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Stworzyliśmy ten podręcznik, ponieważ kilka lat temu sami szukaliśmy podstawowej wiedzy o klimacie i kryzysie klimatycznym. Część źródeł, na które natrafiliśmy, była dostępna wyłącznie w języku angielskim, a reszta
była albo niegodna zaufania, albo została napisana skomplikowanym, naukowym językiem, który często jest
trudny w zrozumieniu dla przeciętnego człowieka. Podręcznik “Klimat. Podręcznik o kryzysie klimatycznym”
został stworzony w celu poszerzania świadomości społecznej na temat kryzysu klimatycznego, jego przyczyn i
skutków oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
Podręcznik ma charakter popularnonaukowy i jest skierowany do młodzieży i dorosłych, którzy nie posiadają
pogłębionej wiedzy o klimacie i globalnym ociepleniu. W podręczniku świadomie używamy wielu uproszczeń
i skrótów myślowych, ponieważ chcemy, żeby każdy mógł zrozumieć wszystkie najistotniejsze zagadnienia
związane z klimatem.
Podręcznik został stworzony na podstawie źródeł naukowych, najnowszych badań i danych statystycznych,
raportów międzynarodowych instytucji naukowych oraz wiedzy zdobytej na studiach Sustainable Development na Uniwersytecie Warszawskim.
Wierzymy, że każdy człowiek powinien rozumieć, czym jest klimat i dlaczego kryzys klimatyczny
jest problemem, który dotyczy nas wszystkich. Ponadto uważamy, że edukacja klimatyczna powinna być prawem wszystkich ludzi, a w szczególności uczniów i uczennic, którzy w przyszłości najbardziej odczują efekty zmian klimatu. Dopóki jednak edukacja klimatyczna nie stanie się elementem programu nauczania, a społeczeństwo w pełni świadome skali zagrożenia, niniejszy podręcznik
może pomóc osobom zajmującym się aktywizmem, popularyzacją nauki i walką o stabilny klimat.

Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla naszej planety, to uczyć się o niej.
Berenika, Asia i Michał
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1
jak działa klimat?
i

CZYM
JEST
KLIMAT?

Słowo klimat odnosi się do ogółu
zjawisk pogodowych takich jak temperatura,
opady
atmosferyczne,
ciśnienie, nasłonecznienie etc., które
zachodzą w danym regionie lub
na całej Ziemi. Na naszej planecie
występują różne strefy klimatyczne
- od bardzo suchych do bardzo wilgotnych, od zimnych do gorących.
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CO KSZTAŁTUJE KLIMAT

obieg ciepła

obieg wilgoci

obieg nagrzanego powietrza między
podłożem planety a jej atmosferą

cykl hydrologiczny, naturalny
obieg wody w przyrodzie
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cyrkulacja powietrza
system prądów powietrznych nad
powierzchnią kuli ziemskiej

Stabilny klimat a człowiek
To, jaki wpływ klimat ma na życie na Ziemi staje się jasne dopiero wtedy, gdy porównamy europejski klimat umiarkowany z klimatem zwrotnikowym suchym w części Afryki. Klimat determinuje m.in. pogodę i
temperaturę w danym regionie, co wpływa na warunki do życia, krajobraz i cały ekosystem występujący w danym miejscu. Ludzkość mogła
się rozwinąć do obecnego poziomu dzięki sprzyjającemu klimatowi. W
innych warunkach klimatycznych moglibyśmy nie przetrwać, a zmiany
klimatu zmuszały całe społeczności do migracji z zamieszkiwanych terenów. W dalszej części podręcznika dowiesz się, jak obecne zmiany klimatyczne wpłyną na nasz świat.

Wybuchający wulkan
fot.: Toby Elliott

Krótka historia klimatu
To, że obecny klimat na Ziemi jest przyjazny ludziom i pozwala nam
się rozwijać, nie znaczy, że tak było zawsze. Na przykład na terenie
Polski znajdowały się niegdyś lądolody i panowała epoka lodowcowa, ale to właśnie w wyniku zmian klimatu i cofnięcia się lodowców
dziś na Mazurach obecne są jeziora. Z drugiej strony Ziemia była
kiedyś tak gorąca, że w rejonie polarnym temperatura była wyższa
nawet o 20°C niż obecnie, a na Grenlandii rosły drzewa tropikalne.

Topniejące lodowce u wybrzeży Argentyny
fot.: Alto Crew

Jaki klimat mamy teraz?
Zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi w ciągu ostatnich 150
lat średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrosła o 1,1°C od początków rewolucji przemysłowej (lata 1850-1900).
Warto zauważyć, że mówimy tu o uśrednionej temperaturze globalnej,
a ta realnie nie wzrasta równomiernie na całej planecie. Temperatura
na lądzie wzrasta około dwa razy szybciej niż na powierzchni oceanu,
a temperatura Oceanu Arktycznego wzrasta już cztery razy szybciej!

Podsumowanie:
•

Klimat opisuje zjawiska pogodowe w danym regionie lub
na planecie jak np. temperatura,
opady atmosferyczne, ciśnienie,
nasłonecznienie etc.

•

Klimat znacząco wpływa na
warunki życia w danym regionie.

•

Ludzkość mogła się rozwinąć
dzięki sprzyjającym warunkom
klimatycznym.

•

Historycznie klimat na Ziemi nie
był stabilny, a nasza planeta była
zarówno pokryta lodem, jak i
znacznie cieplejsza niż dzisiaj.

•

Klimat ocieplił się średnio o
1,1°C przez ostatnie 150 lat.

•

Średnia temperatura wzrasta
nierównomiernie, więc temperatura jest wyższa w najbardziej
wrażliwych miejscach na świecie.

Globalne
temperatury wzrosły o
o
1.1 C

2020

1850

Odchylenia od średniej temperatury Ziemi na przestrzeni ostatnich 170 lat
Źródło: showyourstripes.info
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fot.: Hans-Jurgen Mager
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KRYZYS KLIMATYCZNY
Geneza problemu - rewolucja przemysłowa
Za początek rewolucji przemysłowej uważany jest moment wynalezienia maszyny parowej.
To właśnie wtedy ludzkość nauczyła się przetwarzać energię zawartą w paliwach kopalnych w
pracę mechaniczną. Później udoskonaliliśmy technikę spalania węgla, ropy oraz gazu i oparliśmy na
tym globalny rozwój i współczesną gospodarkę.

A za każdym razem, gdy spalamy węgiel, ropę lub gaz,
efektem ubocznym tego procesu jest emisja gazów cieplarnianych.

Gazy cieplarniane to gazy w
atmosferze ziemskiej, które
wywołują efekt cieplarniany.

Rozejrzyj się dookoła. Każdy budynek i przedmiot,
który cię otacza wymagał wytworzenia i zużycia energii w procesie produkcji. Każda podróż pociągiem,
samochodem i samolotem wymaga energii, która
powstała w przeważającej większości przez spalanie
paliw kopalnych.

Najpowszechniejsze antropogeniczne gazy cieplarniane

Gaz cieplarniany

Współczynnik ocieUdział gazu w
Stężenie w atmosfer- plenia globalnego
(ekwiwalent CO2)
globalnych emisjach
ze (w ppm)
w stuletnim horyzoncie
czasowym

Dwutlenek węgla (CO2)

76%

~ 400

1

Metan (CH4)

16%

~ 1.8

28

Podtlenek azotu (N2O)

6%

265

Powyższe gazy różnią się współczynnikiem ocieplenia globalnego oraz trwałością w atmosferze, dlatego aby ujednolicić pomiary emisji wszystkich gazów cieplarnianych stworzono jednostkę: ekwiwalent dwutlenku węgla.
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Dlaczego większe stężenie gazów powoduje ocieplenie?
Atmosfera Ziemi jest dla pojedynczego człowieka
czymś niemal nieskończonym i nieuchwytnym. Jednak z perspektywy fizyki atmosfera ma określone
granice, właściwości oraz skład. Za każdym razem,
gdy spalamy węgiel, ropę lub gaz, emitujemy duże
ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, które
zostaną w niej nawet na tysiące lat.

Im więcej emitujemy gazów cieplarnianych,
tym więcej gromadzi się ich w atmosferze,
a to potęguje efekt cieplarniany.

Efekt cieplarniany to zjawisko podwyższania się
temperatury planety w wyniku nagromadzenia
gazów cieplarnianych w atmosferze. Sam fakt istnienia efektu cieplarnianego jest korzystny dla
Ziemi, ponieważ dzięki niemu średnia temperatura wynosi ok. 14°C, a bez niego wynosiłaby
około -19°C. Problem pojawił się wtedy, gdy w
wyniku spalania paliw kopalnych stężenie gazów
cieplarnianych w atmosferze uległo drastycznemu
zwiększeniu.

WPŁYW GAZÓW CIEPLARNIANYCH
NA PLANETĘ

WZROST STĘŻENIA GAZÓW CIEPLARNIANYCH

WIĘKSZA IZOLACJA NASZEJ PLANETY

WIĘCEJ CIEPŁA ZOSTAJE W ATMOSFERZE
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fot.: Hans-Jurgen Mager

Koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze na przestrzeni ostatnich 800 000 lat

Jak duże będzie ocieplenie? Scenariusze IPCC
Naukowcy działający w Międzynarodowym Zespole ds. Zmian Klimatu (IPCC) na podstawie danych
z przeszłości stworzyli kilka scenariuszy możliwego wzrostu temperatury na Ziemi do 2100 roku w
zależności od ilości emitowanych do atmosfery gazów
cieplarnianych. Choć ze względu na złożoność ziemskiego ekosystemu i klimatu nie możemy całkowicie
przewidzieć przyszłości, modele te dają nam wgląd w
to, jak może wyglądać nasz świat za kilkadziesiąt lat.
Na ich podstawie możemy ocenić, co się wydarzy, gdy
temperatura wzrośnie o 1,5, 2 czy nawet 4°C.

nich deklaracji, pułap ten jest wciąż daleki od celu
zadeklarowanego w Porozumieniu paryskim, który
wynosił 2°C z ambicją obniżenia temperatury do
1,5°C.
Dlaczego 1,5 stopnia? Temperatura ta jest swego rodzaju bezpiecznikiem. Jeśli limit ten zostanie
przekroczony, to według modeli naukowców zostaną uruchomione nieodwracalne procesy biologiczno-chemiczne, których ludzkość nie będzie w stanie
kontrolować ani im zapobiegać. W obecnym tempie
temperaturę 1,5°C najprawdopodobniej przekroczymy w ciągu najbliższych 20 lat.

Mimo że konsekwencje zmian klimatu odczuwalne są
już teraz, to najpoważniejsze i nieodwracalne skutki globalnego ocieplenia wystąpią w przyszłości. To
od nas zależy, jaką trajektorię wzrostu temperatury
przyjmiemy, a w efekcie jak intensywne będą skutki
emitowania ogromnych ilości gazów cieplarnianych
do atmosfery.

Według wyliczeń działania obecnie podjęte przez
państwa sytuują nas na poziomie ok. 2,7°C wzrostu temperatury do końca tego stulecia. Oznacza
to całkowitą destabilizację klimatu na Ziemi i niezwykle silne natężenie skutków zmian klimatycznych,
o których opowiemy w następnym rozdziale. Każda
kolejna tona gazów cieplarnianych emitowana do atmosfery dodatkowo pogarsza naszą sytuację. Fizyka
jest bezlitosna - dopóki nie przestaniemy emitować,
dopóty temperatura na Ziemi nie przestanie wzrastać.

Biorąc pod uwagę zobowiązania krajów zaktualizowane podczas szczytu klimatycznego COP26 w
Glasgow, prognozowany wzrost temperatury na
2100 rok dalej przekracza 2°C. Mimo że można zaobserwować poprawę w odniesieniu do poprzed-

Źródło: Nauka o Klimacie za Climate Action Tracker
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Skąd pewność, że klimat się ociepla?
1

2

97%

Ponad 97% naukowców publikujących prace na temat globalnego ocieplenia zgadza się, że współczesny kryzys klimatyczny został spowodowany przez
człowieka, czyli jest antropogeniczny. Konsensus
naukowy jest w tej kwestii niepodważalnym dowodem. Ostatnia dekada była najcieplejszą dekadą od
ponad 125 tys. lat., a poziom mórz i oceanów jest
najwyższy od ponad 3 tys. lat.

Przedstawiciele wszystkich największych światowych religii zgadzają się co do faktu istnienia
kryzysu klimatycznego, w tym papież Franciszek w
encyklice Laudato Si oraz przedstawiciele islamu
w Islamskiej Deklaracji ws. Zmian Klimatu. Jest to
historyczny moment, w którym zarówno przedstawiciele nauki, jak i religii, mówią jednym głosem.

3

4

Nie ma na świecie instytucji naukowej lub badawczej, która zaprzecza istnieniu kryzysu klimatycznego. O konieczności podjęcia natychmiastowych
działań mówią największe organizacje międzynarodowe takie jak: ONZ, UE, NATO, WHO, WTO, Bank
Światowy, Światowe Forum Gospodarcze oraz najważniejsze instytucje naukowe takie jak IPCC,
NASA i wszystkie prestiżowe uczelnie na świecie.

Naukowcy są w stanie z dużą precyzją określić
stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze na
przestrzeni milionów lat. Ze wszystkich pomiarów
historycznych oraz rozproszonej pracy setek jednostek badawczych na całym świecie wynika, że
obecne stężenie gazów cieplarnianych jest spowodowane przez działalność człowieka oraz osiągnęło najwyższy poziom od 2 mln lat.
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RODZAJE SKUTKÓW
Ekstremalne zjawiska pogodowe (susze, powodzie, huragany, nawałnice) dlaczego będą występować częściej
Naukowcy działający w Międzynarodowym Zespole ds. Zmian Klimatu (IPCC) na podstawie danych z
przeszłości stworzyli kilka scenariuszy możliwego wzrostu temperatury na Ziemi do 2100 roku w zależności od ilości emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych. Choć ze względu na złożoność ziemskiego
ekosystemu i klimatu nie możemy całkowicie przewidzieć przyszłości, modele te dają nam wgląd w to, jak
może wyglądać nasz świat za kilkadziesiąt lat. Na ich podstawie możemy ocenić, co się wydarzy, gdy temperatura wzrośnie o 1,5, 2 czy nawet 4°C.

Zaburzenia
częstotliwości opadów

Ze względu na wzrost temperatury wzrosło także tempo
parowania wody z powierzchni ziemi i morza. Skutkiem tego
zjawiska jest zwiększona częstotliwość susz. Susze zaburzają stabilność plonów i lokalną
dostępność żywności.

Im cieplejsze jest powietrze, tym
więcej pary wodnej jest w stanie “pomieścić’ atmosfera. Ten
ogromny bagaż pary wodnej spada na ziemię w postaci katastrofalnych opadów nawalnych, które
doprowadzają do powodzi. Często mogą więc występować długie
okresy susz, po których następują
gwałtowne, krótkotrwałe opady.

Ocieplenie powierzchni oceanu
powoduje zmiany w cyrkulacji
atmosferycznej i opadach (co zaobserwowano przy okazji niektórych susz, zwłaszcza tropikalnych).

fot.: Maxim Potkin
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fot.: Jean Beller

Powodzie i nawałnice

fot.: Hans-Jurgen Mager

Susze

fot.: USGS

3
Skutki kryzysu klimatycznego

To już się dzieje
Skutki zmiany klimatu nie są już dłużej rozmową o
przyszłości. W ostatnich latach obserwujemy coraz
więcej katastrofalnych w skutkach ekstremalnych
zjawisk pogodowych.

Topnienie lodowców

fot.: James Fried

Według The Cryosphere w latach 1994-2017 straciliśmy aż 28 bilionów ton lodu! Za 2/3 tego wyniku
odpowiada ocieplenie atmosfery, natomiast pozostałą 1/3 przypisuje się ociepleniu oceanów. Według
prognoz lodowce alpejskie mogą zniknąć do 2100
roku. Zagrożone są także zwierzęta polarne, w tym
niedźwiedzie, które do życia potrzebują stabilnej
pokrywy lodowej.

W roku 2021 wystąpiły między innymi:
• Katastrofalne powodzie w Europie
• Fala pożarów na południu Europy, w USA i na
Syberii

• Cyklony w Azji Południowo-Wschodniej i na
Pacyfiku
• Silne burze i opady śniegu, które doprowadziły do awarii prądu w Teksasie

Częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych

Susze

Ekstremalne temperatury

Powodzie

Burze

Pożary
Źródło: www.emdat.be
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Wzrost poziomu mórz i oceanów
Są dwa powody podnoszenia się poziomu mórz i
oceanów:
• topnienie lodowców
• rozszerzanie termiczne wody - woda im jest cieplejsza, tym zajmuje większą objętość, rozszerza się.
Według najnowszych prognoz wzrost poziomu
oceanów szacuje się na 75-200 cm do 2100 roku.

By wyobrazić sobie przyszłość, warto sięgnąć w
przeszłość, do paleoklimatu. Trzy miliony lat temu
klimat Ziemi był cieplejszy o 1-2°C niż dziś, a poziom wody – wyższy o 25-35 metrów. 34-56 mln lat
temu było cieplej o 4°C, na Ziemi w ogóle nie było
lodu, a poziom oceanu był wyższy o 70 metrów.

fot.: Jean Beller

Warto pamiętać, że topnienie lodu powoduje odkrywanie się ciemnych gruntów lub wody, której

kolor jest inny niż biały. To z kolei sprawia, że mniej
promieniowania słonecznego odbija się od Ziemi, a
jej powierzchnia ogrzewa się jeszcze bardziej. Efekt
ten jest zjawiskiem sprzężenia zwrotnego.

Skutki podnoszenia się poziomu mórz i oceanów:
•
•
•

Zalewanie terenów uprawnych wodą słoną, co
może przyczynić się do strat części plonów
Zanieczyszczanie wodą słoną źródeł wody pitnej i
zalewanie terenów zamieszkałych przez ludzi
Zagrożenie dla państw opierających swoje gospodarki o sektor turystyczny, który z powodu gwałtownych zmian poziomu wód może zostać znacząco osłabiony

•

Zagrożenie
dla
infrastruktury
megamiast
ulokowanych przy zbiornikach wodnych, w pobliżu
węzłów komunikacyjnych transportu morskiego.
Podwyższanie się poziomu wód może poważnie
uszkodzić systemy zarządzania wodą i ściekami
oraz sieci elektryczne. Miasta te z reguły nie są
przygotowane na drastyczne zmiany poziomu wód

Ocieplenie klimatu nie jest równomierne. Oznacza
to, że w niektórych miejscach temperatura mogła
się sezonowo podnieść nawet o kilka stopni
powyżej lokalnej średniej. Już w tym momencie na
świecie istnieje wiele miejsc, które z powodu ocieplenia klimatu stały lub staną się niezdatne do życia w perspektywie kilku dekad.
Na obszarach tych temperatury mogą być zbyt
wysokie do funkcjonowania, zasoby wody pitnej mogą się skończyć, a rolnictwo przestanie być
możliwe. Inne miejsca są zagrożone przez podniesienie się poziomu mórz i oceanów, więc grozi
im zatonięcie. Bank Światowy estymuje, że do 2050
roku ponad 216 milionów osób będzie musiało się
przemieścić ze względu na kryzys klimatyczny.
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fot.: Julie Ricard

Migracje klimatyczne

fot.: James Frid

Erozja gleb i pustynnienie
•

Gleby są drugim po oceanach najważniejszym
pochłaniaczem dwutlenku węgla, więc dbanie
o ich kondycję jest niezwykle ważne dla przeciwdziałania zmianom klimatu.

•

Dzięki odpowiednio nawodnionej oraz bogatej
w związki chemiczne (azot i fosfor) glebie, może
na niej rozwijać się bogata roślinność, która
zapewnia ludziom i innym organizmom pożywienie oraz schronienie, reguluje temperaturę,
pochłania dwutlenek węgla z atmosfery i też
stanowi barierę ochronną dla wielu ekstremalnych zjawisk pogodowych.

•

Postępujące wraz kryzysem klimatycznym wzrost temperatury, susze, nawałnice, wichury i
zmiany rozkładu opadów sprawiają, że gleba ulega erozji - jest coraz mniej wilgotna i bogata w
życiodajne składniki.

•
•

Jeśli gleba stanie się nieprzepuszczalna i jałowa, uderzający w nią gwałtowny deszcz odpowiednio w nią nie wsiąknie, tylko szybko spłynie
do zbiorników wodnych, przyczyniając się tym
samym do lokalnych podtopień.

•

Nadmierna eksploatacja gleb przez człowieka
(przekształcanie w pola uprawne, wycinanie
roślinności, spalanie traw, betonowanie etc.)
potęguje ich dalszą erozję - zubażanie z materii
organicznej i umiejętności zatrzymywania wody
- w wyniku czego gleby przestają być żyzne,
czyli zdatne do dawania warunków życia innym organizmom.

•

Całkowite wyjałowienie
pustynnieniem.
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gleby

nazywamy

Pożary lasów i torfowisk

Lasy i torfowiska są naturalnymi magazynami węgla,
więc każdy pożar uwalnia kolejne, niekontrolowane
ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. To z kolei
przyspiesza ocieplenie klimatu jeszcze bardziej i
przyczynia się do wystąpienia kolejnych pożarów.

fot.: Julie Ricard

Rosnące temperatury przyczyniają się do tego,
że lasy i torfowiska szybciej wysychają i stają się
bardziej podatne na zaprószanie ognia. Wzrost
częstotliwości upałów zwiększa z kolei szansę na
wystąpienie trudnych do opanowania pożarów,
które w ostatnich latach miały miejsce choćby w
Australii, Amazonii, czy na Syberii.

Ze względu na to, że jako ludzkość emitujemy więcej
dwutlenku węgla i zwiększamy jego koncentrację
w atmosferze, nasze oceany pochłaniają go więcej
niż zwykle - dwutlenek węgla zawarty w powietrzu
rozpuszcza się w wodzie morskiej tworząc w wyniku procesu chemicznego kwas węglowy (H2CO3).
Choć proces ten spowalnia gwałtowny wzrost temperatury na świecie, to ma on również negatywne
skutki dla samych oceanów - ich pH spada i następuje zakwaszanie ich wód. Stanowi to śmiertelne
zagrożenia dla wielu organizmów morskich, które
pobierają kluczowe związki organiczne z wody do
budowy skorup i szkieletów. Do takich organizmów
zaliczają się małże, a także koralowce, które są
podstawowym miejscem schronienia i pożywienia
dla całych ekosystemów.

fot.: Nicholas Doherty

Kwaśnienie oceanów

Zagrożenie dla bioróżnorodności

Tym sposobem np. modliszkę, która jeszcze do
niedawna była gatunkiem egzotycznym, można
teraz spotkać w Polsce. Z kolei gatunki, które nie
zdołały się przemieścić, bezpowrotnie wymarły.
O kryzysie bioróżnorodności dowiesz się więcej w
następnym podręczniku.
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fot.: Julie Ricard

Wszystkie organizmy na naszej planecie potrzebują stabilnego środowiska do życia. Zaburzenie
tego środowiska np. poprzez podniesienie się temperatury, zaburza naturalne cykle wielu gatunków
zwierząt i roślin. Wyższa temperatura, podnoszenie
się poziomu oceanów, zakwaszenie wód, częstsze
pożary, postępujące pustynnienie i inne skutki kryzysu klimatycznego niszczą lub zagrażają naturalnym siedliskom wielu stworzeń, co powoduje albo
ich masowe wymieranie, albo migrację do bardziej
przystępnych terenów.

Źródło: OCDN

CZY NA PEWNO KONTROLUJEMY SYTUACJĘ? - TIPPING POINTS

Punkt krytyczny (ang. tipping point) to taki
stan ziemskiego klimatu, po osiągnięciu
którego rozpoczyna się jakiś praktycznie
nieodwracalny
proces,
wpływający
na system klimatyczny. Przykładowo, jeśli stopi się lądolód Grenlandii,
to nie odbuduje się on w wyobrażalnej dla nas skali czasowej, a jego utrata
będzie mieć wpływ na klimat całej planety.

O punktach krytycznych naukowcy wiedzieli od
dawna, jednak nie wielu z nich zdawało sobie
sprawę, że ich przekroczenie może nastąpić tak
szybko. Są one jedyne pewnym założeniem, prawdopodobną barierą. Choć nie mamy całkowitej
pewności gdzie one się znajdują, naukowcy wskazują, że przekraczanie globalnego ocieplenia o 2
stopnie Celsjusza względem poziomu temperatury
przed epoką industrialną może doprowadzić do
nieodwracalnych konsekwencji. Stąd Porozumienia
Paryskie, których celem jest zatrzymanie globalnego poziomu możliwie na poziomie 1,5 stopnia, maksymalnie 2 stopni, podpisane w 2015 roku pełnią
tak kluczową rolę w ustalaniu krajowych planów
redukcji emisji CO2.
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4
CO MUSIMY ZROBIĆ?
Czy zmiany klimatu da się powstrzymać?

Czy mamy szansę ograniczyć
ocieplenie do 1,5°C ?

Tak. Chociaż nie możemy zatrzymać globalnego ocieplenia z dnia na dzień, ani nawet w ciągu najbliższych
kilkudziesięciu lat, możemy spowolnić jego tempo
i ograniczyć wzrost średniej temperatury poprzez
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Według najnowszego raportu Future Earth stabilizacja ocieplenia na poziomie 1,5°C jest nadal
możliwa, jednak aby to osiągnąć potrzeba natychmiastowych i drastycznych działań wszystkich
podmiotów produkujących emisję CO2. Szacunki dotyczące pozostałego globalnego budżetu
węglowego (całkowitej ilości CO2, która może
zostać wyemitowana) wskazują, że aby utrzymać
globalne ocieplenie w granicach 1,5°, wymagane są
szybkie redukcje o średnio 2 gigatony CO2 (GtCO2)
rocznie, czyli tyle, ile wynosiło 5 % światowych
emisji w 2020. To tempo redukcji musi być utrzymane aż do zerowej emisji netto (około 2040 r.).

Zmniejszenia tempa zmiany klimatu da nam dodatkowy czas, by przygotować się na katastroficzne
konsekwencje zmiany klimatu.

Dlatego jako ludzkość musimy podjąć wszelkie
możliwe działania by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, i tym samym spowolnić katastrofę klimatyczną.

fot.: Thomas Millot

Porozumienie paryskie można zamknąć w jednym
celu: wstrzymanie wzrostu średniej temperatury
Ziemi zdecydowanie poniżej 2°C w porównaniu z
epoką przedprzemysłową oraz dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5°C. Wiemy już z poprzedniego rozdziału, ze ma to ścisły związek z Punktami
Krytycznymi, po przekroczeniu których nastąpią
nieodwracalne zmiany w klimacie ziemi.

Podpisanie porozumienia paryskiego przez państwa członkowskie
ONZ. Paryż, 2015
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Czy jesteśmy na dobrej (wystarczającej) drodze?
Nie, ale jest szansa!
W ostatnich latach możemy zauważyć wzrost zgodności wśród decydentów - polityków, biznesu, co do tego,
że klimat się zmienia i za wzrost temperatury odpowiedzialny jest człowiek. Widzimy, że kwestia kryzysu klimatycznego poruszana jest na arenie międzynarodowej, a materiały o ekologii regularnie pojawiają się w mediach. Niemniej jednak, o zmianach klimatu na szczeblu globalnym dyskutowano już zdecydowanie wcześniej.

1992 ROK - SZCZYT ZIEMI ONZ W RIO DE JANEIRO
•
•
•

197 państw podpisało Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)
Konwencja ustalała założenia międzynarodowej współpracy w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych nie wprowadzała konkretnych nakazów
Ustalono coroczne odbywanie się konferencji stron (ang. Conference of Parties - COP), podczas których
dokonuje się przeglądu realizacji postanowień Konwencji.
1997 ROK - COP3 W KIOTO

•
•
•

Wynegocjowano protokół uzupełniający do UNFCCC - dokument obligujący kraje uprzemysłowione
do redukcji emisji gazów powodujących efekt cieplarniany o 5,2 %. do 2012 r. w porównaniu z 1990 r.
Protokół do dziś ratyfikowało 141 państw odpowiadających za 61 proc. emisji
Dokumentu nie ratyfikowały m.in. Stany Zjednoczone - drugi największy emitent na świecie, a w 2011
r. odstąpiła od niego Kanada
2015 ROK - COP21 W PARYŻU I POROZUMIENIE PARYSKIE

•
•
•
•

Pierwszy, uniwersalny i najważniejszy dokument dotyczący zmian klimatu podpisany przez wszystkie
195 krajów uczestniczących w konferencji
Długoterminowym celem jest ograniczenie wzrostu temperatury do poziomu znacznie niższego niż
2°C oraz podejmowanie wysiłków mających na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 °C
Na konferencji dyskutowano o adaptacji do zmian klimatycznych, sprawiedliwości klimatycznej oraz
finansowym wspieraniu krajów rozwijających się, które nie posiadają zasobów umożliwiających szybką
transformację energetyczną i redukcję ich emisji
Każda ze stron porozumienia jest prawnie zobligowana do przedstawienia planu redukcji emisji oraz
przyjęcia na siebie zobowiązań w zakresie ograniczania emisji
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2021 ROK - COP26 W GLASGOW
•
•

Mimo że mottem przewodnim dwutygodniowej konferencji było hasło “Działajmy teraz”, jej zobowiązania wciąż nie zapewniają nam bezpiecznej przyszłości
Kraje wciąż podpisują kolejne zobowiązania wybiórczo, większość deklaracji podlega autokontroli i nie
jest prawnie wiążąca. Dużą część konferencji poświęcono programowi ograniczenia emisji metanu o
30 proc. do 2030 r., lecz do inicjatywy przystąpiło tylko 100 krajów, dodatkowo bez trzech ogromnych
emitentów - Chin, Rosji i Indii

Mimo że zmiany we właściwym kierunku są dostrzegalne, to jednak zachodzą one zbyt wolno, a współpraca
międzynarodowa i partnerstwo między dwustoma narodami jest niezwykle skomplikowana. Niemniej, nie
wszystko stracone. Zwiększając swoją świadomość na temat problemu, a następnie wywierając presję na
rządzących oraz biznes, jesteśmy w stanie uratować naszą planetę.

fot.: Garry Knight

W następnych rozdziałach przedstawiamy rozwiązania, które będą naszymi narzędziami do wprowadzenia indywidualnych, jak i systemowych zmian w efekcie ograniczających emisje gazów cieplarnianych.

Polska a klimat
Unia Europejska jako strona Porozumienia paryskiego zobowiązała się do ograniczenia emisji CO2 o
55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Polska przyczynia się do osiągnięcia tego celu,
lecz na ten moment nie rozbito celów redukcji emisji na poszczególnych członków wspólnoty. Kolejnym zobowiązaniem Unii jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., lecz na wniosek Polski
do dokumentu dopisano, że „na tym etapie jedno państwo członkowskie nie może zobowiązać się do
realizacji tego celu”. Na ten moment Polska planuje całkowite odejście od węgla w 2049 r., a osiągnięcie neutralności klimatycznej dopiero w drugiej połowie tego stulecia. Tymczasem Polska rocznie do
atmosfery emituje ok. 10% gazów cieplarnianych całej Unii, co stanowi prawie 1% światowych emisji.
Na ten moment Polska wciąż planuje korzystać z gazu, który mimo niższego współczynnika emisji, dalej
jest paliwem kopalnym. Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce ma zostać ukończona dopiero w roku
2033.
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fot.: GMarcus Spiske

fot.:

Odpowiedzialność systemowa
czy indywidualna?
Kto odpowiada za naprawienie naszego klimatu?
W dyskusjach o klimacie często można zauważyć
spór o to, na kim spoczywa odpowiedzialność za
ratowanie naszej planety. Czy jednostka ma zminimalizować swój wpływ na środowisko, czy to system powinien się zmienić?
Naszym zdaniem system musi być zmieniany odgórnie,
przy aprobacie i wsparciu oddolnym. Transformacja
energetyczna całych państw, odpowiednie legislacje
kontrolujące emisyjne sektory, wprowadzanie polityki

opodatkowania emisyjnych rozwiązań oraz subsydiowanie rozwiązań niskoemisyjnych jest rolą organizacji
międzynarodowych i państw, a jednostkowe działania nie przyczyniają się do tak dużych zmian. Zmiany
społeczne są bardzo potrzebne, ponieważ wpływają
na rynek oraz budują poparcie dla trudnych zmian,
które wymagają publicznego wsparcia. Spychanie odpowiedzialności na jednostki nie rozwiąże problemu
zmian klimatycznych.
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Argumenty za odpowiedzialnością jednostki
wzrost populacji szkodzi środowisku

•

jednostki konsumują coraz więcej

•

nacisk konsumentów prowadzi do zmian w
zachowaniach korporacji

•

każdy może zacząć się ograniczać, konsumować
bardziej ekologiczne produkty, edukować się na
temat klimatu

•

bez oddolnego poparcia polityk proklimatycznych,
rządy państw nie będą skłonne wprowadzać trudnych i potrzebnych rozwiązań, ze względu na potrzebę wygrania kolejnych wyborów.

•

ostatecznie to jednostki korzystają z systemu
oraz wszystkich jego przywilejów

•

korporacje produkują tylko to, czego ludzie
pragną, więc to wina ludzi i ich pragnień

fot.: Hansjorg Keller

•

Argumenty za odpowiedzialnością systemu
•

człowiek nie wybiera, w jakim systemie się rodzi (np. Francuz i Norweg mają dużo mniejsze
emisje ze względu na system energetyczny w ich
państwach)

•

korporacje bogacą się na produkcji i szkodliwych
dla środowiska rozwiązaniach

•

korporacje sztucznie generują popyt i kontrolują
ludzkie pragnienia

•

korporacje zajmujące się wydobyciem i sprzedażą
paliw kopalnych były świadome skutków swojej
działalności i przez dekady fałszowały badania
naukowe i wprowadzały społeczeństwo w błąd w
kwestii potencjalnych konsekwencji tej działalności

•

społeczeństwo samo nie ograniczy swojej konsumpcji gdy ciągle jest do niej zachęcane

•

bardzo trudno jest zmieniać nawyki, które ukształtowała kultura, w której się wychowano

•

nawet jeśli znaczna część społeczeństwa drastycznie ograniczy swoją konsumpcję, to nie rozwiąże to ani kryzysu klimatycznego, ani innych
kryzysów środowiskowych

•

tylko państwa i organizacje międzynarodowe
mają narzędzia do skutecznej transformacji energetycznej, wprowadzania legislacji kontrolującej emisyjne sektory oraz prowadzenia polityki
podatkowej i subsydiarnej.

W związku z tym w poniższej części prezentujemy zmiany systemowe, które powinny zostać wprowadzone
na poziomie organizacji międzynarodowych, państw oraz samorządów, a także wszystkich korporacji. Zdajemy
sobie sprawę, że ludzie świadomi kryzysu chcą działać i ograniczać swój wpływ na klimat i środowisko, dlatego
postaramy się pozostawić ci cenne wskazówki do tego, jak możesz to robić.
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C O

5
E M I T U J E ?
EMISJE W SEKTORACH

Roczna emisja wszystkich gazów cieplarnianych
do atmosfery wynosi obecnie około 50 mld ton
ekwiwalentu CO2, czyli 50 gigaton (Gt). Powyższy
wykres przedstawia rozkład emisji gazów na różne
sektory. Jednak ze względu na złożoność globalnej

gospodarki założenia, podziału jej sektorów mogą
się od siebie różnić, a w konsekwencji wpływać na
procentowy rozkład. Przedstawione poniżej dane
są więc jednym z wariantów podziału emisji.
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ENERGIA
Zdecydowana większość gazów cieplarnianych
dostaje się do atmosfery w wyniku procesów
wytwarzania energii - elektryczności i ciepła - na
potrzeby różnych sektorów: przemysłu, transportu
czy rolnictwa.
•

•
•

•
•
•

Globalne źródła
energii elektrycznej

24,2% to energia zużywana w przemysłach
metalurgicznym, chemicznym i petrochemicznym oraz podczas przetwarzania żywności i
produkcji papieru;
16% to emisje z różnych form transportu: drogowego, lotniczego, morskiego, kolejowego,
rurociągów;
17,5% to emisje wynikające ze zużycia energii w budynkach - elektryfikacji i ocieplania
domów i mieszkań, a także budynków komercyjnych;
7.8% pochodzi ze spalania innych paliw takich
jak biomasy oraz kogeneracji elektryczności i
ciepła;
5.8% to straty gazów cieplarnianych ulatniających się podczas ekstrakcji paliw kopalnych i
przy produkcji energii, głównie metanu;
1.7% to energia zużywana w rolnictwie i rybołówstwie (zasilanie maszyn do przetwórstwa i łodzi rybackich).

Przyjrzyjmy się najpierw energetyce dotyczącej
produkcji elektryczności i ciepła.

Jeden sektor - dwa wyzwania
Energetyka odpowiada za ok 75 proc. globalnych
emisji gazów cieplarnianych (w tym produkcja ciepła oraz elektryczności, przemysł i transport).
Oznacza to, że co roku emitujemy miliardy ton
dwutlenku węgla do atmosfery tylko w wyniku produkcji prądu i ciepła.
Z drugiej strony na całym świecie wciąż 860 mln
osób nie ma dostępu do energii elektrycznej.
Zrównoważony rozwój to nie tylko “czyszczenie
energetyki” - to także dawanie dostępu do prądu
tym, którzy dziś dostępu do niego nie mają.

Źródła elektryczności na świecie
W tej części skupimy się tylko i wyłącznie na produkcji
energii elektrycznej (bez ciepła).
•
•
•

Konwencjonalne, wysokoemisyjne źródła stanowią ponad 63% całkowitej produkcji energii;
Elektrownie węglowe wciąż produkują ponad 1/3
prądu na świecie;
Energetyka jądrowa generuje z kolei 10% prądu.
Na świecie działa 415 reaktorów – to o 22 mniej
niż w 2011 r.

Warto zwrócić uwagę na to, że na przestrzeni ostatnich lat spada udział węgla w światowej produkcji.
Tymczasem znaczny wzrost odnotował gaz, który
również jest paliwem emisyjnym. Energetyka słoneczna przeżywała w ostatnich latach gwałtowny rozkwit. W 2010 roku uchodziła za źródło bardzo drogie
i mało efektywne, w roku 2020 stanowiła już 3,27%
światowej produkcji elektryczności, co oznacza, że
na przestrzeni ostatnich 4 lat jej udział został podwojony.
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fot.: Raquel Martinez

Atom

Energetyka na świecie co każdy powinien wiedzieć?

W 2020 r. energetyka jądrowa stanowiła 10,4 proc.
globalnego miksu produkcji elektryczności. Największy rozkwit w branży miał miejsce w latach 80tych.
Według najnowszego raportu United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) energia atomowa jest najczystszą pod względem emisji CO2 energią na świecie.

i

Przez ostatnie 30 lat podwoiliśmy ilość
produkowanej energii - wynika to z rosnącej populacji oraz ze zwiększenia konsumpcji w krajach rozwiniętych i rozwijających się.
Ostatni chwilowy spadek w światowej produkcji energii miał miejsce podczas kryzysu
ekonomicznego w latach 2008-09.

Odnawialne źródła energii
W 2020 r. 26,3% elektryczności zostało wytworzone dzięki źródłom odnawialnym (woda, wiatr,
słońce).
W 2020 r. fotowoltaika stała się najtańszą energią
w historii!
Elektrownie wodne są niskoemisyjnym sposobem
na wytwarzanie dużych ilości energii, niemniej są
one dość kontrowersyjnym źródłem ze względu na
ingerencje w lokalny obieg wody w przyrodzie.
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fot.: Raquel Martinez

ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI
Energetyka, choć stanowi największe źródło emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery, jest nieprzerwanie najważniejszą gałęzią gospodarki, bez której
przestają funkcjonować wszystkie inne systemy.
Zakłócenia w dostępie do energii elektrycznej
stanowią nie tylko zagrożenie dla szeroko rozumianego przemysłu, ale także bezpośrednio dla życia i
zdrowia ludzi - w miastach które doświadczają regularnych awarii prądu widoczny jest znaczny wzrost zgonów w czasie braku energii elektrycznej.
Wynikać to może z wypadków samochodowych
spowodowaniem brakiem oświetlenia i sygnalizacji
świetlnej oraz awarii systemów utrzymujących ludzkie życie w szpitalach czy czujników dymu.

Obniżenie emisji sektora energetycznego jest
kluczowe, wiąże się jednak z jednym wyzwaniem:
zapewnieniem nieprzerwanego dostępu do prądu
niezależnie od warunków atmosferycznych.
Transformacja energetyczna to proces przejścia
gospodarek w kierunku zrównoważonej energetyki poprzez zastąpienie obecnych źródeł energii
źródłami niskoemisyjnymi, inwestowanie w technologie magazynowania energii oraz zwiększenie
efektywności energetycznej. Celem transformacji
jest całkowite wyeliminowanie źródeł emisyjnych
z miksu energetycznego.

CO POWINNIŚMY ZROBIĆ?

•
•
•

•

Budowa elektrowni jądrowych - atom to bezemisyjne źródło energii, gwarantujące stabilną
produkcję prądu bez względu na warunki atmosferyczne.
Inwestycja w odnawialne źródła energii (OZE)
- energia słoneczna, energetyka wiatrowa, hydroelektrownie;
Usprawnienie pomiarów - cyfryzacja liczników
energii, która jest bezpośrednim czynnikiem
optymalizacji.
Optymalizacja zapotrzebowania na energię elektryczną w systemie - inteligentne systemy do
zarządzania ceną energii oraz poprawa efektywności energetycznej.
Inwestycje w magazyny energii - magazynowanie energii to jedno z większych wyzwań. Wszyst-

•

•

ko, co aktualnie zostanie wyprodukowane do
sieci, musi zostać zużyte. W przypadku rozwoju branży OZE magazynowanie będzie odgrywało kluczową rolę w zachowaniu stabilności
systemu. Baterie litowo-jonowe, technologie
czystego wodoru, elektrownie szczytowo pompowe.
Inwestowanie w efektywność energetyczną zmniejszanie zapotrzebowania na energię elektryczną, zwiększanie jakości urządzeń, izolacji
budynków.
Rozwój systemów wychwytu CO2 (CCS) - ta
technologia polega na wychwytywaniu dwutlenku węgla ze spalin w elektrowniach i
składowaniu go w bezpiecznych zbiornikach
podziemnych lub podwodnych.

fot.: Nicholas Doherty

•
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NAJWAŻNIEJSZE SYSTEMOWE KIERUNKI ZMIAN W ENERGII
PRZYKŁADOWE
ROZWIĄZANIA

KIERUNEK ZMIANY

Usprawnienie urządzeń pomiarowych (liczników)
Optymalizacja zapotrzebowania na energię elektryczną - inteligentne systemy do zarządzania ceną
energii oraz poprawa efektywności energetycznej

Redukcja zużycia
energii elektrycznej

Inwestowanie w efektywność energetyczną
Budowa farm fotowoltaicznych, wiatraków,
hydroelektrowni

Produkcja czystej i
niskoemisyjnej
energii

Budowa elektrowni jądrowych
Inteligentne systemy do
zarządzania siecią energetyczną

Zapewnienie stabilnych,
przewidywalnych
dostaw energii

Inwestowanie w magazyny energii
Inwestowanie w systemy
wychwytywania CO2
z atmosfery

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?
Głosuj. Bierz udział w wyborach na wszystkich szczeblach i wybieraj kandydatów,
dla których ważna jest czysta energia w twoim kraju.
Popieraj. Wszystkie inicjatywy związane z transformacją z wysokoemisyjnych źródeł
energii (węgiel, gaz, ropa) na niskoemisyjne (słońce, woda, wiatr, atom).
Dbaj o swój sprzęt. Zanim kupisz następny telefon czy lodówkę zastanów się, czy
możesz to naprawić. Ostatecznie największy ślad węglowy będzie generował sprzęt,
który musisz wyrzucić, i ten, którym musisz go zastąpić.
Dbaj o efektywność energetyczną swojego domu. Dbaj o efektywne ogrzewanie.
Jeśli masz możliwość, zainstaluj panele fotowoltaiczne na dachu.
Kupuj rozsądnie. Pamiętaj, że przedmioty, które kupujesz, wymagały i będą wymagać
energii. Wybierając sprzęt elektryczny zwracaj uwagę na efektywność energetyczną danego przedmiotu. Pomogą ci w tym naklejki wskazujące klasę energetyczną urządzenia.
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ROLNICTWO, LEŚNICTWO I UŻYTKOWANIE LĄDU
Drugim co do wielkości obszarem emitującym gazy cieplarniane jest rolnictwo, leśnictwo i użytkowanie lądu,
które stanowi 18.4% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Według innych szacunków, które dodatkowo
uwzględniają łańcuchy dostaw oraz pakowanie, przetwarzanie i sprzedaż produktów, sektor ten odpowiada
za ponad 26% wszystkich globalnych emisji. Na tę kategorię składają się:

Hodowla zwierząt - ok. 5,8%
Około 30% emisji gazów cieplarnianych z globalnej produkcji pożywienia pochodzi
z hodowli zwierząt np. krów, owiec, świń oraz połowu ryb. Znaczącą część tych emisji stanowi metan, który powstaje w wyniku naturalnych procesów trawiennych przede
wszystkim bydła i owiec. Emisje pochodzą również m.in. z odchodów zwierzęcych, eksploatacji pastwisk przez zwierzęta oraz z paliwa zużywanego do połowu ryb.

Emisje z gleb rolniczych - ok. 4.1%
Emisje te są uwalniane w wyniku użycia nawozów azotowych i gospodarowania odchodami zwierzęcymi wyzwalającymi podtlenek azotu (N2O). Do uprawy roślin często
używane są nawozy, które usprawniają uprawę, lecz skutkują wysokimi emisjami.

Spalanie pozostałości pouprawnych - ok. 3.5%
Rolnicy często spalają pozostałości po żniwach np. słomę, żeby przyspieszyć ich utylizację. W wielu krajach jest to zakazywane, lecz wciąż globalnie jest to częsta praktyka.

Deforestacja pod hodowlę i uprawę - ok. 2.2%
Proces ten zachodzi w krajach, które potrzebują coraz więcej ziemi pod hodowlę zwierząt lub pod uprawę paszy dla zwierząt. Niestety rolnicy w tym celu decydują się na wypalanie lub wycinanie obszarów leśnych szczególnie ważnych dla ekosystemów w lasach
deszczowych w Amazonii.

Uprawa ziemi - ok. 1.4%
Samo uprawianie roślin powoduje proces degradacji gleby, która w ten sposób uwalnia
do atmosfery gazy cieplarniane. Eksploatowana gleba rolna traci część związków organicznych, co sprawia, że staje się uboższa i rosną jej emisje.

Uprawa ryżu - ok. 1.3%
Produkcja ryżu, który dla wielu społeczności na świecie jest podstawą diety, przyczynia
się do emisji gazów cieplarnianych nieproporcjonalnie do innych roślin. Zalewanie i wysychanie pól ryżowych podczas uprawy prowadzi do zwiększonych emisji metanu.
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NAJWAŻNIEJSZE SYSTEMOWE KIERUNKI ZMIAN W ROLNICTWIE
KIERUNEK ZMIANY

CEL ZMIANY

PRZYKŁADOWE
ROZWIĄZANIA

Zmniejszenie konsumpcji
mięsa (w szczególności
czerwonego)

Redukcja emisji metanu oraz
zmniejszenie eksploatacji
pastwisk i wylesiania

Podatki na produkcję, podatek
węglowy, zakaz hodowli w
określonych miejscach, zakaz
wylesiania w celu hodowli

Zmniejszenie konsumpcji ryb

Odbudowa ekosystemów morskich oraz zmniejszenie ilości
paliwa zużywanego do połowu

Limity na połowy, zakaz importu ryb ze zdegradowanych
obszarów, podatek węglowy

Promocja zrównoważonej
diety

Zapewnienie taniego i niskoemisyjnego źródła pożywienia

Dotacje i subsydiowanie ekologicznych i niskoemisyjnych
form uprawy, zmniejszenie
podatków na uprawę roślin

Tworzenie nowych
technologii produkcji żywności

Mniej emisyjna i
szkodliwa produkcja

Inwestycje państwowe i
międzynarodowe,
fundowanie badań

Redukcja użycia szkodliwych
nawozów w produkcji żywności

Redukcja emisji z nawozów oraz
zmniejszenie zanieczyszczenia
zbiorników wodnych

Promowanie zasad
rolnictwa regeneratywnego,
poprawiającego kondycję gleby

Skrócenie łańcuchów dostaw,
promocja regionalnych i sezonowych produktów

Zmniejszenie emisji z
transportu produktów

Podatek węglowy, cła na
produkty importowane z
daleka, promocja regionalnych
i państwowych produktów,
ulgi podatkowe na lokalne
produkty, dofinansowanie dla
lokalnego rolnictwa, promocja i dofinansowanie upraw w
miastach

Zakaz wycinek pod hodowlę
lub uprawę

Zmniejszenie emisji z wycinek lasów i wypalania pól

Zakazy, kary finansowe

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?
Popieraj zmiany zaproponowane powyżej

Ogranicz lub zrezygnuj z konsumpcji mięsa i nabiału

Kupuj lokalne i sezonowe produkty
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PRZEMYSŁ

Na intensywnym przemyśle opiera się niemal cały
handel dzisiejszej gospodarki. Dzięki niemu rozwijamy się jako cywilizacja - możemy podróżować w
komfortowych warunkach, kupować produkty o
rozbudowanym składzie, które ktoś przy pomocy
energii przekształcił, złożył w całość i umieścił na
sklepowej półce.
Energia w przemyśle wykorzystywana jest do szerokiej gamy procesów:
•
•
•
•
•

produkcji stali, żelaza i innych metali (aluminium, miedzi, innych stopów metali);
produkcji chemii: nawozów, farmaceutyków,
płynów chłodniczych;
przetwarzania półproduktów spożywczych (np.
zboża w chleb) oraz tytoniowych
produkcji maszyn, które wyręczają człowieka w
skomplikowanych czynnościach,
produkcji innych dóbr, takich jak samochody,
materiały konstrukcyjne, tkaniny i odzież, meble etc.

Niestety przemysł napędził również procesy wydobywania paliw kopalnych z coraz głębiej położonych
złóż i jeszcze bardziej przyspieszył globalne ocieplenie i pogłębił postępujące zmiany klimatyczne.
Z drugiej strony to dzięki energii wykorzystywanej w przemyśle mamy możliwość produkowania paneli słonecznych, baterii magazynujących
energię, turbin wiatrowych czy nowoczesnych linii
przesyłowych.
Znajdujemy się w tym momencie w punkcie, w
którym musimy zrewolucjonizować sposób, w
który wytwarzamy energię potrzebną do produkcji dóbr. Niektóre rozwiązania są łatwiejsze
do wdrożenia niż inne - zmiana źródła pozyskiwania energii elektrycznej to kwestia przeniesienia
się z paliw kopalnych na źródła niskoemisyjne (odnawialne, atom).
Wytwarzanie ogromnych ilości energii cieplnej jest
już jednak zdecydowanie trudniejsze. Niektóre
procesy da się zelektryfikować, lecz to wiąże się z
kilkukrotnym zwiększeniem globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną, co niesie ze sobą
potrzebę zwiększenia mocy oraz modernizacji sieci
przesyłowych.
Tam, gdzie elektryfikacja procesów zużywających
paliwa kopalne nie jest technologicznie możliwa, możemy polegać jedynie na inwestowaniu w
przełomowe innowacje oraz równoważeniu emisji,
których nie da się zredukować do zera.
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fot.: Kateryna Babaieva

Niemal wszystkie przedmioty, które nas otaczają, na jednym z etapów produkcji musiały zostać
przetransportowane do fabryki i przetworzone
z surowców, które zostały wcześniej wydobyte z
ziemi, zerwane z drzewa lub wyciągnięte z wody.
Do transformacji tych komponentów w gotowy produkt potrzebne były ogromne ilości energii elektrycznej i cieplnej, które stanowią około ¼ całkowite emisji gazów cieplarnianych.

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE DLA SEKTORA
KIERUNEK ZMIANY

CEL ZMIANY

PRZYKŁADOWE
ROZWIĄZANIA

Zmniejszenie ilości
energii zużywanej do
produkcji

Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego to mniej
emisji CO2

Monitorowanie zużycia
energii, wprowadzanie
usprawnień,
optymalizacja działań
na produkcjach

Elektryfikacja przemysłu

Transformacja energetyczna z
paliw kopalnych na odnawialne
źródła energii o zerowych
emisjach CO2

Przeprowadzenie badań pod
kątem możliwości modernizacji procesów przemysłowych
zużywających energię cieplną
wytwarzaną przez paliwa kopalne
na energię elektryczną zasilaną
niskoemisyjnymi źródłami

Transformacja
energetyczna w stronę
niskoemisyjnych źródeł
energii

Znaczne zmniejszenie
emisji CO2 z
procesów
produkcyjnych

Inwestycje we własne farmy
fotowoltaiczne (np. na dachach)
oraz turbinowe, zakup certyfikatów pobierania energii
elektrycznej od dostawcy z
odnawialnych źródeł

Wprowadzanie zasad
gospodarki obiegu
zamkniętego

Prawne zobowiązanie do
rozszerzonej odpowiedzialności
producenta (ROP)

Zmniejszenie emisji CO2
w procesach
wydobywania surowców

Wprowadzenie zobowiązań
prawnych, które zmuszą
przemysł do zmian

Ponowne wykorzystywanie
surowców już wprowadzonych
na rynek, zastępowanie
wysokoemisyjnych półproduktów niskoemisyjnymi, optymalizacja produktów

Wprowadzenie regulacji
zobowiązujących producentów do zebrania i ponownego wykorzystania surowców już wprowadzonych na
rynek, wprowadzenie obowiązku sprawozdawczości z
emisji CO2

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?
W codziennych wyborach konsumenckich kieruj się naszym dekalogiem (s. 39)

Rezygnuj z marek, które nie podejmują działań na rzecz redukcji emisji i klimatu
bądź nie są transparentne w swoich działaniach.
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TRANSPORT
Transport odpowiada za około 16% globalnych
emisji gazów cieplarnianych, jest również sektorem, którego emisje rosną najszybciej. Kiedy spala się paliwo potrzebne do napędzania samochodu
- benzyna, diesel, gaz - do atmosfery wydzielane są
gazy cieplarniane takie jak dwutlenek węgla (CO2),
metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), a także wodorofluorowęglowodory (HFC).

Krajami, które przodują w emisji gazów cieplarnianych w transporcie są:
1. USA - 1,76 Gt (emisje te przewyższyły nawet
emisje z sektora energetycznego!)
2. Chiny - 0,92 Gt
3. UE - 0,81 Gt

Źródło: Our World in Data

Transport drogowy
Prawie 3/4 emisji związane jest z transportem drogowym, czyli samochodowym, ciężarowym, motocyklowym, rolniczym.
•
•

•

•

W Polsce w 2019 r. odnotowano ponad 32 mln
pojazdów; to więcej niż jeden środek transportu
przypadający na dorosłego Polaka.
Ponad 75% pojazdów to samochody osobowe,
napędzane paliwami kopalnymi i emitujące
ogromne ilości gazów cieplarnianych do atmosfery.
W krajach rozwiniętych przypada najwięcej pojazdów na jednego mieszkańca. Należy jednak
pamiętać, że wraz z rosnącym poziomem życia
w wielu krajach rozwijających się naturalną aspiracją społeczną staje się posiadanie środka
transportu, więc ich liczba stale się zwiększa.
Drogowy transport dóbr to integralna część
łańcucha dostaw, która odpowiedzialna jest za
prawie 30% emisji całego sektora transportu.
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Lotnictwo
Emisje z lotnictwa to niecałe 12% emisji całego
transportu. Zdecydowana większość z nich (60%)
pochodzi z lotów pasażerskich. Największym problemem jest to, że emisje na osobę w przypadku lotów
są zdecydowanie wyższe niż w przypadku innych
środków transportu, a do emisji CO2 należy doliczyć
jeszcze emisje pary wodnej oraz podtlenku azotu. Co
więcej, wysokość na której emisje te są wytwarzane
przyczynia się do silniejszego i wydłużonego negatywnego wpływu na efekt cieplarniany.
Według badań International Council on Clean Transportation (ICCT), gdyby każdy człowiek na świecie odbył jeden długodystansowy lot w ciągu roku,
emisje z lotnictwa przekroczyłyby poziom rocznych
emisji Stanów Zjednoczonych - drugiego po Chinach
emitenta CO2 na świecie.

Transport morski
Transport morski stanowi 10,5% emisji z całkowitego transportu, jednak inaczej niż w przypadku innych rodzajów transportu, związany jest on głównie
z transportem dóbr, a nie osób. Do napędzania
silników ogromnych kontenerowców przewożących produkty między kontynentami zużywane są
ogromne ilości paliw kopalnych.

Kolej
Obecnie najmniej emisyjnym środkiem transportu
jest napędzana energią elektryczną kolej, która odpowiada za zaledwie 1% emisji całego transportu.
Wraz z postępującą transformacją energetyczną
korzystanie z kolei będzie coraz bardziej niskoemisyjne. Mimo że w Polsce kolej nie jest preferowanym środkiem transportu ze względu na złą prasę
i skojarzenia, to właśnie nią powinniśmy poruszać
się jak najczęściej i inwestować w nią najwięcej.
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ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE DLA SEKTORA
KIERUNEK ZMIANY

Modernizacja flot
transportowych,
pojazdów napędzanych
alternatywnymi źródłami
energii i potrzebnej
infrastruktury

CEL ZMIANY

Zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych podczas
podróży

PRZYKŁADOWE
ROZWIĄZANIA
Inwestycja w czyste paliwa i niskoemisyjne środki
transportu: elektryczne
- pod warunkiem transformowania sieci elektrycznej
w niskowęglową; wodorowe,
hybrydy
Zwiększenie wydajności
samochodów, inwestycje w
technologie ulepszające pojemność i żywotność baterii;
Rozszerzenie sieci stacji
ładujących

Rozwój naziemnego
transportu zbiorowego

Obniżenie emisji CO2
oprzez rzadsze korzystanie z
wysokoemisyjnego osobowego transportu drogowego i
lotnictwa

Rozbudowa zielonej infrastruktury dla transportu (w
szczególności inwestycji w
rozbudowę kolei)
Wspieranie transportu multimodalnego (używania dwóch
lub więcej rodzajów transportu podczas jednej podróży)
Ograniczenia w poruszaniu
się pojazdów (np. w centrach
miast)
Wysokie opodatkowanie
samochodów spalinowych

Ograniczenia i konsekwencje dla poruszających
się wysokoemisyjnymi
środkami transportu
(samochodami osobowymi, samolotami)

Obniżenie emisji CO2
oprzez rzadsze korzystanie z wysokoemisyjnego
osobowego transportu
drogowego i lotnictwa

Wprowadzenie ograniczeń
(np. w postaci limitów ilości
emisji CO2) na latanie prywatnymi samolotami
Limity na loty dla najwięcej
latających
Rozbudowa systemów
umożliwiających pracę zdalną
w firmach
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Regulacje wprowadzające
podatki i systemy znakowania
produktów pod kątem śladu
węglowego z transportu

Skrócenie łańcuchów
dostaw produktów

Wywieranie presji na
biznesie w celu obniżenia
emisji z transportu przed i
poprodukcyjnego

Obniżenie emisji CO2 przez
skrócenie dystansów
do pokonania

Wprowadzenie obowiązku
obliczania śladu węglowego
produktów i umieszczania go
na etykietach
Podatek dla produktów z
wysokim śladem węglowym
oraz subsydia na produkty lokalne i z niskim
współczynnikiem emisji
Przeprowadzenie analizy tras
w celu optymalizacji procesów transportowania dóbr

Wybieranie lokalnych
dostawców surowców i
półproduktów

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?
W wyborach samorządowych głosuj na polityków, którzy wspierają rozwiązania
dla zrównoważonego i zielonego transportu - modernizację środków komunikacji
miejskiej, rozbudowę zakorkowanych dróg, wprowadzenie ograniczeń wjazdu do
miasta, wyższe opłaty za parkowanie.
W wyborach parlamentarnych głosuj na partie, które wspierają odchodzenie od
energetyki opartej na węglu - wtedy samochody elektryczne będą miały sens.
Do codziennego poruszania się wybieraj komunikację miejską, rower bądź
własne nogi - skorzysta na tym również twoje zdrowie.
Nie lataj, jeśli nie musisz. Jeśli gdzieś wyjeżdżasz, wypróbuj połączenia kolejowe - najmniej emisyjny środek transportu. Być może są one szybsze, tańsze i
bardziej komfortowe niż ci się wydaje!
Sprawdzaj pochodzenie produktów i staraj się kupować te wytworzone lokalnie,
które nie musiały przejechać, przelecieć czy przepłynąć tysięcy kilometrów by do
ciebie dotrzeć.
Przy zakupie samochodu decyduj się na pojazdy elektryczne - pod warunkiem,
że energia elektryczna, którą pobierasz pochodzi z niskoemisyjnych źródeł (odnawialnych, atomu).
Jeśli to możliwe odbywaj spotkania online. Staraj się unikać dalekich podróży w
pojedynkę szczególnie samolotem lub samochodem osobowym.
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POZOSTAŁE ŹRÓDŁA
Cement
Cement jest drugim po wodzie najczęściej wykorzystywanym surowcem na naszej planecie. Odpowiada za 3.3% globalnych emisji gazów cieplarnianych. Efektem ubocznym jego produkcji są
olbrzymie ilości dwutlenku węgla uwalniane do
atmosfery podczas wypalania wapienia (CaCO3)
do postaci tzw. klinkieru składającego się z wapna (CaO). Na każde 1000 kg wyprodukowanego
czystego cementu do atmosfery dostaje się 900 kg
CO2.

Najwięcej cementu - ponad połowę światowego zapotrzebowania - produkują Chiny, a wraz z
dynamicznym wzrostem ekonomicznym i urbanizacją w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowo-Wschodniej, zapotrzebowanie na ten surowiec
będzie tylko rosło, jako że cement jest podstawą w
produkcji betonu. Szacuje się, że do 2030 r. produkcja cementu wzrośnie o jedną czwartą.

Produkcja substancji chemicznych
Emisje CO2 są zwykle produktem ubocznym w procesach produkcji różnorodnych substancji chemicznych, m.in. tych produkowanych z ropy naftowej i
gazu ziemnego. Sektor ten jest jednak zwykle pomijany w ogólnych szacunkach, chociaż obecnie odpowiada aż 2.2% globalnych emisji.
Przykładem wysokoemisyjnej substancji jest amoniak, który używany jest do oczyszczania ścieków,

do produkcji innych materiałów, takich jak plastiki, nawozy, pestycydy i tekstylia oraz jako czynnik
chłodniczy w lodówkach. Inne podstawowe chemikalia to etylen, propylen, benzen, toluen, ksyleny i metanol. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na plastik
i niskimi cenami pochodzących z ropy naftowej materiałów wsadowych do jego produkcji rośnie również
popyt na wysokowartościowe chemikalia.
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Ścieki
Gromadzenie się materii organicznej (odpadów
zwierzęcych, roślinnych, ludzkich) w kanałach ściekowych i jej rozkład przyczynia się do emisji gazów
cieplarnianych takich jak metan i podtlenek azotu
i stanowi ponad 1,3% emisji globalnych gazów cieplarnianych.

Dotychczasowe działania usprawniające skupiały
się głównie na zwiększaniu efektywności pracy
oczyszczalni. Od niedawna zaczęto interesować
się również tym, jak zminimalizować emisje gazów
cieplarnianych z procesów zachodzących podczas
oczyszczania.

Wysypiska śmieci
Niekontrolowane wysypiska śmieci odpowiadają za
niemal 2% globalnych emisji gazów cieplarnianych.
Produktem ubocznym procesu beztlenowego rozkładu materii organicznej zawartej w śmieciach

składowanych na wysypiskach jest metan, który
jest kilkadziesiąt razy silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. Ponadto stwarza on ryzyko wybuchu i pożaru.
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ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA
CEMENT
Rozwiązania krótkoterminowe:
• zwiększanie efektywności energetycznej w
procesie produkcji
• spalanie odpadów cementowych zamiast
paliw kopalnych
• używanie alternatywnych źródeł energii

Rozwiązania długoterminowe:
• innowacje technologiczne - nowe formy cementu (jak np. biocement)
• innowacja w znalezieniu zastępnika dla
klinkieru
• recykling cementu
• redukcja użycia cementu, wychwytywanie i
przechowywanie CO2 z atmosfery.

WYSYPISKA ŚMIECI
Rozwiązania krótkoterminowe:
• budowanie spalarni śmieci z odzyskiem energii - jest to rozwiązanie kontrowersyjne,
jako że spalanie śmieci wiąże się z zamianą emisji metanu na emisję dwutlenku
węgla. Dlatego też nacisk powinien zostać
położony przede wszystkim na recykling i
odzysk surowców.

Rozwiązania długoterminowe:
• minimalizacja zużywanych surowców w produkcji dóbr
• maksymalizacja recyklingu surowców - stworzenie międzynarodowego rynku obiegu
wtórnego surowców
• stabilizacja odpadów (pozbycie się ich materii organicznej) przed składowaniem.

PRODUKCJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

ŚCIEKI

Rozwiązania:

Rozwiązania:

•

•

•
•

wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego; recykling i odzysk materiałów (w szczególności plastiku)
dążenie do obniżenia kosztów produkcji materiałów wtórnie wykorzystywanych,
rozszerzanie odpowiedzialności producenta
zwiększanie efektywności systemów zbiórki i gospodarowania odpadami przed ich
utylizacją.

•
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modernizacja
warunków
operacyjnych
oczyszczalni ścieków np. poprzez zmianę
technologii oczyszczania na te minimalizujące
emisje niepożądanych gazów cieplarnianych,
uszczelnianie zbiorników (przede wszystkim
z metanem).

POZASEKTOROWE SPOSOBY NA MITYGACJĘ KRYZYSU KLIMATYCZNEGO
MITYGACJA, CZYLI ŁAGODZENIE POPRZEZ REDUKCJĘ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH ORAZ
ZWIĘKSZANIE POCHŁANIANIA DWUTLENKU WĘGLA
Naturalizacja - zalesianie i zazielenienie obszarów
nieużytkowych - im więcej drzew zostanie
posadzonych, tym więcej dwutlenku węgla i zanieczyszczeń one wchłoną. Lasy i łąki są istotne dla rozwoju bioróżnorodności.

Inwestycje w nowe technologie nakierowane na
redukcję emisji, adaptację do zmian klimatycznych
oraz wyłapywanie gazów cieplarnianych z naszej
atmosfery.

Przykład: Grupa państw afrykańskich zjednoczyła
się, żeby stworzyć “Wielki Zielony Mur” (Great
Green Wall), czyli szeroki pas lasów, który ma
częściowo powstrzymać ocieplenie klimatu oraz
jego skutki.

Przykład: Firma Saule Technologies wynalazła i
wprowadziła nową technologię opartą o Perowskity, która umożliwi pobieranie energii prosto ze
słońca niemal z każdej powierzchni.

ADAPTACJA, CZYLI DOSTOSOWANIE SIĘ DO SKUTKÓW ZMIAN
KLIMATYCZNYCH
Już w tym momencie temperatura na naszej planecie jest wyższa o ponad 1,1°C w porównaniu do
czasów preindustrialnych. Mimo że możemy walczyć z pogłębianiem się tego kryzysu, to nie zatrzymamy go całkowicie, dlatego powinniśmy przygotowywać się na jego nadchodzące skutki.

Przykładowe działania adaptacyjne:
•
•
•
•
•
•
•
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Programy budujące naturalną i sztuczną retencję
wody
Tworzenie banków żywności
Przygotowanie programów wsparcia dla rolników w trakcie suszy
Usprawnienie infrastruktury miast nadbrzeżnych
takich jak Gdańsk, w celu uchronienia ich przed
podnoszącym się poziomem mórz
Przygotowanie planów szybkiego reagowania i wsparcia na kataklizmy pogodowe takie jak
nawałnice i tornada
Zazielenianie terenów miejskich w celu zmniejszenia akumulacji ciepła w przestrzeni miejskiej
Nawiązywanie współpracy międzynarodowej w
celu wzajemnego wsparcia w przypadku braku
wody, żywności, energii lub kryzysu imigracyjnego

PODSUMOWANIE
DIAGNOZA OBECNEJ SYTUACJI:
•

•

•

CO MUSIMY ZROBIĆ?

Ustabilizowanie ocieplenia naszego klimatu jest
jeszcze możliwe, ale wymaga globalnej kooperacji i transformacji naszych systemów energetycznych oraz wielu sektorów gospodarki na
rozwiązania niskoemisyjne
Już dzisiaj niemal wszystkie państwa na świecie uznają kryzys klimatyczny i deklarują podejmowanie działań w celu redukcji emisji gazów
cieplarnianych.
Mimo kilku dekad świadomości istnienia tego
problemu nie jesteśmy jeszcze blisko rozwiązania i większość państw nie ma jasnych strategii i
terminów dojścia do neutralności klimatycznej.

•

•

•
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Przenieść odpowiedzialność za walkę ze zmianami klimatu z jednostek na organizacje
międzynarodowe, państwa, samorządy oraz
korporacje. Z drugiej strony musimy pamiętać
o tym, że udział społeczeństwa jest w tym procesie niezbędny. Do tego potrzebna jest wysoka
świadomość społeczna, masowe poparcie dla
polityk proklimatycznych, nacisk na korporacje
i zmiana zachowań jednostek na bardziej ekologiczne.
Zamienić źródła, z których pozyskujemy energię z wysokoemisyjnych (węgiel, ropa, gaz) na
niskoemisyjne (słońce, wiatr, woda, atom) oraz
zoptymalizować zużycie i przechowywanie energii.
Przeprowadzić transformację w najbardziej emisyjnych sektorach globalnej gospodarki takich
jak przemysł, rolnictwo i transport.

10 ZASAD, JAK SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ NA RZECZ KLIMATU
WPŁYWAJ NA SYSTEM

MINIMALIZUJ SWÓJ WŁASNY WPŁYW NA
KLIMAT I ŚRODOWISKO:

I. głosuj w wyborach na partie i kandydatów, którzy poważnie podchodzą do kryzysu klimatycznego i mają plan, jak wprowadzić neutralność klimatyczną.

VI. konsumuj mniej produktów i usług. każda
konsumpcja niesie za sobą koszty środowiskowe i zużycie energii. zastanów się, czy

II. popieraj polityki proklimatyczne nas-

VII. napraw to, co już masz. zamiast kupować
nowe przedmioty, możesz dać drugie życie
temu, co już masz.

III. głosuj portfelem. jeśli tylko możesz, wybieraj produkty i usługi, które jak najmniej
szkodzą środowisku i wspieraj firmy, które
dbają o klimat naszej planety.

VIII. pożycz lub współdziel. zamiast kupować,
spróbuj dowiedzieć się, czy nie możesz pożyczyć
jakieś rzeczy. a może potrzebujesz jej sporadycznie i możesz współdzielić ją z innymi osobami?

IV. edukuj się. dowiedz się więcej o kryzysie
klimatycznym, środowisku i naszej planecie.

IX. kupuj z drugiej ręki. jeśli już musisz kupić,
kupuj używane rzeczy i daj im drugie życie.

V. uświadamiaj innych. rozmawiaj o tym ze
swoimi znajomymi i rodziną, angażuj się w protesty klimatyczne i inicjatywy ekologiczne.

X. kupuj dobra regionalne i wysokiej jakości. jeśli musisz kupić nową rzecz, to postaraj
się, żeby była dobrej jakości i wytrzymała jak
najdłużej. uwpewnij się, czy została wypro-

możesz z czegoś zrezygnować i nie kupuj rzeczy
zbędnych.

tawione na redukcję gazów cieplarnianych.
naciskaj na polityków, samorządowców, media i korporacje, żeby wprowadzały polityki
proklimatyczne.

dukowana blisko ciebie i nie musiała przebyć
długiej drogi.
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Z A KO Ń C Z E N I E
Kryzys klimatyczny jest faktem
potwierdzonym przez cały świat
nauki i największe autorytety religijne i międzynarodowe.
Kryzys klimatyczny został spowodowany przez człowieka. Nasz
rozwój gospodarki został okupiony ogromnymi emisjami gazów
cieplarnianych, które zaburzyły
stabilny klimat na Ziemi.
Skutki tego kryzysu są widoczne
już dzisiaj i długofalowo wpłyną
na życie każdego człowieka.
Wiemy, jak powstrzymać katastrofę. Istnieją rozwiązania, które
możemy wprowadzać już dzisiaj,
ale wymagają one gruntownej reformy globalnej gospodarki oraz
sposobów tworzenia i pozyskiwania energii.
Niestety nie robimy wystarczająco dużo. Badania naukowe
pokazują, że bez podjęcia gwałtownych
i
zdecydowanych
działań nie uda nam się powstrzymać zmian klimatycznych na
bezpiecznym poziomie.
Możemy to jednak zmienić.
Działając razem jesteśmy w stanie przezwyciężyć tę katastrofę. Naciskajmy na polityków.
Wymagajmy od biznesu. Popierajmy polityki proklimatyczne.
Sami starajmy się żyć w sposób
bardziej przyjazny dla klimatu!

MUSIMY DZIAŁAĆ TERAZ!
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O FUNDACJI
Planet-A Foundation to think tank komunikacyjny i edukacyjny, który powstał w celu zwiększania
skuteczności przekazu dotyczącego klimatu i środowiska.
Działamy na rzecz naszej Planety:
tworzymy kampanie społeczne i medialne
• prowadzimy warsztaty i szkolenia
• moderujemy debaty
• przeprowadzamy badania naukowe
• budujemy kampanie CSRowe
występujemy w mediach i opowiadamy o naszej Planecie.
•

•

Nasza Misja
Jesteśmy aktywistami, którzy studiowali prawo, energetykę, czy kulturoznawstwo. Każde z nas z osobna
zaczęło być coraz bardziej świadome problemów naszej Planety. Spotkaliśmy się podczas studiów magisterskich
na kierunku Sustainable Development na Uniwersytecie Warszawskim.
Wiedza, którą zdobyliśmy i którą rozszerzamy każdego dnia przeraziła nas, ale również dała nam siłę do
działania. Teraz chcemy popularyzować tę wiedzę i komunikować problemy oraz sposoby na ich rozwiązanie.
Połączyła nas miłość do Ziemi oraz świadomość jej obecnego stanu. Wierzymy, że możemy działać razem dla
bardziej zrównoważonej przyszłości.
Jesteśmy Planet-A. Bo nie ma Planety-B.
DOŁĄCZ DO NAS!
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O AUTORACH

Joanna Maraszek
•
•
•
•
•
•

inżynierka energetyki
magistra zrównoważonego rozwoju
współzałożycielka i wiceprezeska Planet-A
Foundation
ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju Plan
Be Eco
climate officer w Perspektywy Women in Tech
Summit 2022
ekspertka w programie Climate Leadership by
UNEP Grid

Michał Kruszyński
•
•
•
•
•
•

magister zrównoważonego rozwoju
magister prawa
współzałożyciel i prezes Planet-A Foundation
wspólnik startupu ekologicznego ZNIKA
założyciel i były prezes Fundacji Nowy Głos
edukator i koordynator projektów edukacyjnych

Berenika Pel
•
•
•
•
•
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magistra zrównoważonego rozwoju,
licencjuszka kulturoznawstwa UW
współzałożycielka i członkini zarządu
Planet-A Foundation
koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju
w branży FMCG
ekspertka w zakresie raportowania
zewnętrznego ESG
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