązał się do przyspieszyć inwestycje w zakresie zielonej energii, jednakże bez określenia terminów.

ŁADOWARKI PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Rada Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU
(ang. International Telecommunication Union) przyjęła standard uniwersalnej, energooszczędnej ładowarki do telefonów
komórkowych. Nowy standard UCS (Universal Charging Solution) umożliwi wykorzystywanie jednej ładowarki do ładowania wielu modeli telefonów i będzie zużywać o 50% mniej
energii niż dotychczas. Przyczyni się to do ograniczenia produkcji tych urządzeń, których nadmiar szacowany jest na
51 000 rocznie. Powoduje to emisję 13,6 milionów ton gazów
cieplarnianych uwalnianych do atmosfery.
ITU zdaje sobie sprawę z ogromnego oddziaływania branży telekomunikacyjnej i informatycznej na środowisko naturalne.
Dostępne badania wykazują, że wprowadzenie bardziej efektywnej technologii spowoduje znaczne ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
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Wprowadzenie na rynek nowego modelu ładowarek, spowoduje ograniczenie ich produkcji o 50%, a tym samym przyczyni
się do ograniczenia emisji CO2 o ok. 13,6 – 21,8 milionów ton
rocznie. Zgodnie z planem standard UCS pojawi się na rynku
już w 2010 r.

WARSZAWA MA PIERWSZY PUNKT
ŁADOWANIA SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH

W Warszawie powstał pierwszy publiczny punkt ładowania
samochodów elektrycznych. Projekt współfinansowany jest ze
środków unijnych, dzięki czemu przez pierwsze 18 miesięcy
można bezpłatnie pobierać prąd do samochodów.
Przedsięwzięcie utworzyły: miasto Warszawa, koncern energetyczny RWE oraz klaster Green Stream zajmujący się technologiami związanymi z produkcją samochodów elektrycznych,
w skład którego wchodzą, m.in. Instytut Elektrotechniki
w Warszawie i Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Do połowy roku 2010 w stolicy ma zostać zainstalowanych
130, przypominających warszawskie parkomaty, punktów
z gniazdkami do ładowania samochodów.
W ocenie eksperta RWE, eksploatacja samochodu elektrycznego jest co najmniej 10 razy tańsza niż samochodu spalinowego.
Koszt energii w przeliczeniu na 100 km wynosi 3 zł, natomiast
spalinowego między 30 a 40 zł. Dodatkowo samochód elektryczny w miejskich korkach nie pobiera prądu, oprócz potrzebnego do oświetlenia pojazdu. Osiągi samochodów elektrycznych dorównują już autom spalinowym, a jednocześnie
nie emitują hałasu i spalin.
Przy okazji otwarcia punktu zaprezentowano dwa samochody
elektryczne. Pierwszy – amerykańskiej firmy TESLA, w wersji
sportowego kabrioletu. Samochód osiąga prędkość 100 km na
godzinę w 3,9 sekundy.
Inny samochód pokazywał Marcin Wnukiewicz z firmy Impact
Automotive Technologies. Pojazd produkowany jest w Pruszkowie. To dwuosobowy, trójkołowy samochód elektryczny
produkowany w Polsce. Rozpędza się do 90 km na godzinę,
można nim przejechać 100 km na jednym ładowaniu. Samochód nazywa się Re-Volt i nie hałasuje, nie emituje spalin i nie
szkodzi klimatowi. Pojazd prawie nie wymaga obsługi, jak
przy tradycyjnych samochodach – nie ma sprzęgła, skrzyni
biegów, trzeba wymieniać jedynie klocki hamulcowe i płyn do
spryskiwaczy. Jest znacznie lżejszy od tradycyjnych pojazdów
– waży ok. 490 kg. Zaprojektowany jest do poruszania się
w mieście – nie ma przestrzeni bagażowej. Pasażer siedzi za
kierowcą. Rejestrowany jest jako motocykl, co oznacza, że
w Warszawie nie płaci się za jego parkowanie.
Auta elektryczne są jednak drogie, polski Re-Volt kosztuje
60,2 tys. zł bez podatku VAT, a auta podobne do prezentowanej w Warszawie Tesli, to wydatek rzędu 100 tys. funtów.
(PAP)
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OSTRZEŻENIA SŁUŻB LODOWYCH
Służby lodowe krajów położonych w basenie polarnym ostrzegają, że w sezonie jesiennym 2009 r. ok. 1200 gór lodowych
dryfuje w rejonie atlantyckich szlaków morskich. Na Północnym Atlantyku jest to jedenasty najbardziej aktywny sezon od
czasów katastrofy Titanica.
Zasięg lodu morskiego na Oceanie Arktycznym jest trzecim
minimalnym zasięgiem po latach 2007 i 2008 i nadal jest daleki od normalnego. Pomimo że warunki żeglugi są gorsze niż
w poprzednich latach przez Północnozachodnie Przejście przepłynęła rekordowa liczba statków wycieczkowych. Także
w portach Arktyki rosyjskiej nasila się ruch statków handlowych.

NIEBEZPIECZNE OBNIŻENIE POZIOMU WÓD
JEZIORA TITICACA
Zmniejszenie sum opadów i zwiększenie intensywności promieniowania słonecznego w ostatnich 4 latach przyczyniły się
do obniżenia poziomu wód jeziora Titicaca, zagrażając obszarom tarlisk i występującej tam roślinności. Poziom wody w jeziorze od kwietnia 2009 r. opadał o 2–3 cm tygodniowo, obniżając się o 81 cm. Jedną z przyczyn tak znacznego obniżenia
poziomu wody jest skrócenie okresu deszczowego z sześciu do
trzech miesięcy. Ponadto przyczyną jest zwiększona intensywność parowania, ocenia się, że w tym okresie 95% wody zasilającej jezioro ulegało wyparowaniu.
Drugie pod względem wielkości jezioro Ameryki Południowej
jest położone na granicy Boliwii i Peru na wysokości 3800 m
n.p.m. To najwyżej położone jezioro żeglowne dla dużych
statków i zarazem największe jezioro wysokogórskie na Ziemi
o powierzchni 8400 km2. Jezioro stanowi źródło utrzymania dla
2,6 milionów ludzi, z których większość trudni się przede
wszystkim rybołówstwem i turystyką. Wystąpienie w tym regionie suszy wymusiło reglamentację wody w kilku miastach
Boliwii. Minister środowiska Rene Orellana oświadczył, że
Boliwia potrzebuje 1 miliarda USD na wybudowanie zbiorników retencyjnych w ciągu 7 lat, w celu zabezpieczenia zasobów wody niezbędnych na potrzeby ludności.

niające zmiany klimatu, w tym czwarty raport, dokumenty
techniczne i raporty specjalne przygotowane przez IPCC;
http://mos.gov.pl/ – strona Ministerstwa Środowiska;
http://en.cop15.dk/ – duńska strona 15 sesji Konferencji Stron
UNFCCC – COP15;
http://www.wmo.int – strona Światowej Organizacji Meteorologicznej;
http://www.kashue.pl/ – strona Krajowego Administratora
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;
http://www.imgw.pl/index.php – strona Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
http://en.cop15.dk/blogs/climate+thinkers+blog?page=1 –
blog prowadzony przez największe autorytety z dziedziny
zmian klimatu na świecie;
http://www.ecmwf.int/ – strona Europejskiego Centrum Prognoz Średniookresowych (European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts – ECMWF);
http://www.ucar.edu/ – strona Narodowego Centrum badań
Atmosferycznych (National Center for Atmospheric Research);
http://severe.worldweather.org/ – serwis WMO prezentujący
ostrzeżenia przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi;
http://wwf.pl/projekty/klimat_energia.php – polska strona
WWF dotycząca problematyki zmian klimatu;
http://www.greenpeace.org/poland/kampanie/zmianaklimatu – polska strona Greenpeace dotycząca problematyki
zmian klimatu;
http://www.zmianyklimatu.pl/ – portal poświęcony tematyce
zmian klimatu;
http://climatechangeeducation.org/ – portal poświecony edukacji w zakresie zmian klimatu.

KALENDARZ
PRZYSZŁYCH ZDARZEŃ
INFORMACJE INTERNETOWE

http://unfccc.int/2860.php – strona Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;
http://www.ipcc.ch/ – strona Międzyrządowego Zespołu ds.
Zmian Klimatu (IPCC), na której są zamieszczone raporty oceROK 2009

World Future Energy Summit. 18 – 21 styczeń 2010 r., Abu
Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Konferencja zorganizowana przez instytut Nauki i Techniki w Masdar poświęcona
prezentacji najnowszych badań oraz rozwiązań technologicznych z dziedziny energii, w tym energii przyjaznej środowisku.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.worldfutureenergysummit.com/home.aspx
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Eco Solutions: New Technology. 24 – 26 luty 2010 r., Lwów,
Ukraina. Międzynarodowe Forum Ekologiczne „Eco solutions”
promuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie technologii przyjaznych środowisku.
The Third annual Sustainability Summit: After Copenhagen. Facing the Climate Change challenge? 25 luty 2010 r.,
Londyn, Wielka Brytania. Szczyt organizowany przez Economist Conferences poświęcony określeniu pozycji gospodarki
i przemysłu w świetle postanowień Konferencji Klimatycznej
w Kopenhadze. Więcej informacji pod adresem:
http://www.economistconferences.co.uk/event/third-annualsustainability-summit/176

ków zmian klimatu. Szczegółowe informacje na stronie
organizatora – The Heartland Institute:
http://www.heartland.org/events/2010Chicago/
Green Solutions Conference 2010. 20–21 maj 2010 r., Bangkok Tajlandia. Konferencja organizowana przez Integration City prezentująca „zielone” rozwiązania dla przedsiębiorstw
prowadzących działania przyjazne dla środowiska.
Fourth GEF Assembly. 24–28 maj 2010 r., Punta del Este,
Urugwaj. Czwarte zgromadzenie Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska – GEF (Global Environmental Facility). Dodatkowe informacje: http://www.gefweb.org/

World Sustainable Energy Days 2010. 3–5 marzec 2010 r.,
Wels, Australia. Konferencja organizowana przez O.Oe. Energiesparverband poświęcona tematyce zrównoważonej produkcji energii, w tym energii odnawialnej, przedstawiająca nowe
rozwiązania technologiczne zwiększające jej wydajność energetyczną. Informacje dostępne na stronie:
http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days

1st World congress on Cities and Adaptation to Climate
Change. 28–30 maj 2010 r., Bonn, Niemcy. Spotkanie poświęcone roli miast w ochronie klimatu, prezentująca społeczne
i ekonomiczne oddziaływanie skutków zmian klimatu na obszary miejskie. Organizator: Local Governments for Sustainability. Więcej informacji pod adresem:
http://resilient-cities.iclei.org/bonn2010/

IAIA 2010: The Role of Impact Assessment in Transitioning to the Green Economy. 6–11 kwiecień 2010 r., Genewa,
Szwajcaria. Konferencja ukazująca szanse na rozwój gospodarki niskoemisyjnej w świetle kryzysu gospodarczego. Organizator: International Association for Impact Assessment.
Szczegółowe informacje pod adresem:
http://www.iaia.org/iaia10/

Renewable Energy Research Conference. 7–8 czerwiec
2010 r., Trondheim, Norwegia. Konferencja Norweskiego Centrum Energii Odnawialnych poświecona energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych, prezentująca nowe rozwiązania technologiczne w tym zakresie. Informacje o konferencji:
http://www.sffe.no/conference/

GLOBE 2010: International Conference on Trade Fair on
the business of Energy and Environment. 24–26 marzec
2010 r., Vancouver, Kanada. Ogólnoświatowa konferencja,
przygotowana przez GLOBE Foundation, poświęcona roli
przemysłu w zrównoważonym rozwoju gospodarczym i środowiskowym, w tym w działaniach na rzecz ochrony klimatu.
Informacje dotyczące konferencji: http://www.globe2010.com/
Continents under Climate Change. 21–23 kwiecień 2010 r.,
Berlin, Niemcy. Konferencja Uniwersytetu HumboldtUniversität, której celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat wpływu zmian klimatu na środowisko. Więcej informacji na stronie:
http://www.hu-berlin.de/climatechange2010/
5th Global Conference on Oceans, Coasts and Islands. 3–7
maj 2010 r., Paryż, Francja. Piąta odsłona ogólnoświatowej
konferencji UNESCO poświęconej roli obszarów morskich
i przybrzeżnych w działaniach na rzecz łagodzenia i adaptacji
do skutków zmian klimatu. Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.globaloceans.org/

9th ENCORE Conference. 10–12 czerwiec 2010 r., Olsztyn,
Polska. Dziewiąta edycja Environmental Conference of the
European Regions. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.encoreweb.org/
Air Pollution 2010: 18th International Conference on Modeling, Monitoring am Management of Air Pollution. 21–23
czerwiec 2010 r., Kos, Grecja. 18 odsłona międzynarodowej
konferencji prezentującej najnowsze dane w dziedzinie ochrony powietrza oraz wyzwania stojące przed tym sektorem. Dodatkowe informacje na stronie organizatora - Wessex Institute
of Technology: http://www.wessex.ac.uk/10-conferences/airpollution-2010.html
2010 International Climate Change Adaptation Conference. 29 czerwiec – 1 lipiec 2010 r., Queensland, Australia. Konferencja organizowana przez National Climate Change Adaptation
Research
Facility
poświęcona
działaniom
przystosowawczym do obecnych i przyszłych skutków zmian
klimatu, prezentująca badania naukowców oraz metody adaptacji. Informacje dostępne pod adresem:
http://www.nccarf.edu.au/conference2010

The 11th International Coastal Symposium. 9–14 maj
2010 r., Szczecin, Polska. Sympozjum poświęcone tematyce
obszarów nadbrzeżnych w świetle zmian klimatu. Organizator:
Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego. Informacje dostępne na stronie: http://www.ics2011.pl/

LITERATURA

4th International Conference on Climate Change. 16–18
maj 2010 r., Chicago Illinois, USA. Międzynarodowa konferencja poświecona przyczynom, konsekwencjom oraz podejmowanym działaniom w celu złagodzenia negatywnych skut-

Polityka klimatyczna Polski – wyzwaniem XXI wieku. Celem
publikacji jest ocena polskiej polityki klimatycznej w ostatnich
20 latach oraz wskazanie najważniejszych wyzwań w tym za-
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kresie, przed jakimi stoi nasz kraj. Publikacja powstała przy
współpracy Instytutu na rzecz Ekorozwoju z Polskim Klubem
Ekologicznym Okręg Mazowiecki.
Development and Climate Change – World Development 2010.
Raport banku Światowego prezentujący problem rozwijającego
się świata w kontekście zachodzących i przewidywalnych
zmian klimatycznych.
European Research Framework Programme – Research on
Climate Change. Dokument Komisji Europejskiej prezentujący
wyniki najnowszych badań naukowców europejskich z zakresu
zmian klimatu w związku z Trzecią Konferencją Klimatyczną
oraz 15 Konferencją Stron Konwencji Klimatycznej.
Europe adapts to Climate Change. Comparing National Adaptation Strategies. Raport Partnership for European Environmental Research prezentujący działania krajów europejskich
w przygotowywaniu strategii adaptacji do zmian klimatu.
The Natural Fix? The Role of Ecosystems in Climate Mitigation. Publikacja Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych prezentująca rolę naturalnych ekosystemów w łagodzeniu skutków zmian klimatu. Zwraca także
uwagę na istotę ochrony i odnawiania istniejących ekosystemów jako najbardziej efektywnego sposobu spowolnienia
zmian klimatycznych.
Climate Change Science Compendium 2009. Raport przygotowany w oparciu o Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych prezentujący przegląd ponad 400 wyników badań i publikacji dotyczących zmian klimatu wydanych
po ukazaniu się Czwartego Raportu Oceniającego Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).
CO2 Emissions from Fuel Combustion 2009 – Highlights. Raport Międzynarodowej Agencji Energii prezentujący najnowsze dane o poziomie emisji dwutlenku węgla, jego geograficznym rozmieszczeniu i źródłach.
Zmiany klimatu są faktem. Zbiór materiałów opracowany
w ramach projektu „Zmiany klimatu w świadomości obywateli” powstałych przy współpracy Centrum Stosunków Międzynarodowych i Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Publikacja porusza tematykę zmian klimatu, m.in. w kontekście prawa,
gospodarki oraz rolnictwa, prezentuje także wyzwania Polski
dla ochrony klimatu.

Adaptacja produkcji rolnej w województwie podlaskim do
oczekiwanych zmian klimatu. Monografia wydana przez Instytut Ochrony Środowiska zawierająca ocenę obecnych warunków klimatycznych w regionie oraz scenariusze klimatyczne
w powiązaniu z uwarunkowaniami do produkcji rolniczej. Publikacja prezentuje także wyniki badań oraz zalecenia dla działań adaptacyjnych w regionie.
Global Compact International Yearbook 2009. Coroczny raport Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych publikujący podsumowanie najistotniejszych kwestii
dotyczący zrównoważonego rozwoju.
Climate change: Impact on agriculture and costs of adaptation. Raport przygotowany przez International Food Policy Research Institute, prezentujący wyzwania stojące przed rolnictwem, jako sektora szczególnie narażonego na niekorzystne
zmiany wynikające ze zmian klimatu.
Hydropolitical Vulnerability and Resilience along International Waters: Europe. Publikacja Programu Środowiskowego
Organizacji Narodów Zjednoczonych ukazująca wyzwania stojące przed Europą w kwestii zachowania bezpieczeństwa terenów wodnych i przy- brzeżnych w kontekście niekorzystnego
wpływu skutków zmian klimatu na tych obszarach.
Wind and Solar Electricity: Challenges and Opportunities. Publikacja przygotowana przez Pew Center on Global Climate
Change prezentująca szanse oraz wyzwania stojące przed sektorem energii odnawialnej, w szczególności energii wiatrowej
i słonecznej.
Global Climate Change: Adapting to Climate Variability and
Change. Publikacja przygotowana przez United States Agency
for International Development prezentująca zagadnienia związane z adaptacją do zmian klimatu na poziomie regionalnym
i światowym. Porusza tematykę środowiskowego, politycznego
oraz społecznego aspektu przystosowania się do tych zmian na
świecie.

Jeśli chcesz, aby informacje o Twojej działalności związanej ze zmianami klimatu znalazły się w naszym biuletynie, przekaż je do Instytutu Ochrony Środowiska
w Warszawie, ul. Krucza 5/11, tel: +22 629 92 56 lub
e-mail: mateusz.sekowski@ios.edu.pl. Pod tym adresem
oczekujemy również na wszelkie sugestie, uwagi i opinie o biuletynie.

Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku, Reforma
Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa. Publikacje przygotowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej prezentujące uwarunkowania tworzącej się wspólnotowej polityki rolnej, w tym także potrzeby
adaptacyjne polskiego rolnictwa.
Global Trends in Sustainable Energy Investment 2009: Analysis of Trends and Issues in the Financing of Renewable Energy
and Energy Efficiency. Raport Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych ukazujący trendy w światowej produkcji i pozyskiwaniu energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych.
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Biuletyn informacyjny „Zmiany
Klimatu” został opracowany
i wydany przez Instytut Ochrony
Środowiska ze środków Ministerstwa Środowiska.
Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska
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00-548 Warszawa
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