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Prezentowany artykuł zawiera omówienie zbioru działań legislacyjnych UE, a także różnego rodzaju spekulacji mających  
na celu nie tylko zmniejszenie efektu cieplarnianego, ale zdobycie przez Europę prymatu w dziedzinie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych. Autor sam zaznacza, że „ Przedstawiony artykuł i zawarte w nim poglądy stanowią wyraz osobistej wiedzy autora 
i nie powinny być inaczej interpretowane.” 

Artykuł ma niewątpliwy związek z Konferencją COP14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto), która odbędzie się w dniach 1 – 12 grud-
nia 2008 r. w Poznaniu. Jest uznawana za najbardziej prestiżowe forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, która 
skupia uwagę całego świata. Najwyższym organem Konwencji jest Konferencja Stron Konwencji (COP), której sesje odbywają 
się regularnie (raz w roku) i mają na celu ustanawianie reguł wdrażania UNFCCC. W jej zakresie działają także ciała pomocnicze 
(subsidiary bodies – SB), Biuro i Sekretariat, a także organy tworzone przez COP: grupy robocze, ciała eksperckie, komitety. 
Niezależnie od własnych poglądów na temat globalnego ocieplenia warto poznawać wszystkie argumenty i te za, i te przeciwne, 
aby móc wyrobić sobie własny pogląd.

Redakcja

Powstrzymanie zmian klimatycznych – 
konieczność czy kosztowne fanaberie?

Kontekst polityczny i społeczny

Ostatecznym celem Ramowej Konwencji Narodów Zjedno-
czonych w sprawie Zmian Klimatu, która została zatwierdzona  
w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z dnia 
15 grudnia 1993 r., jest osiągnięcie stabilizacji stężeń gazów cie-
plarnianych w powietrzu na poziomie, który zapobiegnie groźnej 
antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Rok 2007 był 
rokiem przełomowym w polityce Unii Europejskiej, zwłaszcza 
dotyczącej zmian klimatycznych i energetyki1). Europa postanowiła 
odegrać rolę światowego lidera w dziedzinach: przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym, realizacji ambitnego celu zapewnienia 
bezpiecznych, trwałych i konkurencyjnych źródeł energii, przy-
stosowania krajów członkowskich do nowych realiów związanych 
z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektyw-
ności energetycznej oraz uczynienia z europejskiej gospodarki 
wzorcowego modelu zrównoważonego rozwoju2). 

Powyższa problematyka, zwłaszcza dotycząca przeciwdziała-
nia zmianom klimatu, uzyskała poparcie Parlamentu Europejskie-
go3), który w rezolucji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie tych zmian 
stwierdził pilną potrzebę podjęcia konkretnych działań na szczeblu 
międzynarodowym w celu ograniczenia globalnego ocieplenia, jak 
również konieczność objęcia przez UE przywództwa politycznego 
w celu nadania temu procesowi większego rozmachu. Podkreślił, 
że polityka energetyczna stanowi podstawowy element łącznej 
strategii Wspólnoty w sprawach zmian klimatycznych, zapewnie-
nia bezpiecznych zróżnicowanych źródeł energii i przechodzenia 
na najefektywniejsze niskoemisyjne technologie energetyczne.

Na posiedzeniu Rady Europejskiej4) w marcu 2007 r. uzyskano, 
w gronie szefów rządów i przywódców państw członkowskich, nie-
łatwy polityczny konsensus w kwestii uczynienia z tych zagadnień 
rudymentarnych celów polityki energetycznej Unii Europejskiej5). 
Porozumienie osiągnięte podczas tego szczytu, dotyczące usta-
lenia dokładnych, prawnie wiążących celów, było symbolicznym 
przykładem determinacji Europy mającym pokazać, że walka ze 
zmianami klimatycznymi jest kompatybilna z rozwojem gospodar-
czym i ma pierwszorzędne znaczenie w kontaktach międzynaro-
dowych UE. Jednocześnie zagadnienia związane z osiągnięciem 
tych celów są obecnie głównymi punktami strategii lizbońskiej na 
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Europejska polityka energetyczna (EPE)6), zapewniając 
pełne poszanowanie prawa państw członkowskich do wyboru 
własnej struktury wykorzystania paliw w energetyce oraz do ich 

1) Por. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „20 i 20 do 2020 r. 
– szansa Europy na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym”, COM(2008)30, 
23.01.2008.

2) Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało zdefiniowane w raporcie „Our Com-
mon Future” wydanym w 1987 r.  przez World Commission on Environment 
and Development (WCED) pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland. 
Rozwój zrównoważony został określony jako „spełnianie potrzeb obecnego 
pokolenia bez uniemożliwiania przyszłym pokoleniom spełniania ich własnych 
potrzeb”. Termin ten, z ang. sustainability lub sustainable development, jest 
używany coraz częściej także w Polsce. Obowiązującą definicję można
odnaleźć w art. 3, pkt 50, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zm.) „Rozwój zrównoważony 
to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integro-
wania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrod-
niczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.

3) Dokument P6_TA(2007)0038.
4) Por. Rada Europejska w Brukseli 8-9 marca 2007 r. „Konkluzje Prezydencji”, 

druk 7224/07. Załącznik 1. Plan działań Rady Europejskiej 2007–2009.
5) Por. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 

„Europejska Polityka Energetyczna”, COM(2007)1, Bruksela, 10.01.2007.
6) Por. Leszek Szczygieł: „Meandry europejskiej polityki energetycznej”, Ener-

getyka Cieplna i Zawodowa 2008, nr 5.
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suwerenności w zakresie pierwotnych źródeł energii i w duchu 
solidarności między tymi państwami, dąży do realizacji następu-
jących trzech celów:
 zwiększenia bezpieczeństwa dostaw,
 zapewnienia konkurencyjności gospodarek europejskich i do- 

stępności energii po przystępnej cenie,
 promowania równowagi ekologicznej i przeciwdziałania zmia-

nom klimatu.
Unia Europejska przewodzi na świecie pod względem działań 

będących odpowiedzią na zmiany klimatu dzięki przyjmowaniu 
dalekosiężnych, bardzo maksymalistycznych (niekiedy, zbyt wygó-
rowanych i ambitnych) celów, nakładaniu bardzo rygorystycznych 
ograniczeń na emisję dwutlenku węgla w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji oraz tworzeniu pełnego wewnętrznego 
rynku energetycznego Realizując politykę energetyczną kładzie 
ogromny nacisk na osiągnięcie strategicznego celu polegającego 
na utrzymaniu wzrostu średniej globalnej temperatury na Ziemi 
poniżej 2°C w stosunku do poziomu sprzed okresu uprzemysło-
wienia7). Ponieważ produkcja i wykorzystanie energii są głównymi 
źródłami emisji gazów cieplarnianych, a zatem i zmian klimatu, 
więc wyzwaniom związanym z tymi zmianami należy stawiać czoła 
jak najszybciej i w sposób skuteczny. Do wykonania tego celu 
potrzebne jest zintegrowane podejście do polityki klimatycznej  
i energetycznej, a jego integracyjny charakter trzeba osiągnąć  
w sposób zapewniający wzajemne wsparcie i współdziałanie. Ma 
to na celu zminimalizowanie efektu zmian klimatycznych, czego 
dowodem są podjęte decyzje polityczne i uzgodnienia zobowią-
zujące kraje członkowskie do przestrzegania fundamentalnych 
zamierzeń proponowanej polityki określonych potocznie jako  
„3 razy 20 do 2020” i oznaczających, że w założonym horyzoncie 
czasowym do roku 2020 Unia Europejska powinna dążyć do:
 osiągnięcia udziału energii ze źródeł odnawialnych równego 

20% całkowitego zużycia energii UE,
 zmniejszenia łącznego zużycia energii pierwotnej o 20% w po- 

równaniu z prognozami na rok 2020, co oznacza poprawę 
efektywności energetycznej o 20%,

 obniżenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% 
w porównaniu z poziomami emisji z 1990 r. z możliwością 
podwyższenia tej wartości docelowej do 30% w przypadku 
osiągnięcia porozumienia międzynarodowego zobowiązują-
cego inne państwa rozwinięte do zmniejszenia emisji w po- 
równywalnym stopniu, a bardziej zaawansowane gospodarczo 
państwa rozwijające się do odpowiedniego udziału w tym 
procesie proporcjonalnie do ich odpowiedzialności za zmiany 
klimatyczne i do swoich możliwości,

 dodatkowo do zwiększenia do 10% udziału biopaliw w ogólnym 
zużyciu paliw w transporcie na terytorium UE. 
Podjęte decyzje polityczne i uzgodnienia dokonane na szczycie 

wiosennym w Brukseli w marcu 2007 r. wskazały jednocześnie 
synergie istniejące miedzy dwoma kluczowymi, z punktu widze- 
nia tej polityki, obszarami dotyczącymi klimatu i energii. Na szczy-
cie przyjęto wszechstronny, bardzo szczegółowy plan działań4) 

w dziedzinie energii na lata 2007–2009 z myślą o przyspieszeniu 
prac nad trzema najważniejszymi aspektami tej polityki tzn. bez-
pieczeństwem dostaw, konkurencyjnością i zmianami klimatu.

Przyjęto do wiadomości, że dokonywany przez państwa człon-
kowskie wybór struktury wykorzystania paliw w energetyce może 
mieć wpływ na sytuację energetyczną w innych państwach człon-
kowskich oraz na zdolność do osiągnięcia przez Unię Europejską 
wyżej wymienionych trzech celów polityki energetycznej.

Podsumowując, można stwierdzić, że zdaniem Unii Europej-
skiej jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów, mających 
wpływ na ludzi i środowisko naturalne, jest globalna zmiana klima-
tu. Ponieważ odpowiedzialność za przyszłość jest dla Wspólnoty 
sprawą najwyższej rangi, więc wszystkimi swoimi działaniami, w 
tym przede wszystkim przy pomocy odpowiedniej polityki ener-
getycznej, przeciwdziała tym zmianom poprzez m.in. zwiększenie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, poprawę efektywności zużycia końcowego energii 
itp., przy pełnym poparciu opinii publicznej8) i międzynarodowych 
organizacji energetycznych9) w tych działaniach. Podkreślenia 
wymaga fakt, że decyzje polityczne w sprawie priorytetów unijnej 
polityki energetycznej zapadły i są raczej nieodwracalne, a co 
najwyżej dyskutować można o sposobach i trybie ich realizacji.

Powstrzymać zmiany klimatu

Pod pojęciem „klimat” rozumie się charakterystyczny przebieg 
zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletni-
m10), ustalony na podstawie długoletnich obserwacji normalnego 
przebiegu pogody, zarówno jej stanów jak i poszczególnych jej 
składników. Powody zmian klimatu można podzielić na dwie 
grupy: zmiany wywołane czynnikami naturalnymi i efektami an-
tropogenicznymi (gospodarczą działalnością człowieka). Wiele 
scenariuszy ogólnych zmian klimatu jest formułowanych w postaci 
prostych hipotez sprzężeń zwrotnych, w których zmiana jednego 
parametru powoduje zmianę innych parametrów. Istnieje wiele 
bardzo różnych hipotez zmian klimatu, przy czym w ostatnich 
latach termin „ogólna zmiana klimatu”, używany jest przede 
wszystkim w kontekście globalnego ocieplenia (global warming) 
i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi. 

7) Por. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Ograni-
czenie globalnego ocieplenia do 2°C w perspektywie roku 2020 i dalszej”, 
COM(2007)2, Bruksela, 10.01.2007.

 8) Z ostatniego badania Eurobarometru, zleconego przez Parlament Europej- 
ski i Komisję Europejską i opublikowanego 11 września 2008 r., a prze-
prowadzonego od marca do maja 2008 r. wśród 30170 obywateli państw 
członkowskich i trzech krajów kandydujących wynika, że Europejczycy są 
mocno zaniepokojeni problemami zmiany klimatu. Badania pokazują, że 75% 
ankietowanych z UE oraz 73% z Polski uznaje globalne ocieplenie (zmiany 
klimatyczne) za bardzo poważny problem, a 15% (UE) i 17% (PL) uważa te 
zmiany za raczej poważny problem. Tylko 6% (UE) i 3% (PL) zdecydowanie 
się zgadza z tym, że problem zmian klimatycznych traktuje się z przesadną 
powagą, natomiast 20% (UE) i 15% (PL) raczej zgadza się, że problem ten 
traktuje się zbyt przesadnie. Aż 58% (UE) i 50% (PL) ankietowanych uważa, 
że Unia Europejska robi za mało, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi, 
natomiast 25% (UE) i 33% (PL) uważa, że UE robi mniej więcej tyle, ile 
potrzeba. (http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm)

 9) W swoim pierwszym sprawozdaniu na temat polityki energetycznej Unii 
Europejskiej, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA – International 
Energy Agency) wyraziła duże poparcie dla przedstawionego przez Komisję 
Europejską kompleksowego pakietu środków legislacyjnych w dziedzinie 
energii i klimatu, pakietu, który ma pomóc w osiągnięciu ambitnych celów 
UE w zakresie zwalczania zmian klimatycznych. W przeglądzie polityki ener- 
getycznej Unii agencja pozytywnie oceniła podjęte działania wykonawcze,  
które cechuje spójność w podejściu do wyzwań związanych z bezpieczeń- 
stwem i stabilnością dostaw energii oraz ogólnoświatowego ocieplenia.  
IEA Energy Policies Review – „The European Union 2008”, Brussels 04.09.2008. 
http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=331 

10) Biorąc pod uwagę powolne, stopniowe przeobrażanie się klimatu Światowa 
Organizacja Meteorologiczna (World Meteorological Organization – WMO) 
przyjęła, że podstawową jednostką obserwacyjną używaną do badania 
klimatu będzie okres 30 lat.
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Przyczyny zmian klimatu są tematem intensywnych badań. 
Kolejne raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu - 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)11) precyzują 
obecny stan wiedzy na temat przyczyn zmian klimatu. Wydawane 
co 6 lat raporty IPCC mają swoją rangę wśród rządów i mass 
mediów, ponieważ są uchwalane według zasady jednomyślno-
ści, a zatem reprezentują jednomyślny pogląd wszystkich jego 
członków. Popularne jest wśród klimatologów przekonanie, że 
„jeśli IPCC coś powie, lepiej w to uwierzyć – a potem dopuścić 
prawdopodobieństwo, że sprawy mają się dużo gorzej niż twierdzi 
IPCC”12). 

Czwarty Raport IPCC – (The Fourth Assessment Report of 
the IPCC; w skrócie AR4) podsumowujący zmiany klimatu został 
napisany, po przeszło sześciu latach pracy, przez ponad 450 
autorów głównych i 800 autorów wspomagających – specja-
listów z zakresu meteorologii, klimatologii, oceanografii, fizyki
atmosfery, geologii, biologii oraz nauk technicznych, społecznych 
i ekonomicznych – z 130 krajów. Był recenzowany przez 2500 
ekspertów i przedstawicieli rządów. Składa się z trzech raportów 
poszczególnych grup roboczych13). 

Raport określa naukowe podstawy naturalnych i antropoge-
nicznych czynników wpływających na klimat, ewaluuje czy na- 
uka jest w stanie dokonać atrybucji, jakie czynniki wpływają na 
zmiany klimatu i daje ocenę zmian klimatu w przyszłości. Podkre-
śla, że nikt nie będzie w stanie uniknąć efektów ocieplenia Ziemi 
i że ludzie w krajach rozwijających się będą najbardziej dotknięci 
zmianami klimatu. W wielu przypadkach globalne ocieplenie bę-
dzie prowadziło do dalszych problemów środowiska wynikających 
np. z wycinania lasów i braku wody.

Główne wyniki raportu14) są bardzo niepokojące. 
1. Następuje globalna zmiana klimatu. 
2. Prawdopodobieństwo, że zmiany te są spowodowane przez 

antropogeniczną emisję gazów cieplarnianych wynosi ponad 
90%.

3. Prawdopodobieństwo, że te zmiany są wywołane przez czyn-
niki naturalne wynosi około 5%. 

4. Istnieje 90-procentowe prawdopodobieństwo, że będą wystę-
powały upały i silne opady.

5. Przewiduje się, że na koniec XXI wieku temperatura na świecie 
wzrośnie o 1,8° do 4°C. Z tym, że – z prawdopodobieństwem 
66% – możliwe są zmiany od 1,1° do 6,4°C. 

6. Poziom wód oceanów wzrośnie prawdopodobnie od 18 cm 
do 59 cm. 

Po ogłoszeniu raportu na nowo rozgorzały dyskusje o glo-
balnej zmianie współczesnego klimatu, o jej przyczynach i kon-
sekwencjach, a także o możliwości sterowania tym procesem. 
Badania naukowców zajmujących się tymi zmianami potwierdzają 
zachodzący proces ewolucji systemu klimatycznego. 

Na rysunku 1 przedstawiono dwie krzywe. Pierwsza z nich 
przedstawia obserwowane w ostatnim 130-leciu zmiany średniej 
globalnej temperatury ziemskiej. Druga przedstawia zmiany emi-
sji dwutlenku węgla CO2 (wyrażone w Gt C) w atmosferze jako 
funkcję czasu15).

11) Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu – IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) został założony w 1988 przez dwie organizacje ONZ 
– Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Odnowy Śro-
dowiska Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme 
– UNEP). Zespół jest Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za 2007 r. za 
wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu 
wynikających z działań człowieka i za stworzenie podstaw dla środków, które 
są niezbędne do walki z takimi zmianami.

12) Por. Tim Flannery: „Twórcy pogody. Historia i przyszłe skutki zmian klimatu”, 
wyd. CKA, Gliwice 2007.

13) Por. Climate Change 2007: „The Physical Science Basis”, the report of Work-
ing Group I http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm. Climate Change 
2007: „Impacts, Adaptation and Vulnerability” the report of Working Group II  
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg2.htm Climate Change 2007: „Mitiga-
tion of Climate Change” the report of Working Group III 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm. 

14) Synteza raportu „Synthesis Report” http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.
htm została przedstawiona 17 listopada 2007 r. w Walencji – Hiszpania. Por. 
również dane z tabeli 3.1, str. 45 raportu.

Rys. 1. Wzrost średniej globalnej temperatury Ziemi oraz 
 koncentracji CO2 w atmosferze. 
 Źródło: Hansen, J.E., R. Ruedy, M. Sato, and K. Lo, NASA GISS
 Surface Temperature (GISTEMP) Analysis 2007. 
 http://cdiac.ornl.gov/trends/temp/hansen/hansen.html 
 oraz http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/glo.html - Centre Carbon Dioxide 
 Information Analysis Center (CDIAC)

Z empirycznych badań przedstawionych na tym rysunku 
wynika, że w ostatnim 50-leciu wzrost średniej temperatury 
ziemskiej jest jednoznacznie skorelowany ze wzrostem poziomu 
CO2 w atmosferze. 

Zbieżność obecnego i nasilającego się ocieplenia z antropo-
geniczną emisją dwutlenku węgla do atmosfery oraz widocznym 
wzrostem jego koncentracji nie jest przypadkowa, a zatem poziom 
tego gazu w atmosferze wpływa na zmiany klimatyczne. 

15) Por. także rysunek 2 w artykule Leszek Szczygieł: „Dwutlenek węgla –  
wróg czy przyjaciel?” Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 2007, nr 5.
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Dwukrotny wzrost jego stężenia powoduje, na podstawie 
rekonstrukcji modeli numerycznych, zmianę temperatury Ziemi  
o około 1°C16). Zmiana ta jest tylko w małym stopniu spowo-
dowana bezpośrednim wpływem absorpcji ciepła przez CO2, 
a w przeważającym stopniu wywołana jest poprzez dodatnie 
sprzężenie zwrotne temperatury z ilością chmur i pary wodnej w 
atmosferze 17), przy czym para wodna jest głównym czynnikiem 
sprawczym efektu cieplarnianego. 

Gazy ograniczające wypromieniowanie ciepła emitowanego 
przez Ziemię i zwiększające temperaturę jej powierzchni zwane 
są gazami cieplarnianymi GHG (Greenhouse gases). 

Należą do nich: para wodna (H2O), dwutlenek węgla (CO2), 
metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), ozon (O3), freony, halony. 
Wiele gazów cieplarnianych w różny sposób produkuje sam czło-
wiek, przy czym najniebezpieczniejszy z nich – dwutlenek węgla 
powstaje w największej ilości podczas spalania paliw kopalnych, 
takich jak węgiel, benzyna, olej napędowy czy gaz. Najwięcej CO2 
emitują elektrownie wykorzystujące węgiel do produkcji energii 
elektrycznej przy stosunkowo niewielkiej sprawności wytwarza-
nia. Działalność człowieka związana z wykorzystaniem paliw 
kopalnych powoduje przeszło 80% emisji gazów cieplarnianych 
w Unii Europejskiej18).

Jeżeli żaden realny wysiłek nie zostanie wykonany, to istnieje 
faktyczne ryzyko, że średnia globalna temperatura Ziemi wzro-
śnie o wiele stopni przekształcając w radykalny  sposób oblicze 
naszej planety. 

Tabela 1 przedstawia przewidywane poziomy koncentracji 
dwutlenku węgla w atmosferze19) (w zależności od poziomu emisji 
tego gazu) i odpowiadające im wzrosty średniej globalnej tempe-
ratury Ziemi oraz średniego wzrostu poziomu mórz (wynikającego 
wyłącznie z rozszerzalności cieplnej). Rekapituluje obniżenie 
emisji CO2, jakie powinno nastąpić do roku 2050 w porównaniu 
z poziomem z 2000 r., aby wzrost średniej globalnej temperatury 
Ziemi nie przekroczył odpowiednich wartości.

W rozważaniach nad przyczynami zmian klimatu istotnym 
problemem stała się ocena stopnia oddziaływania na te zmiany 
czynników naturalnych i antropogenicznych. Nie ma zgody wśród 
naukowców co do hierarchizacji tych głównych przyczyn.

Przeciwnicy hipotezy globalnego ocieplenia spowodowane- 
go nadmierną koncentracją gazów cieplarnianych w atmosferze, 
którzy są w znacznej mniejszości, uważają, że wywołane jest ono 
naturalnymi cyklicznymi zmianami wynikającymi m.in. ze zmian 
aktywności Słońca (plamy słoneczne) i natężenia promieniowania 
kosmicznego, zmian kształtu orbity Ziemi i wielkości kąta nachy-
lenia osi ziemskiej względem płaszczyzny ekliptyki. Twierdzą, że 
powiązanie aktywności Słońca z klimatem ziemskim ma bez po-
równania prostszą i mocniejszą argumentację oraz uzasadnienie 
w dotychczasowej historii jego zmian niż terrestrialne zależności 
klimatyczne20). 

Ich zdaniem udział CO2 (największego składnika emisji gazów 
cieplarnianych) w efekcie cieplarnianym jest tak mały, że nie 
można mówić o jakimkolwiek jego wpływie na zmiany klimatu 

Poziom 
koncen- 

tracji CO2 
w atmo- 
sferze,
ppm

Poziom 
koncen- 

tracji 
CO2 eq 

w 
atmosferze,

ppm*

Przedział 
zmian 

wzrostu 
średniej 
globalnej 
tempe- 
ratury 

Ziemi** 
w stosunku 
do r. 1850,

°C

Przedział 
zmian 

wzrostu 
średniego 
poziomu 
mórz***,

m

Okres 
występo- 

wania 
emisji 

maksy- 
malnych

Redukcja 
globalnych 
emisji CO2 

do roku 
2050 

w porów-
naniu 

z pozio- 
mem 

z 2000 r.,
%

350–400 445–490 2,0–2,4 0,4–1,4 2000–2015
od -85 
do -50

400–440 490–535 2,4–2,8 0,5–1,7 2000–2020
od -60 
do -30

440–485 535–590 2,8–3,2 0,6–1,9 2010–2030
od -30 
do +5

485–570 590–710 3,2–4,0 0,6–2,4 2020–2060
od +10 
do +60

570–660 710–855 4,0–4,9 0,8–2,9 2050–2080
od +25 
do +85

660–790 855–1130 4,9–6,1 1,0–3,7 2060–2090
od +90 

do +140

Tabela 1
Wartość redukcji emisji CO2 w zależności od poziomu 

jego koncentracji w atmosferze i wzrostu średniej globalnej 
temperatury Ziemi

Źródło: „Climate Change 2007: Synthesis Report”, page 67, IPCC, Valencia, 
Spain, 12-17 November 2007
W tabeli 1 poszczególne symbole oznaczają:
*** [ppm] – liczba molekuł danej substancji przypadająca na milion molekuł 

mieszaniny (objętościowo).
*** Inercja własna systemu klimatycznego wyjaśnia fakt, że koncentracja CO2 

w atmosferze ustabilizuje się po czasie równym od kilku dziesięcioleci do 
kilku wieków od chwili, w której emisje tego gazu osiągnęły maksimum.  
W związku z powyższym również średnia temperatura Ziemi w stanie równo-
wagi różni się od średniej temperatury globu w momencie, gdy koncentracja 
gazów cieplarnianych ustabilizuje się. Według większości rozpatrywanych 
scenariuszy koncentracje GHG ustabilizują się pomiędzy 2100 a 2150 r. 

*** Przy rozpatrywaniu wzrostu poziomu mórz wzięto pod uwagę wyłącznie 
rozszerzalność cieplną mórz i oceanów, w związku z czym stan równowagi 
może zostać osiągnięty nie wcześniej niż po kilku wiekach. 

16) „Tymczasem wzrost powyżej 2°C wystarczy, by spowodować bezpowrotne 
wyginięcie więcej niż jednej trzeciej gatunków na Ziemi, nie wspominając  
już o fatalnych dla ludzkości skutkach, jakie będą niosły ze sobą coraz  
bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe, jak intensywne huragany, długo-
trwałe susze czy gwałtowne powodzie” por. I. Chojnacki, Dyrektor Naczelny 
WWF Polska (międzynarodowej organizacji ekologicznej), przedmowa 
do wydania polskiego książki Tima Flannerego Twórcy pogody… op. cit. 
Potwierdza to konieczność ograniczenia wzrostu temperatury do poziomu 
poniżej 2°C. 

17) Por. Tim Flannery, Twórcy pogody… op. cit. „Istotne jest również to, że 
gaz ten nie jest jedynym sprawcą zmian klimatycznych, ale spełnia rolę 
wyzwalacza dla innego silnie działającego gazu cieplarnianego, jakim jest 
para wodna. Dwutlenek węgla, absorbując ciepło, podnosi nieznacznie 
temperaturę atmosfery. Dzięki temu atmosfera wchłania i zatrzymuje więcej 
wilgoci, co z kolei prowadzi do dalszego wzrostu jej temperatury. Powstaje 
pętla dodatniego sprzężenia zwrotnego napędzająca coraz większy wzrost 
temperatur na Ziemi”.

18) Zgodnie z danymi European Environment Agency (EEA) z czerwca 2008 r. 
skład procentowy poszczególnych gazów w całkowitej emisji gazów cieplar-
nianych w Unii Europejskiej (EU-27) w 2006 r. wynosił odpowiednio CO2 = 
=83,7%, CH4=7,7%, N2O=7,2%, SF6=0,2%, HFCs=1,1% i PFCs=0,1%.

19) Emisję wszystkich gazów cieplarnianych przelicza się na ekwiwalent emisji 
dwutlenku węgla CO2 eq przy pomocy wskaźnika GWP (Global Warming  
Potential), czyli potencjału tworzenia efektu cieplarnianego. Wskaźnik ten 
został wprowadzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych ga-
zów na efekt cieplarniany i odniesiony jest do dwutlenku węgla (dla którego 
GWP=1) w przyjętym horyzoncie czasowym (zazwyczaj 100 lat). I tak dla 
metanu (CH4) wskaźnik GWP=25, a dla podtlenku azotu (N2O) GWP=298. 
Oznacza to, że 1t CH4 wywołuje ten sam efekt cieplarniany co 25 t CO2.

20) Swoje przekonania przedstawili w marcu 2008 r. w raporcie Pozarządowe- 
go Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Nongovernmental 
International Panel on Climate Change – NIPCC) pod przewrotnym tytułem 
Nature, Not Human Activity Rules the Climate New York, March 2008 
dostępnym pod adresem internetowym http://www.sepp.org/, zakładka 
Publications.
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ziemskiego21). Koronnym argumentem zwolenników naturalnego 
charakteru procesów atmosferycznych jest historia klimatu Ziemi, 
który zmieniał się w sposób periodyczny, niejednokrotnie i nie-
zwykle gwałtownie bez ingerencji człowieka.

Zmiany klimatu w ostatnich latach są faktem i dyskusja o tym, 
czym zostały spowodowane, po pierwsze wykracza zdecydowa-
nie poza ramy tego artykułu, a po drugie przypomina dyskusję 
na temat „czy lepiej jest myć ręce czy może nogi”. Niektórzy 
zwolennicy obu hipotez „okopali się” w swoich fortyfikacjach,
traktując własne teorie jak dogmaty, z którymi się nie dyskutuje  
i które zgodnie z ich przekonaniami powinny być przyjmowane 
za pewne i prawdziwe jedynie na mocy autorytetu osoby, która je 
wygłasza, bez względu na zgodność z doświadczeniem i logiką. 
Często w dyskusjach nie ma miejsca na wymianę argumentów, 
przedstawienie wyników prac badawczych, zaprezentowanie wła-
snych przemyśleń czy też kompetencji. Wielu z nich, zwłaszcza 
przeciwników antropogenicznego ocieplenia, ani myśli ustąpić 
pola przeciwnikowi, nie próbując nawet zawrzeć kompromisu.

Tymczasem działalność ludzka ma wpływ na zmiany klimatu, 
ale wpływ uprzemysłowienia nie jest jedynym czynnikiem po-
wodującym jego zmiany. Dlatego też poważnego zastanowienia 
wymaga koncepcja „ochrony klimatu” głównie przez ograniczenie 
wydzielania CO2 do atmosfery, ponieważ może to budzić obawy, 
że jest ona spowodowana działaniem pewnego „lobby”, widzą-
cego w mechanizmie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku 
węgla niesłychanie dobry interes, który może być wykorzysty-
wany do działań spekulacyjnych, generujący ogromne pieniądze  
i zapewniający absolutny brak ryzyka, bo handel ten dotyczy nie 
towarów, lecz jedynie zezwoleń22).

Zmiany klimatu są największym zagrożeniem humanitarnym  
i ekologicznym dla współczesnego świata. Zdecydowana więk-
szość naukowców (chociaż nie brak i sceptyków) jest zgodna, że  
za to zjawisko odpowiedzialny jest człowiek, a konkretnie emi-
towane przez niego gazy cieplarniane, w tym najgroźniejszy, bo 
emitowany w największej ilości dwutlenek węgla. W środowisku 
naukowym pogląd, że to człowiek i jego działalność wpływa na 
podnoszenie się temperatury na Ziemi i wynikające z tego zmiany  
klimatu, jest rzadko kwestionowany. Większość naukowców po-
pierających teorię antropogenicznego ocieplenia nie neguje faktu 
naturalnych, cyklicznych zmian klimatu, uważając, że wahania 
klimatyczne są nadal regulowane przez czynniki naturalne, pod-
kreślając jednak zdecydowanie, że człowiek nie tyle samodzielnie 
powoduje zmiany klimatu, co drastycznie zmienia ich rozmiar.  
I w tym zakresie zapobieganie rozmiarom tych zmian jest koniecz-
ne i nieodzowne. Należy przy tym zaakceptować występujący w tej 
dyscyplinie naukowej efekt inercji własnej systemu klimatycznego.

Gdyby nawet udało się ustabilizować koncentrację gazów 
cieplarnianych w atmosferze na obecnym poziomie, to i tak zmiany 
klimatyczne postępowałyby nadal przynajmniej przez kilka dekad. 
W tym sensie nie ma możliwości natychmiastowego zatrzymania 
tych zmian, można jedynie zahamować ich powiększanie w przy-
szłości i należy to jak najszybciej zacząć robić. Cytowane wyżej 
raporty IPCC, raport Nicholasa Sterna23), wspólne oświadczenie 
narodowych akademii nauk24) z 2007 r. oraz raport opublikowany 
przez grupę G8 (Heiligendamm, 6–8 czerwca 2007 r.), a także inne 
badania naukowe jednoznacznie potwierdzają, mimo sprzeciwu 
niektórych środowisk naukowych (raport NIPCC), że większość 
zmian temperatury obserwowanych w ostatnich 50 latach należy, 
w głównej mierze, przypisać działalności gospodarczej człowieka, 
a węgiel zawarty w dwutlenku węgla jest pierwszą w kolejności 
przyczyną zmian klimatycznych na Ziemi. 

Wypada w tym miejscu ponownie zacytować prof. Krzysztofa 
Kożuchowskiego25), który jednoznacznie stwierdza: „Okazuje się 
przy tym, że problem globalnego ocieplenia ma wiele odniesień, 
które wykraczają poza ramy klimatologii, ekologii i polityki ekolo-
gicznej. Być może równie istotna jak sama zmiana klimatu, jest 
różnica, która dzieli poglądy i opinie ludzkie na temat natury tej 
zmiany. Jak zwykle w takich sytuacjach, powstaje mieszanina 
wiedzy i emocji, kształtują się frazesy i hasła, podejrzenia o ma-
nipulacje faktami i używanie nierzetelnych danych. Oponenci w 
sporze o klimat uczestniczą w niejasnej grze, w której ignorancja 
przeplata się z interesami globalnej polityki; można też zauwa-
żyć, że z postawami uczestników dyskusji korelują przekonania 
polityczne, a nawet światopoglądowe. Nastąpiła ideologizacja 
klimatologii: antropocentrycy występują przeciwko naturalistom, 
ekolodzy przeciw realistom, demokraci przeciw republikanom. 
Padają oskarżenia o spisek przeciwko rozwojowi gospodarczemu 
lub o lekkomyślną ignorancję i konserwatyzm”.

Globalne ocieplenie, niezależnie od tego, czym jest spowo- 
dowane i jakie czynniki w mniejszym lub większym stopniu stymu-
lują jego wzrost, jest empirycznym faktem, a spór tak naprawdę 
idzie jedynie o jego przyczynę. Jednak niezależnie od tego czy 
wierzy się, czy też nie w to, że gospodarcze oddziaływanie 
człowieka ma wpływ na zmiany klimatyczne, decyzje polityczne 
UE nie pozostawiają złudzeń co do tego, że preferowane będą 
wysokowydajne, niskoemisyjne wytwarzanie energii, większe wy-
korzystanie energetyki odnawialnej, wsparcie dla technologii wy-
chwytywania i składowania CO2, ograniczanie strat w procesach 
konwersji i przesyłu, zwiększenie efektywności energetycznej,  

21) Zdaniem znanego polskiego klimatologa prof. K. Kożuchowskiego, cytowany 
przez przeciwników globalnego ocieplenia spowodowanego antropogeniczną 
emisją gazów cieplarnianych, niewielki udział CO2 w efekcie cieplarnianym 
jest nieporównywalnie większy niż znikomy, wręcz śladowy wpływ aktywności 
słonecznej na bilans radiacyjny Ziemi. Wg profesora „Te drobne impulsy 
mogą oczywiście wpływać na klimat Ziemi, tak jak motyl może spowodować 
powstanie cyklonu. Słońce oddziałuje na Ziemię, ale nie wyklucza to oddzia-
ływania gazów cieplarnianych, których stężenie ciągle rośnie”. Por. dyskusję 
nad raportem Polityki „Idzie zimno”, Polityka, nr 15(2649) z dnia 12-04-2008 
http://forum.polityka.pl zakładka Nauka → Idzie zimno.

22) Tutaj znowu wypada zgodzić się z opinią cyt. wcześniej prof. K. Kożuchow-
skiego, który stwierdził „Tu rzeczywiście można dopuścić podejrzenie, że 
chodzi o biznes, a nie faktycznie efektywną dla środowiska działalność. 
Inna sprawa, że hamowanie spalania paliw i poszukiwanie alternatywnych 
źródeł energii ma sens ekologiczny, choć nie koniecznie klimatyczny”.  
Por. dyskusję nad raportem Polityki „Idzie zimno” op. cit.

23) Por. Nicholas Stern, „Stern Review on the Economics of Climate Change”, 
30.10.2006. http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm 

24) W związku ze szczytem grupy G8 w 2007 r., narodowe akademie nauk 
krajów G8+5 wystosowały deklarację, wspominając „Wspólne oświadcze-
nie akademii nauk z 2005” i potwierdzając zgodność swojego stanowiska 
z tamtejszą deklaracją w oparciu o najnowsze badania. Deklaracja uznaje 
wnioski IPCC i podkreśla, że dowody naukowe są wystarczające do podjęcia 
natychmiastowych działań. Trzynaścioro sygnatariuszy to narodowe akade-
mie nauk z Brazylii, Chin, Francji, Indii, Japonii, Kanady, Meksyku, Niemiec, 
Rosji, Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii 
i Włoch. Oświadczenie Polskiej Akademii Nauk z 13 grudnia 2007 r. głosi, 
że problem globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych „jest jednym z naj-
bardziej dramatycznych wyzwań współczesności”. Przywołując apele IPCC, 
stwierdzono, że „jest powinnością nauki polskiej i władz państwowych, aby 
w sposób przemyślany, zorganizowany i aktywny włączyć się w realizację 
tych idei”. http://pl.wikipedia.org/wiki/Opinia_naukowa_o_zmianie_klimatu 
#Polska_Akademia_Nauk_.28PAN.29 

25) Por. Krzysztof Kożuchowski, „Globalne ocieplenie”. EduPress, Geografia 
w szkole 2007, nr 3, s. 5-14.
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eksploatowanie alternatywnych źródeł energii, wszystko po to, aby 
ograniczyć do minimum emisję gazów cieplarnianych. Oznacza 
to również, że regulacje UE w tym zakresie będą wiążące dla 
państw członkowskich i przyszłych inwestorów, którzy będą zo-
bligowani, aby działać zgodnie z tymi regulacjami. Jednakże skala 
obecnych zmian i ewaluacja antropogenicznych oddziaływań na 
klimat każe przypuszczać, że skuteczność ograniczania przez 
UE zmian klimatycznych, głównie przez obniżanie emisji gazów 
cieplarnianych, będzie wielce problematyczna.

Pozyskiwanie energii 
a wydzielanie dwutlenku węgla

Świat potrzebuje coraz więcej energii, aby sprostać wzrostowi 
ekonomicznemu. Ewolucja sytuacji energetycznej na świecie, jej 
rozmiar i rosnące znaczenie w międzynarodowym handlu paliwami 
kopalnymi wschodzących gigantów światowej gospodarki i mię-
dzynarodowych rynków energetycznych, takich krajów jak Chiny 
i Indie, przekształcają globalny system energetyczny. Jednakże 
konsekwencje niepohamowanego wzrostu światowego popytu 
na energię są dla świata niepokojące. 

Z danych naukowych przeanalizowanych w ramach Mię- 
dzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu – IPCC, przedstawio-
nych społeczności międzynarodowej, wynikają trzy alarmujące 
wnioski: po pierwsze – zmiany klimatyczne rzeczywiście zacho-
dzą; po drugie – aktualne przyspieszenie procesu zmian klima-
tycznych jest wynikiem działalności człowieka, której skutkiem jest 
emisja gazów cieplarnianych do atmosfery (w tym głównie CO2); 
a po trzecie – większość regionów świata, zwłaszcza w krajach 
rozwijających się, będzie w coraz większym stopniu dotknięta 
zmianami klimatycznymi. 

Skutki zmian klimatycznych są już odczuwalne w najuboż- 
szych krajach świata, które mają najmniejsze zdolności adapta-
cyjne i historycznie najmniej odpowiadają za wywołanie tych 
zmian26).

Z danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej27) (Inter-
national Energy Agency – IEA) wynika, że w okresie 1973–2005 
światowe zapotrzebowanie na energię pierwotną (Total Primary 
Energy Supply – TPES) wzrosło o przeszło 86%, a emisja CO2 
zwiększyła się o ok. 73%. Jeżeli natomiast chodzi o Unię Eu-
ropejską (EU-27), to wg danych Europejskiej Agencji Ochrony 
Środowiska28) (European Environment Agency – EEA) z czerwca 
2008 r. w latach 1990–2005 wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 
zapotrzebowanie na energię powiększyło się o ok. 10%, natomiast 
emisja CO2 pozostała na mniej więcej takim samym poziomie 
(jedynie w transporcie wzrost emisji był o przeszło 32%). 

W wyliczeniach wszystkie dane porównywane są z danymi  
z roku 2005. Rok ten został wybrany jako rok referencyjny (ba-
zowy) dla krajów UE, w odniesieniu do którego wykazywane są 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze względu na to, że 
dla niego istnieją najnowsze zinwentaryzowane i zweryfikowane
dane dotyczące emisji tych gazów. W związku z tym wszystkie 

wskaźniki liczone w stosunku do danych z 2005 r. gwarantują, że 
określone cele pozostaną wykonalne z technicznego i ekonomicz-
nego punktu widzenia w każdym z państw członkowskich. 

Na rysunku 2 przedstawiono światowe zapotrzebowanie na 
energię pierwotną wg paliw, a na rysunku 3 światowe emisje CO2 
związane z ich spalaniem. 

Rysunki 4 i 5 przedstawiają zapotrzebowanie na energię 
pierwotną dla Unii Europejskiej i emisje CO2 wywołane przez 
poszczególne sektory gospodarki, natomiast rysunek 6 przed-
stawia udział poszczególnych krajów w ogólnoświatowej emisji 
tego gazu.

26) Por. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Stworze- 
nie światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycz- 
nym pomiędzy UE a ubogimi krajami rozwijającymi się, najbardziej narażony-
mi na skutki zmian klimatycznych” COM(2007)540, Bruksela, 18.09.2007.

27) Por. http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2007/key_stats_2007.pdf 
28) Por. http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/pocketbook/2007_en.htm

Rys. 2. Światowe zaopatrzenie na energię pierwotną w latach 
 1973–2005 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych „Key World Energy Statistics 
2007”, © OECD/IEA.

Rys. 3. Światowe emisje CO2 w latach 1973–2005 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Environment 
Agency (EEA), June 2008.
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Rys. 4. Zapotrzebowanie na energię pierwotną dla EU-27 wg paliw 
 w latach 1990–2005 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Environment 
Agency (EEA), June 2008.

Rys. 5. Emisje CO2 dla EU-27 w latach 1990–2005 wywołane przez  
 poszczególne sektory 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Environment 
Agency (EEA), June 2008.

Paliwa kopalne będą w najbliższej przyszłości nadal domino-
wały w światowym zaopatrzeniu w energię. 

Rys. 6. Wielkość emisji CO2 w poszczególnych krajach w 2005 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Environment 
Agency (EEA), June 2008. 

29) Por. http://www.worldenergyoutlook.org/2007.asp 
30) Publikacja World Energy Outlook 2007 przedstawia trzy scenariusze przyszło-

ści energetycznej: referencyjny (inaczej zwany scenariuszem odniesienia), 
alternatywnej polityki i wysokiego wzrostu. Podstawową hipotezą scenariusza 
referencyjnego (Reference Scenario – RS) jest założenie, że rządy na całym 
świecie pozostaną przy aktualnie wdrażanych przez siebie politykach wobec 
czego popyt i handel paliwami kopalnymi oraz emisje gazów cieplarnianych 
będą szły w ślad za obecnymi niezrównoważonymi trendami aż do 2030 
roku. Natomiast scenariusz alternatywnej polityki (Alternative Policy Sce-
nario – APS) zakłada, że pakiet polityk i środków, jakie państwa na całym 
świecie biorą pod uwagę, mogłyby, jeśli zostałyby wprowadzone, znacznie 
zmniejszyć tempo wzrostu zapotrzebowania na paliwa i emisje. Natomiast 
scenariusz wysokiego wzrostu zakłada mniejszy niż obecnie wzrost rozwoju 
Chin i Indii, co i tak prowadzi do wzrostu światowego popytu na energię 
o 6% wyższego niż w scenariuszu alternatywnej polityki. Scenariusze te, 
uwzględniając możliwości pozyskania energii, zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego, wzmocnienia działań w ramach ochrony środowiska, popra-
wienia efektywnego wykorzystania energii w całym sektorze, przedstawiają 
szereg bardzo ciekawych prognoz dotyczących m.in. wzrostu produkcji 
energii elektrycznej, zapotrzebowania na węgiel oraz wzrostu emisji CO2.

31) Por. „Clean Coal Technologies Accelerating Commercial and Policy Drivers 
for Deployment” OECD/IEA 2008, a także „The Future of Coal. Options 
for a Carbon-Constrained World”. Massachusetts Institute of Technology, 
MIT 2007.

W publikacji World Energy Outlook 2007 29) „China and India 
Insight” (zwanej dalej WEO-2007) Międzynarodowa Agencja 
Energetyczna (IEA) podała, że światowe zapotrzebowanie na 
energię pierwotną wg scenariusza referencyjnego30) omówione- 
go w tej publikacji wzrośnie o 55% między rokiem 2005 a 2030, 
co oznacza średni roczny wzrost o 1,8%. Popyt osiągnie 17 721 
Mtoe (742 EJ), a paliwa kopalne pozostaną dominującym źródłem 
energii pierwotnej, stanowiąc 84% całkowitego wzrostu popytu 
w latach 2005–2030. W tym okresie odnotuje się największy, 
bo ok. 73-procentowy, wzrost popytu na węgiel w wartościach 
absolutnych. 

Wg scenariusza referencyjnego wzrośnie on od wartości 
2892 Mtoe w roku 2005 do wartości 4994 Mtoe w roku 2030, co 
oznacza średnią roczną stopę wzrostu 2,2%31). Przesunie to jego 
udział w globalnym popycie z 25,3 do 28,2%. Natomiast zużycie 
energii elektrycznej podwoi się i jej udział w końcowej konsumpcji 
energii wzrośnie z 17 do 22%. Powrót węgla spowodowany jest 
głównie szybkim wzrostem popytu w sektorze wytwarzania energii 
elektrycznej Chinach i Indiach. 

Wzrost ceny ropy naftowej i gazu ziemnego spowodowały, że 
węgiel jest bardziej konkurencyjny jako paliwo do podstawowej 
produkcji energii elektrycznej. Chiny i Indie stanowią 45% świa-
towego zużycia węgla i zgodnie ze scenariuszem referencyjnym 
do 2030 r. będą odpowiedzialne za 80% wzrostu jego zużycia. 
Prognozy zużycia węgla są uzależnione w bardzo dużym stopniu 
od relatywnych cen paliw, polityk rządów w sprawach ich dywer-
syfikacji, zmian klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza oraz
ewolucji technologii czystego węgla w energetyce. Wszystkie te 
tendencje wzrostowe prowadzą do dalszego zwiększenia emisji 
dwutlenku węgla związanych z energią, a także do pogłębienia 
uzależnienia państw od importu ropy naftowej i gazu. Spotęguje to 
obawy związane ze zmianami klimatycznymi i bezpieczeństwem 
energetycznym.

Przedstawione wyżej dane oparte są na analizie scenariuszy, 
która jest środkiem pomagającym w podejmowaniu decyzji zwłasz-
cza tam, gdzie mamy do czynienia z dużym stopniem niepewności. 
Scenariusze opisują różne warianty przyszłości oraz określają 
wyzwania i czynniki krytyczne kluczowe dla załatwienia danego 
problemu w perspektywie krótko bądź długoterminowej. 
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Rok

Rodzaj scenariusza

IEA
WEO-2007
Scenariusz

referen- 
cyjny,

Gt

IEA
WEO-2007
Scenariusz 

alterna- 
tywnej
polityki,

Gt

EIA
IEO-2007

Scenariusz
referen- 
cyjny,

Gt

IEA
ETP-2008
Scenariusz

bazowy
(referen- 
cyjny),

Gt

IEA
ETP
2008
ACT
Map,

Gt

IEA
ETP
2008
BLUE
Map,

Gt

2005 27,14 27,14 26,92004 r. 27,14 – –

2015 34,1 31,9 33.9 34,1 – –

2030 41,9 33,9 42,9 41,9 – –

2050 62 27 14

Tabela 2
Wartości emisji CO2 w latach 2005 – 2050 

wg różnych scenariuszy

WEO – 2007 World Energy Outlook 2007, International Energy Agency (IEA).
IEO – 2007 International Energy Outlook 2007, Energy Information Adminis 
  tration (EIA), Official Energy Statistics from the U.S. Government.
ETP – 2008 Energy Technology Perspectives 2008, International Energy  
  Agency (IEA).
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Rys. 7. Światowe zapotrzebowanie na węgiel, ropę naftowa i gaz 
 oraz odpowiadające im prognozy koncentracji CO2. 
Źródło: „La synthèse des actes”. 2ème Rendez-vous Climat – Paris, le 11 janvier 
2007.

Planowanie scenariuszy nie ma za zadanie antycypowanie 
przyszłości, ale zidentyfikowanie istotnych sił mogących wpływać
na przyszłe kierunki jej rozwoju. 

Tabela 2 przedstawia wartości emisji CO2 w latach 2005–2050 
wg różnych scenariuszy przedstawionych przez rozmaite agencje 
energetyczne. 

Rysunek 7 przedstawia światowe zapotrzebowanie na węgiel, 
ropę naftową i gaz w przedziale lat 1850–2100 i odpowiadającą 
im prognozę koncentracji CO2 w atmosferze wg scenariuszy 
rozważanych przez IPCC.

Wszystkie powyższe dane źródłowe pokazują wyzwania, 
przed jakimi stoją kraje świata. Polegają one na konieczności 
uruchomienia procesu przejścia do niskoemisyjnych nowocze-
snych technologii energetycznych bez podważania tempa wzrostu 
gospodarczego i społecznego w poszczególnych państwach.

Ze względu na zdecydowany powrót węgla, jako źródła energii 
pierwotnej, spowodowany przede wszystkim wzrostem popytu 
w sektorze wytwarzania energii elektrycznej, dotyczyć to musi 
przede wszystkim uruchomienia czystych wysokowydajnych 
technologii węglowych. 

Perspektywy redukcji dwutlenku węgla

Uznając, że działalność człowieka w znacznym stopniu przy-
czynia się do zmian klimatu Unia Europejska postawiła sobie am-
bitny cel polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 
w okresie najbliższych kilkudziesięciu latach. Cel ten nie może 
zostać osiągnięty bez znacznej redukcji emisji CO2 pochodzą-
cych z sektora energetycznego, w którym wykorzystywanie paliw 
kopalnych, głównie węgla i gazu ziemnego, do produkcji energii 
odpowiada obecnie za około 34,5% (patrz rys. 5) całkowitych 
emisji tego gazu w UE32). 

W komunikacie Komisji w sprawie realizacji wspólnotowego 
celu obejmującego ograniczenie zmian klimatu do 2°C (patrz 
przypis7) wyjaśniono, że w kontekście koniecznego zmniejszenia 
globalnych emisji dwutlenku węgla o 50% do 2050 r. niezbędna 
będzie ograniczenie wydzielania tego gazu o 30% w krajach 
rozwiniętych do 2020 r., a następnie o 60–80% do 2050 r. Obni-
żenie to jest technicznie wykonalne, zaś korzyści będą znacznie 
wyższe niż koszty, lecz aby ten cel osiągnąć, należy wykorzystać 
wszystkie możliwości, jakie stawiają przed nami nowoczesne 
technologie energetyczne. Nie ma konfliktu między koniecznością
redukcji emisji CO2 a problemem rozwoju gospodarki, ale są róż-
nice w obszarze rozumienia bezwarunkowej potrzeby spełnienia 
tego celu i w doborze mechanizmów do jego realizacji. Również 
przedstawiciele krajów należących do grupy G833), w niewiążącym 
dokumencie określanym jako „communiqué”, a przedstawionym 
7 czerwca 2007 r., ogłosili, że ich celem jest redukcja o połowę 
emisji dwutlenku węgla do roku 2050. Szczegóły umożliwiające 
osiągnięcie tego celu będą negocjowane przez ministrów środo-
wiska w ramach obowiązującej Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, w procesie, w którym 
brać udział będą także główne gospodarki wschodzące. Grupy 
krajów będą mogły podpisywać dodatkowe umowy dotyczące 
celów poza i równolegle do procesu pod auspicjami Narodów 
Zjednoczonych. Przywódcy krajów grupy G8 ogłosili także, że 
powinno się wykorzystać przychody z aukcji praw do emisji i in-
nych narzędzi finansowych dla wsparcia oraz łagodzenia skutków
globalnego ocieplenia w krajach rozwijających się.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA), wychodząc 
naprzeciw tym żądaniom i jednocześnie w odpowiedzi na apel 
grupy G8, przedstawiła w czerwcu br. publikację zatytułowaną 
Energy Technology Perspectives 2008. In support of the G8 
Plan of Action. Scenarios & Strategies to 2050 OECD/IEA 2008 
(zwaną dalej ETP-2008). Zaprezentowała w niej rozwiązania, jakie 
należałoby wdrożyć, aby przyszłość świata była zbudowana na 
energii bardziej czystej, efektywnej i konkurencyjnej. Wskazała 

32) Por. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wspieranie 
podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzi-
nie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych” COM(2008)13. 
Bruksela, 23.01.2008.

33) Dane na temat tego szczytu i jego wyników można znaleźć na stronie inter-
netowej http://pl.wikipedia.org/wiki/33._szczyt_G8 
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jakie koszty w związku z tym powinno się ponieść i jakie polityki 
wdrożyć, aby uzyskać pożądany efekt. 

Analiza przedstawionych w tej książce przyszłościowych 
scenariuszy dotyczy emisji CO2 związanych z pozyskiwaniem  
i wykorzystywaniem energii. Reprezentują one największą część 
emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, jednak osta- 
teczny efekt, obniżenie emisji dwutlenku węgla związanych z ener- 
gią i mających wpływ na zmiany klimatyczne będzie zależał  
w znacznej mierze od możliwości redukcji emisji innych gazów 
cieplarnianych w odpowiedniej proporcji. Dokonując modelowa-
nia przyszłych zmian aż do 2050 roku, jako scenariusz bazowy 
przyjęto zaadaptowany scenariusz referencyjny z publikacji WEO-
-2007, przyjmując jego założenia i wskaźniki początkowe, a na-
stępnie dokonując stosownych przeliczeń odpowiednich prognoz  
i przedłużając go do roku 2050. Zakładając status-quo, to znaczy 
brak woli zmian politycznych w wielu krajach, co jest podsta- 
wowym założeniem scenariusza bazowego, oraz silne ograni- 
czenia zaopatrzenia w paliwa pierwotne34), można przewidzieć,  
że do roku 2050 światowe zaopatrzenie na ropę naftową wzroś- 
nie o 70%, a emisje CO2 wzrosną o 130%, do wielkości 62 Gt.  
Zgodnie z danymi IPCC spowoduje to, w perspektywie długoter-
minowej, wzrost średniej temperatury globalnej Ziemi o 6°C, co 
będzie miało drastyczne konsekwencje w sposobie życia na Ziemi 
i sprowokuje nieodwracalne  zmiany środowiska naturalnego.

Aby zapobiec tej sytuacji, w publikacji przedstawiono w 
sposób bardzo pogłębiony aktualną sytuację i perspektywy roz-
woju czystych nowatorskich technologii energetycznych zarówno 
istniejących jak i tych, które znajdują się w ostatniej fazie projek-
towania bądź wdrożenia. Zaproponowano analizę wielu scenariu- 
szy rozwojowych będących kombinacjami 17 różnych techno- 
logii w rozmaitych układach i kompozycjach tak, aby wykorzystać 
w sposób najlepszy ich potencjał i zaproponować optymalny  
czas ich wdrożenia. Do celów analizy zgrupowano je w dwóch 
grupach (rodzinach) scenariuszy zwanych w skrócie ACT Map 
(Accelerated Technology Scenario – ACT) i BLUE Map. Pierw-
sza z nich ACT Map przewiduje do 2050 r. redukcję emisji do 
poziomu z roku 2005, czyli do wielkości 27 Gt. Natomiast druga 
„rodzina” scenariuszy BLUE Map przewiduje obniżenie emisji  
o 50% w porównaniu z rokiem 2005, a zatem do poziomu ok. 
14 Gt. Konieczność obniżenia emisji do takich wartości wymaga 
ogromnych inwestycji związanych z koniecznością zastosowania 
odpowiednich do tych celów technologii energetycznych.

Scenariusz ACT zakłada adaptowanie do istniejących i kon-
kretnych potrzeb szerokiego wachlarza technologii, które istnieją 
obecnie lub tych, które znajdują się w zawansowanym stadium 
swojego rozwoju. Przy czym rozważane są wyłącznie techno-
logie, których koszt krańcowy byłby nie większy niż 50 USD35) 
za tonę emisji unikniętej CO2, pod warunkiem, że technologie te 
zostaną do tego czasu skomercjalizowane, szeroko udostępnione 
i rozpowszechnione. Jednakże zastosowanie tych technologii 
spowoduje m.in. zwiększenie kosztów produkcji energii elektrycz-
nej, zwłaszcza w elektrowniach węglowych niewyposażonych  
w urządzenia do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla 

34) Inaczej mówiąc oznacza to strategię business-as-usual – BAU, czyli nor-
malną działalność odnoszącą się do scenariusza bazowego z kontynuacją  
w zasadzie aktualnych trendów, czyli korzystania głównie z konwencjonal-
nych źródeł energii.

35) Wszystkie koszty przedstawione w tym artykule są wyrażone po kursie  
z 2005 r.

Rys. 8. Poziom koncentracji CO2 związanych z energią w atmosferze, 
 w poszczególnych latach, w zależności od rodzaju 
 zastosowanego scenariusza. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych „Energy Technology Perspec-
tives 2008. Scenarios & Strategies to 2050”. © OECD/IEA 2008.

(tzw. technologia CCS – Carbon dioxide Capture and Storage). 
Dodatkowe potrzeby inwestycyjne w sektorze energetycznym 
związane z wprowadzeniem technologii wymaganych przez ten 
scenariusz są szacowane na ok. 17 bilionów USD (17*1012 USD). 
Oznacza to średnioroczny wydatek rzędu 400 miliardów USD, co 
stanowi w przybliżeniu roczną wartość produktu krajowego brutto 
Holandii lub 0,4% globalnego światowego GDP w skali rocznej 
(GDP-Gross Domestic Product). 

Może jednak okazać się, że sprowadzenie emisji CO2 w roku 
2050 do poziomu z roku 2005 będzie niewystarczające. Prognozy 
IPCC zakładają, że dopiero obniżenie emisji w granicach od 50 
do 85% w stosunku do poziomu z 2005 r. może zapewnić światu 
to, że globalne ocieplenie, rozumiane w kontekście wzrostu 
średniej globalnej temperatury Ziemi, utrzyma się w granicach 
od 2°C do 2,4°C (patrz tab. 1). Obniżenie emisji CO2 o 50% w 
stosunku do poziomu aktualnego przedstawia prawdziwe wyzwa-
nie i wymagać będzie wdrożenia scenariusza (serii scenariuszy) 
BLUE Map. Koszty związane z taką redukcją będą dużo większe, 
ponieważ wymagają uruchomienia technologii będących jeszcze 
w sferze projektów, których rozwój i postęp, a zatem i końcowy 
sukces związany z ich wdrożeniem jest trudny do przewidzenia. 
Scenariusz BLUE Map i związane z nim technologie wymagają 
również, a może przede wszystkim, zmian w zakresie stosowa-
nych przez wszystkie kraje polityk energetycznych, gospodar-
czych i ekologicznych  dużo bardziej kompleksowych, rozległych  
i wszechstronnych ze szczególnym ukierunkowaniem na innowa-
cyjne rozwiązania w zarządzaniu energią w różnych obszarach 
technologicznych. 

Rysunek 8 przedstawia przewidywany poziom koncentracji 
dwutlenku węgla w atmosferze w poszczególnych latach w za-
leżności od rodzaju zastosowanego scenariusza. 

Z rysunku tego wynika, że tylko scenariusz BLUE Map po-
zwala na stabilizację dwutlenku węgla w atmosferze na poziomie 
mniejszym od 450 ppm w długim okresie (patrz tab. 1).

Scenariusz BLUE Map, oparty na hipotezie optymistycznej 
dotyczącej postępu technologicznego do roku 2050, zakłada, 
że koszt krańcowy za tonę unikniętej emisji CO2 może osiągnąć 
wartość 200 USD, co jest wartością czterokrotnie wyższą niż opcje 
najbardziej kosztowne w scenariuszu ACT Map. Jeżeli jednak 
postępy w dziedzinie rozwoju technologii nie będą zadowalające 



strona 808 grudzień 2008www.energetyka.eu

(hipoteza pesymizmu technologicznego), to koszt krańcowy może 
przekroczyć 500 USD za tonę emisji unikniętej CO2. Należy jednak 
podkreślić, że koszt średni technologii wymaganych przez sce-
nariusz BLUE Map jest dużo mniejszy i sytuuje się w przedziale 
od 38 do 117 USD za tonę emisji unikniętej. 

Rysunek 9 przedstawia wartość kosztów krańcowych redukcji 
emisji CO2 w roku 2050, w zależności od rodzaju zastosowanego 
scenariusza i wielkości rocznej tych redukcji. 

Rys. 9. Wartość kosztów krańcowych redukcji emisji CO2 dla 
 światowego systemu energetycznego w 2050 r. 
Źródło: „Energy Technology Perspectives 2008. Scenarios&Strategies to 2050”. 
© OECD/IEA 2008.

Inwestycje dodatkowe, których wymaga zastosowanie 
scenariusza BLUE Map, zwiększają się do wartości 45 bilionów 
USD (45*1012 USD) w okresie do roku 2050. Związane to jest 
przede wszystkim z większymi wydatkami na badania i rozwój 
(R&D), na inwestycje poświęcone technologiom, które jeszcze 
nie są konkurencyjne (nie są zdolne do konkurowania na rynku), 

a także na inwestycje handlowe dla technologii czystego węgla. 
Globalnie inwestycje te sięgają sumy 1,1 biliona USD rocznie, 
co odpowiada rocznemu produktowi krajowemu brutto Włoch 
i stanowi 1,1% globalnego światowego GDP. Tak duże wydatki 
można próbować tłumaczyć reorientacją aktywności gospodarczej 
i wzrostem zatrudnienia, ale nie tłumaczy to w sposób wystar-
czający dość znacznego obniżenia światowego GDP. Wynikać 
z tego mogą reperkusje dotyczące światowego produktu brutto, 
lecz są one trudno przewidywalne, a ich analiza nie mieści się  
w ramach tego artykułu. 

Rysunek 10 przedstawia redukcję wydzielania CO2 w roku 
2050 w stosunku do scenariusza bazowego, przy pomocy różnych 
opcji technologicznych związanych z zastosowaniem scenariu-
szy ACT Map i BLUE Map36). Z tego rysunku wynika, że emisję 
można ograniczać różnymi metodami, m.in. dzięki zwiększaniu 
efektywności energetycznej, zmianie rodzaju paliw oraz stoso-
waniu różnych technologii wytwarzania czystej energii. W 2050 r.  
przewiduje się, że przy zastosowaniu tylko technologii CCS bę- 
dzie można zmniejszyć zakładane wydzielanie dwutlenku węgla  
o 14% przy zastosowaniu scenariusza ACT Map lub o 19% 
stosując zalecenia scenariusza BLUE Map. Technologia ta to 
duża szansa na ograniczenie wydzielania CO2, jednak w obecnej 
postaci jest ona zbyt droga, aby mówić o jej pełnym rynkowym 
wykorzystaniu i chwilowo jest efektywna tylko w przypadku dużych 
źródeł emisji, takich jak elektrownie węglowe, gazowe czy olejowe, 
przemysł cementowy, chemiczny, petrochemiczny, ciężki oraz 
rafineryjny. Technologie jądrowe pozwolą na obniżenie wydzielania
dwutlenku węgla o 6% dla obu scenariuszy. 

Rys. 10. Redukcja emisji CO2 w 2050 r. dla scenariusza ACT Map i BLUE Map w stosunku do scenariusza bazowego (business-as-usual) 
 przy zastosowaniu różnych opcji technologicznych. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych „Energy Technology Perspectives 2008. Scenarios & Strategies to 2050”. © OECD/IEA 2008.

36) Por. również rys. 9 w artykule Leszek Szczygieł: Dwutlenek węgla – wróg 
czy przyjaciel... op. cit.
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Zastosowanie energii odnawialnej umożliwi ograniczenie  
emisji o 16% (ACT Map) lub 21% (BLUE Map). Jednak najwięk-
szym czynnikiem obniżenia wydzielania CO2, aż o 44% (ACT Map) 
i o 36% (BLUE Map), będzie poprawa efektywności energetycz-
nej37), czyli zwiększenie efektywności finalnego wykorzystania
energii i paliw w różnych działach gospodarki. Jest to o wiele 
więcej niż jakikolwiek inny wskaźnik możliwy do osiągnięcia po 
stronie podaży. Zdecydowane działania należy podjąć w sekto-
rach transportu (26%), budownictwa (17%), przemysłu (19%),  
a przede wszystkim w sektorze wytwarzania energii elektrycznej 
(38%), gdzie ta redukcja może być największa. 

Należy zdecydowanie podkreślić, że efektywność energe- 
tyczna, czyli oszczędzanie energii, zwiększenie sprawności ener- 
getycznej oraz ograniczenie strat w procesach konwersji i prze- 
syłu, a także odnawialne źródła energii stanowią w dłuższej 
perspektywie najbardziej odpowiednie rozwiązania zarówno w 
odniesieniu do bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię, zrówno-
ważonego rozwoju, jak i ochrony klimatu. 

Podsumowanie

Pytanie zawarte w tytule artykułu jest nieco przewrotne, 
ponieważ jednoznaczna i obiektywna odpowiedź na nie jest 
niezmiernie trudna. 

Dwutlenek węgla z jednej strony jest gazem niezbędnym do 
istnienia życia na Ziemi, z drugiej zaś strony, zgodnie z istnieją- 
cymi opiniami naukowymi, jego nadmierna emisja do atmosfery 
stanowi jedną z głównych przyczyn istniejących zmian klimatycz-
nych, z wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami. Wydaje 
się więc, że tytułowe pytanie należy traktować w szerszym aspek-
cie. Czy należy powstrzymać ewidentnie zachodzące zmiany 
klimatyczne na Ziemi czy też, nie ingerując w nie, pozostawić je 
bez zmian, jako naturalne, globalne i zawsze obecne w historii 
naszej planety? 

Czy zaproponowane przez Unię Europejską rozwiązania 
służące osiągnięciu tych celów są prawidłowe i będą skuteczne 
oraz efektywne, a także czy cena, którą nam przyjdzie za to 
zapłacić, nie jest za wysoka? Na te pytania odpowiedź jest już 
znacznie prostsza.

Globalne ocieplenie, a co za tym idzie, zmiany klimatyczne, 
niezależnie od tego czym są spowodowane, są – jak to już wcze-
śniej wspomniano – empirycznym faktem, a spór tak naprawdę 
dotyczy przyczyn tych przemian i sposobów zapobiegania im. 
Dane naukowe nie pozostawiają złudzeń. Aktywna działalność 
gospodarcza człowieka drastycznie zmienia rozmiar tych prze-
obrażeń w skali całego globu i przynajmniej w tym zakresie 
zapobieganie im jest konieczne i nieodzowne. 

37) Zgodnie z definicjami dyrektywy „Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końco- 
wego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrek-
tywę Rady 93/76/EWG”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 27.04.2006, 
nr L114/64: „efektywność energetyczna” to stosunek uzyskanych wyników, 
usług, towarów, lub energii do wkładu energii. Adekwatnie do tej definicji
efektywność energetyczna dotyczy zatem trzech obszarów działania: 
podwyższenia sprawności pozyskiwania i konwersji energii, zmniejszenia 
jej zużycia (racjonalizacji jej wykorzystania) oraz zmniejszenia strat w jej 
przesyle i dystrybucji. Natomiast „poprawa efektywności” to zwiększenie 
efektywności końcowego wykorzystania energii dzięki zmianom technolo-
gicznym, gospodarczym lub zmianom zachowań. 

38) Por. dr Matthew Gardner, Sustainserv: O zmianie klimatu [w:] Przewod- 
nik dla firm o zmianie klimatu. Copyright by CSRinfo, Warszawa 2008.  
www.CSRinfo.org 

39) Z punktu widzenia przeszło czterdziestoletniego doświadczenia autora 
artykułu w dziedzinie energetyki, zarówno teoretycznego, praktycznego jak  
i dydaktycznego, należy stwierdzić, że energetyka jest ścisłą dziedziną  
nauki i techniki, opartą na matematyce, fizyce i logice i od tego nie ma od-
stępstwa. Może dlatego warto przypomnieć decydentom, że stara polska 
sentencja „czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko” 
nie znajduje zastosowania w energetyce i niekiedy warto zdać sobie sprawę 
z faktu, że „wiedza nie przychodzi z dniem mianowania”. 

Spalanie paliw kopalnych w połączeniu z degradacją eko-
systemów absorbujących dwutlenek węgla (np. deforestacja) 
spowodowało, że poziom tego gazu w atmosferze jest większy 
niż był na przestrzeni ostatnich 800 tysięcy lat i znacznie wykracza 
poza poziom naturalnej fluktuacji38). Jednocześnie zaspokojenie 
rosnącego światowego zapotrzebowania na energię oraz koniecz-
ność przeciwdziałania globalnemu ociepleniu wymagają ogrom-
nych inwestycji w infrastrukturę dostaw energii, niezbędnych do 
przekształcenia gospodarki zarówno europejskiej, jak i przede 
wszystkim światowej, w niskoemisyjną gospodarkę o wysokiej 
efektywności energetycznej. 

Nie ma żadnej gwarancji, że znajdą się wszystkie potrzebne 
pieniądze na te inwestycje, dlatego uzasadnione jest podjęcie 
szybkich i zdecydowanych kroków w kierunku racjonalnego ich 
pozyskania, a następnie zainwestowania tych olbrzymich środ- 
ków w celu optymalizacji infrastruktury energetycznej przede 
wszystkim z punktu widzenia przeciwdziałania transformacjom 
klimatu. Natomiast pytanie, czy inwestowanie powinno doty- 
czyć wyłącznie działań w zakresie zmniejszenia emisji przemy-
słowych CO2, czy również powinno dotyczyć innych sposobów 
ochrony środowiska, pozostaje w dalszym ciągu pytaniem reto-
rycznym. 

W tym miejscu wypada nadmienić, że chyba nikt w Polsce 
nie jest przeciwny działaniom chroniącym środowisko, w którym 
żyjemy, w tym przede wszystkim przeciwdziałaniom ogranicza-
jącym niebezpieczne zmiany, jakie w nim zachodzą. 

Jednym z głównych celów europejskiej polityki energetycz-
nej jest promowanie równowagi ekologicznej i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu. Jednakże cel ten musi być osiągnięty poprzez 
powiązanie zasady zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
z imperatywem europejskiej solidarności, którego podstawę 
stanowi rozdział obciążeń działalności unijnej proporcjonalnie 
do potencjału ekonomicznego państw członkowskich. Problem 
polega jednak na tym, że zaproponowane rozwiązania w pakie-
tach legislacyjnych UE zbyt niebezpiecznie różnicują warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych krajach 
i administracyjnie wpływają na konkurencyjność wielu gałęzi 
przemysłu, nie uwzględniając ich potencjału i zaawansowania 
technologicznego. 

Z przykrością należy jednak stwierdzić, że coraz częściej w 
publicystyce krajowej wypowiedzi na temat zmian klimatycznych 
niektórych decydentów odpowiedzialnych za polską energetykę 
pozbawione są rzeczowej argumentacji oraz nie są poparte 
żadnymi dowodami czy to teoretycznymi, czy też empirycznymi. 
Głównym uzasadnieniem głoszonych tez jest jedynie przekonanie 
głoszącego o słuszności swoich racji i głęboka wiara we własną, 
niezawodną intuicję oraz wszechobecne przekonanie o swojej 
omnipotencji39). 
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Musi to budzić zasadnicze obawy dotyczące możliwości 
wprowadzenia korzystnych zmian systemowych dla Polski w 
projektowanych przez UE przepisach dotyczących problematyki 
zmian klimatycznych (np. legislacyjnym pakiecie klimatyczno-
-energetycznym). 

Zmiany klimatu są procesami skomplikowanymi, oddzia-
łującymi nie tylko na środowisko, ale także na funkcjonowanie 
gospodarki oraz społeczeństwa. Dlatego znalezienie właściwego 
rozwiązania problematyki tych zmian wymaga udziału wszyst-
kich sektorów oraz użycia środków zarówno politycznych jak  
i gospodarczych. 

Nowoczesne technologie energetyczne mogą dostarczyć 
rozwiązań służących walce z globalnym ociepleniem, ale trzeba 
zdawać sobie sprawę z tego, że zadziałają one tylko wtedy, gdy 
wdroży się jednocześnie z nimi cały zestaw polityk promujących 
ich rozwój. Zdając sobie sprawę z niebagatelnych kosztów tych 
rozwiązań, innowacje techniczne będą w pełni wykorzystane 
tylko wtedy, kiedy będą się opierać na odpowiednich regulacjach 
prawnych. 

Według raportu Nicholasa Sterna przygotowanego dla 
brytyjskiego rządu (patrz przypis23), w celu redukcji gazów cie-
plarnianych i uniknięcia najgorszych konsekwencji zmian klima-
tycznych, potrzeba ok. 1% globalnego światowego GDP w skali 
rocznej. W przeciwnym wypadku niepodjęcie żadnych działań 
pociągnie za sobą ogólne koszty powodujące spadek o co naj-
mniej 5% globalnego GDP rocznie w wyniku zjawisk związanych 
z ocieplaniem klimatu. Wzięcie pod uwagę szerszego zakresu 
ryzyka i konsekwencji oznacza, że spadek ten zwiększy się do 
20% GDP, a nawet więcej. Jest to znacznie więcej niż wdrożenie 
nowoczesnych technologii energetycznych, o których była mowa 
w artykule. 

Poznany proces przyczynowo-skutkowy zmian klimatu zobo-
wiązuje całą społeczność międzynarodową do zintensyfikowania
działań w zakresie ich powstrzymania. 

Rozwiązanie tego problemu nie zależy tak naprawdę od 
modyfikacji polityki czy technologii. Jeśli chce się wygrać wojnę
z konsekwencjami przeobrażeń klimatu, to koszty tej walki są 
w istocie dla całej gospodarki światowej niewielkie i stanowią 
sprawę drugorzędną. A zatem zmagania z następstwami global-
nego ocieplenia są dla świata koniecznością, nie zaś kosztowną 
zachcianką czy kaprysem. 

Decyzje podjęte w ciągu najbliższych kilku lat będą miały 
poważne konsekwencje nie tylko z punktu widzenia następstw 
transformacji klimatu, ale również w aspekcie bezpieczeństwa 
energetycznego oraz zrównoważonego rozwoju, a tym samym 
będą wpływać na poziom wzrostu gospodarczego i tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

Jeśli naprawdę poważnie myśli się, jak przezwyciężyć przy- 
szłe skutki zmian klimatycznych, to wszyscy muszą wziąć udział 
w tej batalii, zwłaszcza rządy poszczególnych krajów, organi- 
zacje międzynarodowe, jak i wielkie przedsiębiorstwa przemy-
słowe.

15. Sympozjum
Systemy Informatyczne

w Energetyce

INFOENERGETAB

12–13 marca 2009 r.

Organizator:

ZIAD Bielsko-Biała SA

Współpraca:

Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich, PTPiREE

43-316 Bielsko-Biała
ul. Armiii Krajowej 220

tel.: (0-33) 813 82 58,
fax: (0-33) 814 22 31

e-mail: infoenergetab@ziad.bielsko.pl
www.ziad.bielsko.pl/infoenergetab2009




