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Od redakcji 

 
Opracowanie „Projekt Fair Village – Wieś Otwarta” stanowi zbiór, autorskich i 

zaczerpniętych z różnych źródeł, informacji dotyczących rozwojowych problemów 
współczesnego świata w aspekcie relacji globalnej Północy (krajów rozwiniętych) i 
globalnego Południa (krajów słabo rozwiniętych). 

Celem poniższych materiałów jest pomoc uczestnikom realizowanego przez Forum 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich we współpracy z organizacjami Klimabundnis (Austria) i 
Reflex (Węgry) projektu Fair Village – Wieś Otwarta w osiągnięciu założonego rezultatu 
projektu, jakim ma być wzrost świadomości i zrozumienia problemu w odniesieniu do: 
potrzeby ochrony klimatu (przeciwdziałania zmianom klimatycznym) i gleb, 
zrównoważonego rozwoju - w odniesieniu do środowiska naturalnego, bezpieczeństwa 
żywnościowego, Milenijnych Celów Rozwoju, sprawiedliwego handlu i partnerstw 
globalnych. Ich częścią są także informacje nt. Senegalu – partnerskiego kraju projektu, 
reprezentującego region subsaharyjski – najuboższy i jeden z najbardziej zagrożonych 
zmianami klimatycznymi regionów świata. 

Opracowanie to stanowi kompendium podstawowej wiedzy odnoszącej się do 
powyższych, w sumie bardzo szerokich, zagadnień. Poszerzenie tej wiedzy ułatwi, stanowiąca 
część opracowania, lista materiałów źródłowych w języku polskim lub angielskim oraz 
załączone publikacje i podręczniki. 

 

Realizatorzy projektu Fair Village – Wieś Otwarta 
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Zrównoważony rozwój 

 

Zrównoważony rozwój to: "proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych 

obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym 

pokoleniom".  

Ta, będąca dziś w powszechnym użyciu, definicja została sformułowana w 1987 roku w 
Raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju. Zawarta w niej wizja rozwoju uwzględnia 
zarówno populację ludzką, jak i świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi: 
wodę, powietrze, surowce energetyczne, a także w sposób zintegrowany traktuje 
najważniejsze wyzwania stojące przed światem, takie jak walka z ubóstwem, równość płci, 
prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie, dialog 
międzykulturowy. 

Rozwój idei i koncepcji zrównoważonego rozwoju 

Jednak pojęcie zrównoważonego rozwoju zaczęło kształtować się o wiele wcześniej. W 1968 
roku obradowała pierwsza Międzyrządowa Konferencja Ekspertów Naukowych UNESCO, 
poświęcona wzajemnym powiązaniom środowiska i rozwoju, w czasie której doszło do 
powstania międzynarodowego, interdyscyplinarnego programu "Człowiek i 
biosfera"  (MAB). Dzięki ustaleniom tego spotkania, możliwe stało się zwołanie cztery lata 
później w Sztokholmie pierwszej na świecie konferencji poświęconej problemom środowiska 
naturalnego. To właśnie na tej konferencji pojawiły się po raz pierwszy pojęcia 
zanieczyszczenia transgranicznego oraz zanieczyszczeń globalnych, wymagających globalnych 
działań.  
W 1987 roku ukazał się raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, obradującej 
pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland. Raport nosił nazwę "Nasza wspólna 
przyszłość"; i zdefiniowano w nim cytowane na wstępie pojęcie Zrównoważonego Rozwoju 
(Sustainable Development/Le Developpement Durable).  

Podkreślono, że stworzenie w pełni zrównoważonego modelu życia, a więc uzyskanie 
poprawy jakości życia ludzi na całym świecie bez rabunkowej eksploatacji ziemskich zasobów 
naturalnych, wymaga zróżnicowanych działań w poszczególnych regionach świata. Przede 
wszystkim niezbędna jest integracja działań w trzech kluczowych obszarach: 

1. Wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału korzyści. Celem jest osiągnięcie 
odpowiedzialnego, długookresowego wzrostu, który stanie się udziałem wszystkich 
narodów i społeczności, ale osiągnięcie go wymaga zintegrowanego podejścia do 
dzisiejszych, wzajemnie powiązanych globalnych systemów gospodarczych. 

2. Ochrony zasobów naturalnych i środowiska. Dla zachowania naszego 
środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń 
niezbędne jest opracowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań, które ograniczą 
zużycie zasobów, powstrzymają skażenie środowiska i ocalą naturalne ekosystemy. 

3. Rozwoju społecznego. Na całym świecie ludzie domagają się pracy, żywności, 
edukacji, energii, opieki zdrowotnej, wody i systemów sanitarnych. Odpowiadając na 
te potrzeby, międzynarodowa społeczność musi dołożyć wszelkich starań, by nie 
zostało naruszone bogactwo kulturowej i społecznej różnorodności oraz by wszyscy 
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członkowie społeczeństw mieli instrumenty pozwalające na kształtowanie własnej 
przyszłości. 

Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro 

Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” potocznie zwana Szczytem 
Ziemi odbyła się w dniach 3 – 14 czerwca 1992 roku w Rio de Janeiro w Brazylii. W Szczycie 
Ziemi uczestniczyli przedstawiciele 172 rządów, 2400 organizacji pozarządowych oraz 10000 
dziennikarzy.  Konferencja została zorganizowana w dwudziestą rocznice pierwszej 
konferencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej problematyki środowiska naturalnego, która 
miała miejsce w Sztokholmie w 1972 roku. 
Celem Szczytu było uświadomienie światowym decydentom, że ekonomiczny rozwój 
spowodował ogromne zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie naturalnych zasobów, a 
także pogłębił różnice gospodarcze pomiędzy państwami i jeżeli nie zostaną podjęte 
odpowiednie działania doprowadzi do całkowitej degradacji środowiska naturalnego, a także 
do rozszerzania się stref ubóstwa, głodu, chorób i analfabetyzmu. 

Podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro liderzy państw doszli do wspólnego wniosku, że 
konieczna jest zmiana nastawienia do problemów środowiska i że przy podejmowaniu 
decyzji politycznych i ekonomicznych należy brać je pod uwagę. Zaczęto propagować tzw. 
zrównoważony rozwój, czyli rozwój gospodarczy który zapewni możliwość zaspokajania 
potrzeb nie tylko obecnego, ale także przyszłych pokoleń. 

Najważniejszym rezultatem Konferencji było podpisanie przez przedstawicieli państw pięciu 
dokumentów: 

 Agendy 21 
 Deklaracji z Rio de Janeiro w sprawie Środowiska i Rozwoju 
 Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu 
 Konwencji o Bioróżnorodności 
 Deklaracji o Lasach 

Agenda 21 została przyjęta na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. Jej 
sygnatariuszami są 172 kraje ONZ, w tym Polska. Agenda jest wszechstronnym planem 
działania dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, 
w którym człowiek ma wpływ na środowisko. 
U jej podstaw leży refleksja, że ludzkość doszła do przełomowego momentu w historii. 
Kontynuując dotychczasowa politykę, przyczyniamy się do pogłębienia przepaści 
gospodarczej w społeczeństwach i między państwami, rozszerzenia się sfer ubóstwa, głodu, 
chorób i analfabetyzmu. Będziemy też powodować postępującą degradację środowiska. 
naturalnego, od którego zależy życie na Ziemi. 

Możemy jednak zdecydować się na zmianę kursu - poprawić poziom życia potrzebujących, 
lepiej zarządzać ekosystemami, chronić je i tym samym budować przyszłość dla siebie. 
Agenda 21 stwierdza, że żaden naród nie jest w stanie osiągnąć tego na własną rękę. 
Konieczne jest globalne porozumienie dla zrównoważonego rozwoju. 

Agenda 21 domaga się nowych sposobów inwestowania w przyszłość, aby w XXI wieku 
osiągnąć globalny zrównoważony rozwój. Zakres jej zaleceń waha się od nowych metod 
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nauczania po nowe metody wykorzystania surowców i uczestniczenia w tworzeniu 
zrównoważonej gospodarki. Ambicją Agendy 21 jest bezpieczny i sprawiedliwy świat, 
w którym każda żywa istota będzie w stanie zachować swa godność. 

Agenda 21 jest pewnym planem generalnych, odnoszącym się do przyszłości całego globu. 
Zawarta w niej idea ekorozwoju powinna być przełożona na działania w skali poszczególnych 
krajów, następnie regionów, o potem objąć ostatni szczebel organizacji krajów, czyli gminy 
Wyrazem tej idei powinny być "Polityka ekologiczna państwa" (uchwalona w Polsce w 1991 
roku) i agendy lokalne, a w końcu agendy gminne. 
Lokalna Agenda 21 na poziomie gminy służy wdrażaniu programu zrównoważonego 
rozwoju, którego celem jest m. in. poprawa jakości środowiska i zmniejszenie zagrożeń 
ekologicznych. Ze względu na jej zasięg, jest tu miejsce na dialog między gminą, jej 
mieszkańca-mi, miejscowymi organizacjami i prywatnymi przedsiębiorcami. Opracowanie 
Lokalnej Agendy 21 staje się zatem wspólnym dziełem lokalnej społeczności. 

Dziś już prawie nikt nie kwestionuje słuszności idei ekorozwoju. Wydaje się, że jest to 
rzeczywiście jedyna alternatywa dla ludzkości. Idea ta jest praktycznie realizowana w krajach 
zasobnych i doprowadziła tam do istotnej poprawy stanu środowiska naturalnego, 
oszczędności zasobów naturalnych. Kosztowne finansowanie zrównoważonego rozwoju w 
krajach biednych – tzw. Południa miało być, według Agendy 21, zapewnione przez kraje 
bogate – tzw. Północy (bardziej rozwiniętej, ale też bardziej niszczącej ekosystem). 
Kraje Północy zadeklarowały działania na rzecz redukcji zużycia energii, zanieczyszczeń i 
odpadów. Południe obiecywało większą ochronę lasów. Północ miała wspomóc kraje 
Południa w czystym ekologicznie rozwoju poprzez dopływ pieniędzy i nowoczesnych 
technologii – w tym celu stworzyła podatek (0,7% rocznego dochodu). Jednak już w 1993 
został on obniżony do 0,29% i większość innych planów Agendy, których realizacja miała 
nastąpić do 2000, została ograniczona. 
 

Jakie jest praktyczne znaczenie Agendy 21? 

Odpowiedzialnością za praktyczne przyjęcie i wdrożenie zaleceń Agendy 21 obarczone są 
przede wszystkim rządy. Wyznacza ona jednak każdej grupie społecznej, zarówno tej 
formalnej jak i nie, ważną rolę w procesie trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

Agenda 21 jest spisem , jakie powinny być podjęte, aby doprowadzić do zrównoważonego 
rozwoju w kategoriach gospodarczych, społecznych i ekologicznych. W Agendzie 21 
podkreśla się konieczność stosowania demokratycznych instrumentów w rozwiązywania 
problemów i wagę równouprawnienia kobiet w rozwiązaniu problemu demograficznego, 
znaczenie wyrównywania dysproporcji w poziomie życia dla uniknięcia destrukcyjnych 
konfliktów społecznych. 
Ale sedno Agendy 21 stanowi wskazanie na znaczenie konsumpcji dóbr materialnych i roli 
nowych technologii w drodze do rozwoju zrównoważonego. 
 
Zmiana modelu konsumpcji dotyczy wzrostu zapotrzebowania na produkty trwałe, 
wytworzone przy niskim zużyciu energii i same zużywające mało energii, produkowane bez 
odpadów, najlepiej z surowców wtórnych lub przynajmniej naturalnych, ale zawsze 
bezpiecznych, w absolutnie niezbędnym, biodegradowalnym opakowaniu, zwykle oznaczone 
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"znakiem ekologicznym". Drogą do zmiany modelu konsumpcji jest, obok systemu edukacji, 
odpowiedni system opłat i podatków. 
 
Ważne znaczenie przypisuje się bezpiecznemu wykorzystywaniu toksycznych substancji 
chemicznych. Należy zastępować substancje toksyczne ich bardziej bezpieczniejszymi 
odpowiednikami, przyjąć zasadę odpowiedzialności producenta za produkt. Należy też 
zbierać dane o wpływie substancji chemicznych na zdrowie ludzi i zapewnić dostęp do nich 
producentom i konsumentom.   
Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi poprzez 
prowadzenie przeglądów ekologicznych przedsiębiorstw, promocję czystej i bezpiecznej 
produkcji, zachęcanie do rezygnacji z procesów o wysokim stopniu ryzyka, tworzenie 
krajowych i regionalnych systemów bezpiecznej utylizacji odpadów niebezpiecznych. 
 
Podstawą gospodarowania odpadami stałymi i ściekami powinna być ich minimalizacja, 
powtórne wykorzystywanie, dopiero przy braku takich możliwości, ich utylizacja, a w 
ostateczności składowanie.   
 
Rządy, organizacje ekologiczne i grupy społeczne muszą sobie zdać sprawę, że koła 
gospodarcze i przemysłowe są bardzo ważnymi partnerami w dążeniu do osiągnięcia 
ekorozwoju. Należy wciągać ich do współdziałania i wspierać pozytywne tendencje. 
Ważnego znaczenia nabiera praktyka przekazywania technologii energooszczędnych, 
bezpiecznych i bezodpadowych przez kraje bardziej rozwinięte, krajom rozwijającym się. 

Deklaracja w sprawie Środowiska i Rozwoju jest dokumentem wspierającym Agendę 21. 
Zawiera ona szczegółowo zdefiniowane prawa i obowiązki państw. Ramowa Konwencja w 
sprawie Zmian Klimatu ma za zadanie zapobiec zwiększaniu się koncentracji gazów 
cieplarnianych w atmosferze i wynikającym z tego zmianom klimatycznym. Konwencja o 
Bioróżnorodności ma na celu ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt (ocenia się, że 
co roku ginie ich około 20.000). Deklaracja o Lasach jest pierwszym międzynarodowym 
porozumieniem dotyczącym gospodarki leśnej, a jej założeniem jest promocja 
zrównoważonego zarządzania lasami oraz ochrona zasobów leśnych.  

W 2000 roku Szczyt Milenijny Organizacji Narodów Zjednoczonych zdefiniował Milenijne 
Cele Rozwoju, które powinny zostać osiągnięte do 2015 roku. Można wśród nich wyróżnić: 

 Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu. Zmniejszenie o połowy liczby ludzi, 
których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie; 

 Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym. Zapewnienie 
wszystkim możliwości ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym; 

 Promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet. Wyeliminowanie do 2015 
nierównego dostępu płci do wszystkich szczebli edukacji; 

 Ograniczenie umieralności dzieci. Zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci 
w wieku do 5 lat; 

 Poprawienie opieki zdrowotnej nad matkami. Zmniejszenie o 3/4 wskaźnika 
umieralności matek; 

 Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób. 
Powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, ograniczenie liczby nowych zakażeń; 
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 Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi 
- uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju w krajowych strategiach 
- stosowanie metod hamujących ubożenie zasobów środowiska naturalnego 
- zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawionych dostępu do czystej pitnej wody 
- do 2020 roku poprawa warunków życia 100 milionów mieszkańców slumsów; 

 Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju. 

  W 2002 Światowy Szczyt Ziemi w Johannesburgu zgromadził 22000 
uczestników, wśród których znalazło się 100 głów państw, 10000 delegatów z 193 krajów, 
8000 przedstawicieli instytucji pozarządowych, sektora prywatnego i innych instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 4000 dziennikarzy z całego świata. Szczyt, poświęcony 
głównie problemom wody, przyniósł także istotne ustalenia w innych dziedzinach, m.in. 
wspólną decyzję krajów uczestniczących o konieczności ograniczenia do 2012 roku emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery o 5,2 procent. Stał się także okazją do zawiązania 
nowych form partnerstwa, angażujących w realizację zrównoważonego rozwoju 
społeczeństwo obywatelskie, a nie tylko, jak dotychczas bywało, instytucje rządowe.  

Jednak same deklaracje nie wystarczą. Gdy próbowano zbadać rezultaty osiągnięte przez 
dwa lata od Szczytu Milenijnego okazało się, że nie są one optymistyczne, a Milenijne Cele 
Rozwoju nie mają szans na realizację w założonym terminie. Rozmiary biedy na świecie są 
coraz większe, eksploatacja złóż surowców naturalnych i środowiska postępuje, a przykłady 
niezrównoważonej produkcji i konsumpcji można mnożyć. Epidemia AIDS urosła już do 
rozmiarów pandemii, co łatwo stwierdzić po wskaźnikach śmiertelności niemowląt i 
przeciętnej długości życia w wielu krajach.  

Efektem szczytu w Johannesburgu było przyjęcie radykalnego planu działań na najbliższe 
dziesięć lat. Za najpilniejsze z nich uznano:  
- zmniejszenie o połowę liczby osób żyjących poniżej granicy ubóstwa (za 1 dolara lub mniej 
dziennie). Jest ich na świecie około 1 mld;  
- zmniejszenie o połowę liczby osób bez dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych 
- poprawę warunków życia ludzi mieszkających w slumsach. Jest ich około 100 mln;  
- zmniejszenie o dwie trzecie wskaźnika śmiertelności wśród niemowląt i dzieci oraz o trzy 
czwarte wskaźnika śmiertelności matek przy porodzie; 
- zahamowanie tempa wymierania rzadkich gatunków zwierząt i roślin;  
- odnowienie zasobów ryb w morzach i oceanach, przetrzebionych nadmiernymi połowami;  
- zaprzestanie produkcji i stosowania środków chemicznych szkodliwych dla ludzi i 
środowiska.  

W 2002 roku Zgromadzenie Ogólne NZ ustanowiło lata 2005-2014 Dekadą Edukacji dla 
Zrównoważonego Rozwoju, nazywaną później także Dekadą Zmiany. Jej zadaniem jest 
propagowanie zrównoważonych zachowań, inspirowanie krytycznego i twórczego 
myślenia, pozwalającego znaleźć rozwiązanie problemów uniemożliwiających trwały 
rozwój. UNESCO powierzono rolę koordynatora działań. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=35898&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Ślad ekologiczny 

Ślad ekologiczny to miara zapotrzebowania ludzkości na zasoby Ziemi. Zestawia ludzkie 
potrzeby z potencjałem Ziemi regeneracji jej zasobów ekologicznych.  Wyraża się w  
wielkości biologicznie aktywnej powierzchni ladów i mórz potrzebnej do zregenerowania 
zasobów , ktore  ludzie konsumują oraz do zaobsorbowania i zneutralizowania zwiazanych z 
nimi odpadów. Ocena ta pozwala na oszacowanie jakiej części Ziemi (lub ile planet Ziemia) 
potrzeba dla utrzymania określonego stylu życia i związanego z nim poziomu konsumpcji. Np. 
w 2006 roku całkowity ślad ekologiczny ludzkości szacowano na 1,4 planety Ziemi. Inaczej 
mówiąc, ludzkość konsumowała ekologiczny potencjał Ziemi 1,4 raza szybciej niż Ziemia była 
w stanie go odtwarzać. Wskaźnik ten niestety rośnie, co ma związek ze wzrostem konsumpcji 
w krajach dotychczas uboższych – w 2010 roku przekraczał już 1,5. 

Porównanie poziomu dobrobytu i wielkości śladu ekologicznego 

 

Jak pokazuje powyższy wykres kraje o najwyższym poziomie dobrobytu pozostawiają 
największy ślad ekologiczny, podczas gdy te o najniższym – najmniejszy. Jednak, zwłaszcza w 
tej pierwszej grupie, występują też różnice związane z obowiązującym w nich stylem życia, a 
co za tym idzie – poziomem konsumpcji: porównaj ekologiczny ślad USA i Norwegii. 

Według raportu WWF Europa 2007, pomimo że wszystkie kraje Unii Europejskiej pogłębiają 
ekologiczny deficyt Ziemi, Polska zajmuje dopiero 20. pozycję z 24 analizowanych państw UE. 
Mniejszy ślad ekologiczny zostawiają Bułgaria, Słowacja, Łotwa i Rumunia. Mimo że Polacy 
nadal eksploatują prawie 2 razy więcej niż wynoszą zasoby naturalne kraju, od 1990 r. udało 
się zmniejszyć deficyt ekologiczny z 3,83 globalnych ha na mieszkańca do 3,3 gha na 
mieszkańca. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wildlife_Fund
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/1990
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Wartości śladu ekologicznego na Ziemi 

 

 

Najciemniejsza barwa to największy ślad ekologiczny. Jak widać do największych 
„konsumentów” zasobów Ziemi należą mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, arabskich 
emiratów nad Zatoka Perską, w nieco mniejszym stopniu, Australii. Mapka ta ma już kilka lat, 
więc dziś lista tych krajów mogłaby być nieco dłuższa, a z pewnością „pociemniały” jaśniejsze 
fragmenty mapy, prezentujące ślad ekologiczny słabiej rozwiniętych krajów. 

Każdy z nas z pewnością zdaje sobie sprawę, że nasze działania mają ogromny wpływ na 
środowisko, w którym żyjemy. Nie w pełni jednak uświadamiamy sobie, jaki jest związek 
naszego stylu życia ze stopniem zużycia zasobów naturalnych. Mało kto na co dzień myśli o 
tym, że jego zwyczaje i nawyki mogą mieć związek z jakością życia ludzi na innym 
kontynencie. 

Na prowadzonej przez WWF Polska stronie internetowej 
http://www.wwf.pl/mozesz_pomoc/dzialaj_teraz/slad_ekologiczny/  znajduje się kalkulator 
śladu ekologicznego. Możesz na nim obliczyć pozostawiany przez Ciebie ślad ekologiczny.  

Ślad ekologiczny jest pierwszym narzędziem mierzącym, jak dużo powierzchni Ziemi i wody 
potrzeba do wytworzenia zasobów, które co dzień konsumujemy, oraz do przetworzenia 
naszych odpadów. W ten sposób obrazuje, jaki wpływ ma styl życia każdego z nas na Ziemię. 
Można zaobserwować, czy podział dóbr środowiskowych jest na świecie sprawiedliwy, a jeśli 
nie, to kto nadużywa dóbr, a komu ich brakuje. Ślad ekologiczny może pomóc nam 
zdecydować, jak zmienić nasze życie na bardziej zrównoważone, tak, aby przyszłe pokolenia 
mogły się cieszyć bogactwami naturalnym naszej planety. 

Kalkulator śladu ekologicznego umożliwia określenie, ile z zasobów środowiska zużywamy 
przy naszym trybie życia. Pytania ankiety wypełnianej on-line dotyczą naszych warunków 
mieszkaniowych, nawyków dotyczących wykorzystania energii i wody, odżywiania, 
podróżowania, zakupów, odpadów itp. Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi obliczana jest 
wartość naszego śladu ekologicznego. Możemy go porównać ze średnimi wartościami śladu 

http://www.wwf.pl/mozesz_pomoc/dzialaj_teraz/slad_ekologiczny/
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dla Polski i innych krajów świata, dowiadujemy się także, jaka jest wartość optymalna. Aby 
zmniejszyć swój ślad, można podjąć zobowiązanie dotyczące zmiany dotychczasowych 
nawyków i wydrukować je. Dowiadujemy się oczywiście, o ile zmniejszyłby się nasz ślad i ile 
powierzchni planety oszczędzilibyśmy, wywiązując się naprawdę ze swoich zobowiązań. 

 

Źródła wiedzy:  

United Nations, 1997. UN Conference on Environment and Development (1992). 
http://cifal.pl/rozwoj-zrownowazony/  

http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=82&languageId=12 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/  

http://zielonasiec.pl/ 

Poradnik „Jak kupować by się nie dać upolować?”  http://zielonasiec.pl/publikacje/jak-kupowac-by-
nie-dac-sie-upolowac/  

Film „Opowieść o rzeczach” 

 http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/81/story-of-stuff-opowiesc-o-rzeczach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cifal.pl/rozwoj-zrownowazony/
http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=82&languageId=12
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/
http://zielonasiec.pl/
http://zielonasiec.pl/publikacje/jak-kupowac-by-nie-dac-sie-upolowac/
http://zielonasiec.pl/publikacje/jak-kupowac-by-nie-dac-sie-upolowac/
http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/81/story-of-stuff-opowiesc-o-rzeczach
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Zapobieganie zmianom klimatycznym  
 

Efekt cieplarniany 

Cała energia dochodząca do Ziemi pochodzi od Słońca. Energia ta dociera do Ziemi głównie w 
formie światła widzialnego, czyli promieniowania o długości fali od 400 do 700 nm. Niewielka 
część promieniowania emitowana jest w postaci krótszych fal ultrafioletowych i dłuższych 
podczerwonych. Około 28% promieniowania docierającego do naszej planety jest 
natychmiast odbijana od atmosfery, pozostała część nagrzewa powierzchnię Ziemi, a także 
asymilowana jest przez rośliny i w procesie fotosyntezy przekształcana w biomasę. 

Dlaczego na Ziemi jest ciepło? 
Odbite od powierzchni Ziemi promieniowanie emitowane jest w przestrzeń kosmiczną pod 
postacią promieni podczerwonych, czyli energii cieplnej. Promieniowanie podczerwone nie 
może jednak wydostać się z atmosfery tak łatwo jak promieniowanie świetlne, ponieważ 
zatrzymywane jest przez tzw. gazy cieplarniane. Naturalnymi gazami cieplarnianymi są: para 
wodna, dwutlenek węgla, ozon, metan oraz tlenki azotu, a ich łączna zawartość w 
atmosferze ziemskiej wynosi mniej niż 1%. Ta niewielka ilość wystarcza, aby utrzymać na 
powierzchni Ziemi temperaturę, która umożliwia istnienie tu życia. Zjawisko to potocznie 
zwane jest efektem cieplarnianym lub efektem szklarniowym. Szacuje się, że dzięki efektowi 
cieplarnianemu temperatura na Ziemi jest o około 30°C wyższa niż byłaby gdyby to zjawisko 
nie istniało. Biorąc pod uwagę fakt, że średnia temperatura globu wynosi około 15°C, łatwo 
można wyliczyć, że wynosiłaby wtedy -15°C. Życie, jakie istnieje w obecnej formie nie byłoby 
możliwe.   
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Gazy cieplarniane 
W ciągu ostatnich 100 lat obserwuje się stały wzrost zawartości gazów cieplarnianych w 
atmosferze. Przyczyną jest działalność człowieka, a zwłaszcza spalanie paliw kopalnych 
(węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego), powodujące ogromne emisje dwutlenku węgla. 
Dodatkowo rolnictwo przyczynia się do nadmiernej emisji metanu i tlenków azotu, a 
przemysł generuje gazy cieplarniane, które w naturalnych warunkach w ogóle nie istniały 
(fluorowęglowodory, perfluorokarbony, sześciofluorek siarki). W efekcie mamy do czynienie 
ze zjawiskiem pogłębiania się efektu cieplarnianego, czyli stałego wzrostu temperatury na 
Ziemi. 
Największy udział w globalnym ociepleniu klimatu ma dwutlenek węgla (CO2). Odpowiada on 
aż za 60% zwiększonego efektu cieplarnianego. Chociaż jest on mniej skuteczny w 
zatrzymywaniu ciepła niż inne gazy cieplarniane, jego wkład w ogólne ogrzewanie klimatu 
jest największy z uwagi na wielkość emisji. Na drugim miejscu jest metan (CH4) z 20% 
udziałem. Jego zawartość w atmosferze zwiększyła się ponad dwukrotnie w stosunku do 
zawartości sprzed epoki industrialnej. Głównymi antropogenicznymi źródłami metanu są 
uprawy ryżu oraz wypas ogromnej ilości bydła, a także emisje z wysypisk śmieci i kopalni 
węgla. Na pozostałe 20% składają się: podtlenek azotu, ozon, chlorofluorokarbony (CFC), 
fluorowęglowodory (HFC), perfluorokarbony (PFC) i sześciofluorek siarki (SF6). 

 

Globalne zmiany 
Tak znaczące zmiany w chemicznym składzie atmosfery nie mogły pozostać bez wpływu na 
system klimatyczny. Bilans energetyczny Ziemi musi się równoważyć. Energia dochodząca od 
Słońca musi być wypromieniowywana. Rosnące stężenia gazów cieplarnianych 
uniemożliwiają odpływ ciepła, a więc powierzchnia Ziemi uległa ogrzaniu. Temperatura 
panująca na Ziemi podniosła się o około 0,6°C w ciągu ostatniego stulecia. Szacuje się, że do 
roku 2100 średnie temperatury wrosną o około 1,4 – 5,8°C. Przewidywania te oparte są na 
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wyliczeniach z 1990 roku i zakładają, że nie zostaną poczynione żadne kroki, aby 
przeciwdziałać zmianom klimatycznym. 

Już w chwili obecnej możemy obserwować skutki globalnego ocieplenia. W wyniku topnienia 
lodowców , poziom wód oceanicznych podniósł się o kilkanaście centymetrów w ciągu 
ostatniego stulecia. Jeżeli tempo to się utrzyma, do roku 2100  poziom oceanów może się 
podnieść nawet o blisko metr. Dla krajów położonych na niskich atolach koralowych takich 
jak  np. Malediwy oznaczałoby to zagładę. W znacznym stopniu ucierpiałyby także obszary 
położone w deltach wielkich rzek takich jak Nil czy Ganges, zwłaszcza że są to tereny bardzo 
żyzne i w związku z tym najgęściej zaludnione.  Widoczne są także zmiany w globalnym 
rozkładzie opadów. Na Półkuli Północnej ilość opadów wzrasta o 0,5 – 1% na dekadę, z kolei 
w Afryce i Azji obserwuje się coraz częściej występujące i coraz bardziej dotkliwe susze. 
Wszystkie te zmiany mogą w dalszej perspektywie doprowadzić do przesunięcia się stref 
klimatycznych, wyginięcia wielu gatunków flory i fauny, utratę pół uprawnych, a w związku z 
tym do klęski głodu. Koszty społeczne globalnego ocieplenia są trudne do oszacowania. 

Odpowiedzią międzynarodowej społeczności na zagrożenia wynikające z globalnego 
ocieplenia jest Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, 
później uzupełniona o Protokół z Kioto . 

Źródła: United Nations, 2002. Climate Change Information Kit. 

 

Zmiany klimatu w XX wieku 

Zmiany klimatyczne następowały zawsze, jednak w XX wieku ich tempo stało się szczególnie 
szybkie. Przykładem może być wzrost średnich temperatur na powierzchni Ziemi, notowany 
od roku 1861, kiedy to zaczęto prowadzić systematyczne obserwacje: mimo, że globalna 
temperatura zwiększyła się od tego czasu o 0,6 stopnia C, aż połowa obserwowanego 
wzrostu przypada na ostatnie trzydziestolecie. Podobnie nasilają się również inne zjawiska, 
świadczące o przeobrażaniu się klimatu - na przykład huragany. Chociaż nie zauważono, by 
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ogólna liczba wszystkich huraganów wzrosła, ilość tych 
najgwałtowniejszych, zaliczanych do czwartej i piątej kategorii uległa prawie podwojeniu w 
ciągu ostatnich 35 lat. Te i inne zjawiska świadczą bardzo wyraźnie, że następujące w XX 
wieku zmiany klimatyczne różnią się od zmian zachodzących w poprzednich stuleciach 
zarówno tempem, jak i intensywnością. 

Jak już było wspomniane, istnieje wiele dowodów na to, że klimat w XX wieku zmieniał się i 
to na większą niż dotychczas skalę. Zajmijmy się pokrótce najważniejszymi z nich. 

Wzrost średnich temperatur 

Wzrost średnich temperatur na Ziemi to bez wątpienia najbardziej znany przejaw 
zachodzących zmian. Najczęściej mówi się właśnie o globalnym ociepleniu, dopiero potem 
wymieniając inne związane z nim zjawiska. W XX wieku przeciętna globalna temperatura 
podniosła się o 0,6 stopnia C., przy czym wzrost ten był większy na średnich i dużych 

http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&art=3&kat=8&s=2&sk=1
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&art=3&kat=8&s=2&sk=1
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=28&art=20
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=29&art=21
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szerokościach geograficznych: na przykład na terenie Arktyki w latach 1966-1995 średnia 
roczna temperatura zwiększała się o 1 stopień C na dziesięciolecie. 

 
Źródło: www.cru.uea.ac.uk 

Odnotowano również większy wzrost temperatur nocą i na powierzchni lądu, która ogrzała 
się średnio o 0,7 st. C. Największy wzrost temperatur przypadał na Arktykę, gdzie w 
niektórych miejscach temperatury podniosły się aż o 2 st. C, a także na Europę, która 
ociepliła się o 1-1,2 st. C i na zachodnie obszary Ameryki Północnej. Zróżnicowany pod 
względem geograficznym wzrost temperatur był też nierównomiernie rozłożony w czasie: w 
pierwszej połowie XX wieku Ziemia ogrzała się o 0,3 st., później temperatury nieznacznie 
spadły (o 0,1 st.), by od połowy lat 70. znowu zacząć rosnąć. Im bliżej końca XX wieku, tym 
goręcej: na okres od lat 80. przypada aż 19 spośród 20 rekordowo gorących lat, najcieplejszą 
dekadą stulecia były lata 90., zaś najcieplejszym rokiem 1998. Wszystko wskazuje na to, że w 
XXI wieku temperatury nadal będą rosły, lata 2002-2004 były bowiem niewiele chłodniejsze 
od najcieplejszego roku XX wieku, zaś rok 2005 był najprawdopodobniej najgorętszy od kilku 
tysięcy (jeśli nie milionów!) lat. 

Wśród naukowców panuje powszechna zgoda co do tego, że zanim sto lat temu klimat zaczął 
się ocieplać, przez pół tysiąca lat na Ziemi było nieco chłodniej. Jednak odnośnie połowy 
średniowiecza, kiedy to na przykład w Polsce czy na atlantyckim wybrzeżu Kanady 
powszechnie uprawiano winorośl, występuje wyraźna różnica zdań. Jedni badacze - jak Willy 
Soon i skupiona wokół niego grupa ekspertów z Uniwersytetu Harvarda - utrzymują, że 
średnie globalne temperatury w latach 800-1300 były znacznie wyższe niż obecnie. Inni - jak 
Michael Mann z Uniwersytetu Wirginii - są przeciwnego zdania i twierdzą, że jakkolwiek 
klimat północnych wybrzeży Atlantyku był w średniowieczu rzeczywiście ciepły, to w innych 
częściach świata panowały temperatury o wiele niższe. Mann dowodzi, że dzisiejsze 
temperatury są najwyższe od dwóch tysięcy lat. Spór trudno rozstrzygnąć, trudno bowiem 
ustalić, kto tak naprawdę ma rację. Poznanie przeszłości klimatu nie jest sprawą łatwą: chcąc 
dociec, jakie warunki panowały na Ziemi w minionych wiekach, naukowcy analizują słoje 
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drzew, poddają ekspertyzom osady z dna mórz, badają rdzenie lodowe (najstarszy z nich to 
blok lodowy liczący milion lat, wydobyty przez japońskich badaczy na Antarktydzie, z 
głębokości 3 km). To właśnie analiza rdzeni lodowych pokazuje, że choć atmosfera ziemska 
przez ostatnich 650 tys. zawierała nieporównanie mniejsze ilości CO2 niż obecnie, to 
temperatury w tym czasie bywały znacznie wyższe od współczesnych. Zdaniem takich 
ekspertów, jak Soon fakt ten świadczy o tym, że współczesne ocieplenie klimatu jest 
zjawiskiem naturalnym, a nie spowodowanym antropogenicznymi emisjami gazów 
cieplarnianych. Mann i jego współpracownicy odpowiadają jednak, że tak gwałtownej 
zmiany klimatu nie sposób wytłumaczyć inaczej niż tylko ingerencją ludzi. „Nie widać żadnej 
naturalnej przyczyny, która mogłaby stać za tak szybkim wzrostem temperatur. To nasza 
wina” – podsumowuje uczony. 

Skutki zmian klimatu 

Świadomość tempa i skali zmian klimatycznych, które zaszły w minionym stuleciu rodzi 
pytanie o przyszłość naszego klimatu. Co czeka Ziemię w najbliższych dziesięcioleciach? Czy 
zmiany klimatyczne, tak widoczne w XX wieku, będą się dalej nasilać? Pojawiające się 
niekiedy alarmujące prognozy mówią o serii nadchodzących katastrof, wywołanych 
globalnym ociepleniem. Inne diagnozy nie są tak katastroficzne, a zdaniem niektórych 
klimatologów widoczne ostatnimi czasy ekstrema pogodowe są zjawiskiem typowym dla 
okresów ocieplenia, przeplatających się cykliczne z okresami chłodu. 

Metody stosowane do przewidywania zmian 
Prognozowanie przyszłości klimatu nie jest zadaniem 
łatwym. Utrudnia je chociażby inercja (bezwładność) 
klimatu, który nie od razu reaguje na czynniki 
wywołujące zmiany. Ten „wydłużony czas reakcji” 
klimatu sprawia, że sformułowane w określonym 
momencie prognozy muszą długo czekać na 
weryfikację. Przewidywanie zmian napotyka także 
inne trudności, takie, jak możliwość wystąpienia 
nieprzewidywalnych zjawisk – na przykład erupcji 
wulkanów, czy też fakt, że system klimatyczny nie jest 

jeszcze do końca poznany. Formułujący prognozy klimatolodzy korzystają z różnych metod: 
eksperymentują w laboratoriach, dokonują globalnych pomiarów czynników 
atmosferycznych, najchętniej jednak korzystają z pomocy modeli komputerowych. 

Modele komputerowe to najszerzej wykorzystywana metoda przewidywania zmian klimatu. 
Uwzględniając trudną do ogarnięcia liczbę czynników, pozwalają one formułować prognozy 
dotyczące tak skomplikowanych systemów, jak atmosfera czy oceany. Możliwości symulacji 
komputerowych nie są jednak w tym względzie nieograniczone, modele nie uwzględniają 
bowiem procesów fizycznych, zachodzących na obszarze mniejszym niż kilka tysięcy 
kilometrów. To sprawia, że przewidywania formułowane w oparciu o modele z konieczności 
będą uproszczone. 
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Co może się wydarzyć? 
Choć dotyczące przyszłości klimatu prognozy różnią się szczegółami, większość klimatologów 
jest zgodna, że w XXI wieku należy oczekiwać kontynuacji, a nawet nasilenia się procesów z 
poprzedniego stulecia. Przewidywany jest więc dalszy wzrost średnich globalnych 
temperatur – większy niż w XX wieku i prawdopodobnie największy od 10 tysięcy lat. Do 
końca obecnego stulecia średnia globalna temperatura podniesie się o 1,4 – 5,8 st. C w 
stosunku do roku 1990, przy czym wzrost ten będzie szybszy na lądzie, szczególnie zaś na 
północy. Już w minionym stuleciu temperatury w niektórych rejonach Alaski wzrosły o trzy 
stopnie. Ponieważ, jak już było wspomniane, klimat reaguje powoli, temperatury rosłyby 
nadal nawet jeśliby wstrzymano emisję gazów cieplarnianych. 

Jednym z następstw wzrostu temperatur będzie 
dalsze topnienie lodowców . Stopnieją na przykład 
wszystkie lodowce Grenlandii i choć do ich zupełnego 
zniknięcia pozostało jeszcze całe tysiąc lat, topnienie 
będzie najszybciej postępować na przestrzeni 
najbliższych stuleci. Już teraz grenlandzkie lodowce 
topnieją w ponad dwukrotnie szybszym tempie, niż 
miało to miejsce jeszcze w latach 90.: w zeszłym roku, 
na przykład, do morza trafiło 220 km3 wody z 
topniejących lodowców Grenlandii, podczas gdy w 

roku 1996 było to „zaledwie” 90 km3. Dla porównania: miasto Los Angeles zużywa 1,6 
km3wody rocznie. Jeszcze szybciej niż lodowce Grenlandii znikać będą lodowce w Alpach. Od 
1850 roku stopniało około połowy tamtejszych lodowców, zaś w czasie rekordowo gorącego 
lata 2003 pokrywa lodowa w Alpach zmniejszyła się o 5-10% w stosunku do roku 2000. Jeśli 
klimat będzie ocieplać się w takim stopniu, jak przewidują klimatolodzy, za 50 lat znaczne 
połacie Alp mogą być zupełnie wolne od lodowców. 

Grenladzki olbrzym topnieje 
Jakobshavn Isbrae, lodowiec gromadzący jedną szóstą lodu, wypływającego corocznie z 
wnętrza Grenlandii topnieje obecnie cztery razy szybciej niż przed rokiem 1990. Rozciągający 
się u zachodnich wybrzeży wyspy lodowiec topniał powoli prze cały wiek XX, aż do początku 
lat 90., kiedy to proces topnienia uległ zahamowaniu. Ponowne, jeszcze intensywniejsze 
topnienie rozpoczęło się w roku 1997. Obecnie lodowiec płynie z prędkością 9 km na rok, zaś 
jego czoło obniża się o 12 m rocznie. 

Należy się również spodziewać podnoszenia się poziomu wody w morzach . Między rokiem 
1990 a 2100 wzrośnie on o 9-88 cm. Gdyby stopniały wszystkie lody Grenlandii, poziom wody 
w morzach podniósłby się o 7 m, a rozległe tereny u wybrzeży Florydy - podobnie jak większa 
część terytorium Bangladeszu - znalazłyby się pod wodą. Częściej będą też występowały 
pogodowe ekstrema: jedne obszary – na przykład północna, wschodnia i środkowa Europa – 
ucierpią prawdopodobnie na skutek częstszych powodzi, podczas gdy inne, jak chociażby 
południe Europy mogą zostać dotknięte intensywniejszymi suszami. Przewidywania mówią 
także o wzrastającej sile tajfunów i huraganów. Tropikalne cyklony, oberwania chmur, fale 
upałów, lawiny błotne i osunięcia ziemi, a także spowodowane suszą gigantyczne pożary - 
wszystko wskazuje na to, że tego typu zjawisk nie zabraknie w XXI wieku. 

http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=8&art=3
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=8&art=3
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&art=3&kat=8&s=2&sk=1
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&art=3&kat=8&s=2&sk=1
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Czy wiesz, że ... 
Wielkie europejskie rzeki zawsze występowały z brzegów, jednak współczesne powodzie nie 
mają sobie równych. W 2002 roku poziom wód Łaby i Wełtawy podniósł się gdzieniegdzie 
nawet o 10 metrów! 

 

Wpływ zmian klimatu na poszczególne rejony świata 

 Rejon 

świata 
Skutki zmian klimatu 

Zdolność adaptacji do 
zmian klimatu 

Afryka 

 pustynnienie 

 klęski głodu 

 zalanie i erozja obszarów przybrzeżnych 

 utrzymanie niskiego rozwoju gospodarczego 

 częstsze ekstrema pogodowe 

 rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych 

 niedobór wody 

 spadek plonów 

 zagrożenie dla bioróżnorodności 

mała 

Ameryka 
Północna 

 obniżenie się poziomu wody w Wielkich Jeziorach 

 wpływ na rolnictwo na Wielkich Równinach 

 zagrożone ekosystemy: bagna, tundra 

 częstsze ekstrema pogodowe 

 rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych 

 zagrożenie dla bioróżnorodności 

duża 

Ameryka 
Łacińska 

 powodzie, tropikalne cyklony 

 zagrożone ekosystemy: lasy namorzynowe 

 częstsze ekstrema pogodowe 

 rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych 

 niedobór wody 

 spadek plonów 

 zagrożenie dla bioróżnorodności 

mała 

Arktyka 

 zmniejszanie się pokrywy lodowej 

 wpływ na obszary połowów 

 topnienie lodowców 
mała 

Australia 

i Nowa 
Zelandia 

 susze 

 zagrożone ekosystemy: rafy koralowe, 

ekosystemy  górskie 

 częstsze ekstrema pogodowe 

 niedobór wody 

 zagrożenie dla bioróżnorodności 

duża 

Azja 

 migracje milionów osób na skutek podnoszenia się 
poziomu wody w morzach 

 zagrożone ekosystemy: lasy namorzynowe, rafy 

koralowe 

mała 



Projekt FAIR VILLAGE – WIEŚ OTWARTA. Materiały pomocnicze 

18 
 

 częstsze ekstrema pogodowe 

 rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych 

 niedobór wody 

 zagrożenie dla bioróżnorodności 

Europa 

 więcej opadów na północy, częstsze susze na 

południu 

 wpływ na turystykę (uprawianie sportów zimowych) 

 częstsze ekstrema pogodowe 

 niedobór wody 

 zagrożenie dla bioróżnorodności 

 topnienie lodowców 

duża 

Źródło: www.globalfinance.org/News/conferences/Fonds-carbone.pdf 

Świat wobec zmian klimatu 

Zmiany klimatyczne to problem globalny, wymagający globalnych rozwiązań. Podczas Szczytu 
Ziemi w 1992 roku w Rio de Janeiro liderzy 172 państw doszli do wspólnego wniosku, że 
konieczna jest zmiana nastawienia do problemów środowiska i należy je brać pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji politycznych i ekonomicznych. Uczestnicy Szczytu podpisali 
Ramową Konwencję w sprawie Zmian Klimatu, która ma za zadanie zapobiec zwiększaniu się 
koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze i wynikającym z tego zmianom 
klimatycznym. Postanowienia Konwencji zostały następnie rozszerzone przez Protokół z 
Kioto, który został podpisany w grudniu 1997 roku, a wszedł w życie 16 lutego 2005 roku. 

Międzyrządowy Panel do spraw Zmian Klimatu - IPCC 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) został utworzony w 1988 roku przez 
Światową Organizację Meteorologiczną (World Meteorological Organization, WMO) i 
Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment 
Programme, UNEP). Celem Panelu, do którego mogą przystępować wszyscy członkowie ONZ 
i WMO, jest dostarczanie obiektywnych informacji na temat przyczyn, potencjalnych 
skutków i możliwości powstrzymywania postępujących zmian klimatu. Od momentu 
powstania IPCC opublikował szereg dokumentów, które są szeroko wykorzystywane przez 
ustawodawców, naukowców, ekspertów i studentów. 

Organizacja 
Decyzje dotyczące struktury, reguł działań, procedur i programu pracy Panelu zapadają 
podczas zwoływanych mniej więcej raz do roku sesji plenarnych IPCC. Panel wybiera wtedy 
Przewodniczącego i Biuro, akceptuje przygotowane raporty i definiuje zakres raportów, które 
będą dopiero opracowywane. Prowadzone w sześciu oficjalnych językach ONZ sesje 
plenarne IPCC gromadzą zazwyczaj setki uczestników - reprezentantów rządów państw i 
rozmaitych organizacji. 
W ramach IPCC działają trzy grupy robocze i Grupa Zadaniowa ds. Krajowej Inwentaryzacji 
Gazów Cieplarnianych (Task Force on National Greenhouse Gas Inventories). Pierwsza Grupa 
Robocza zajmuje się naukowymi aspektami zmian klimatycznych. Druga Grupa Robocza 
ocenia podatność systemu społeczno-ekonomicznego i środowiska naturalnego na wpływ 
zmian klimatu, zajmuje się też negatywnymi i pozytywnymi konsekwencjami tych zmian oraz 
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możliwościami przystosowawczymi społeczeństwa i środowiska. Trzecia Grupa Robocza 
zajmuje się ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych i pozostałymi sposobami 
powstrzymywania zmian klimatu. Każdą grupą roboczą i Grupą Zadaniową kieruje dwóch 
przewodniczących – jeden z rozwiniętego, drugi z rozwijającego się kraju. 

Publikacje 
Raporty IPCC opracowują zespoły autorów, w skład których wchodzą eksperci z 
uniwersytetów, centrów badawczych, firm, stowarzyszeń ekologicznych i innych organizacji z 
ponad 100 krajów świata. W przygotowywaniu raportów uczestniczy zazwyczaj kilkuset 
autorów – na przykład jeden z Raportów Oceniających był współtworzony przez 455 autorów 
głównych i 838 autorów wspomagających. Kolejnych kilkuset ekspertów bierze udział w 
recenzowaniu raportów. Eksperci są wyznaczani przez rządy państw i organizacje 
międzynarodowe. 

Raporty Oceniające składają się z kilku tomów i dostarczają wszechstronnych naukowych, 
technicznych i społeczno-ekonomicznych informacji na temat zmian klimatu, ich możliwych 
skutków i ewentualnych kroków, które należałoby przedsięwziąć w związku ze zmianami. 
Pierwszy Raport Oceniający został opublikowany w roku 1990, następnie ukazały się 
„Climate Change 1995” i „Climate Change 2001”. Kolejny raport jest przewidywany na rok 
2007. 

Raporty Specjalne przedstawiają ocenę szczegółowego problemu i są często 
przygotowywane na życzenie krajów-stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie Zmian Klimatu (UN FCCC). W 2005 roku ukazały się dwa raporty: „Chroniąc warstwę 
ozonową i globalny system klimatyczny” („Safeguarding the Ozone Laser and the Global 
Climate System: Issues Related to Hydrofluorocarbons and Perfluorocarbons”) oraz „Raport 
specjalny IPCC dotyczący wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla” („Carbon Dioxide 
Capture and Storage”). 

Raporty Metodologiczne zawierają wskazówki dotyczące krajowych inwentaryzacji gazów 
cieplarnianych, są więc często wykorzystywane przez kraje-strony UN FCCC, opracowujące 
własne dokumenty. Pierwsze wytyczne zostały przyjęte w roku 1994 i opublikowane rok 
później, ich poprawiona wersja ukazała się zaś w roku 1996. Najnowszy dokument - “2006 
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” – został opublikowany na 
początku roku 2006. 

Dokumenty Techniczne zawierają analizę konkretnych problemów z perspektywy naukowej 
bądź technicznej. Ich podstawą są często raporty IPCC. Dotychczas ukazały się m. in. 
„Implikacje proponowanych ograniczeń emisji CO2” („Implications of Proposed CO2Emissions 
Limitations”, 1997) oraz „Zmiany klimatu i bioróżnorodność” („Climate Change and 
Biodiversity”, 2002). Na rok 2007 przewidywana jest publikacja dokumentu dotyczącego 
zmian klimatu i wody („Technical Paper on Climate Change and Water”). 

Stany Zjednoczone: za dużo ropy, za mało OZE 
Brazylia planuje w ciągu najbliższych 5 lat zastąpić 80% benzyny etanolem, Szwecja zamierza 
w najbliższym piętnastoleciu zrezygnować z wykorzystywania ropy naftowej i węgla do 
produkcji energii, zaś Islandia chce do roku 2050 przestawić wszystkie samochody i statki na 
paliwo wodorowe, pozyskiwane z elektryczności wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. 
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Tymczasem Stany Zjednoczone, które nie ratyfikowały Protokołu z Kioto (projekt jego 
przyjęcia został odrzucony przez Senat stosunkiem głosów 95:0) produkują ze źródeł 
odnawialnych tylko około 6% energii elektrycznej – mniej więcej tyle samo, co przed 
trzydziestu laty. W latach 1997-2002 udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Ameryce 
nawet się zmniejszył (o 1%). Równocześnie Amerykanie są największymi światowymi 
konsumentami ropy naftowej: zużywają aż jedną czwartą globalnej produkcji ropy, choć 
stanowią zaledwie 4,5% ludności świata. 

 

„Ameryka nałogowo spożywa ropę, która często importowana jest z niestabilnych obszarów 
świata” – stwierdził prezydent George Bush w orędziu o stanie państwa, podkreślając 
konieczność uniezależnienia się od importu ropy z Bliskiego Wschodu. Celowi temu ma 
służyć między innymi podjęcie Zaawansowanej Inicjatywy Energetycznej (Advanced Energy 
Initiative), w ramach której o 22% wzrosną federalne nakłady na badania nad czystym 
spalaniem węgla, wykorzystaniem OZE, zwiększaniem efektywności silników 
samochodowych, hybrydowymi systemami napędu i ogniwami wodorowymi. 

 Źródła: 
 www.ipcc.ch 
 www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.htm 
 ekologia-info.pl 
 Bushujący w kukurydzy, Polityka, 8/25.02.2006 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) została 
podpisana w czerwcu 1992 podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro przez przedstawicieli 154 
państw. Głównym celem Konwencji jest stabilizacja koncentracji gazów cieplarnianych w 
atmosferze na poziomie, który „zapobiegłby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny” (UNFCCC, 1992). 
Konwencja ustanawia główne zasady, którymi powinny kierować się państwa w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Między innymi zasadę, mówiącą o konieczności 
podjęcia działań, które zapobiegną lub zminimalizują negatywne skutki zmian klimatycznych. 
Brak naukowych dowodów potwierdzających zagrożenie nie powinien być argumentem 
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powstrzymującym podjęcie takich działań. Inne zasady mówią o konieczności promowania 
zrównoważonego rozwoju oraz konieczności podjęcia przez państwa rozwinięte głównej roli 
w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. 

Zarówno państwa wysoko rozwinięte wymienione w Załączniku I, jak i państwa rozwijające 
się, podpisując Konwencję przyjęły na siebie szereg zobowiązań. Do zobowiązań tych należą: 
publikowanie raportów o antropogenicznych emisjach gazów cieplarnianych, formułowanie i 
wdrażanie krajowych i regionalnych programów redukcji emisji, popieranie transferu 
technologii pozwalających zapobiegać emisjom, popieranie zrównoważonego zarządzania, a 
także współpracy w zakresie badań naukowych związanych  ze zmianami klimatu. 
Państwa rozwinięte dodatkowo zobowiązały się do  redukcji emisji gazów cieplarnianych do 
poziomu z roku 1990. Najbogatsze państwa, wymienione w Załączniku II zadeklarowały, iż 
zapewnią nowe fundusze, które pomogą państwom rozwijającym się wywiązać się ze 
zobowiązań wynikających z Konwencji. Państwa te będą także umożliwiać dostęp do 
nieszkodliwych dla środowiska technologii. 

Polska ratyfikowała Konwencję w dniu 28 lipca 1994 roku. 

Źródła: Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), 
1992. 

Protokół z Kioto 

Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
został przyjęty przez Konferencję Stron (najwyż szy organ Konwencji) w grudniu 1997 roku. 
Protokół jest prawnie wiążącym porozumieniem międzynarodowym, nakładającym na 
państwa wysoko rozwinięte (Załącznik I do Konwencji) obowiązek redukcji całkowitej emisji 
sześciu gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), 
fluorowęglowodorów (HFC), perfluorokarbonów (PFC), oraz sześciofluorku siarki (SF6) o 
przynajmniej 5% w latach 2008 – 2012. 

Kraje Unii Europejskiej, większość krajów położonych w Europie Centralnej i Wschodniej oraz 
Szwajcaria zobowiązały się do 8% redukcji emisji. Stany Zjednoczone zadeklarowały 7% 
redukcję, Kanada, Węgry, Japonia oraz Polska 6% natomiast Rosja, Nowa Zelandia i Ukraina 
miały ustabilizować emisję gazów cieplarnianych na dotychczasowym poziomie. Norwegia 
dostała zezwolenie na zwiększenie emisji o 1%, Australia o 8%, a Islandia o 10%. 

Warunkiem wejścia w życie Protokołu było ratyfikowanie go przez 55 krajów mających 
przynajmniej 55% udział w światowej emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska 
ratyfikowała Protokół w maju 2002 roku, Polska w grudniu 2002 roku (więcej informacji na 
ten temat w dziale: Polska wobec zmian klimatycznych), natomiast Stany Zjednoczone 
wycofały się z podjętych wcześniej zobowiązań. Kluczowe znaczenie miała decyzja Rosji, 
która podpisała dokument 5 listopada i został on formalnie ratyfikowany przez ONZ 18 
listopada 2004 roku.  Zgodnie z procedurą Protokół wszedł w życie 16 lutego 2005 roku. 
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Mechanizmy Protokołu z Kioto 

Protokół wprowadził kilka mechanizmów redukcji emisji. Należą do nich: 
 Mechanizm Wspólnych Działań (Joint Implementation) 
 Mechanizm Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanism) 
 Mechanizm Handlu Emisjami (Emission Trading) 
 Mechanizm Aktywacji Absorpcji CO2 przez Rośliny 

Mechanizm Wspólnych Działań polega na inwestowaniu przez kraje wysoko rozwinięte w 
krajach o niższych kosztach redukcji emisji. Za uzyskaną redukcję kraj inwestujący otrzyma 
odpowiednią ilość jednostek ERU (Emission Reduction Unit - Jednostki Emisji Unikniętej). 

Mechanizm Czystego Rozwoju ma zachęcić kraje rozwinięte do finansowania projektów 
mających na celu redukcję emisji w krajach rozwijających się, na które nie został nałożony 
limit emisji. Kraj inwestujący otrzymuje w zamian Certyfikat Redukcji Emisji - CER. 
Handel emisjami ma za zadanie umożliwić sprzedaż i zakup pozwoleń na emisję pomiędzy 
krajami. Każdy kraj-strona otrzymuje określoną liczbę jednostek dopuszczalnej emisji 
wyrażoną w tonach CO2, jednostki te staną się przedmiotem handlu na zasadach wolnego 
rynku. 
Mechanizm Aktywacji Absorpcji ma przyczynić się do zwiększenia udziału roślin w procesie 
redukcji emisji CO2 , np. poprzez zalesienie. Kraj, niekoniecznie będący stroną Protokołu, 
otrzyma w zamian jednostki RMU - Removal Unit. 

Kara za emisje 
Za niedotrzymanie postanowień protokołu z Kioto grozić będzie grzywna – zdecydowali 
uczestnicy zakończonej 9.12.2005. konferencji klimatycznej ONZ w Montrealu. Jak donosi 
opublikowany pod koniec grudnia 2005 raport brytyjskiego Institute for Public Policy 
Research, karę powinny zapłacić prawie wszystkie kraje uprzemysłowione, gdyż ciągle 
emitują – i jak wszystko wskazuje nadal będą emitować – zbyt duże ilości węgla. W 2005 
roku ludzkość wyemitowała około 7 mld ton węgla, zaś liczby przewidywane na rok 2006 są 
jeszcze wyższe. 

Źródła: 
 Protokół z Kioto, 1997. 
 Umeda, 2004. Nadchodzi era Protokołu z Kioto, Czysta Energia, 12/2004. 

Dokumenty Unii Europejskiej 

Odnawialne źródła energii odgrywają istotną rolę w energetycznej, ekologicznej i regionalnej 
polityce Unii Europejskiej. Poszczególne kraje tworzące wspólnotę realizują na swych 
terytoriach politykę wspierania produkcji czystej energii. Unia w tym zakresie na najbliższe 
lata wyznaczyła następujące cele do osiągnięcia: 

 wypełnienie zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto, co oznacza redukcję w 
latach 2008-2012 emisji dwutlenku węgla o 8% w stosunku do roku bazowego 1990; 

 podwojenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej państw 
UE, z 6% do 12% w 2010 roku; 

http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=29&art=21
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 zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2010 o 18% w stosunku do roku 
1995; 

 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. 

Komisja Europejska przyjęła szereg dokumentów wspierających wymienione powyżej cele, w 
tym między innymi: 

 Białą Księgę „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii”, 
 Białą Księgę o bezpieczeństwie energetycznym, 
 Zieloną Księgę zatytułowaną „W kierunku europejskiej strategii bezpieczeństwa 

energetycznego”, 
 Dyrektywy dotyczące m. in. promocji energii elektrycznej produkowanej z OZE 

(2001/77/EC), zwiększenia wykorzystania kogeneracji (2004/8/EC), a także biopaliw 
płynnych (2003/30/EC). 

Biała Księga 
Biała Księga „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii”, została przyjęta przez 
Komisję Europejską w 1997 roku. Wychodząc z założenia, że produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych jest w krajach Unii zbyt mała w stosunku do istniejącego potencjału, autorzy 
Białej Księgi przyjęli za cel strategiczny zwiększenie udziału OZE w bilansie energii pierwotnej 
państw UE z 6% w 1995 roku do 12% w roku 2010. W ciągu 15 lat udział OZE w bilansie 
energetycznym krajów Unii ma zatem ulec podwojeniu. 

W 1999 roku Komisja Europejska rozpoczęła kampanię wdrożeniową Białej Księgi, w ramach 
której przewidziano: 

 zaopatrzenie 100 lokalnych społeczności w energię w 100% pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych, 

 zainstalowanie 1000 MW instalacji na biogaz, 
 zainstalowanie 10 000 MW dużych elektrowni wiatrowych, 
 zainstalowanie 10 000 MW systemów, wykorzystujących biomasę do produkcji 

energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, 
 ogrzanie 1 000 000 mieszkań biomasą,  
 zainstalowanie 1 000 000 systemów fotowoltaicznych, 
 zainstalowanie 15 000 000 m2 kolektorów słonecznych. 
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Realizowane są również programy bezpośrednio wspierające wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. 
 

Polska wobec zmian klimatu 

Międzynarodowe zobowiązania Polski 
Polska ratyfikowała Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
w dniu 28 lipca 1994 i jest zobowiązana między innymi do: 

 opracowania i wdrożenia państwowej strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
w tym także mechanizmów ekonomicznych i administracyjnych, oraz okresowej 
kontroli jej wdrażania 

 inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych dla każdego roku według 
metodologii przyjętej przez Konferencję Stron i na tej podstawie monitoringu zmian 
emisji 

 opracowania długookresowych scenariuszy redukcji emisji dla wszystkich sektorów 
gospodarczych, oddzielnie dla każdego gazu 

 prowadzenia badań naukowych w zakresie problematyki zmian klimatu 
 opracowania przeznaczonych dla Konferencji Stron okresowych raportów rządowych 

(co dwa lata), zawierających szczegółowe informacje o wypełnianiu powyższych 
zobowiązań. 

Protokół z Kioto został ratyfikowany 13 grudnia 2002 roku. Polska zobowiązała się w nim do 
redukcji emisji o 6%, w stosunku do roku 1988. Każda ze stron Protokołu zobowiązana jest 
ponadto do wdrożenia następujących działań prowadzących do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych: 

 poprawy efektywności energetycznej gospodarki 
 ochrony pochłaniania i retencjonowania gazów cieplarnianych poprzez promowanie 

zrównoważonej gospodarki leśnej 
 promowania zrównoważonych form rolnictwa 
 promowania i wdrażania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

pochłaniających dwutlenek węgla itp. 
 stopniowej redukcji barier rynkowych, utrudniających redukcję emisji w sektorach 

gospodarczych, w tym usuwania dotacji i wprowadzania ulg podatkowych 
 tworzenia zachęt do wdrażania reform sprzyjających redukcji i pochłanianiu gazów 

cieplarnianych 
 podejmowania działań zmierzających do ograniczenia emisji w transporcie 
 ograniczenia emisji metanu ze składowisk odpadów i procesów produkcji, transportu 

i przetwarzania energii. 

W celu spełnienia zobowiązań można wykorzystać mechanizmy redukcji emisji, które 
pozwalają obniżyć koszty redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Dokumenty krajowe 
Postanowienia Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto znalazły 
odzwierciedlenie w następujących dokumentach państwowych: 

 Prawo Ochrony Środowiska 
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 II Polityka Ekologiczna Państwa – dokument przyjęty w roku 2000 w miejsce 
zdezaktualizowanej I Polityki Ekologicznej Państwa z 1991 roku. Celem II Polityki jest 
zapewnienie krajowi bezpieczeństwa ekologicznego, a główną zasadą sformułowana 
podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (1992) zasada zrównoważonego rozwoju. 

 Polityka Klimatyczna Polski  – dokument przyjęty w roku 2003, w następstwie 
ratyfikowania Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu, a zwłaszcza Protokołu z Kioto. Wśród celów Polskiej Polityki Klimatycznej 
znalazły się m. in. redukcja emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. 

 Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej – dokument z roku 2000, zakładający 
wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyci energii pierwotnej 
do 7,5% w roku 2010 i do 14% w roku 2020. 

Za dużo emisji, za mało OZE 
Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos naukowcy z uniwersytetów Yale i 
Columbia przyznali Polsce 0,7 punktu na 100 możliwych w kategorii „wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii”. Dlaczego tak mało? 
Odpowiedzią na to pytanie może być przykład podany przez Wojciecha Stępniewskiego z 
WWF Polska: polskie elektrownie wiatrowe wyprodukują w 2006 roku najprawdopodobniej 
100 MW energii, co stanowi zaledwie 0,3% ogólnej produkcji, podczas gdy analogiczna 
produkcja w Niemczech wynosi 18,5 tys. MW, czyli 7% ogółu. Za to aż 70% energii w Polsce 
produkowane jest z węgla (dla porównania: w krajach zachodnioeuropejskich mniej niż 
20%). 
Również jeśli chodzi o ograniczanie emisji dwutlenku węgla w naszym kraju jest jeszcze sporo 
do zrobienia: w zestawionej w 2005 roku przez WWF „Brudnej Trzydziestce” („Dirty Thirty”) 
największych trucicieli Europy znalazło się aż 5 polskich elektrowni. Są to zakłady w: Turowie, 
Pątnowie, Bełchatowie, Rybniku i Jaworznie. Elektrownia w Bełchatowie jest największym 
europejskim producentem energii elektrycznej z węgla brunatnego. Zaopatruje 1/5 kraju, 
spalając corocznie 35 mln ton węgla i emitując 31 mln ton dwutlenku węgla. 

 Źródła: 
 Ministerstwo Środowiska, 2003. Polityka Klimatyczna Polski - Strategie redukcji emisji 

gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. 
 www.wwf.pl  

 

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 

Z klimatem Ziemi dzieje się coś złego – alarmujące sygnały mnożą się od lat. Rosnące 
temperatury, topniejące lodowce , wzmagające się klęski żywiołowe - niebezpieczne zmiany 
coraz bardziej przybierają na sile, a ponieważ nie miały dotąd precedensu, trudno 
przewidzieć ich możliwe skutki. Jedno jest pewne: zamiast bezczynnie czekać na nadejście 
katastrofy, trzeba zacząć działać – i to jak najszybciej! Gdyby światowa emisja dwutlenku 
węgla zmalała o 50% w stosunku do emisji z roku 1990, wzrost średnich globalnych 
temperatur nie przekroczyłby 2 stopni. Jak tego jednak dokonać? Jak ograniczyć emisję 
gazów cieplarnianych? 

http://www.wwf.pl/
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=8&art=3
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=8&art=3
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&art=3&kat=8&s=2&sk=1
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Wykorzystanie OZE 

 

W XX wieku potrzeby energetyczne świata gwałtownie wzrosły. Podczas gdy w roku 1960 
ludzkość zużywała 142,5 EJ (1 EJ = 1018 J) energii pierwotnej, pod koniec stulecia wartość ta 
wynosiła już 425 EJ. Jak przewiduje International Energy Agency, globalne zapotrzebowanie 
na energię nadal będzie wzrastać, zwiększając się o dwie trzecie przez pierwszych 30 lat 
obecnego stulecia. Jak pogodzić zwiększające się zapotrzebowanie na energię z 
koniecznością zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych? Ratunkiem może się okazać 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Co to takiego OZE? 
Polski ustawodawca definiuje odnawialne źródło energii jako „źródło, wykorzystujące w 
procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, 
prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu 
wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania 
ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych”. 

Odnawialne źródła energii nie powodują albo żadnych emisji gazów cieplarnianych – tak jest 
w przypadku energii wody, wiatru czy słońca, albo też – jak w przypadku spalania biomasy – 
emisje równoważone są przez pochłanianie dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy. W 
Niemczech wynoszący 3,6% udział OZE w całkowitym zużyciu energii pierwotnej pozwala 
zapobiegać corocznej emisji 70 mln ton dwutlenku węgla. W Polsce osiągnięcie celów 
Strategii rozwoju energetyki odnawialnej, przewidującej 14-procentowy udział OZE w 
bilansie paliwowo-energetycznym kraju, oznaczałoby redukcję emisji CO2 o 35 mln ton w 
2020 roku. Zdaniem ekspertów wykorzystanie OZE w XXI wieku będzie szybko wzrastać. 
Niektórzy przewidują, że do roku 2050 połowa zużywanej energii pochodzić będzie ze źródeł 
odnawialnych. 

 

http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=49&art=1
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Efektywność energetyczna 

Emisję gazów cieplarnianych może zmniejszyć także 
efektywniejsze wykorzystanie energii 
wyprodukowanej z konwencjonalnych źródeł. Wraz z 
postępem technicznym wzrasta wydajność urządzeń, 
które te same funkcje co dawniej spełniają mniejszym 
niż dawniej nakładem energii. Na przykład 
współczesna lodówka zużywa 75% mniej energii niż 
jej poprzedniczka z lat 70. Wymieniając w domu 
zwykłe żarówki na żarówki energooszczędne 
zapobiegamy wyemitowaniu 1,5 tony gazów 

cieplarnianych rocznie. 
Stosowane współcześnie rozwiązania są stale udoskonalane, dlatego technologie przyszłości 
będą jeszcze efektywniejsze od dzisiejszych. Choć przeciętna światowa wydajność elektrowni 
wynosi obecnie 30%, wydajność tych najnowocześniejszych sięga już 60%. Przytoczone tu 
przykłady przemawiają na rzecz korzystania z najefektywniejszych dostępnych technologii, 
stosowanie ich zaleca także przyjęta prze Polskę II Polityka Ekologiczna Państwa. 

Nowe technologie 
Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych jest możliwe także dzięki nowym 
energooszczędnym technologiom. W budownictwie stosuje się na przykład rozwiązania 
pasywne, wykorzystujące do pobierania energii samą bryłę budynku. Przykładem 
zastosowania takich nowych, energooszczędnych rozwiązań może być wzniesiony w Phoenix 
ekologiczny dom, zużywający o 60% mniej energii elektrycznej i o 55% mniej wody niż 
tradycyjna konstrukcja. Oszczędności te osiągnięto dzięki wytwarzającym prąd i 
podgrzewającym wodę panelom słonecznym, a także dzięki specjalnym roletom zwanym 
„słonecznymi gąbkami”, które kierują światło słoneczne do wnętrza budynku. Jeszcze 
oszczędniejszą konstrukcją jest wyposażony w kompostujące toalety, zbiorniki deszczówki i 
panele słoneczne budynek zarządu Fundacji Zatoki w Chesapeake w Annapolis (stan 
Maryland). Tu zużycie prądu wynosi 33%, a wody – 10% zużycia w tradycyjnym budynku. 
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Nowych rozwiązań poszukują także konstruktorzy silników, zmierzający do wyeliminowania 
spalin. Powstają więc samochody z napędem elektrycznym – 2300 takich samochodów 
jeździło po drogach Kalifornii w 2003 roku, są też konstruowane pojazdy 
napędzane biogazem lub paliwem wodorowym. Eksperymenty z tym ostatnim prowadzono 
głównie na Islandii, która w ciągu najbliższych 20 lat zamierza przestawić gospodarkę na 
wodór. 

Szwecja: mniej ropy dzięki OZE i nowym technologiom 
Pod koniec 2005 roku premier Szwecji ogłosił ambitny plan całkowitego uniezależnienia 
szwedzkiej energetyki od ropy naftowej w ciągu najbliższych 15 lat. Choć niektórzy krytycy 
oceniają zamiary premiera jako niezbyt realistyczne, Szwecja już teraz może się pochwalić 
sporymi osiągnięciami w dziedzinie uniezależniania gospodarki od konwencjonalnych źródeł 
energii i promowania energetyki odnawialnej. Wykorzystanie ropy naftowej w Szwecji jest o 
wiele mniejsze, niż w większości krajów zachodnich. Do celów przemysłowych zużywa się 
tam obecnie tyle samo ropy, co w roku 1994, mimo, że produkcja wzrosła się w tym czasie o 
70%, zaś do ogrzewania domów wykorzystywane jest o 70% mniej ropy niż przed trzydziestu 
laty. By jeszcze bardziej zmniejszyć wykorzystanie paliw kopalnych do celów grzewczych, 
władze Szwecji planują wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli domów, którzy 
wybiorą przyjazny dla środowiska system ogrzewania. 
Stosunkowo największe trudności sprawia uniezależnienie od ropy branży transportowej. 
Rozwiązaniem tego problemu może być stosowanie paliw alternatywnych, takich jak etanol 
czy biogaz. Wykorzystanie tego ostatniego jest w Szwecji szczególnie istotne, gdyż to właśnie 
w tym kraju znajduje się mniej więcej połowa wszystkich europejskich biogazowni, w tym 
największa biogazownia Europy. Poza paliwami alternatywnymi Szwedzi promują także 
samochody hybrydowe, posiadające dwa silniki: benzynowy, używany do jazdy po 
autostradach i elektryczny, wykorzystywany do powodującego większe zużycie paliwa 
poruszania się po mieście. Szwedzkie ministerstwo ds. ekorozwoju zapowiada wprowadzenie 
ulg podatkowych dla właścicieli ekologicznych pojazdów, którzy już teraz cieszą się 
rozmaitymi przywilejami - są na przykład zwolnieni z „podatku od zatłoczenia w mieście”, 
czyli opłaty za wjazd do Sztokholmu, a w niektórych gminach nie muszą uiszczać opłat 
parkingowych. 

Domy pasywne 
Aż o 100% wzrasta corocznie liczba domów pasywnych w Austrii, gdzie państwo 
współfinansuje około 40% takich inwestycji. Przewiduje się, że w roku 2010 standardy domu 

pasywnego spełniał będzie co czwarty nowy 
budynek w tym kraju. Co jednak kryje się pod 
pojęciem „domu pasywnego”? 

Dom pasywny to budynek, w którym dla 
zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców 
zużywa się mniej niż 15 kWh energii na metr 
kwadratowy powierzchni użytkowej w ciągu roku. 
Dom pasywny wykorzystuje energię słoneczną oraz 
ciepło emitowane przez urządzenia elektryczne i 
oddawane przez mieszkańców. Dom pasywny musi 

http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=62&art=59
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=63&art=60
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mieć dobrze izolowane ściany, okna, dach i podłogę oraz być dobrze uszczelniony. 
Warunkiem koniecznym jest również zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła. 
Nazwa „pasywny” oznacza więc przeciwstawieństwo wobec stosowania aktywnego, 
konwencjonalnego systemu ogrzewania opartego na spalaniu paliw nieodnawialnych. Domy 
pasywne z powodzeniem budowane są w naszej strefie klimatycznej. 

Konstrukcja domu pasywnego musi w możliwie największym stopniu: 
 ograniczać utraty ciepła z wnętrza budynku poprzez zastosowanie izolacji oraz 

wentylacji z odzyskiem ciepła, 
 i umożliwiać pozyskanie energii słonecznej z zewnątrz poprzez właściwe usytuowanie 

budynku względem stron świata, odpowiedni wybór oszklenia oraz należyte 
rozmieszczenie pomieszczeń w budynku. 

W ekstremalnych warunkach pogodowych, tzn. przy niskich temperaturach zewnętrznych 
zimą i braku promieniowania słonecznego dom pasywny wymaga dogrzania. W domach 
takich najczęściej instaluje się systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii. W 
ogólnym rozrachunku dom pasywny jest znacznie tańszy w eksploatacji niż dom z 
tradycyjnym systemem ogrzewania. 

Wytyczne dotyczące konstrukcji budynków pasywnych 

Projekt architektoniczny 

 otwarta strona południowa - w celu pozyskania 
zysków od Słońca 

 zamknięta strona północna 
 zwarta konstrukcja 

Doskonała izolacyjność przegród 

 wszystkie przegrody zewnętrzne budynku mają 
wartość współczynnika przenikania ciepła poniżej 
0,15 W/m2K 

 eliminacja mostków cieplnych 

Odpowiednie okna 

 wartość współczynnika przenikania ciepła dla 
całych okien (zestaw szklarski plus ramy) nie 
powinna przekraczać 0,8 W/m2K, a współczynnika 
g wynosić nie mniej niż 0,5 

Szczelność budynku 

 niekontrolowana infiltracja powietrza 
zewnętrznego przez nieszczelności przy różnicy 
ciśnień 50 Pa musi być na poziomie poniżej 0,6 
objętości budynku na godzinę 

System wentylacji mechanicznej 
z gruntowym wymiennikiem 

ciepła 

 powietrze zewnętrzne może być doprowadzane 
do budynku poprzez wymiennik gruntowy (nawet 
w najzimniejsze dni może się ono ogrzać w ten 
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sposób do temp. powyżej 0o C) 

Wysokoefektywny odzysk ciapła z 
powietrza wywiewanego przy 

pomocy wymiennika krzyżowego 

 powietrzu nawiewanemu zostaje przekazana 
duża część ciepła powietrza wywiewanego 
(nawet do 80%) 

 niskie zużycie energii elektrycznej - poniżej 0,45 
W/m3 

Przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej 

przy wykorzystaniu źródeł 
energii odnawialnej 

 wykorzystanie kolektorów słonecznych lub 
pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej 

Zastosowanie urządzeń 
energooszczędnych 

 wysoko efektywne i energooszczędne urządzenia 
(lodówka, kuchenka, zamrażarka, pralka) oraz 
oświetlenie są nieodłącznymi elementami 
budynku pasywnego 

 

Źródła: 

 Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego, EC BREC/IMBER, 2003 
 Nienasycone apetyty, National Geographic, 3(18)/2001 
 Mieszkamy i jeździmy czyściej, National Geographic, 5(20)/2001 
 Stan Ziemi, National Geographic, 12(39)/2002 
 Climate Change - information kit, publikacja UNEP i UNFCCC, 2002 
 Wprowadzenie do budynków pasywnych, materiały konferencyjne, M. Idczak, Sz. 

Firląg, 2006 
 Szwedzi mówią: żegnaj ropo, żegnaj gazie, Gazeta Wyborcza, 13.02.2006 
 www.iea.org 
 www.oekonews.at 
 www.oekonews.at 
 www.erneuerbare-energien.de 
 uspirg.org 
 www.elsevier.com 
 www.iceland.pl 
 www.esv.or.at 

 

Co mogę zrobić dla klimatu? 

Polska znalazła się wśród krajów, które ratyfikując Protokół z Kioto zobowiązały się do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych. To niewątpliwie ważny krok na drodze do 
zahamowania niekorzystnych zmian klimatu, czy jednak wystarczający? Czy zmierzające do 
ratowania klimatu działania, podejmowane na szczeblu państwowym i ponadpaństwowym 
nie byłyby skuteczniejsze, gdyby towarzyszył im wysiłek każdego z nas? 

http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=29&art=21
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Każdy może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez: 
 oszczędzanie energii w domu, szkole, biurze; 
 korzystanie z transportu publicznego lub roweru zamiast samochodu; 
 sadzenie drzew, które pochłaniają dwutlenek węgla; 
 segregację odpadów, które mogą być poddane recyklingowi; 
 kupowanie produktów wytworzonych z surowców wtórnych - wykorzystując surowce 

wtórne zużywa się mniej energii niż podczas wytwarzania nowego produktu; 
 kupowanie produktów energooszczędnych, czyli takich które zostały zaprojektowane 

tak by zużywać jak najmniej energii; 
 informowanie innych o zmianach klimatycznych i działaniach jakie mogą podjąć, aby 

im zapobiegać. 

Czy wiesz, że ... 
... podczas zakupów możesz dbać o środowisko nie tylko przychodząc do sklepu z własną 
torbą, lecz także wybierając produkty jak najmniej opakowane? Waga odpadów 
opakowaniowych, produkowanych co roku przez Europejczyków 4000 razy przekracza wagę 
wieży Eiffla! 
Europejskim liderem w dziedzinie przetwarzania odpadów jest Belgia, gdzie na jednego 
mieszkańca przypada 114 kg odzyskanych odpadów. Dla porównania w Niemczech jest to 76 
kg, a w Polsce zaledwie 4 kg. 

 

Ile możemy zaoszczędzić? 

Potencjał zwiększania efektywności energetycznej w polskich gospodarstwach domowych 
sięga nawet 40% - donosi raport „Ending Waste Energy Use”, który na zlecenie WWF 
przygotowała Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Gdyby wszyscy Polacy 
kupowali sprzęt AGD o najwyższej klasie energooszczędności i jednocześnie wyłączyli połowę 
urządzeń, pracujących zazwyczaj w trybie stand-by, udałoby się zapobiec wyemitowaniu 5 
mln 556 tys. ton dwutlenku węgla. Jednocześnie zaoszczędzono by 1 mld 621 mln złotych – 
dwa razy tyle, ile wynosi budżet pogotowia ratunkowego. 
Wielu może się wydawać, że wpływ naszych codziennych decyzji na stan klimatu jest tak 
niewielki, że w zasadzie nieistotny. Nic bardziej błędnego. Czy wiecie na przykład, że 
przeciętny Amerykanin przyczynia się do emisji około 6,6 ton gazów cieplarnianych rocznie? 
Z kolei statystyczny Austriak w ciągu roku zużywa 1100 kWh energii elektrycznej – tyle, ile w 
zupełności wystarczyłoby dwóm oszczędnie gospodarującym osobom. Nawet, jeśli w 
przypadku statystycznego Polaka odpowiednie liczby nie są aż tak duże, pomyślcie, jak 
znacznych emisji udałoby się uniknąć, gdyby każdy z nas, choć w niewielkim stopniu, 
ograniczył swoje zużycie energii. 
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Energię można oszczędzać wszędzie: w domu, w szkole, na wakacjach, odrabiając lekcje czy 
spędzając czas wolny. Trzeba tylko wiedzieć jak. No właśnie: jak możemy zmniejszyć nasze 
zużycie energii? Co zrobić, by jej oszczędzanie nie było dla nas zbyt uciążliwe? Specjaliści 
zwracają uwagę na dwa obszary działań: po pierwsze, niezbędna jest wymiana sprzętu AGD i 
oświetlenia na bardziej energooszczędne, po drugie, nie mniej istotną kwestią jest zmiana 
naszych przyzwyczajeń, związanych z wykorzystywaniem energii. Warto przy tym pamiętać, 
że oszczędzanie energii nie musi łączyć się z żadnymi wyrzeczeniami. Wręcz przeciwnie. Jak 
zapewnia Ireneusz Chojnacki z WWF Polska, „z ogromnego potencjału efektywności 
energetycznej możemy korzystać przy zachowaniu tego samego komfortu życia, a nawet 
polepszając warunki, w których żyjemy.” Jak więc to zrobić? 

Oszczędzanie energii w kuchni 
Właśnie w kuchni zużywamy największe ilości energii elektrycznej. Lodówka to najbardziej 
energochłonne urządzenie w domu. W odróżnieniu od pralki, zmywarki czy telewizora 
pracuje bez przerwy, przez 24 godziny na dobę, przez 8 760 godzin w roku. Dlatego tak 
istotne jest jej energooszczędne wykorzystanie. Zmniejszając koszt eksploatacji lodówki o 
zaledwie 10 groszy na godzinę, „zarabiamy” rocznie 876 złotych, jeśli zaś na każdej godzinie 
pracy urządzenia zaoszczędzimy 20 groszy, roczny zysk wyniesie aż 1752 złote. Warto więc 
poznać zasady prawidłowego korzystania z lodówki – nie tylko ze względów ekologicznych, 
lecz także ekonomicznych. 

 Zimno nie znaczy za zimno! Jeśli temperatura w lodówce będzie o 3-5 stopni niższa 
od optymalnej, która dla lodówki wynosi 7 st. C, a dla zamrażarki -18, co najmniej 
15% energii zostanie zmarnowane. 

 Nie ogrzewaj z zewnątrz, nie ogrzewaj od wewnątrz! Lodówka nie powinna stać w 
pobliżu grzejnika czy kuchenki, nie powinna też stać w nasłonecznionym miejscu. Nie 
należy też wstawiać do niej gorących potraw. Pamiętajmy również, by zamykać 
lodówkę jak najszybciej po otwarciu: im mniej ciepłego powietrza dostanie się do 
wnętrza, tym mniej energii zostanie zużyte na jego ochładzanie. 

 Rozmrażaj lodówkę, rozmrażaj w lodówce! Efektywność energetyczna lodówki 
wzrasta dzięki regularnemu rozmrażaniu: pozbywając się 5 mm lodu oszczędzamy aż 
20% energii. Energię oszczędzimy także, jeśli w lodówce będziemy rozmrażać 
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produkty z zamrażarki: pochłoną one ciepło z otoczenia, a lodówka zużyje mniej 
energii na utrzymywanie niskich temperatur. 

Trudno dziś sobie wyobrazić gospodarstwo domowe bez lodówki, nie każda kuchnia jest 
jednak wyposażona w zmywarkę. A szkoda, zmywając naczynia ręcznie zwiększamy bowiem 
zużycie energii o 50%. Jeśli jednak nie możemy pozwolić sobie na kupno zmywarki, nie 
używajmy przynajmniej do zmywania naczyń ciepłej bieżącej wody. Lepiej napełnić wodą 
zlewozmywak, umyć w nim naczynia i dopiero na koniec wypłukać je w zimnej wodzie. Jeżeli 
posiadamy zmywarkę, pamiętajmy, że korzystanie z niej nie jest jeszcze równoznaczne z 
oszczędzaniem energii. Ważne jest, by korzystać z niej efektywnie. Dlatego włączajmy 
zmywarkę tylko przy pełnym załadunku. Uruchamianie jej celem zmycia dwóch szklanek jest 
marnotrawstwem energii i stratą pieniędzy. 
Mówiąc o lodówkach, zmywarkach i innym sprzęcie AGD trzeba wspomnieć także o kwestii 
efektywności energetycznej. Kupując nową pralkę czy lodówkę wybierzmy sprzęt 
energooszczędny – jest droższy, jednak ten wydatek na pewno się opłaci. Im wyższa 
efektywność energetyczna urządzenia, tym niższe rachunki za zużywaną przez nie energię. 
Wymienienie w polskich gospodarstwach domowych sprzętu AGD (chłodziarek, zamrażarek i 
pralek) oraz oświetlenia na bardziej energooszczędne przyniosłoby 1 mld 330 tysięcy złotych 
zysku, zapobiegając jednocześnie emisji 4,5 mln ton dwutlenku węgla. 

 

AGD OD A DO G 
Urządzenia gospodarstwa domowego – lodówki, pralki, zmywarki i inne – klasyfikuje się ze 
względu na stopień efektywności energetycznej w przedziale od A (wysoka efektywność) do 
G (niska efektywność). Ponieważ wewnątrz klasy A istnieją spore różnice – zwłaszcza, jeśli 
chodzi o chłodziarki i zamrażarki – najbardziej energooszczędny sprzęt wyróżniany jest 
symbolami A+ i A++. Chłodziarki i zamrażarki klasy A+ i A++ zużywają od 25 do 64% energii 
mniej niż sprzęt klasy A. 

 
Kuchnia to miejsce, w którym pracuje lodówka i zmywarka, kuchnia to jednak przede 
wszystkim pomieszczenie, w którym się gotuje. Jak więc oszczędzać energię podczas 
gotowania? 
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 Nie gotuj więcej wody, niż masz zamiar wykorzystać. Gotując litr, gdy potrzebna Ci 
szklanka marnujesz 25% energii. 

 Używaj garnka dopasowanego wielkością do palnika. Garnek za mały tylko o 3 cm to 
strata 30% energii. 

 Korzystaj z szybkowara, zwłaszcza przygotowując czasochłonne potrawy. Oszczędzisz 
do 50% energii. 

 Przede wszystkim jednak nigdy nie gotuj bez pokrywki! Być może trudno w to 
uwierzyć, to jednak prawda: gotując bez pokrywki marnujemy gigantyczną ilość 300% 
energii! 

A poza tym: 
 Wodę, w której myjesz warzywa i owoce wykorzystuj później do podlewania 

kwiatów. 
 Nie używaj jednorazowych nakryć: papierowych talerzy, plastikowych kubków i 

sztućców. 

Dowiedzieliśmy się już nieco o oszczędzaniu energii w kuchni, przenieśmy się więc do 
kolejnego pomieszczenia, w którym przepadają wprawdzie mniejsze ilości energii 
elektrycznej, ale zużywa się za to największe ilości wody. 

Oszczędzanie w łazience 
Zarówno wodę jak i prąd można oszczędzać odpowiednio korzystając z pralki. Tak jak w 
przypadku urządzeń omawianych wcześniej, wystarczy przestrzegać kilku podstawowych 
zasad. 

 Pierz tylko przy pełnym załadunku. Reguła dotycząca zmywarek obowiązuje także 
jeśli chodzi o pralki. 

 Unikaj zbyt wysokich temperatur. Normalnie zabrudzona bielizna nie będzie 
czystsza, jeśli zamiast w 60 upierzesz ją w 95 stopniach. 

 Zrezygnuj z prania wstępnego, chyba, że bielizna jest bardzo zabrudzona. Oszczędzisz 
energię elektryczną, wodę i środek piorący.  

 Nie susz nieodwirowanego prania. Wymaga to wielkich ilości ciepła i bardzo podnosi 
wilgotność pomieszczenia. 

Oszczędzanie energii to także oszczędzanie wody. Zanim ciepła woda trafi do naszych 
domów, znaczne ilości energii muszą być zużyte na jej podgrzanie i przesłanie sieciami 
wodociągowymi. Nie powinniśmy o tym zapominać zwłaszcza będąc w łazience: około 60% 
zużycia ciepłej wody w gospodarstwie domowym przypada na korzystanie z wanny i 
prysznica. Skoro już mowa o wannie i prysznicu: czy wiecie, że ten ostatni jest bardziej 
„energooszczędny”? Prysznic zużywa bowiem od 5 do 15 litrów wody na minutę, podczas 
gdy jedna kąpiel pochłania 100 - 200 litrów wody. Lepiej więc zdecydować się na prysznic - 
oczywiście pod warunkiem, że nie spędzimy pod nim zbyt dużo czasu. Dziesięciominutowy 
prysznic to 150 litrów zużytej wody, a zatem równie dobrze moglibyśmy wybrać kąpiel. 
Korzystając z prysznica pamiętajmy także o zakręcaniu kranu, gdy się namydlamy - podobnie 
jak wtedy, gdy myjemy zęby. 
Właściwe korzystanie z łazienki jest istotną sprawą, największe marnotrawstwo powodują 
jednak nieszczelności instalacji wodnej. Kran, kapiący w tempie 10 kropel na minutę to strata 
2000 litrów wody rocznie! Dlatego koniecznie należy zadbać o sprawność instalacji wodnej. 
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Oszczędzanie w pokoju 
Tu znajdują się urządzenia, które często nie są całkowicie wyłączone, mimo, że nie 
korzystamy z nich przez cały czas. Pracujące w trybie „stand-by” telewizory, komputery czy 
drukarki niepotrzebnie zużywają energię, szkodząc środowisku i podwyższając nasze opłaty 
za prąd. Ocenia się, że 4% zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym przypada 
właśnie na sprzęt, pracujący w trybie „stand-by”. W Polsce konsekwencją pozostawiania 
urządzeń w stanie czuwania jest roczne zużycie 2 mln 300 tys. MWh energii, wartej 831 mln 
złotych. To tyle, ile produkuje średniej wielkości zakład energetyczny, np. Elektrownia 
Ostrołęka B. Gdybyśmy wyłączyli tylko połowę pracujących w trybie „stand-by” urządzeń, w 
skali kraju zaoszczędzono by 293,2 mln złotych, unikając przy tym wyemitowania miliona ton 
dwutlenku węgla. Dlatego warto całkowicie wyłączyć odbiornik, gdy nie oglądamy akurat 
telewizji, podobnie opłaca się wyłączyć dłużej nieużywany komputer. Wbrew 
rozpowszechnionej opinii nie szkodzi to urządzeniu, pozwoli za to zaoszczędzić energię i 
zmniejszy rachunki za prąd. 

 

Co do komputera: czy wiecie, że najbardziej „energochłonną” częścią tego sprzętu jest 
monitor? Zabiera on połowę zużywanej przez komputer energii. Dlatego tak ważne jest, by 
nie zostawiać monitora włączonego. W oszczędzaniu energii pomóc może ustawienie 
komputera tak, by system przełączał się automatycznie na tryb „stand-by” po 10 minutach 
nieużywania, a po 30 minutach wyłączał całkowicie. 

Czy wiesz, że ... 
... nawet wysyłając życzenia, np. świąteczne czy urodzinowe możesz dbać o środowisko? 
Okolicznościowe „kartki” internetowe są nie tylko coraz popularniejsze, lecz także bardziej 
„ekologiczne” od tradycyjnych pocztówek. 

 
W pokojach, w łazience, w kuchni – w całym mieszkaniu korzystamy z oświetlenia i z 
ogrzewania. Oświetlenie nie pochłania zbyt wielkich ilości energii, jednak aż 80% tej energii 
można zaoszczędzić. Wystarczy tradycyjne źródła światła zastąpić energooszczędnymi. Aż 90-
95% energii, zużywanej przez konwencjonalne żarówki zamieniane jest na ciepło, reszta służy 
do produkcji światła. Z kolei elektroniczne lampy energooszczędne nowej generacji są około 
8 razy trwalsze i 5 razy wydajniejsze od lamp tradycyjnych. 
Tak, jak można oszczędzać energię elektryczną i wodę, można także oszczędzać energię 
cieplną. Przede wszystkim nie należy utrzymywać zbyt wysokich temperatur w 
pomieszczeniach. Zalecane temperatury to 20-22 st. C w pokoju dziennym, 16-18 w sypialni, 
24 w łazience. Obniżając temperaturę tylko o 1 stopień, oszczędzamy 6% energii.  
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Ważne jest też odpowiednie wykorzystanie 
grzejników, które nie mogą być zastawione meblami 
lub zasłonięte sięgającą do podłogi zasłoną. 
Prawidłowo używane zasłony mogą pomóc w 
oszczędzaniu energii, tak, jak źle używane 
przyczyniają się do jej marnowania. Zasłanianie 
grzejników to strata aż 40% energii, 8% energii można 
zaś zaoszczędzić zasłaniając okna po zmierzchu zimą, 
tak, by przenikające z zewnątrz chłodne powietrze 
pozostawało między oknem a zasłoną. Jeśli chcemy 
dobrze gospodarować energią cieplną, powinniśmy 

też wiedzieć, że: 
 3 -15% energii oszczędzimy, prawidłowo izolując okna i drzwi, 
 12% energii można zaoszczędzić, instalując żaluzje pomiędzy szybami, 
 20 – 40% energii pozwalają zaoszczędzić rolety zewnętrzne, 
 30 – 40% energii oszczędzamy dzięki termomodernizacji. 

Termomodernizacje to przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie strat ciepła, np. poprzez 
ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, uszczelnienie stolarki okiennej. 
Ocieplenia budynku można dokonać montując na ścianach budynku dodatkową warstwę 
izolacji termicznej. Obecnie często widuje się ocieplane w ten sposób bloki – najczęściej 
okładane styropianem, choć jako materiał izolacyjny stosowane są też wełna mineralna, 
wełna szklana bądź płyty z pianki poliuretanowej. Najbardziej efektywna jest 
termomodernizacja bloków, wybudowanych w latach 60. i 70., kiedy to stosowano najgorsze 
pod względem energetycznym technologie budowlane. 

Działając w pojedynkę nikt nie zahamuje niebezpiecznych zmian klimatu. Potrzebne są 
odpowiednie inicjatywy międzynarodowe, niezbędne są zmiany prawne w poszczególnych 
krajach. Niezbędna jest jednak także zmiana mentalności. Choć jako jednostki nie 
przyczyniamy się do emisji gazów cieplarnianych w takim stopniu, jak wielcy truciciele – 
chociażby zakłady przemysłowe – niech ten względnie mały udział w generowaniu 
niekorzystnych zmian nie będzie usprawiedliwieniem dla naszej bezczynności. Wbrew 
pozorom, nasze codzienne decyzje mają spore znaczenie! Wybierając transport publiczny 
bądź rower zamiast samochodu, rezygnując z kolejnej reklamówki na kolejny zakup, gasząc 
niepotrzebnie palące się światło, wyłączając niepotrzebnie nastawiony telewizor naprawdę 
przyczyniamy się do poprawy sytuacji. A zatem warto zapamiętać i zastosować w praktyce 
przedstawione tutaj rady. Warto też poinformować o nich innych. 

Jak oszczędnie prowadzić samochód? 
Samochód nie jest najprzyjaźniejszym dla środowiska środkiem transportu. W wielu 
wypadkach lepiej zrobimy zostawiając go w garażu i odbywając podróż środkami transportu 
publicznego, rowerem, czy – w przypadku krótszych dystansów – na piechotę. Nie zawsze 
jednak mamy wybór i możemy zrezygnować z samochodu. Warto więc poznać zasady 
oszczędnego prowadzenia auta, które pozwolą nam zmniejszyć wydatki na paliwo, nie 
mówiąc już o korzyściach, jakie nasza oszczędność przyniesie środowisku. 

 Jedź płynnie, z mniej więcej stałą prędkością. Unikając gwałtownego ruszania, 
przyspieszania i hamowania zmniejszysz rachunki za paliwo nawet o 30%! 
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 Wybieraj zawsze najwyższy możliwy bieg, na którym możesz jechać w danej sytuacji. 
 Obserwuj uważnie, co się dzieje na drodze. Zachowanie odpowiedniego dystansu do 

samochodu jadącego przed Tobą pozwoli Ci uniknąć gwałtownego hamowania. 
 Wyłączaj silnik, gdy się zatrzymujesz (np. przed przejazdem kolejowym).  
 Pozbądź się niepotrzebnego bagażu (100 kg ładunku to litr paliwa więcej) i 

nieużywanego bagażnika dachowego (zwiększa zużycie paliwa o 5%). 
 Pamiętaj o regularnych przeglądach technicznych samochodu, zwłaszcza 

o regulacji silnika i kontroli ciśnienia w oponach. Zbyt niskie ciśnienie to wzrost 
zużycia paliwa o 3%. 

 Tankuj tylko duże ilości paliwa. Przy częstym otwieraniu korka wlewu ulatuje dużo 
oparów paliwa. 

 Staraj się nie jeździć z otwartymi oknami. Zwiększają opór powietrza.  
 Jak najrzadziej korzystaj z klimatyzacji. Zużywa duże ilości paliwa. 
 Wykorzystuj samochód racjonalnie. Nie uruchamiaj go – zwłaszcza zimą – by 

przejechać kilka kilometrów. Unikniesz spalenia dużych ilości paliwa i nadmiernego 
zużycia silnika. 

 Źródła: 
 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w domu, KAPE, 2004 
 Jak mądrze gospodarować energią, KAPE, 2004 
 Po litrze na setkę, Polityka, 25.02.2006 
 http://ec.europa.eu 
 www.energiesparverband.at 
 www.energielabel.at 
 www.energy-plus.org 
 www.elsevier.com/locate/atmosenv 

 

Procesy globalne 

Zmiany klimatu są już wyraźnie widoczne w skali globalnej i należy się spodziewać, że będą 
coraz dotkliwiej odczuwalne przez społeczeństwa i gospodarki. Obserwacje i pomiary 
elementów klimatu prowadzone w różnych regionach świata potwierdzają, że klimat w skali 
globalnej ociepla się, a tendencja wzrostu temperatury powietrza przy powierzchni ziemi 
nasila się. Skutkiem wzrostu średniej globalnej temperatury powietrza i temperatury oceanu 
są powszechne topnienie śniegu i lodu oraz podnoszenie się globalnego średniego poziomu 
morza. Natężenie wzrostu temperatury jest zróżnicowane przestrzennie – tempo ocieplenia 
jest wyższe w wysokich szerokościach geograficznych półkuli północnej. 
 
Wzrost temperatury globalnej sprzyja wzrostowi intensywności i częstotliwości wielu zjawisk 
klimatycznych i ich pochodnych, które nie są obojętne dla rozwoju gospodarczego i 
społecznego świata. Należą do nich ekstremalne zjawiska pogodowe w tym: tornada, grad, 
błyskawice, burze piaskowe, fale upałów, ulewy i burze. Jednak brak jest wystarczających 
dowodów by rozstrzygnąć, czy trendy  w odniesieniu do tych zjawisk lokalnych istnieją i czy 
są istotne. 
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 Rysunek 1.  Globalne i regionalne zmiany temperatury (Raport Syntetyczny IPCC 2007) 

 W ostatnim stuleciu średnia temperatura powietrza przy powierzchni ziemi wzrosła o 0,74°C 
i ciągle notuje się jej szybki wzrost. Wieloletniej dane obserwacyjne wskazują, że obszary 
lądowe na obu półkulach ocieplają się szybciej niż oceany. W ostatnich dwóch 
dziesięcioleciach tempo wzrostu temperatury powietrza było dwukrotnie wyższe nad lądem 
niż nad oceanem i wynosiło odpowiednio 0,27°C i 0,13°C  na dekadę. 

Szczególnie ciepłym okresem okazała się druga połowa XX wieku i pierwsza dekada XXI w. Na 
półkuli północnej był to najcieplejszym okres na przestrzeni 1300 lat. Najwyraźniej zmiany 
zaznaczyły się w wysokich szerokościach geograficznych w okresach zimowym i wiosennym. 
Globalny trend zmian temperatury sprzyja powiększaniu się obszarów objętych suszą lub 
pustynnieniem – z jednej, a wzrostowi częstotliwości występowania ekstremalnych opadów - 
z drugiej strony. Na wielu większych obszarach zaznaczyła się długookresowa tendencja 
zmian wysokości opadów atmosferycznych, choć zmiany te są bardzo zróżnicowane 
przestrzennie i czasowo. W latach 1900˗2005 wysokość opadów wzrosła znacząco we 
wschodnich częściach Ameryki Północnej i Południowej, północnych regionach Europy, w 
północnej i centralnej Azji. Opady istotnie  zmalały natomiast na obszarze Sahelu, w basenie 
Morza Śródziemnego, południowej Afryce oraz w części południowej Azji. Na wielu 
obszarach znacząco zwiększyła się intensywność opadów, a deszcze o dużym natężeniu 
częściej występowały nawet na terenach o zmniejszonej całkowitej sumie opadów. 
Wzrostowi temperatury towarzyszy podnoszenie się poziomu morza. Poziom morza, który w 
latach 1961˗2003 podnosił się średnio o 1,8 mm/rok, w latach 1993˗2003 wzrastał już w 
tempie 3,1 mm/rok. W dużym stopniu przyczyniły się do tych zmian wody z topniejących 

http://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/04/rys1-raport_syntetyczny_IPCCC2007.jpg
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lodowców Grenlandii, Alaski, Arktyki i obszarów górskich Azji, ale również – a może przede 
wszystkim – rozszerzalność cieplna wody. 
Średni roczny zasięg lodu morskiego w Arktyce zmniejszał się od roku 1978 w tempie 2,7% 
na dziesięciolecie, ze znacznie silniejszym spadkiem w okresie lata w tempie – 7,4%. Średnia 
grubość lodu morskiego w środkowej części Arktyki zmniejszyła się aż o 1 m w dekadzie 
1987-1997. 
Częstość występowania i/lub natężenie niektórych ekstremalnych zjawisk pogodowych w 
ciągu ostatnich 50 lat uległa zmianie, i tak: 

 chłodne noce i dni oraz przymrozki występują rzadziej na większości obszarów 
lądowych średnich szerokości geograficznych, a częściej dni upalne i ciepłe noce , 

 fale upałów są częstsze na większości obszarów lądowych, 
 na większości obszarów wzrosła częstość występowania opadów nawalnych oraz 

zwiększył się udział opadów nawalnych w ogólnej sumie  opadów, 
 od roku 1975 w wielu rejonach zwiększyła się częstość występowania ekstremalnie 

wysokiego poziomu morza, 
 w systemach hydrologicznych obserwowany jest zwiększony odpływ i wcześniejsze 

maksimum wiosennego przepływu w rzekach o zasilaniu śnieżnym i lodowcowym oraz 
wzrost temperatury jezior i rzek w wielu regionach, co wpływa na strukturę termiczną 
oraz jakość wody. 

  
Wpływ zmian klimatu na systemy przyrodnicze 

Obecne ocieplenie silnie wpływa m.in. na lądowe systemy biologiczne, obejmując takie 
zmiany, jak: 

 wcześniejsze rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego na wiosnę, 
 przyspieszenie faz fenologicznych roślin, 
 migracje ptaków i wcześniejszy okres lęgowy, 
 przesunięcie granic występowania pewnych gatunków roślin i zwierząt ku biegunom 

oraz ku wyżej położonym siedliskom. 

Obserwowane zmiany w morskich i słodkowodnych systemach biologicznych są związane z 
wzrastającą temperaturą wody oraz ze zmianami pokrywy lodowej, zasolenia, poziomu tlenu 
i jego obiegu. Wspomniane zmiany obejmują: przesunięcia zakresów występowania oraz 
zmiany dotyczące obfitości glonów, zooplanktonu i ryb w morzach i jeziorach nizinnych i 
górskich w wysokich szerokościach geograficznych oraz zmiany zasięgu i wcześniejszej 
migracji ryb w rzekach. 
Prognozowane na XXI wiek ocieplenie wykazuje, niezależnie od przyjętego scenariusza 
klimatycznego, podobny do obserwowanego w ostatnich kilku dekadach, geograficzny 
rozkład zmian. Silniejsze ocieplenie, analogiczne z obecnie występującymi trendami, jest 
spodziewane nad lądami oraz w bardzo wysokich szerokościach geograficznych, słabsze w 
rejonie Oceanu Południowego (w pobliżu Antarktyki) i nad północną częścią Północnego 
Atlantyku. 
Wzrost wysokości opadów jest bardzo prawdopodobny w wysokich szerokościach 
geograficznych, podczas gdy zmniejszenie wysokości opadów (o blisko 20% w 2100 roku) jest 
prawdopodobne na większości subtropikalnych obszarów lądowych – zgodnie z 
obserwowanymi obecnie już trendami. 
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Częściowa utrata masy lądolodów w rejonach polarnych, odtajanie wieloletniej zmarzliny 
oraz zwiększenie objętości wody morskiej, wynikające ze wzrostu temperatury 
(rozszerzalność cieplna wody) – w przyszłości mogą pociągać za sobą podniesienie się 
poziomu morza nawet o klika metrów, zasadnicze zmiany linii brzegowej i podtopienia nisko 
położonych obszarów z najsilniejszym efektem na obszarach delt i niewielkich wysp. 
Utrzymująca się przez tysiąclecia dalsza utrata masy lodu doprowadziłaby do niemal 
całkowitego stopienia się lądolodu Grenlandii, co spowodowałoby podniesienie się poziomu 
morza o około 7 m. Współczesne modele klimatyczne przewidują, że tego typu zmiany będą 
występowały w bardzo odległej skali czasu (tysiącletniej), jeśli oszacowany wzrost globalnej 
temperatury powietrza od 1,9°C do 4,6°C (w stosunku do okresu przedprzemysłowego) nie 
zostanie powstrzymany. 

Będą się nasilać tendencje zmian zasięgu i rozmiaru kriosfery. Wraz z postępującym 
ociepleniem obszar zalegania pokrywy śnieżnej stopniowo skurczy się. Na większości 
obszarów występowania wiecznej zmarzliny przewidywane jest powszechne zwiększenie 
głębokości sezonowego rozmarzania gruntu. Według wszystkich globalnych modeli 
klimatycznych lód morski ulegnie stopieniu, w niektórych projekcjach Arktyka już w ostatnich 
latach XXI wieku późnym latem będzie niemal w całości wolna od lodu. 
Zmiany klimatu, poprzez znaczące oddziaływanie na ekosystemy, będą wpływać zarówno na 
indywidualne gatunki, jak i na całe ekosystemy i związane z nimi funkcje, od których 
uzależniona jest ludzkość. Ekosystemy pełnią istotną funkcję w regulacji klimatu za 
pośrednictwem torfowisk, terenów podmokłych i głębin morskich, które stanowią ważne 
miejsce magazynowania dwutlenku węgla. Oprócz tego ekosystemy słonych bagien i wydmy 
pełnią funkcję ochronną przed sztormami. Inne funkcje ekosystemu takie jak dostarczanie 
wody pitnej, produkcja żywności i dostarczanie budulca, znajdą się również pod negatywnym 
wpływem zmian klimatu. Z kolei zakwaszenie wód oceanu może zakłócić wiele procesów 
abiotycznych i biotycznych (np. rozpuszczanie rafy koralowej czy skorupek wapiennych 
ślimaków). Niektóre dotychczasowe praktyki w zakresie użytkowania gruntów i decyzje 
dotyczące planowania (np. zabudowywanie terenów zalewowych) oraz wykorzystywanie 
zasobów morskich w sposób niezgodny ze zrównoważonym rozwojem (np. przełowienie) 
zwiększyły stopień wrażliwości ekosystemów i systemów społeczno-gospodarczych na 
zmiany klimatu, a tym samym doprowadziły do zmniejszenia ich możliwości adaptacyjnych. 
W tak gwałtownie zmieniających się warunkach klimatycznych należy spodziewać się utraty 
różnorodności biologicznej i zanikania całych ekosystemów, w tym ekosystemów morskich. 
Prognozy zmian klimatu opracowane są przy pomocy globalnych i regionalnych modeli 
klimatycznych dobrze odwzorowują elementy klimatu w dużej skali. Wciąż jednak występują 
trudności z dokładnością prognoz w symulacjach modelowych i wskazaniem przyczyn i 
dalszych konsekwencji obserwowanych zmian klimatu w mniejszej skali. 
  
Wrażliwość na zmiany klimatu w skali regionów w Europie 

Skutki obecnych i przyszłych zmian klimatu są i będą znacząco zróżnicowane na terenie 
Europy, w różnym stopniu odczuwalne i w systemach, i w sektorach. Najbardziej uciążliwe 
będą dla regionów słabiej rozwiniętych, posiadających mniejsze możliwości adaptacji do 
zachodzących zmian. Zwiększająca się wraz z ociepleniem klimatu częstotliwość groźnych 
zjawisk pogodowych spowoduje wzrost strat ekonomicznych liczonych w miliardach euro i 
stanowić będzie wielkie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 
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Tabela 1. Wykaz zdarzeń katastrofalnych we Europie w latach 1998-2009 (wg EEA 2010) 

 

 Z tabeli 1. wynika, że spośród zjawisk ekstremalnych występujących na przełomie wieków, 
trzy powinny być szczególnie uwzględniane w strategiach adaptacyjnych – upały , powodzie i 
silne wiatry – ze względu na częstotliwość występowania (82% zjawisk), wielkość strat 
materialnych (71,6%) i liczbę ofiar śmiertelnych. Zjawiska te stanowią największe zagrożenie 
dla życia i zdrowia mieszkańców Europy.  Liczba ofiar ekstremalnych zjawisk klimatycznych 
kilkakrotnie przekracza liczbę ofiar trzęsień ziemi. Okazuje się, że najgroźniejszym zjawiskiem 
z punktu widzenia życia człowieka są fale upałów, które w latach 1998-2009 stały się 
przyczyną śmierci 77 551 osób w Europie. Z ich występowaniem wiążą się także susze, które 
wpływają na dostępność wody dla przyrody i funkcjonowania człowieka. W rozwiniętych, 
bogatych krajach europejskich, powodzie i silne wiatry powodowały największe straty 
materialne przekraczające znacznie wartość zniszczeń wywołanych trzęsieniami ziemi – 
96,511 mld euro. 

Prognozowane na koniec XXI wieku zmiany warunków klimatycznych w Europie wykazują 
duże zróżnicowanie przestrzenne  stopnia oddziaływania klimatu na gospodarkę, środowisko 
i życie ludności (por. rys. 2 i 3). 

 

 

 

 

 

 

 

http://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/04/Tabela-1.-Wykaz-zdarze%C5%84-katastrofalnych-we-Europie-w-latach-1998-2009.jpg
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Rysunek 2. Zmiany średniej rocznej temperatury dla okresu 2071-2100 (Projekt Peseta- 
http://peseta.jrc.es) 
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Rysunek 3. Zmiany średniej rocznej sumy opadów w okresie 2071-2100 (źródło jw.) 

 Prognozy zmian temperatury wskazują, że do końca stulecia średnia roczna temperatura 
powietrza w Europie wzrośnie od 2°C do ponad 6°C ponad poziom z roku 1990. Spowoduje 
to wzrost poziomu morza oraz wzrost częstości występowania niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych (susze, powodzie, huragany i in.). 
 Jak wynika z analiz wyników modeli klimatycznych, szczególnie wrażliwymi na zmiany 
klimatu obszarami w Europie będą tereny górskie, strefy wybrzeża, obszary mokradeł i 
Europa Południowa. Zmiany te będą miały niekorzystny wpływ na większości obszaru 
kontynentu, choć w niektórych regionach można mówić o pozytywnych efektach tych zmian. 

 

http://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/04/rys3-zmiany_sredniej_rocznej_sumy_opadow2071-2100.jpg
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Tabela. 2. Najważniejsze przeszłe i prognozowane oddziaływania i skutki zmian klimatu dla 
głównych regionów biogeograficznych Europy (EEA, 2008) 

 

http://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/04/regiony.jpg
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Do najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu regionów należy Europa Południowo-
Wschodnia, basen Morza Śródziemnego i Europa Środkowa, gdzie zarówno systemy 
naturalne, jak i gospodarcze, znajdują się pod wpływem zarówno zmian klimatu jak i zmian w 
użytkowaniu powierzchni ziemi. Natomiast Europa Północna i niektóre regiony Europy 
Zachodniej mogą na zmianach klimatu skorzystać, zwłaszcza w sektorze rolnictwa. 
Obszary górskie i subpolarne 
Wzrost temperatury powietrza negatywnie wpływa na pokrywę śnieżną, lodowce, wieczną 
zmarzlinę, a w konsekwencji m.in. na gospodarkę wodną, turystykę zimową i infrastrukturę. 
Wraz z ociepleniem zwiększa się także ryzyko utraty gatunków i ekosystemów. Obszary 
górskie, takie jak np. Alpy, Pireneje, Karpaty, pozostają szczególnie wrażliwe na zmiany 
klimatu i już obecnie negatywny wpływ wzrastającej temperatury jest tam odczuwalny. 
Strefa brzegowa 
Obszar wybrzeża znajduje się pod wyraźnym wpływem rosnącego poziomu morza oraz 
zmian  częstości i intensywności sztormów. Stanowią one zagrożenie dla ekosystemów, 
infrastruktury, osiedli, turystyki i zdrowia ludności. Szczególnie zagrożone są ekosystemy  i 
infrastruktura Bałtyku, Morza Śródziemnego i Czarnego. Należy się spodziewać znaczących 
strat  obszarów podmokłych na wybrzeżach Bałtyku i Morza Śródziemnego. 
Ekosystemy i różnorodność biologiczna 
Obserwowany wzrost temperatury powietrza i zmiana wysokości opadu atmosferycznego już 
powodują zmiany różnych aspektów funkcjonowania europejskich systemów przyrodniczych. 
Najbardziej wrażliwe na zmiany podstawowych elementów klimatu są ekosystemy polarne i 
górskie, mokradła położone na wybrzeżach i ekosystemy na wybrzeżu Morza Śródziemnego. 
Przewidywane zmiany stanowią zagrożenie dla wszystkich ekosystemów europejskich. 
Rolnictwo i rybołówstwo 
Zmiany klimatu i wzrost koncentracji CO2  mogą mieć pozytywny wpływ na produkcję 
roślinną i zwierzęcą w północnej Europie w wyniku wydłużenia sezonu wegetacyjnego i 
zwiększenia produktywności. W południowej i wschodniej Europie wpływ ten będzie 
negatywny. Należy spodziewać się zmian w szlakach wędrówek ryb, jednak poważniejszym 
problemem dla rybołówstwa jest nadmierne/grabieżcze eksploatowanie łowisk. 
Leśnictwo 
W północnej Europie zwiększy się produktywność lasów. Natomiast w rejonie 
śródziemnomorskim i w kontynentalnej części należy oczekiwać spadku produktywności ze 
względu na zwiększoną częstotliwość susz. Zwiększy się ryzyko pożarów w pd. Europie. 
Zasoby wodne 
Wzrost temperatury i zmiana przebiegu opadów spowodują wzrost zagrożenia deficytem 
wody  i pogorszenie jej jakości w południowych i południowo-wschodnich regionach Europy. 
Należy oczekiwać zmiany częstotliwości i intensywności powodzi i susz, które spowodują 
znaczne szkody  finansowe i zwiększą liczbę wypadków śmiertelnych w całej Europie. 
Turystyka 
Wzrost niestabilności pokrywy śnieżnej będzie ograniczać turystykę i sporty zimowe. 
Zmniejszenie dostępu do wody i pogorszenie jej jakości oraz intensywne fale upałów w 
południowej Europie mogą znacząco ograniczyć turystykę letnią. Jednocześnie poprawią się 
warunki dla rozwoju turystyki w północnych częściach Europy. 
Zdrowie człowieka 
Zmiany częstości występowania i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych i 
klimatycznych będą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludności zamieszkującej Europę. 
Negatywny wpływ może być bezpośredni (fale upałów, powodzie) lub pośredni, jak 



Projekt FAIR VILLAGE – WIEŚ OTWARTA. Materiały pomocnicze 

46 
 

rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez owady. Szczególnie zagrożone będą 
osoby starsze z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej. 
Sektor energetyczny 
Wzrost temperatury w lecie przyczyni się do zwiększenia zapotrzebowania na energię 
elektryczną wykorzystywaną do celów klimatyzacyjnych, zwłaszcza w południowej Europie. 
Taki wzrost zapotrzebowania z jednoczesnym ograniczeniem produkcji w elektrowniach 
wodnych z powodu zmniejszonych zasobów i ograniczoną dostępnością wody do chłodzenia 
w elektrowniach, może powodować zakłócenia w dostawach energii elektrycznej. 
Źródło:  www.biomasa.org 

Ogólnopolskie inicjatywy na rzecz ochrony klimatu 

„Klimat dla rolników”- Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 
 Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego 
zrzeszającą organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski.  Polska 
Zielona Sieć realizuje obecnie projekt „Klimat dla rolników”. Projekt angażuje w działania i 
dyskusje różnorodne grupy, których temat dotyczy – stowarzyszenia rolników i przetwórców, 
lokalne grupy działania, indywidualnych rolników i przetwórców, przedstawicieli lokalnych 
samorządów i izb rolniczych, studentów, ekologiczne organizacje pozarządowe, naukowców, 
ekspertów, osoby zainteresowane zrównoważonym rozwojem, konsumentów oraz 
użytkowników Internetu. Projekt jest częścią międzynarodowego projektu “ClimATE 
change”, której partnerami są organizacje pozarządowe z Niemiec, Włoch, Malty, Francji, 
Afryki oraz Ameryki Południowej. 

LIFE+ Dobry Klimat dla Powiatów – Instytut na Rzecz Ekorozwoju 
Organizacje pozarządowe skupiają się przede wszystkim na prowadzeniu działalności 
edukacyjnej i zwiększającej świadomość społeczeństwa w zagadnieniach zmian klimatu.  
Do takich działań należy projekt „Dobry Klimat dla Powiatów”, który jest projektem 
realizowanym przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju skierowanym do samorządów. 

 Naprawmyto.pl – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 
Inicjatorem i fundatorem budowy serwisu Naprawmyto.pl jest Fundacja im. Stefana 
Batorego. Za koordynację prac nad powstaniem serwisu odpowiada Pracownia Badań i 
Innowacji Społecznych „Stocznia”. Ostateczny kształt serwisu jest efektem współpracy z 
przedstawicielami kilkunastu organizacji pozarządowych. Serwis Naprawmyto.pl umożliwia 
swoim użytkownikom zgłaszanie problemów w przestrzeni publicznej, zaobserwowanych w 
najbliższym otoczeniu. Podstawową funkcją serwisu jest mapowanie i zgłaszanie problemów 
i spraw wymagających załatwienia w przestrzeni publicznej, dotyczących infrastruktury, 
bezpieczeństwa czy usług publicznych (np. uszkodzone wały przeciwpowodziowe). Każde 
zgłoszenie jest rejestrowane w systemie a odpowiedni komunikat przekazywany do instytucji 
publicznych odpowiedzialnych za daną sprawę. Tym sposobem serwis może służyć jako kanał 
dwustronnej komunikacji na linii władza-obywatele. W pracach serwisu bierze udział na razie 
8 gmin (Czerwonak, Lublin, Marki, Nysa, Przemyśl, Szczecin, Toruń, Zamość), użytkownicy 
zgłosili 13.200 alertów, z czego 4.285 jest już naprawionych. Wiele ze zgłoszonych alertów 
dotyczyło stanu rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, etc. Dzięki zgłoszeniom 
mieszkańców, władze podejmowały stosowne interwencje. 

Źródło: http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/inicjatywy-ogolnopolskie/  

http://www.biomasa.org/
http://klimada.mos.gov.pl/life/
http://www.chronmyklimat.pl/DOKLIP
http://www.chronmyklimat.pl/DOKLIP
http://naprawmyto.pl/
http://naprawmyto.pl/
http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/inicjatywy-ogolnopolskie/
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2014: NAJCIEPLEJSZY ROK W HISTORII POMIARÓW 

Dwie niezależne instytucje amerykańskie: NOAA i NASA ogłosiły, że 2014 rok okazał się 
najcieplejszym w historii pomiarów, czyli od 1880 roku. Wyniki pomiarów zostały 
ogłoszone na wspólnej konferencji 16 stycznia 2015 roku. Według NASA odchylenie 
temperatury przy powierzchni ziemi od średniej 1950-81 wyniosło 0,68oC, z kolei według 
NOAA było to 0,69oC. Wg NASA 2014 rok pobił dotychczasowego rekordzistę, którym był 
2010 rok o 0,02oC, a według NOAA o 0,04oC. Rekord został też ogłoszony przez japońską 
agencję meteorologiczną JMA oraz niezależną grupę badaczy Berkeley Earth. Rezultaty 
brytyjskiego centrum Hadleya nie zostały jeszcze opublikowane. 

Temperatura dolnej troposfery wg analizy UAH (University of Alabama Huntsville) była 
trzecią najwyższą w historii pomiarów, a wg analizy RSS (Remote Sensing Systems) szóstą. 
Serie te są szczególnie wrażliwe na występowanie podnoszącego temperaturę zjawisko El 
Niño, które w tym roku nie miało miejsca. 

Sytuacja według NASA 

 

Rys. 1. Odchylenie temperatury od średniej z lat 1951-1980 w 2014 roku. Dane NASA 

Dane NASA pokazują, że w ubiegłym roku niewiele było na Ziemi miejsc, w których średnia 
temperatura spadła poniżej średniej wieloletniej. Ograniczały się one jedynie do niewielkich 
obszarów w Ameryce Północnej, części Antarktydy i kilku innych mniejszych obszarów w 
różnych częściach świata. 

Jak widać na wykresie poniżej, tegoroczny rekord wpisuje się w trend wzrostu średniej 
temperatury Ziemi, który rozpoczął się już na początku XX wieku. W pierwszej połowie wieku 

http://www.nasa.gov/press/2015/january/nasa-determines-2014-warmest-year-in-modern-record/
http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/ytd/12/1880-2014
http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/ytd/12/1880-2014
http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/ann_wld.html
http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/ann_wld.html
http://static.berkeleyearth.org/memos/Global-Warming-2014-Berkeley-Earth-Newsletter.pdf
http://www.nasa.gov/sites/default/files/gistemp_map_2014_withyear.jpg
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było on częściowo spowodowane przez wyższą aktywność słoneczną. Jednak od lat 70. 
wzrostu temperatury nie da się wyjaśnić czynnikami naturalnymi – działają one bowiem w 
kierunku ochłodzenia. Aktywność Słońca w ostatnich dekadach spadała, a aktywność 
słoneczna w ostatnim cyklu jest wyjątkowo niska. W ostatnich latach obserwujemy też 
częstsze występowanie obojętnej lub zimnej (La Niña) fazy ENSO na Pacyfiku, co również 
powinno przynieść raczej spadek niż wzrost średniej temperatury. 

 

 

Rys. 2. Zmiany średniej temperatury powierzchni Ziemi w latach 1880-2014 względem okresu 
bazowego 1951-1980. Czerwona linia oznacza 5-letnią średnią. Dane NASA 

Wzrost temperatury atmosfery przy powierzchni Ziemi to tylko jeden z objawów 
kumulowania się energii w ziemskim systemie klimatycznym, powodowanego przez wzrost 
ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. Większość (ponad 90%) tej energii trafia do 
oceanów, które szybko nagrzewają się. 

Podobnie sytuację widzi NOAA 

Przedstawiona przez NOAA mapa względnych temperatur przedstawia sytuację w roku 2014 
podobnie jak dane NASA: temperatury poniżej średniej występowały w niewielu miejscach. 
Niezwykle ciepło było w Europie, w której rok 2014 zapisał się jako najcieplejszy co najmniej 
od 500 lat, bijąc poprzedni rekord z 2007 roku o 0,3°C. Również w Polsce był to najcieplejszy 
rok w historii pomiarów. 

 

http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A2.gif
http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/news/europeswarmestyearonrecord.html
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/news/europeswarmestyearonrecord.html
http://meteomodel.pl/BLOG/?p=8907
http://meteomodel.pl/BLOG/?p=8907


Projekt FAIR VILLAGE – WIEŚ OTWARTA. Materiały pomocnicze 

49 
 

 

Rys. 3. Odchylenia temperatur na świecie od średniej z XX wieku w 2014 roku. Temperatury nad 
lądami były czwartymi najwyższymi w historii. Temperatury na oceanami były najwyższe w historii. 

Dane NOAA 

 

Rys. 4. Zmiany średniej temperatury powierzchni Ziemi w latach 1880-2014 względem średniej z XX w. Dane NOAA 

Zarówno według pomiarów NASA jak i NOAA, ostatnie kilkanaście lat było najcieplejszymi w 

historii pomiarów. Dziewięć z dziesięciu najcieplejszych lat w 135-letnim okresie pomiarów 

miało miejsce w XXI wieku. 

http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2014/13
http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/ytd/12/1880-2014
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JMA 

Japońska Agencja Meteorologiczna stwierdziła, że ostatni rok był o 0,27°C cieplejszy od 

średniej z okresu 1981-2010 (czyli o 0,63°C cieplejszy od średniej z XX wieku), co również 

uczyniło z niego najcieplejszy rok w historii pomiarów. 

 
Rys. 5. Odchylenie temperatury od średniej z lat 1981-2010. Linia niebieska to średnia 5-letnia. 

Czerwona linia pokazuje długoterminowy trend liniowy. Dane JMA 

Berkeley Earth 
Rekord w wysokości średniej temperatury powierzchni Ziemi potwierdzają także naukowcy z 
Berkeley, opracowujący serię pomiarową Berkeley Earth (rysunek poniżej). Szczególną 
uwagę zwraca rekordowa temperatura nad powierzchnią oceanów. 

 
Rys. 6. Odchylenie temperatury od średniej z lat 1961-1990. Dane Berkeley Earth 

http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/ann_wld.html
http://static.berkeleyearth.org/memos/Global-Warming-2014-Berkeley-Earth-Newsletter.pdf
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Analiza danych pomiarowych pokazuje też miejsca, w których ostatni rok był najcieplejszym 
w historii pomiarów. Zdecydowanie przeważają miejsca, w których został pobity rekord 
wysokich temperatur średniorocznych. Należą do nich m.in. Europa i Polska. 

 

Rys. 7. Miejsca z rekordowo wysoką i rekordowo niską temperaturą średnioroczną. 
Dane Berkeley Earth 

Grudzień 2014 
Warto zwrócić uwagę także na ostatni miesiąc. Według NASA był drugim najcieplejszym w 
historii pomiarów grudniemz temperaturą 0,72oC wyższą od średniej z lat 1951-80. Cieplejszy 
był jedynie grudzień z 2006 roku z odchyleniem 0,74oC. 

Co dalej? 
Jest bardzo prawdopodobne, że obecny rekord nie utrzyma się długo, a tytuł najcieplejszego 
roku w historii zajmie wkrótce rok 2015. Prognozuje to m.in. brytyjski MetOffice. Będzie to 
szczególnie prawdopodobne, jeśli na Pacyfiku rozwinie się El Niño. 

 
Rys. 8. Koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze w ciągu ostatnich 800 tysięcy lat, oraz wartość 
odczytu danych Mauna Loa z połowy stycznia 2015 roku. Dane Scripps Institution of Oceanography 

http://static.berkeleyearth.org/memos/Global-Warming-2014-Berkeley-Earth-Newsletter.pdf
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
http://www.metoffice.gov.uk/news/releases/archive/2014/2015-global-temp-forecast
https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/
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Koncentracja CO2 w atmosferze przekracza już 400 ppm, a ilość spalanych paliw kopalnych 
jest sięga 10 GtC (mld ton ekwiwalentu węgla). Nawet gdyby możliwe było zatrzymanie 
emisji CO2 do atmosfery, zmiana średniej temperatury powierzchni Ziemi względem czasów 
przedprzemysłowych sięgnąć powinna 2°C (wielkość ta nie została jeszcze osiągnięta ze 
względu na bezwładność cieplną oceanów oceanów i chłodzący wpływ aerozolu 
atmosferycznego). Już w połowie tego wieku wzrost średniej temperatury powierzchni 
naszej planety może jednak przekroczyć ten próg, uznawany za próg poważnej destabilizacji 
klimatu. 

Po przekroczeniu tego progu coraz bardziej prawdopodobne będzie stawać się przekroczenie 
punktów krytycznych zmiany klimatu i zadziałanie wzmacniających ocieplenie dodatnich 
sprzężeń zwrotnych, takich jak zanik lodu w Arktyce, emisja metanu z wiecznej zmarzliny czy 
hydratów i wiele innych zjawisk. 

Niestety, coraz większe grono naukowców uważa, że ocieplenie o ponad 2°C jest już 
nieuniknione. Czasu na zapobieżenie niebezpiecznemu wzrostowi temperatury jest niewiele. 

Hubert Bułgajewski, konsultacja merytoryczna prof. Szymon Malinowski 

Źródło:  
http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/2014-najcieplejszy-rok-w-historii-pomiarow-71  

 

Zmiany klimatu a prawa człowieka 

„Nie ulega wątpliwości, że w obrębie wspólnoty międzynarodowej opartej na zasadzie 
praworządności i na powszechnych wartościach równości, praw człowieka i godności, jest 
rzeczą ze wszech miar naganną, aby małe, podatne na zagrożenia społeczności, których 
możliwości ochrony są niewielkie lub nawet żadne, cierpiały wskutek działań ze strony innych, 
silniejszych i bogatszych w zasoby krajów, których nie mogą kontrolować”.  

Prezydent Gayoom, Republika Malediwów 

“Konwencja Praw Człowieka jest istotna, ponieważ zmiany klimatyczne powodują naruszenia 
praw człowieka. Perspektywa ochrony praw człowieka może również być pomocna w 
wypracowaniu podejścia do zmian klimatycznych.”  

Mary Robinson, przewodnicząca Realising Rights. 

Zmiany klimatyczne powodują naruszenia praw człowieka na olbrzymią skalę. 
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi, że „W żadnym przypadku 
nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji”. Jak jednak wynika ze 
szczegółowej dokumentacji Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), 
nieprzerwane, nadmierne emisje gazów cieplarnianych będące skutkiem działań bogatych 
krajów prowadzą do pozbawienia milionów ludzi wody, gleby i ziemi, a więc zasobów, które 
pozwalają im utrzymać się przy życiu. Oxfam International jest zdania, że zapewnienie 
realizacji praw człowieka jest niezbędnym krokiem na drodze do wydźwignięcia ludzkości z 
ubóstwa i niesprawiedliwości. 

http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/o-co-chodzi-z-progiem-wzrostu-temperatury-o-2c-61
http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/o-co-chodzi-z-progiem-wzrostu-temperatury-o-2c-61
http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/2014-najcieplejszy-rok-w-historii-pomiarow-71
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Nasi pracownicy i partnerzy lokalni pracują ze społecznościami w ponad 100 krajach i coraz 
częściej są świadkami dotkliwego i niszczycielskiego wpływu, coraz bardziej 
rozpowszechnionych i dotkliwych zmian klimatycznych na perspektywy rozwoju ubogich. 
Według IPCC, w niektórych częściach Afryki zmiany klimatyczne mogą już w 2020 r. 
doprowadzić do zmniejszenia o połowę zbiorów z upraw nawadnianych przez opady 
atmosferyczne, a także spowodować, że kolejne 50 milionów ludzi stanie w obliczu groźby 
głodu. 

Niemal pół miliona osób zamieszkuje obecnie wyspy zagrożone zagładą z powodu 
podniesienia poziomu mórz. Co więcej, nawet miliard mieszkańców Azji może do 2050 r. 
stanąć w obliczu deficytu wody z powodu topniejących lodowców. Tego rodzaju 
oddziaływania mogą z kolei doprowadzić do masowych migracji międzynarodowych oraz 
narastających konfliktów na tle ograniczonych zasobów. 

Bogate kraje poprzez emisję gazów cieplarnianych de facto naruszają prawa milionów 
najuboższych mieszkańców globu. Dwadzieścia trzy bogate kraje, w tym USA, kraje Europy 
Zachodniej, Kanada, Australia i Japonia, są zamieszkiwane przez zaledwie 14% światowej 
populacji, jednak w okresie od 1850 r. wytworzyły 60% światowej emisji dwutlenku węgla, a 
obecnie w dalszym ciągu wytwarzają 40% rocznej emisji tego gazu. W 1992 r. kraje te 
zobowiązały się do przywrócenia, w terminie do 2000 r., swoich rocznych emisji do 
poziomów z 1990 r. Jednak do 2005 r. dopuściły one do wzrostu łącznej emisji o ponad 10% 
w stosunku do poziomu z 1990 r., przy czym w Kanadzie, Grecji, Irlandii, Nowej Zelandii, 
Portugalii, Hiszpanii i USA wzrost ten przekroczył 15%. 

Nieumiejętność tych krajów do podjęcia działań, doprowadziła do powstania ryzyka – nie 
tylko z naukowego ale i politycznego punktu widzenia – że klimat ociepli się o więcej niż próg 
krytyczny, wynoszący 2°C. W ekonomii, która wywiera wpływ na wiele toczących się obecnie 
debat dotyczących polityki klimatycznej, decyzje podejmowane są na podstawie 
zbilansowania zysków i strat. Biorąc jednak pod uwagę globalny kontekst zagadnienia, jak 
można w ogóle porównywać koszty finansowe redukcji emisji w najbogatszych krajach z 
kosztami zmian klimatycznych, ponoszonymi przez najuboższą ludność świata? Implikacje 
takiej „wymiany” są przerażające. 

Priorytetowe traktowanie praw człowieka stanowi alternatywę dla założenia, że wszystko – 
od dwutlenku węgla po niedożywienie – można wycenić, porównać i przehandlować. 
Zapewniają one każdemu zasadnicze moralne prawo dostępu do rzeczy niezbędnych do 
życia, takich jak wyżywienie, woda, schronienie i bezpieczeństwo, bez względu na posiadany 
majątek czy władzę. 

W czasie opracowywania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r., jej autorzy nie 
mogli przewidzieć złożoności powiązań na szczeblu ogólnoświatowym, powstałych w wyniku 
zmian klimatycznych. Należy niezwłocznie rozwinąć przepisy odnoszące się do praw 
człowieka oraz właściwe instytucje tak, aby stawić czoła temu bezprecedensowemu 
wyzwaniu i umożliwić powstrzymanie dalszego ogólnoświatowego naruszania praw 
człowieka przez nadmierne emisje gazów cieplarnianych z bogatych krajów. 

Przeczytaj cały raport “Zmiany klimatu a prawa człowieka“. 

 

Źródło: http://zielonasiec.pl/publikacje/zmiany-klimatu-a-prawa-czlowieka/ 

http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/cwhr_PL.pdf
http://zielonasiec.pl/publikacje/zmiany-klimatu-a-prawa-czlowieka/
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Suwerenność żywnościowa 

Suwerenność żywnościowa to jedno z kluczowych zagadnień dla realizacji idei 
zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju na Ziemi. Jest to jednocześnie bardzo złożone 
zagadnienie, o wielu aspektach. Głównym z nich jest panujący ciągle wielu regionach świata 
głód, a także, niedożywienie.  
Według Banku Światowego problem głodu dotyczy mniej więcej 1/3 mieszkańców krajów 
Trzeciego Świata. Nawet jeśli ilość spożywanych kalorii zaspokaja zapotrzebowanie 
organizmu, to często problem stanowi niewłaściwa dieta, w której zbyt mało jest produktów 
pochodzenia zwierzęcego. Spożywanie posiłków bardzo jednorodnych, które dostarczają 
tylko pewnych składników, monotonna dieta określane są często mianem tzw. głodu 
jakościowego. Każdego roku aż 15 mln ludzi umiera z powodu głodu, a kolejne 500 mln cierpi 
niedożywienie. Dodatkowo zbyt skromna dieta sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób, 
z którymi nie radzą sobie wycieńczone organizmy. Najczęściej ofiarami głodu padają 
ci najsłabsi, a zatem dzieci i osoby starsze. Niedożywienie, szczególnie wśród dzieci, to 
problem występujący przede wszystkim w najbiedniejszych krajach świata. Statystycznie, w 
krajach rozwijających się co piąte dziecko w wieku do 5. roku życia jest niedożywione. W 
samej Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej sytuacja wygląda jeszcze gorzej - 
odpowiednio w regionach tych 32% i 22% dzieci jest niedożywionych. 

Problem niedostatku pożywienia nie wynika już, dzięki rozwojowi nauki i techniki, z 
ograniczonego potencjału rolnictwa czy też negatywnych zjawisk naturalnych. Jest to w dużej 
mierze pochodna ograniczonego dostępu wielu społeczności do środków umożliwiających 
zaspokajanie ich potrzeb żywnościowych, czy to poprzez produkcję czy tez zakup żywności. 
Jest to z kolei rezultat, z jednej strony - niesprawiedliwego systemu światowego handlu, z 
drugiej – panujących w wielu krajach wewnętrznych nierówności ekonomicznych. Jednym z 
głównych przejawów tych ostatnich jest ograniczony dostęp mieszkańców wsi do ziemi - jej 
koncentracja w rękach ograniczonych liczbowo grup społecznych. Ale nawet gdy mieszkańcy 
wsi posiadają pewną ilość ziemi, konkurencja ze strony masowej produkcji żywności, często 
zagranicznej, nie pozwala im na godziwe życie.  
 
Z kwestią własności ziemi powiązana jest kwestia jej przeznaczenia. Decydują o nim korzyści 
ekonomiczne właścicieli, a nie potrzeby żywnościowe ludności danego kraju. Często, coraz 
częściej, przeznacza się ja na tak zwane uprawy przemysłowe, nie służące zaspokojeniu 
potrzeb żywnościowych, gdyż to się bardziej opłaca. Olbrzymie pola kukurydzy w Brazylii nie 
są źródłem pożywienia dla ludzi i paszy dla zwierząt, lecz paliwa dla pojazdów.  Coraz częściej 
ta opłacalność wynika z rządowych dopłat określonej produkcji roślinnej lub produktów 
będących ich pochodną (np. paliw). Przykłady znamy także z naszego polskiego podwórka.  
W efekcie zmniejsza się podaż żywności, a więc rośnie jej cena. 

Częścią problemu jest więc niewłaściwa polityka rolna, zarówno na poziomie 
międzynarodowym jak i lokalnym, konserwująca, a nawet zwiększająca nierówności w 
dostępie do środków produkcji żywności oraz korzyści z jej produkcji i sprzedaży. Ale 
winnymi sytuacji są nie tylko kapitał, rządy i instytucje międzynarodowe. Także i my jako 
konsumenci, podejmując decyzje zakupowe, często utrwalamy obecny niesprawiedliwy 
system produkcji i handlu żywnością. Chcąc zapłacić jak najmniej wspieramy tańszą, bo 
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masową produkcję żywności, odbywająca się kosztem środowiska naturalnego, a często 
także opartą na wyzysku pracowników rolnych w biedniejszych częściach świata. 

Suwerenność żywnościowa to także kwestia wyżywienia przyszłych pokoleń. 
Wielkoobszarowe monokultury rolne, wykorzystujące chemiczne nawozy i środki ochrony 
roślin są źródłem skażenia gleb i wód oraz przyczyniają się do erozji gleb. Są także powodem 
masowego wyrębu lasów, produkujących tlen i chroniących zasoby wodne Ziemi. Bez nich 
stale rosnąca populacja Ziemi nie przetrwa, a jeśli przetrwa to w znacznie gorszej kondycji 
zdrowotnej i ekonomicznej. 

Czymże jest więc suwerenność żywnościowa? Wg autorów publikacji „Żywność i 
demokracja”, wydanej przez Polską Zieloną Sieć” jest to „ … prawo społeczności i krajów do 
samodzielnego definiowania własnej polityki rolnej i żywnościowej, która umożliwia 
zaspokojenie potrzeb i oczekiwań ludności oraz osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, 
a jednocześnie nie szkodzi innym społecznościom. Daje ona priorytet lokalnej produkcji i 
konsumpcji żywności, ale nie wyklucza międzynarodowego handlu produktami rolnymi. 
Sprzyja jednakże kształtowaniu takiej polityki i praktyk handlowych, które najlepiej służą 
prawu ludności do zdrowej i kulturowo odpowiedniej żywności oraz bezpiecznej i 
ekologicznie zrównoważonej produkcji. Podstawową zasadą suwerenności żywnościowej jest 
nieodzowność demokratycznego udziału w kształtowaniu polityki rolnej i żywnościowej 
wszystkich, na których ma ona wpływ, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców 
terenów wiejskich”. 

Źródła wiedzy: 

● „Stwórzmy lepszą przyszłość. Sprawiedliwość żywnościowa w świecie ograniczonych 
zasobów”, Oxfam -   http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_444_raport_plon.pdf  
● „Czas na zmianę. Wybierz Lokalność !  Jak wspierać system żywnościowy przyjazny 
przyrodzie i ludziom?” Polska Zielona Sieć  
http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_522_czas_na_zmiane.pdf  
● „Czy do naszych samochodów tankujemy głód? Europejska polityka energetyczna 
szanująca prawo do żywności. Propozycje dla parlamentarzystów z Unii Europejskiej i 
krajów AKP”, CFSI, PKE, PZS  – 
http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_440_broszura_2012.pdf  
● „Żywność i demokracja. Wprowadzenie do suwerenności żywnościowej”,  Polska Zielona 
Sieć  - http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_439_zywnosc_i_demokracja.pdf  
● „Czy możliwy jest świat wolny od głodu?”,  Polska Zielona Sieć  - 
http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_443_broszurka_2011.pdf  
● „Czy wiesz że … codziennie głosujesz widelcem? Postaw na lokalność”, Polska Zielona 
Sieć  - http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_441_ulotka_2010.pdf  
● „Czy 270 mln mieszkańców Afryki musi cierpieć głód?”, Polska Zielona Sieć  - 
http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_442_suwerennosc_zywnosciowa.pdf  
● http://www.ekonsument.pl/ 
● http://www.zielonasiec.pl  

   

http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_444_raport_plon.pdf
http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_522_czas_na_zmiane.pdf
http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_440_broszura_2012.pdf
http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_439_zywnosc_i_demokracja.pdf
http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_443_broszurka_2011.pdf
http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_441_ulotka_2010.pdf
http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_442_suwerennosc_zywnosciowa.pdf
http://www.ekonsument.pl/
http://www.zielonasiec.pl/
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Fairtrade czyli Sprawiedliwy Handel 
 

Maria Huma - Czym jest Sprawiedliwy Handel?   

Sprawiedliwy Handel to partnerstwo w handlu oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, 
które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Jego celem jest zapewnienie 
rolnikom uczciwych i stabilnych cen za ich produkty, pomagając im w ten sposób utrzymać 
rodziny i inwestować w lepszą przyszłość. Nam – konsumentom z Europy, Ameryki 
Północnej, Australii – Sprawiedliwy Handel pozwala kupować produkty, które gwarantują, że 
ludzie, którzy pracowali przy ich powstawaniu, byli uczciwie traktowani i wynagradzani. 

Nie każdy handel jest sprawiedliwy! 

 Drobni rolnicy i pracownicy plantacji w krajach rozwijających się, znajdujący się na początku 
łańcucha produkcji, nie zawsze dostają sprawiedliwą część zysków z handlu produktami, 
które uprawiają. Niestety, bardzo często ceny, które dostają rolnicy za swoje produkty, są tak 
niskie, że nie są w stanie utrzymać z tego ani siebie ani swojej rodziny. Nie stać ich na 
posyłanie dzieci do szkoły ani na godne życie. Na przykład producenci bananów w Ameryce 
Środkowej dostają średnio tylko 1-2% ceny, jaką my płacimy za banany w sklepie. Jest to 
wynik istniejących nierówności na świecie i niesprawiedliwych reguł rządzących handlem 
międzynarodowym. Sprawiedliwy Handel temu przeciwdziała, pomagając 
nieuprzywilejowanym producentom pokonać biedę i przejąć kontrolę nad swoją przyszłością. 

Podstawowe zasady Sprawiedliwego Handlu 

 Uczciwa cena, jaką otrzymują producenci za swoje produkty 
 Bezpieczne i oparte na zasadach szacunku praktyki handlowe 
 Sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne 
 Ochrona Środowiska 
 Demokratyczne zarządzanie organizacją producencką 
 Dążenie do zwiększania niezależności producentów 
 Zwiększanie wiedzy i świadomości konsumentów 

 Jak rozpoznać produkty Sprawiedliwego Handlu? 

Wiele produktów Sprawiedliwego Handlu posiada specjalne znaki, dzięki którym możemy 
rozpoznać je w sklepie. Najbardziej popularny jest znak certyfikacyjny FAIRTRADE 
przyznawany przez międzynarodową organizację FLO Int.. Organizacja ta poprzez ustalony 
system certyfikacji i kontroli gwarantuje, że producenci, którzy pracowali przy wytwarzaniu 
produktów sprawiedliwego handlu byli uczciwie traktowani (otrzymali sprawiedliwą zapłatę 
za swój produkt), pracowali w bezpiecznych i godnych warunkach (zakaz pracy dzieci, równe 
traktowanie kobiet i mężczyzn) a także spełnili szczegółowe kryteria, np. w zakresie nie 
stosowania środków chemicznych przy uprawie roślin. Dzięki temu, produkty takie jak 
herbata, kakao, ryż, cukier trzcinowy, owoce są także zdrowe i bezpieczne dla naszego 
zdrowia. 
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 Produkty aktualnie dostępne ze znakiem Fairtrade to: banany, cukier, herbata, kakao, 
kawa, komosa ryżowa (quinoa), miód, owoce suszone, owoce i warzywa świeże, soki, 
orzechy / ziarna oleiste, przyprawy, ryż, wino, kwiaty cięte, rośliny ozdobne, bawełna, piłki 
sportowe. 

 Gdzie można kupić produkty Fairtrade? 

 Produkty ze znakiem Fairtrade nie są jeszcze w Polsce bardzo popularne. Można je kupić 
w niektórych kawiarniach, sklepach ekologicznych, w kilku hipermarketach w największych 
miastach Polski (osobne półki z produktami) oraz w sklepach internetowych: 

 www.sklep.sprawiedliwyhandel.pl 
 www.sprawiedliwy-handel.pl 
 www.gajanet.pl 
 www.ekoalternatywa.pl 
 www.jarmarkiswiata.pl 
 www.biosprawiedliwi.pl 

Spis sklepów i kawiarni sprzedających produkty Fairtrade w całej Polsce znajdziecie na 
stronie www.sklep.sprawiedliwyhandel.pl (zakładka „sprzedaż w Polsce”). 
  

Maria Huma - Odpowiedzialna konsumpcja   
 
Codziennie kupujemy jedzenie, ubrania, kosmetyki, środki czystości, wodę, energię, benzynę, 
usługi. Każdy z nas jest więc konsumentem. Nawet drobne codzienne zakupy produktów, 
takich jak np. gazeta, baton czy zupka instant, wpływają w sposób pośredni lub bezpośredni 
na środowisko, w którym powstały i ludzi, którzy je wyprodukowali. 
  
Decydując się na zakup konkretnych towarów lub usług, opowiadamy się za tym lub przeciw 
temu, co one reprezentują: 
• z czego i w jakim procesie powstały? 
• kto i w jakich warunkach je wyprodukował? 
• jak ich użytkowanie i utylizacja wpływa na środowisko i otoczenie społeczne? 
  
Odpowiedzialna (zrównoważona) konsumpcja to podejmowanie decyzji zakupowych 
z uwzględnieniem wszelkich konsekwencji, jakie niosą ze sobą wydobycie surowców oraz 
produkcja, dystrybucja, użytkowanie i utylizacja danego towaru. Każdy z tych procesów ma 
wpływ na środowisko przyrodnicze i otoczenie społeczne: 
• negatywny wpływ (np. degradacja przyrody, łamanie praw człowieka, łamanie praw 
pracowniczych), 
• pozytywny wpływ (np. poprawa losu ludzi, ochrona przyrody). 
  
Prawdziwy koszt naszych zakupów 
  
Ciesząc się niskimi cenami ubrań, żywności czy sprzętu elektronicznego, pamiętajmy, że i tak 
musimy ponieść ich prawdziwy koszt. Koszt ten nie musi być wyrażony w pieniądzu – może 
się objawić na przykład w postaci degradacji środowiska naturalnego. Sprzęt elektryczny, 

http://www.sklep.sprawiedliwyhandel.pl/
http://www.sprawiedliwy-handel.pl/
http://www.gajanet.pl/
http://www.ekoalternatywa.pl/
http://www.jarmarkiswiata.pl/
http://www.biosprawiedliwi.pl/
http://www.sklep.sprawiedliwyhandel.pl/
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który taniej wyrzucić niż naprawić, prowadzi do powstawania kolejnych wysypisk, za 
utrzymanie których musimy płacić. Ponadto, za szkodliwy proces produkcji elektroniki 
użytkowej, podobnie jak za wyciek szkodliwych substancji chemicznych z wyrzuconych przez 
nas urządzeń też przecież płacimy, tylko w trochę odmienny sposób – w postaci degradacji 
środowiska naturalnego. Czasami to inni ludzie płacą za osiągnięte przez nas oszczędności – 
niska cena ubrań z Azji Wschodniej czy Ameryki Środkowej jest osiągana kosztem tych, 
którzy produkując te ubrania, zarabiają kwoty ledwie starczące na przeżycie. Przemysłowa 
hodowla zwierząt być może prowadzi do zmniejszenia ceny nabywanego przez nas mięsa, 
lecz wiąże się z niepotrzebnym cierpieniem zwierząt hodowanych. Z kolei prawdziwy koszt 
naszych zakupów w supermarketach możemy dostrzec dopiero wtedy, gdy zauważymy, że 
lokalne sklepy znikają z naszych głównych ulic oraz osiedli. 
  
Rzadko kiedy proces wytworzenia produktu codziennego użytku można zamknąć na 
poziomie 3 krajów. Nawet jeśli jest on wytwarzany na obszarze Polski, warto zadać sobie 
pytania, skąd sprowadzono surowce, gdzie wykonano opakowania, gdzie produkt zostanie 
zutylizowany? 
  
W dobie zglobalizowanej gospodarki, której efektem jest m.in. możliwość przeniesienia 
części bądź wszystkich etapów produkcji, a także utylizacji, do miejsc, w których da się to 
zrobić taniej (a więc zwykle do krajów rozwijających się), największym problemem jest brak 
kontroli zleceniodawców nad swoimi dostawcami, przy jednoczesnej silnej presji na jak 
najniższe koszty i krótkie terminy wykonania. Przy braku odpowiednich regulacji prawnych, 
słabo rozwiniętych strukturach państwowych oraz słabości organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i niezależnych mediów, wywołuje to wiele naruszeń społecznych 
i środowiskowych w łańcuchach dostaw globalnych firm: 
  
1. transfer brudnych technologii, polegający na przenoszeniu tych elementów produkcji 
i utylizacji (wydobycie, spalanie i składowanie odpadów), które w krajach rozwiniętych 
wymagałyby poniesienia wysokich nakładów na ochronę środowiska, 
  
2. łamanie praw człowieka i praw pracowniczych, np.: 
• ignorowanie praw ludności tubylczej, 
• wypłacanie głodowych wynagrodzeń, często poniżej ustawowego minimum, 
• zatrudnianie nieletnich, dyskryminacja kobiet w miejscu pracy, 
• narzucanie obowiązkowych i często bezpłatnych nadgodzin w wymiarze niezgodnym 
z prawem, 
• krótkoterminowe kontrakty, brak odprowadzania składek zdrowotnych i emerytalnych, 
brak urlopu macierzyńskiego, 
• oszczędzanie na szkoleniach, odzieży ochronnej, zabezpieczeniach przeciwpożarowych 
i innych podstawowych środkach BHP. 
 
Co to znaczy, że produkt spełnia kryteria "odpowiedzialności"? 
  
Nie ma jednej uniwersalnej definicji dla odpowiedzialnej konsumpcji i produktów.  Zazwyczaj 
jednak, gdy określamy taką postawę lub produkt tym mianem, mamy na myśli to, że jego 
wyprodukowanie nie wiązało się z łamaniem praw człowieka, praw pracowniczych oraz 
degradacją środowiska przyrodniczego. Czasem idziemy o krok dalej i odpowiedzialną 
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konsumpcja (i produkcją) nazywamy takie działanie, kiedy producent aktywnie przyczynia się 
do polepszenia losu ludzi i do ochrony środowiska naturalnego. 
  
Cztery rodzaje odpowiedzialnych zakupów 
  
• Wybór danych kategorii produktów 
Ten typ zakupów oznacza wybór konkretnych produktów, takich jak np. energooszczędne 
żarówki. 

•  Unikanie kupowania danych kategorii produktów 
 Ten typ zakupów wiąże się z unikaniem kupowania produktów, do których mamy krytyczny 
stosunek, np. jajek z chowu klatkowego czy samochodów spalających duże ilości paliwa. 

• Koncentracja na poszczególnych firmach 
Takie podejście do zakupów polega na całościowym podejściu do działalności konkretnych 
przedsiębiorstw. Unikaniu kupowania produktów firm, które w swej działalności naruszają 
określone standardy społeczne i środowiskowe, a wybieraniu przedsiębiorstw, kierujących 
się nie tylko chęcią zysku ekonomicznego, ale także zasadami dotyczącymi środowiska 
naturalnego i etyki. 

• Całościowe podejście 
Oznacza ono ocenę firm oraz produktów pod względem przestrzegania przez nich praw 
człowieka, standardów środowiska itd. i wybór takich produktów, które w największym 
stopniu spełniają określone kryteria społeczne i ekologiczne. 
  
 Kupuj odpowiedzialnie - kilka rad na zakończenie 
  
→ Ograniczaj konsumpcję 
Same odpowiedzialne zakupy nie wystarczą. Musimy także zmniejszyć liczbę rzeczy, które 
kupujemy, używamy i które wyrzucamy na śmietnik. Zanim wybierzesz się na zakupy, zadaj 
sobie kilka prostych pytań: Czy tego naprawdę potrzebujesz? Czy rzeczywiście będziemy tego 
używał(a)? Co się stanie z tym produktem po tym, jak przestanie być ci już potrzebny? 
 → Rób zakupy blisko swego miejsca zamieszkania 
 Lokalnym sklepom coraz trudniej utrzymać się na rynku, a główne ulice naszych miast są 
coraz bardziej zdominowane przez sklepy należące do dużych sieci handlowych oraz przez 
supermarkety. Lokalne zakupy to zmniejszenie ilości spalin w powietrzu i wsparcie dla 
lokalnej społeczności. 
→ Oszczędzaj i inwestuj w sposób odpowiedzialny 
 Ważne jest nie tylko to, jak wydajesz swoje pieniądze, ale także to, w jakiej instytucji czy 
banku je trzymasz, oraz gdzie i w jaki sposób je inwestujesz. Odpowiedzialne inwestowanie 
jest na Zachodzie coraz bardziej popularne. Także w Polsce zaczyna się rozwijać. 
 → Kupuj produkty używane oraz z recyclingu 
Kupowany przez ciebie produkt nie zawsze musi być nowy. Produkty ponownie 
przetworzone oraz produkty „z drugiej ręki” zapobiegają marnotrawstwu cennych zasobów 
i pozwalają ograniczyć stosy śmieci zalegające na wysypiskach. 
 
Źródło: www.ekokonsument.pl 
 

http://www.ekokonsument.pl/
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Źródła wiedzy: 

http://www.fairtrade.net/  

http://www.fairtrade.org.pl/  

http://www.ekonsument.pl/  

http://zielonasiec.pl/  

Jak promować Fair Trade w szkole – poradnik dla nauczycieli 
http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/jak-promowac-fair-trade-w-szkole-poradnik-dla-
nauczycieli/  

Produkty Sprawiedliwego Handlu w sklepikach szkolnych 
http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/produkty-sprawiedliwego-handlu-w-sklepikach-
szkolnych/  

Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat. Scenariusz zajęć lekcyjnych dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych  http://zielonasiec.pl/publikacje/kupuj-
odpowiedzialnie-twoje-pieniadze-ksztaltuja-swiat/  

Poradnik „Dobre zakupy” http://zielonasiec.pl/publikacje/poradnik-dobre-zakupy/  

Poradniki edukacyjne (dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych)  
http://zielonasiec.pl/publikacje/poradniki-edukacyjne-co-mlody-konsument-wiedziec-
powinien/ 

Jak rozwijać sprawiedliwy Handel w Polsce? 
http://www.fairtrade.org.pl/materialy/publ_26_jak_rozwijac_sh_w_polscepdf.pdf  

Różne materiały na temat Sprawiedliwego Handlu  
http://www.fairtrade.org.pl/materialy.php  

Strong Producers, Strong Future. Annual Report 2013-14.  
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2013-
14_AnnualReport_FairtradeIntl_web.pdf  

Fairtrade by the Numbers 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/150211-

Fairtrade-By-The-Numbers-2015-final.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.fairtrade.net/
http://www.fairtrade.org.pl/
http://www.ekonsument.pl/
http://zielonasiec.pl/
http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/jak-promowac-fair-trade-w-szkole-poradnik-dla-nauczycieli/
http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/jak-promowac-fair-trade-w-szkole-poradnik-dla-nauczycieli/
http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/produkty-sprawiedliwego-handlu-w-sklepikach-szkolnych/
http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/produkty-sprawiedliwego-handlu-w-sklepikach-szkolnych/
http://zielonasiec.pl/publikacje/kupuj-odpowiedzialnie-twoje-pieniadze-ksztaltuja-swiat/
http://zielonasiec.pl/publikacje/kupuj-odpowiedzialnie-twoje-pieniadze-ksztaltuja-swiat/
http://zielonasiec.pl/publikacje/poradnik-dobre-zakupy/
http://zielonasiec.pl/publikacje/poradniki-edukacyjne-co-mlody-konsument-wiedziec-powinien/
http://zielonasiec.pl/publikacje/poradniki-edukacyjne-co-mlody-konsument-wiedziec-powinien/
http://www.fairtrade.org.pl/materialy/publ_26_jak_rozwijac_sh_w_polscepdf.pdf
http://www.fairtrade.org.pl/materialy.php
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2013-14_AnnualReport_FairtradeIntl_web.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2013-14_AnnualReport_FairtradeIntl_web.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/150211-Fairtrade-By-The-Numbers-2015-final.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/150211-Fairtrade-By-The-Numbers-2015-final.pdf
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Milenijne Cele Rozwoju 

W 2000 roku Szczyt Milenijny Organizacji Narodów Zjednoczonych, z udziałem 189 państw, 
zdefiniował Milenijne Cele Rozwoju, które powinny zostać osiągnięte do 2015 roku. 
Zobowiązania dotyczą spełnienia wyznaczonych celów do 2015 roku zarówno przez kraje 
rozwijające się, kraje w okresie transformacji, jak i państwa wysoko rozwinięte. Cele te to 
porozumienie pomiędzy bogatymi, a biednymi krajami. Każdy z nich ma swoją rolę do 
odegrania w budowaniu bardziej sprawiedliwego świata.  

Osiągnięcie pierwszych siedmiu Celów dotyczących ubóstwa, głodu, wykształcenia, zdrowia, 
środowiska oraz praw kobiet, to główne zadanie dla krajów biednych. Muszą one ściślej 
połączyć Cele ze swoją polityką, planami oraz budżetem, a także odzwierciedlić je w pomocy 
biednym. Rządy powinny kierować się zasadą przejrzystości, powinny także odpowiadać 
przed obywatelami, którzy powinni czuwać nad właściwym kierunkiem zmian. 

Biedne kraje nie będą mogły osiągnąć pierwszych siedmiu Celów dopóki bogate kraje nie 
wypełnią zobowiązań finansowych i tych określonych w Celu 8. Kraje rozwinięte muszą 
udzielać większej pomocy oraz upewnić się, że pomoc jest lepiej wykorzystywana. Muszą 
zmniejszyć zadłużenie krajów biednych oraz umożliwić im uczestnictwo w handlu 
międzynarodowym. To oznacza, że kraje bogate powinny zmniejszyć dopłaty na rolnictwo, 
które powodują, że rolnicy w krajach rozwijających się muszą znacznie obniżać ceny swoich 
produktów. Rezultat jest taki, że często sprzedają swoje produkty ze stratą finansową.  

Brak działania wzmacnia ludzkie cierpienie. Jeżeli cele nie zostaną osiągnięte, wszyscy 
będziemy biedniejsi, a nasze kraje będą mniej bezpieczne. Dlatego musimy działać już teraz!  

   
© IFAD/A.Hossain 

 Cel 1: Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu - zmniejszenie o połowę liczby 
ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie. 

Celem jest wydźwignięcie ludzi z biedy poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, 
takich jak: pożywne jedzenie zapewniające zdrowie, ubrania, czysta woda, mieszkanie, 
opieka zdrowotna oraz dostęp do edukacji. 

http://www.un.org.pl/rozwoj/pr_slownik#09
http://www.un.org.pl/rozwoj/pr_slownik#09
http://www.un.org.pl/rozwoj/pr_slownik#11
http://www.un.org.pl/rozwoj/pr_slownik#10
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Cel ten zwraca uwagę na fakt, że ponad miliard ludzi musi przeżyć za mniej niż 3 złote 
dziennie. A ponad dwa miliardy za mniej niż 6 złotych dziennie. 462 miliony młodych ludzi z 
tych pieniędzy musi zapewnić sobie jedzenie, wodę, ubranie, prąd, opał, mieszkanie, szkołę, 
lekarza, przejazdy, itd. Spróbuj obliczyć na ile mógłbyś czy mogłabyś sobie pozwolić mając 
150 złotych miesięcznie na utrzymanie i gdybyś nie miał/a zapewnionej przez państwo opieki 
zdrowotnej i szkoły? Z jakich dóbr byś zrezygnował/a w pierwszej kolejności? 

Jakie  postępy poczyniono do te j  pory?  
W zakresie walki z biedą świat osiągnął na przestrzeni ostatnich kilku lat wielki sukces, ale nie 
w każdym kraju sukces jest tak wielki. W niektórych krajach ludziom żyje się gorzej niż w 
latach 90. ubiegłego stulecia. W skali globalnej odsetek ludzi żyjących za 3 zł dziennie 
zmniejszył się z 30% w roku 1990 do 23% w 1999.  
Większość krajów Azji oraz Afryki Północnej jest na dobrej drodze do rozwoju, ale w Afryce 
na południe od Sahary, Ameryce Łacińskiej oraz regionie Karaibów postęp jest niewielki, a w 
Azji Zachodniej poziom ubóstwa wzrósł. W roku 2001 prawie połowa populacji Afryki na 
południe od Sahary musiała przeżyć za mniej niż 3 złote dziennie. Dziś nie jest o wiele lepiej! 
Jaki odsetek mieszkańców twojego kraju żyje w warunkach skrajnego ubóstwa?  
Niektórym krajom udało się zmniejszyć liczbę ludzi żyjących w skrajnej biedzie, ale sytuacja w 
wielu krajach pogorszyła się. W Afryce na południe od Sahary liczba ludzi żyjących w 
ubóstwie ciągle rośnie.  

  © UN/DPI Photo 

 

 Cel 2: Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym - 
zapewnienie wszystkim możliwości ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie 
podstawowym. 

Zapewnienie dzieciom edukacji podstawowej to najlepsza inwestycja w przyszłość. Edukacja 
pozwala zmniejszyć ubóstwo, ponieważ daje możliwość wyboru i poprawy jakości życia. Bez 
zapewnienia powszechnej edukacji na szczeblu podstawowym, postęp w zakresie 
pozostałych Celów nie jest możliwy. Wykształcone kobiety rodzą mniej dzieci, szybciej 
uzyskują pomoc medyczną oraz zapewniają lepszą opiekę i wyżywienie swoim dzieciom. 
Przyczynia się to zmniejszenia głodu, śmiertelności matek oraz noworodków, ograniczenia 
rozprzestrzeniania HIV/AIDS oraz zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego.  
 
115 milionów dzieci nie chodzi do szkoły podstawowej - 3/5 z nich to dziewczynki. Z jakich 
powodów dzieci nie chodzą do szkoły? 
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 Niektórych rodzin nie stać na opłacenie czesnego, oraz na zakup obowiązkowych 
mundurków. Wraz ze zniesieniem mundurków oraz czesnego w Kenii, Malawi oraz 
Ugandzie, liczba dzieci uczęszczających do szkoły znacznie się zwiększyła.  

 Niektóre rodziny nie posyłają dzieci do szkoły, żeby zarabiały na utrzymanie rodziny. 
W niektórych rodzinach oczekuje się od dziewczynek, że zostaną w domu i będą 
pomagać w obowiązkach domowych.  

 Często nie mówi się także o braku osobnych toalet dla dziewcząt w szkołach. 

Jaki  jest  postęp?  
Mimo postępów w zakresie zapewnienia edukacji na poziomie podstawowym, jedno na pięć 
dzieci w wieku szkolnym w najbiedniejszych krajach świata nie chodzi do szkoły. 
Siedemdziesiąt krajów może nie osiągnąć Celu 2, jeżeli nie zostaną podjęte natychmiastowe 
działania.  
Trzy regiony: Azja Wschodnia i Pacyfik, Europa i Azja Centralna oraz Ameryka Łacińska i 
Karaiby są na dobrej drodze do osiągnięcia Celu związanego z powszechnym nauczaniem 
początkowym, ale Afryka na południe od Sahary, Azja Południowa oraz Oceania wciąż 
pozostają w tyle. Dowiedz się, na jakim etapie realizacji Celu 2 jest twój kraj.  
 

 
© IFAD/M. Zaugg 

  Cel 3: Promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet - wyeliminowanie 
do 2015 roku nierównego dostępu płci do wszystkich szczebli edukacji. 

Promowanie równości płci oznacza, że kobiety mają takie same szanse na poprawę jakości 
swojego życia oraz swoich rodzin, co mężczyźni. Badania pokazują, że kobiety nie mają takich 
samych możliwości jak mężczyźni. Dwie trzecie z 880 milionów analfabetów to kobiety. 
Kobiety mają mniejsze szanse na zatrudnienie, a tylko 15% miejsc w parlamentach i 6% 
stanowisk w rządach zajmują kobiety.  

Dyskryminacja płci zaczyna się na wczesnym etapie, a jej negatywne skutki są odczuwane 
przez kobiety przez całe życie. W niektórych krajach niemowlęta płci żeńskiej mają mniejsze 
szanse na przeżycie niż niemowlęta płci męskiej, z powodu dyskryminacji ze strony rodziców 
oraz zaniedbania. Dziewczynki częściej rzucają szkołę i są słabiej wykształcone od chłopców z 
powodu dyskryminacji płci.  

W 1979 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję w Sprawie Likwidacji Wszelkich 
Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW). Do tej pory 178 krajów ratyfikowało CEDAW i 

http://cyberschoolbus.un.org/mdgs/goal.asp?iGoal=2&iLang=en&iKeyword=progress


Projekt FAIR VILLAGE – WIEŚ OTWARTA. Materiały pomocnicze 

64 
 

odpowiada za wdrożenie działań mających na celu wyeliminowanie dyskryminacji kobiet.  
 
Nie uda się osiągnąć Milenijnych Celów Rozwoju, jeżeli nie zostaną dokonane radykalne 
zmiany na rzecz zapewnienia kobietom tych samych praw co mężczyźni. Każdy z Celów jest 
związany z prawami kobiet. Badania pokazują, że inwestycje w edukację kobiet przyczyniają 
się do wzrostu gospodarczego oraz rozwoju. Kobiety posiadające podstawowe wykształcenie 
mają mniej dzieci, rzadziej zakażają się HIV oraz są mniej narażone na życie w ubóstwie.  

Jaki  jest  postęp?  
Większość regionów spełnia albo jest bliskich spełnieniu Celu 3 dotyczącego powszechnego 
dostępu do edukacji na poziomie podstawowym do roku 2005, oprócz Afryki na południe od 
Sahary oraz Azji Południowej i Zachodniej. Liczba dziewczynek uczęszczających do szkół 
rośnie szybciej od liczby chłopców, a stosunek liczby dziewczynek do liczby chłopców 
uczęszczających do szkoły znacznie wzrósł w latach 1990-2000 w takich krajach, jak 
Bangladesz, Gambia, Nepal oraz Sudan. Jednak mniej niż 80 dziewczynek na 100 chłopców 
uczęszcza do szkół średnich w Afryce na południe od Sahary oraz w Azji Południowej. 
Dowiedz się, ile jeszcze brakuje twojemu krajowi do wypełnienia zobowiązania dla Celu 3.  
 
Inne wskaźniki dla Celu 3 przedstawiają się dużo gorzej. Stopa zatrudnienia kobiet (w 
porównaniu z mężczyznami) prawie się nie zmieniła od roku 1990, a kobiety nie są 
wystarczająco reprezentowane w parlamentach narodowych większości krajów. 

 
© IFAD/C. Nesbitt 

  Cel 4: Ograniczenie umieralności dzieci - zmniejszenie o 2/3 wskaźnika 
umieralności dzieci w wieku do 5 lat. 

Cel 4 dotyczy problemów zdrowotnych, jakim muszą stawić czoło dzieci do piątego roku 
życia. Ponad 10 milionów dzieci w krajach rozwijających się umiera co roku na choroby, 
którym można by zapobiec. Współczynnik umieralności dzieci poniżej pięciu lat spadł o 15 
procent od roku 1990, jednak wciąż pozostaje wysoki w krajach rozwijających się.  
 
W krajach rozwijających się jedno na 10 dzieci umiera przed piątymi urodzinami, natomiast 
w krajach o wysokich dochodach 1 na 143. Dzieci muszą mieć szansę zostania wartościowymi 
członkami społeczeństwa, niezależnie od swojego miejsca urodzenia.  
 
Dzieci umierają głównie na HIV/AIDS, malarię, biegunkę oraz ostrą niewydolność 
oddechową. Kilka faktów: 

http://cyberschoolbus.un.org/mdgs/goal.asp?iGoal=3&iLang=en&iKeyword=progress
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 Przewiduje się, że w najbardziej zagrożonych obszarach, umieralność noworodków 
podwoi się do roku 2010.  

 Co roku malaria zabija ponad 400.000 dzieci.  
 Mimo że liczba dzieci umierających na biegunkę zmniejszyła się w latach 

dziewięćdziesiątych, nadal pozostaje ona główną przyczyną umieralności dzieci.  
 Z powodu ostrej niewydolności oddechowej umiera 20% dzieci z krajów rozwijających 

się. Dane zebrane w 42 krajach wskazują, że zaledwie połowa dzieci cierpiących na tę 
infekcję jest leczona. W Afryce Zachodniej zaledwie jedna piąta dzieci cierpiących na 
niewydolność oddechową jest pod opieką lekarską.  

 Przez wiele lat dostęp do szczepień w Azji Południowej wzrastała. Obecnie utrzymuje 
się na poziomie z lat dziewięćdziesiątych. W Afryce na południe od Sahary spadła 
liczba wykonywanych szczepień. 

Jaki  jest  postęp?  

W latach dziewięćdziesiątych współczynnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia w 
krajach rozwijających się zmniejszył się o 11 procent. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 
oraz w państwach arabskich współczynnik ten zmniejszył się o prawie jedną trzecią. Jednak 
w Afryce na południe od Sahary odnotowano bardzo mały postęp. Co więcej, powiększa się 
dysproporcja pomiędzy krajami bogatymi i biednymi. Na początku lat dziewięćdziesiątych 
dzieci poniżej piątego roku życia były w krajach Afryki na południe od Sahary 19 razy 
bardziej narażone na śmierć niż w bogatych krajach. Dzisiaj to ryzyko jest 26 razy wyższe. 
Jeżeli utrzyma się obecna tendencja, świat nie osiągnie Celu 4 do roku 2015. Dowiedz się, 
jak daleko twojemu krajowi do zmniejszenia umieralności.  

 

 
© IFAD/R. Chalasani 

  Cel 5: Poprawienie opieki zdrowotnej nad matkami - zmniejszenie o 3/4 wskaźnika 
umieralności matek. 

Cel 5 dotyczy poprawy warunków, w jakich przebiega poród. Co roku ponad 500 000 kobiet 
umiera z powodu komplikacji okołoporodowych i związanych z ciążą.  Na całym świecie 
ponad 50 milionów kobiet cierpi z powodu złego stanu zdrowia reprodukcyjnego oraz 
poważanych schorzeń związanych z przebiegiem ciąży. Zapewnienie bezpiecznego przebiegu 
porodu ratuje życie matki i jej nienarodzonego dziecka.  

Jaki  jest  postęp?  
W latach dziewięćdziesiątych odnotowano pewien postęp, zwłaszcza w Azji Wschodniej. 

http://cyberschoolbus.un.org/mdgs/goal.asp?iGoal=4&iLang=en&iKeyword=progress
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Ostatnie dane pokazują, że Afryka na południe od Sahary oraz Azja Południowa mają 
największe problemy w realizacji Celu. Aby Cel 5 został zrealizowany do roku 2015, 90% 
porodów musi się odbywać w obecności wykwalifikowanego personelu medycznego.  

 
© UNICEF/ GIACOMO PIROZZI 

 Cel 6: Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób - 
powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, ograniczenie liczby nowych zakażeń. 

Cel 6 jest związany z zahamowaniem oraz odwróceniem tendencji rozprzestrzeniania się 
HIV/AIDS, malarii oraz gruźlicy do roku 2015. 
HIV/AIDS 
Każdego dnia siedem tysięcy młodych ludzi zostaje zakażonych HIV. W Afryce na południe od 
Sahary, gdzie HIV rozprzestrzenia się w najszybszym tempie, zakażenie sześć razy częściej 
dotyka młode kobiety niż mężczyzn w wieku 16-24 lat. HIV/AIDS dotyka nie tylko jednostki, 
ale i całą społeczność. Ponieważ coraz więcej nauczycieli umiera na HIV/AIDS, dzieci są 
pozbawione możliwości nauki. Rolnicy umierający na HIV/AIDS nie są w stanie zapewnić 
pożywienia rodzinom i społeczności lokalnej.  
MALARIA 
Co roku notuje się 500 milionów przypadków malarii, a liczba zgonów spowodowanych tą 
chorobą wynosi od 1,5 – 2,4 milionów rocznie. 90% przypadków zachorowań odnotowuje się 
w Afryce na południe od Sahary. Wielu badaczy obawia się, że sytuacja ta ulegnie 
pogorszeniu z powodu zmian klimatu, niepokojów społecznych, wzrostu zaludnienia oraz 
wzrastającej odporności na leki oraz środki owadobójcze. 
GRUŹLICA  
Gruźlica zabija prawie dwa miliony osób rocznie. Liczba ta wciąż wzrasta. Pomiędzy rokiem 
1997 a 1999 liczba przypadków zachorowań na gruźlicę wzrosła z 8 do 8,4 milionów. Jeżeli 
ten trend się utrzyma, gruźlica pozostanie jedną z głównych przyczyn zgonów po roku 2015.  

HIV/AIDS, gruźlica, oraz malaria to najwięksi zabójcy. Największe żniwo zbierają w krajach 
najbiedniejszych.  

Jaki  jest  postęp?  
Liczba osób żyjących z HIV/AIDS zwiększyła się z 35 milionów w roku 2001 do ponad 39 
milionów w roku 2006. Choroba w dalszym ciągu rozprzestrzenia się w większości krajów w 
Afryce na południe od Sahary oraz w Europie Wschodniej i Azji Południowej. Problem ten 
jest tak poważny, że jego skutki odczuwane są w obszarach: zdrowia, ubóstwa, edukacji oraz 
głodu. 
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W roku 2003 wydano ponad 4,7 miliarda dolarów na powstrzymanie rozprzestrzeniania się 
HIV/AIDS, malarii oraz gruźlicy. Mimo że są to większe środki w stosunku do tych wydanych 
w 2002, jest to o wiele mniej niż przewidywane na rok 2005 12 miliardów oraz 20 miliardów 
dolarów potrzebne w roku 2006. Obecnie brakuje dowodów na to, że zasięg malarii się 
zmniejsza. Podczas gdy nastąpił wzrost zachorowań na gruźlicę w Afryce na południe od 
Sahary, w innych regionach miał miejsce niewielki spadek.  

   
© UNICEF     © IFAD/G. Bizzarri 

  Cel 7: Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami 
naturalnymi: 
- uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju w krajowych strategiach, 
- stosowanie metod hamujących ubożenie zasobów środowiska naturalnego, 
- zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawionych dostępu do czystej pitnej wody, 
- poprawa do 2020 roku warunków życia 100 milionów mieszkańców slumsów. 

Cel 7 dotyczy poprawy zarządzania środowiskiem naturalnym, tak aby zasoby naturalne, 
konieczne do przeżycia, były dostępne dla przyszłych pokoleń. Istnieje ścisły związek między 
środowiskiem a ubóstwem. Zanieczyszczenie wód i powietrza, wycinka lasów oraz 
wyrybienie oceanów dotyka najbardziej ludzi biednych. Realizacja Celów 1-6 zależy od tego 
czy będziemy korzystać ze środowiska w taki sposób, aby nie naruszać jego równowagi w 
perspektywie długoterminowej. 

Ludzie biedni czerpią często swoje dochody ze sprzedaży produktów naturalnych. Na 
przykład w Tanzanii, połowa dochodu ludzi biednych pochodzi ze sprzedaży runa leśnego, 
takiego jak węgiel drzewny, miód, chrust oraz owoce leśne. Najsłabiej rozwinięte kraje 
świata są bardziej uzależnione od rolnictwa oraz zasobów naturalnych niż większość krajów 
na świecie. Zanieczyszczenie bądź niedobór zasobów naturalnych ziemi może mieć 
dramatyczne skutki dla ludzi biednych.  

Jednych z najważniejszych problemów ekologicznych, z jakim zmagają się ludzie na co dzień, 
jest niedobór zasobów naturalnych koniecznych do przeżycia. Około 1,7 miliarda ludzi 
mieszka na terenach, na których występuje niedobór wody, a ubytek wody jest szybszy niż 
tempo regeneracji środowiska naturalnego. Liczba ta może zwiększyć się do 5 miliardów do 
roku 2025. Ograniczony dostęp do zasobów, takich jak woda, osłabia potencjał rozwojowy 
oraz stanowi duże obciążenie dla biednych kobiet i dziewcząt. W Afryce kobiety i dziewczynki 
spędzają trzy godziny dziennie w drodze po wodę. W wielu krajach wylesianie zmusza 
kobiety oraz dziewczęta na wsi do szukania drewna na opał daleko od miejsca zamieszkania. 
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Kiedy kobiety oraz dziewczęta są zmuszone poświęcić tyle czasu na zbieranie opału bądź 
zdobywanie wody, nie pozostaje im czasu na chodzenie do szkoły.  

Jaki  jest  postęp?  

Na terenach wiejskich osiągnięto znaczny postęp w zapewnieniu dostępu do wody pitnej, ale 
w niewielu krajach jest on na tyle duży, by mogły one zrealizować Cel 7.  
Kraje, które dokonały znacznych postępów w realizacji pozostałych celów, zwykle radzą sobie 
gorzej w dziedzinie środowiska.  

 
© World Bank 

  Cel 8: Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju. 

Cel 8 zakłada, że wyeliminowanie ubóstwa na całym świecie jest możliwe jedynie w ramach 
globalnego partnerstwa między krajami bogatymi i biednymi.  
Podstawowe zadania krajów biednych to: 

 włączyć społeczeństwo obywatelskie oraz biednych w formułowanie krajowych 
priorytetów rozwoju 

 uwzględnić prawa wszystkich obywateli w prawie oraz polityce 
 przeznaczyć odpowiednie środki na zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych 

wszystkim obywatelom 
 zwalczać korupcję i korzystać ze środków publicznych w sposób przejrzysty oraz 

odpowiadać za sposób, w jaki są wykorzystane 
 stworzyć młodzieży możliwość podjęcia godnej i produktywnej pracy. 

Podstawowe zadania krajów bogatych to: 
 zwiększyć pomoc i zapewnić jej lepszą jakość 
 zmniejszyć bariery handlowe i dopłaty, które utrudniają krajom biednym 

konkurowanie na polu globalnej gospodarki 
 zmniejszyć zadłużenie krajów biednych, tak, aby mogły one przeznaczyć większe 

środki na edukację na poziomie podstawowym i opiekę zdrowotną. 

Jaki  jest  postęp?  
Pomoc:  Kilkadziesiąt lat temu bogate kraje zgodziły się przeznaczyć 0,7% produktu 
krajowego brutto (PKB) na pomoc krajom rozwijającym się, ale jak dotąd tylko 5 krajów 
europejskich zrealizowało ten cel (Szwecja, Norwegia, Holandia, Dania oraz 
Luksemburg). Skorzystaj z interaktywnych map, żeby porównać ile pomocy udzielają obecnie 
kraje rozwinięte krajom najsłabiej rozwiniętym. W 2005 roku globalna oficjalna pomoc 
rozwojowa osiągnęła poziom 106 miliardów USD (0,33 % PKB największych donatorów). 

http://cyberschoolbus.un.org/mdgs/goal.asp?iGoal=8&iLang=en&iKeyword=progress
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Polska także jest odpowiedzialnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych i donatorem 
Polska pomoc dla biedniejszych krajów w 2005 roku wyniosła 205 mln USD (0,07 % PKB). 
Więcej: www.polskapomoc.gov.pl.  
Handel :  147 krajów zrzeszonych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) po raz 
pierwszy wyraziło zgodę na opracowanie nowej polityki zmierzającej do zniesienia wszelkich 
form dopłat do artykułów rolniczych na eksport. Bank Światowy oblicza, że na zniesieniu 
barier handlowych oraz dopłat na rolnictwo, gospodarki krajów rozwijających się zyskałyby 
120 miliardów USD rocznie. Zadanie na przyszłość to zamiana tego założenia na trwałe 
porozumienie. 
Zmniejszenie zadłużenia:  Z 37 najsłabiej rozwiniętych krajów, które są uprawnione do 
korzystania z programu redukcji zadłużenia dla najbardziej zadłużonych krajów (Heavily 
Indebted Poor Countries - HIPC) w 13 udało się przeprowadzić skuteczne reformy polityczne i 
wdrożyć programy redukcji ubóstwa. Kolejne 14 krajów opracowało strategie redukcji 
ubóstwa oraz może doprowadzić do redukcji zadłużenia. Biorąc pod uwagę, że kraje 
wykorzystują zaoszczędzone środki z tytułu ograniczenia zadłużenia, proces ten powinien być 
przyśpieszony. Konsekwencją stosowanego programu redukcji zadłużenia, stosunek 
wysokości zadłużenia do produktu krajowego brutto spadł z 109% w roku 1997 do 86% w 
2002 roku. Oznacza to, że średnia wysokość zadłużenia krajów biednych nie jest już wyższa 
od dochodu generowanego przez gospodarkę.  

Wszystkie osiem Celów jest ze sobą powiązanych. Wypełnienie, bądź zaniedbanie jednego z 
Celów wpłynie na osiągnięcie pozostałych. Na przykład poprawa dostępu do czystej wody 
(Cel 7) pozwoli na zmniejszenie liczby dzieci umierających na choroby przenoszone przez 
wodę (Cel 4 oraz 6) oraz umożliwi większej liczbie dziewcząt uczęszczanie do szkoły (Cel 2 
oraz 3), co z kolei wpłynie na poprawę zdrowia matek (Cel 5). 

Źródło: http://www.un.org.pl/rozwoj/mdg/ 

 

Źródła wiedzy: 

●  http://www.un.org.pl/rozwoj/mdg/  

●   www.un.org.pl/rozwoj/doc/pol_Goals_MDG.pdf  

●  http://www.un.org.pl/rozwoj/mdg/Videos.htm  - filmy na temat MCR 

●  http://www.un.org/millenniumgoals/  

● Toolkit on Localising the MDGs   

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/toolkit-for-localising-

the-millennium-development-goals-mdgs/  

 
 
 

http://www.polskapomoc.gov.pl/
http://www.un.org.pl/rozwoj/mdg/
http://www.un.org.pl/rozwoj/mdg/
http://www.un.org.pl/rozwoj/doc/pol_Goals_MDG.pdf
http://www.un.org.pl/rozwoj/mdg/Videos.htm
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/toolkit-for-localising-the-millennium-development-goals-mdgs/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/toolkit-for-localising-the-millennium-development-goals-mdgs/
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Globalne partnerstwo dla rozwoju 
 

Globalne partnerstwo dla rozwoju to ósmy z milenijnych celów rozwoju zdefiniowanych 
przez Szczyt Milenijny ONZ w 2000 roku. 

 

 
 

 

Postępy w realizacji Celu 8: Stworzenie globalnego partnerskiego 
porozumienia na rzecz rozwoju 

Cel 8.A: 

Dalszy rozwój otwartego, opartego na zasadach, przewidywalnego, niedyskryminującego 

systemu handlu i finansowania rozwoju  

 Oficjalna pomoc rozwojowa osiągnęła w 2013 roku rekordowy poziom $134,8 mld USD 
 Zmniejszyła się pomoc dla najuboższych krajów, w których często proces realizacji 

Milenijnych Celów Rozwoju jest najmniej zaawansowany  

Cel 8.B:  
Zrealizować szczególne potrzeby najsłabiej rozwiniętych krajów 

 Pomoc bilateralna netto dla Afryki (gdzie znajduje się 34 z 48 najmniej rozwiniętych 
krajów) spadła w 2013 roku o 5,6 procenta, do 28,9 mld USD. 

 80 procent importu z krajów rozwijających się trafia do krajów rozwiniętych bez cła. 
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Cel 8.C:  

Zrealizować szczególne potrzeby rozwijających się krajów bez dostępu do morza i małych 

wyspiarskich krajów rozwijających się 

 Pomoc dla  rozwijających się krajów bez dostępu do morza spadła w 2010 roku po raz 
pierwszy w dekadzie, podczas gdy pomoc dla  małych krajów rozwijających się wzrosła 
znacząco. 

Cel 8.D: 

Wszechstronnie zająć się problemem zadłużenia krajów rozwijających się 

 Zadłużenie krajów rozwijających się pozostaje stabilne na poziomie około 3 procent 
wartości ich eksportu, co stanowi prawie 75% spadek w porównaniu z rokiem 2000. 

Cel 8.E: 

We współpracy z firmami farmaceutycznymi, zapewnić dostęp mieszkańców krajów 

rozwijających się do tanich podstawowych leków 

 Dostępne środki na zaopatrzenie przez globalne fundusze zdrowotne  w podstawowe 
lekarstwa wzrosły w 2011 roku, pomimo światowego kryzysu ekonomicznego. 

 Poprawa dostępności, w tym finansowej, podstawowych lekarstw w krajach rozwijających 
się była w ostatnich latach niewielka. 

Cel 8.F:  

We współpracy z sektorem prywatnym, udostępnić korzyści z nowych technologii, 

zwłaszcza w obszarze  informacji i komunikacji 

 Dwie trzecie światowych użytkowników Internetu  to mieszkańcy regionów rozwijających 
się, gdzie ich liczba między 2009 a 2014 rokiem podwoiła się. 

 W 2014 roku, wskaźnik wykorzystania Internetu wzrósł w krajach rozwijających się o 8,7 
procent, dwa razy więcej niż w krajach rozwiniętych, gdzie wzrósł o 3,3 procent. 

 W Afryce, prawie 20 % mieszkańców jest online, w porównaniu z 10 procent w roku 2010. 
 30 procent młodych ludzi na świecie aktywnie używa Internetu od co najmniej 5 lat. 
 Więcej niż 4 miliardy ludzi nie korzysta z Internetu, a 90 procent z nich żyje w krajach 

rozwijających się. 

Co trzeba zrobić?  
Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że wzrasta liczba krajów bogatych, które określiły wyraźne 
etapy realizacji zobowiązania wyrażonego w Celu 8. Ty także możesz się do tego przyczynić. 
Biorąc pod uwagę ilość przyznanej pomocy, do tej pory 5 krajów już przeznacza 0,7% PKB 
albo więcej na pomoc rozwojową. Kolejnych pięć krajów zobowiązało się, że również będzie 
przekazywało 0,7% PKB na pomoc. Te kraje to: Irlandia, która chce osiągnąć swoje 
zobowiązanie do roku 2007, Belgia do roku 2010, Francja oraz Hiszpania do roku 2012, a 
Wielka Brytania do roku 2013. Także Polska zalicza się już do krajów rozwiniętych. Polska 
zobowiązała się do zwiększenia pomocy rozwojowej do 0,17% PKB w 2010 roku (ok. 2,3  
miliarda zł) i 0,33% w roku 2015. 
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© World Bank: Anvar Ilyasov 

Jeżeli mieszkasz w którymś z krajów rozwiniętych, zacznij domagać się tego, aby twój kraj nie 
odstąpił od powziętego zobowiązania i przypominaj o złożonej obietnicy. Możesz także 
monitorować wydatkowanie pieniędzy. Czy otrzymują je kraje które naprawdę potrzebują 
pomocy i czy wydają pieniądze na takie dziedziny jak podstawowa edukacja oraz opieka 
zdrowotna?  
W celu zwiększenia oddziaływania pomocy na realizację Milenijnych Celów Rozwoju 
donatorzy powinni:  

 kierować większą pomoc do najsłabiej rozwiniętych krajów  
 uprościć i ujednolicić procedury, jakie muszą spełnić biedne kraje, aby mogły 

otrzymać pomoc  
 skoncentrować pomoc wokół Milenijnych Celów Rozwoju, aby zwiększyć skuteczność 

realizacji globalnych zobowiązań i aby można było ocenić poczynione postępy. 

Nad czym warto s ię  zastanowić. . .  

 
© World Bank: Curt Carnemark 

Świat posiada wystarczające środki finansowe na realizację Milenijnych Celów Rozwoju i 
wyeliminowanie ubóstwa. Brakuje woli politycznej przywódców światowych. Biorąc pod 
uwagę wydatki rządów, wysokość budżetu oraz sumę potrzebną rocznie na realizację 
Milenijnych Celów Rozwoju (70 miliardów USD), można by zapytać przywódców 
politycznych, dlaczego rozwój społeczny nie zajmuje wyższego miejsca liście ich priorytetów. 
W trakcie otwarcia 59 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, wielu przywódców podkreślało, że 
nie uda się zapobiec zagrożeniom związanym z pokojem oraz bezpieczeństwem 
międzynarodowym, jeżeli nie zostanie wzmocniona współpraca międzynarodowa na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa.  

Źródło: opracowanie własne materiałów ze strony 

http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml  

http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml
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Unia Europejska dla Globalnego Południa 

 

W 2006 r. pomoc UE stanowiła ok. 55% globalnej pomocy rozwojowej. W tej liczbie zawarły 
się również pieniądze nowych krajów członkowskich przeznaczone na pomoc. Niestety 
zrównoważony rozwój krajów Globalnego Południa mimo deklarowanych ogromnych kwot 
wsparcia nadal stoi pod znakiem zapytania. Raporty międzynarodowych organizacji 
monitorujących wypełnianie podjętych przez kraje UE zobowiązań wskazują, że jeśli Unia nie 
zmieni diametralnie swojej polityki, raportowane kwoty nie przełożą się na osiągnięcie 
Milenijnych Celów Rozwoju. 

 

Polityka rozwojowa UE to nie tylko pieniądze na pomoc. To również cały szereg innych 
międzynarodowych działań, w których Unia uczestniczy i określa warunki. To również wielość 
polityk wewnętrznych, które mają znaczenie dla rozwoju innych regionów świata. Dlatego 
też organizacje pozarządowe z krajów UE, które chcą wspierać zrównoważony rozwój krajów 
Globalnego Południa, muszą być świadome faktu, że kształtowanie polityki rozwojowej na 
poziomie politycznych decyzji, planów i strategii jest ważnym zagadnieniem, któremu warto 
poświęcić więcej uwagi. Zaangażowanie sektora pozarządowego oznacza publiczną dyskusję i 
wypracowanie jasnego przekazu skierowanego do osób czy instytucji kluczowych z punktu 
widzenia globalnego rozwoju. 

Informacje zawarte w przewodniku dają podstawowe pojęcie na temat procesu 
kształtowania polityki rozwojowej UE, pozwalają też zorientować się jaki udział w tym 
procesie mają organizacje pozarządowe reprezentujące społeczeństwa zarówno Globalnej 
Północy, jak i Południa. 

 

 

 



Projekt FAIR VILLAGE – WIEŚ OTWARTA. Materiały pomocnicze 

74 
 

 

UE: Globalne partnerstwo w sprawie agendy rozwoju po 2015 

Komisja Europejska przedstawiła na początku lutego 2015 swoje poglądy na temat 
globalnych wysiłków, które będą potrzebne w celu eliminacji ubóstwa i zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju. 

Komunikat w sprawie „globalnego partnerstwa na rzecz likwidacji ubóstwa i 
zrównoważonego rozwoju po 2015 r.” został przygotowany wspólnie przez wysoką 
przedstawiciel i wiceprzewodniczącą Federicę Mogherini, komisarza ds. współpracy 
międzynarodowej i rozwoju Nevena Mimicę oraz komisarza ds. środowiska, gospodarki 
morskiej i rybołówstwa Karmenu Vellę. Uzgodniono go z pierwszym wiceprzewodniczącym 
Fransem Timmermansem, który odpowiada horyzontalnie za zrównoważony rozwój. 

W komunikacie tym nie tylko przedstawiono propozycje, w jaki sposób społeczność 
międzynarodowa powinna organizować swoje działania na rzecz realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, lecz również wskazano, jak UE i jej państwa członkowskie mogą 
przyczynić się do tych międzynarodowych wysiłków. 

Rok 2015 ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju na świecie. Poprzez przyjęcie 
agendy rozwoju po 2015 r., która zastąpi milenijne cele rozwoju, społeczność 
międzynarodowa zapewni odpowiedź na wyzwania stojące przed obecnym światem: 
likwidacji ubóstwa, zapewnienia zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
rozwoju dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz zagwarantowania promowania i ochrony 
wszelkich praw człowieka i wartości podstawowych jako podstawy dla budowy stabilnych i 
zamożnych społeczeństw. 

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker stwierdził: „Rok 2015 będzie 
kluczowy dla społeczności międzynarodowej.Eliminacja ubóstwa i wprowadzenie świata na 
ścieżkę zrównoważonego rozwoju to nasze wspólne wyzwania. Realizacja tych celów leży 
również w naszym wspólnym interesie.UE nadal będzie konstruktywnie współdziałać ze 
swoimi partnerami w trakcie zbliżających się negocjacji i jest gotowa w pełni wywiązywać się 
ze swojej roli w realizacji tej agendy”. 

Nadrzędne zasady globalnego partnerstwa 

Ramy te powinny być powszechne i obowiązywać wszystkich, w oparciu o partnerstwo 
między wszystkimi krajami oraz partnerstwo ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem 
prywatnym. Wszystkie kraje powinny wnieść odpowiedni wkład w osiągnięcie globalnych 
celów i powinny być odpowiedzialne wobec swoich obywateli oraz społeczności 
międzynarodowej. Decydujące znaczenie będzie miało zaangażowanie polityczne na 
najwyższym szczeblu a udział we wdrażaniu agendy na okres po 2015 r. i odpowiedzialność 
za ten proces muszą wziąć kraje będące na wszystkich etapach rozwoju. 

Partnerstwo to powinno opierać się na powszechnych wartościach, takich jak poszanowanie 
praw człowieka, dobrych rządów, praworządności, wspierania instytucji demokratycznych, 
integracji społecznej, niedyskryminacji i równouprawnienia płci. W komunikacie zwraca się 
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uwagę na kluczowe kwestie, które powinny stanowić treść globalnego partnerstwa, między 
innymi: sprzyjające otoczenie polityczne, rozwój potencjału, mobilizacja i skuteczne 
wykorzystywanie krajowych i międzynarodowych finansów publicznych, optymalne 
wykorzystanie handlu i technologii, skorzystanie z pozytywnych skutków migracji, a także 
skutecznie wykorzystanie sektora prywatnego i zasobów naturalnych. W komunikacie 
podkreśla się również potrzebę stworzenia silnych ram monitorowania, rozliczalności i 
przeglądu na wszystkich poziomach. 

Komunikat potwierdza poparcie Komisji dla apelu Sekretarza Generalnego ONZ, zgodnie z 
którym wszystkie kraje rozwinięte powinny osiągnąć cel ONZ wynoszący 0,7% ODA/DNB, a 
kraje o wyższym średnim dochodzie i kraje o gospodarkach wschodzących powinny 
zwiększyć swój wkład w międzynarodowe finansowanie publiczne i przyjąć w tym celu 
konkretne wartości docelowe i harmonogramy. 

Dalsze działania 

Komunikat będzie podstawą stanowisk UE w ramach przygotowań do trzeciej konferencji w 
sprawie finansowania rozwoju w Addis Abebie w lipcu 2015 r. oraz do szczytu ONZ 
dotyczącym okresu po 2015 r., który odbędzie się w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r. 
Porozumienie w sprawie agendy po 2015 r. będzie mieć także znaczący wpływ na negocjacje 
w kontekście Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. 

 

 Dodatkowe informacje: 

Communication: A Global Partnership for Poverty Eradication and Sustainable Development 

after 2015 

A Global Partnership for Poverty Eradication and Sustainable Development after 2015 

(MEMO/15/4143) 

Źródło: http://eu.ngo.pl/wiadomosc/1349606.html  

Źródła wiedzy: 

Informacje i krótkie filmy dotyczące 8-go z Milenijnych Celów Rozwoju (w j. angielskim) 
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml  

Informacje dotyczące 8-go z Milenijnych Celów Rozwoju (w j. polskim) 
http://www.un.org.pl/rozwoj/mdg/MDG8.htm  

Przewodnik „Współpraca dla Globalnego Południa”  
http://zielonasiec.pl/publikacje/przewodnik-wspolpraca-dla-globalnego-poludnia/  

 

 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/communication-global-partnership-poverty-eradication-and-sustainable-development-after-2015_en
https://ec.europa.eu/europeaid/communication-global-partnership-poverty-eradication-and-sustainable-development-after-2015_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4143_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4143_en.htm
http://eu.ngo.pl/wiadomosc/1349606.html
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml
http://www.un.org.pl/rozwoj/mdg/MDG8.htm
http://zielonasiec.pl/publikacje/przewodnik-wspolpraca-dla-globalnego-poludnia/
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Senegal 
 

 Symbolika flagi: zieleń reprezentuje islam, postęp i nadzieję, żółć oznacza 

bogactwa naturalne i postęp, czerwień symbolizuje poświęcenie i determinację. Gwiazda oznacza 

jedność i nadzieję. Narodowym symbolem jest lew. 

    
http://pl.wikipedia.org/wiki/Senegal 

Senegal (Republika Senegalu, franc. République du Sénégal) to państwo w zachodniej  Afryce 
nad Oceanem Atlantyckim. Na lądzie graniczy z Mauretanią, Mali, Gwineą, Gwineą 
Bissau i Gambią. Jest jednym z mniejszych państw afrykańskich (powierzchnia 196.772 km²). 
Kraj został odkryty przez Portugalczyków w XV wieku,  potem był posiadłością francuską, a 
niepodległość uzyskał w 1960 roku. Nazwa kraju pochodzi od rzeki Senegal stanowiącej jego 
północną i wschodnią granicę. 

Prawie cała powierzchnia Senegalu jest zajęta przez aluwialny obszar nizin. Średnia wysokość 
wynosi 200 m n.p.m. Południowo-wschodnia część wnosi się na starym krystalicznym cokole. 
Stanowi ona północny i północno-wschodni skraj masywu Futa Dżalon. Teren ten wznosi się 
maksymalnie do wysokości 581 m n.p.m. (szczyt Nepen Diakha). Obszar wniesień jest nieco 
urozmaicony. Obszary nizinne kraju są równinne i lekko faliste, bez większych wzgórz i 
wzniesień. 

Linia brzegowa kraju liczy 531 km, jest dobrze rozwinięta, posiada kilka głębokich zatok, a 
stolica jest położona na wysuniętym daleko na zachód Półwyspie Zielonego Przylądka. 
Półwysep ten jest długim skalistym cyplem, reszta linii brzegowej jest w większości pokryta 
piaszczystymi plażami. 

Senegal leży w pasie klimatu podrównikowego, podzielonego na dwie strefy: wilgotną na 
południu i suchą na północy. Klimat wybrzeża posiada morskie cechy. 

Opady w kraju układają się równoleżnikowymi pasami. Na południu wynoszą 1200 mm 
rocznie z maksimum 1700 mm. Pora deszczowa trwa zazwyczaj pół roku. Im dalej na północ 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Atlantycki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mauretania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mali
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwinea
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwinea_Bissau
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwinea_Bissau
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gambia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalczycy
http://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1960
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Futa_D%C5%BCalon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nepen_Diakha
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%B3%C5%82wysep_Zielonego_Przyl%C4%85dka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_podr%C3%B3wnikowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pora_deszczowa
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tym opady są mniejsze, a pora deszczowa skraca się do zaledwie trzech miesięcy. Średnie 
opady na północy wynoszą około 400 mm. Opady zmniejszają się także na wybrzeżu, 
posuwając się w kierunku północnym. Przyczyną jest zimny Prąd Kanaryjski, który utrzymuje 
się w okresie wiosenno-letnim, podczas gdy w okresie zimowym jest wypierany przez 
ciepły Prąd Gwinejski. Senegal często jest nawiedzany przez susze, zaś na południu częstym 
zjawiskiem są burze. 

 Sucha sawanna na północy kraju 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Senegalu  

Temperatury są przez cały rok wysokie. Zachodnie, bliższe oceanu, obszary cechują się 
wartościami rzędu 20 – 24 °C. Obszary w głębi lądu mają większe amplitudy - średnie 
wartości wahają się od 28 do 34 °C. Najchłodniej jest w styczniu, a najcieplej w lipcu, dotyczy 
to zwłaszcza obszarów północnych. Na południu rozpiętość temperatur w ciągu roku jest 
niewielka i nie przekracza 10 °C. 

Średnia gęstość sieci rzecznej jest niezbyt duża, co wiąże się z suchym klimatem na północy. 
Większość rzek płynie na południu i w środkowej części kraju. Główne rzeki 
to Senegal i Gambia. Obie uchodzą do Oceanu Atlantyckiego, więc prawie cały kraj należy do 
zlewiska tego oceanu. Tylko nieliczne tereny na północy i na północnym wschodzie są 
bezodpływowe. Senegal i Gambia oraz inne cieki w południowej i środkowej części kraju, 
cechują się bardzo zmiennym poziomem wód, na który wpływ mają pory – sucha i 
deszczowa. Najwyższe stany wód występują w okresie wrzesień – listopad. Rzeki na północy 
kraju są okresowe, pojawiają się tylko w porze deszczowej. Rzeki w północno-wschodniej 
części kraju są epizodyczne. 

Szata roślinna ma układ strefowy, równoleżnikowy, który pokrywa się z pasami klimatu 
suchego i wilgotnego. Na południu rośnie bujna sawanna lesista, gdzie miejscami występują 
widne lasy tropikalne z eukaliptusami. Szata roślinna szybko zmienia się w posuwając się w 
kierunku północnym. Na północy rośnie sucha sawanna sudańska z wysokimi 
trawami, akacjami i baobabami. Północne i północno-wschodnie krańce Senegalu porastają 
niższe trawy i kolczaste krzewy. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_Kanaryjski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_Gwinejski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Senegalu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Senegal_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gambia_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka_okresowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sawanna_drzewiasta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotny_las_r%C3%B3wnikowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eukaliptus
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sawanna_suda%C5%84ska&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Baobab
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Popenguine2.jpg
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 Wilgotne obszary sawanny na południu. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Senegalu  

Środkowa i północna część Senegalu należy do Sahelu. Na wybrzeżu rosną 
głównie palmowate, a w dolinach rzek miejscami, zwłaszcza na południu - lasy galeriowe. 

Świat zwierząt jest bardzo zubożony, zwłaszcza na terenach zachodnich. Na wschodzie 
można spotkać antylopy i bawoły, a z drapieżników lwy, pantery i hieny, a także szakale. Na 
sawannach drzewiastych występuje kilka gatunków małp, m.in. pawiany. Z ptaków 
występują flamingi i strusie na sawannach, a nad morzem mewy i rybitwy. 

 Nie wszystkie senegalskie plaże mają rajski charakter 

Pod ochroną prawną znajduje się 11% powierzchni kraju. Istnieje sześć parków narodowych -
największy to Niokolo-Koba na południowym wschodzie. Rozległe rezerwaty fauny znajdują 
się głównie na północy. 

 Parki narodowe i rezerwaty Senegalu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Senegalu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arekowce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las_galeriowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antylopa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Baw%C3%B3%C5%82_afryka%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lampart
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szakal
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82py_w%C5%82a%C5%9Bciwe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawian
http://pl.wikipedia.org/wiki/Flaming_karmazynowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stru%C5%9B_czerwonosk%C3%B3ry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mewy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rybitwy_(ptaki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_Niokolo-Koba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Casamance_landscape.jpg
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Podział administracyjny 

Senegal podzielony jest na 14 regionów administracyjnych o nazwach tożsamych z nazwami 
ich stolic. Każdy z regionów Senegalu dzieli się na trzy lub cztery departamenty (łącznie 45). 
Departamenty Senegalu dzielą się dalej na arrondissementy (łącznie 103). W 2008 roku w 
wyniku reformy administracyjnej powstały trzy nowe regiony: Kaffrine (wydzielony z 
regionu Kaolack), Kédougou (wydzielony z regionu Tambacounda) oraz Sédhiou (wydzielony 
z regionu Kolda). 

 
Podział administracyjny Senegalu, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/  

Regiony i departamenty (w nawiasie) Senegalu 
 Dakar (Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque) 

 Diourbel (Bambey, Diourbel, Mbacké) 

 Fatick (Fatick, Foundiougne, Gossas) 

 Kaffrine (Birkilane, Kaffrine, Koungheul, Malem Hoddar) 

 Kaolack (Guinguinéo, Kaolack, Nioro du Rip) 

 Kédougou (Kédougou, Salémata, Saraya) 

 Kolda (Kolda, Médina Yoro Foulah, Vélingara) 

 Louga (Kébémer, Linguère, Louga) 

 Matam (Kanel, Matam, Ranérou Ferlo) 

 Saint Louis (Dagana, Podor, Saint Louis) 

 Sédhiou (Bounkiling, Goudomp, Sédhiou) 

 Tambacounda (Bakel, Goudiry, Koumpentoum, Tambacounda) 

 Thiès (M'bour, Thiès, Tivaouane) 

 Ziguinchor (Bignona, Oussouye, Ziguinchor) 

 
Historia 
Senegal był zamieszkany już w paleolicie i neolicie, czego dowodzą odkryte domowe 
narzędzia i tzw. kamienne kręgi Senegambii. Ponadto w rejonie delty  
rzek Sine i Saloum odkryto wyroby z miedzi i żelaza. 

Jednym z najwcześniejszych znanych królestw było Tekrur nad rzeką Senegal w Futa Toro. 
Historycy uważają, że powstało na początku IX wieku, mniej więcej w tym samym czasie co 
Cesarstwo Ghańskie na wschodzie kraju. To właśnie za rządów Tekrur, w XI wieku, islam 
dotarł do Senegalu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Arrondissement
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaffrine_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaolack_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9dougou_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tambacounda_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9dhiou_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolda_(region)
http://pl.wikipedia.org/wiki/%20Podzia%C5%82_administracyjny_Senegalu
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dakar_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dakar
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gu%C3%A9diawaye&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pikine&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rufisque
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Diourbel_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bambey
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diourbel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mback%C3%A9
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatick_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fatick
http://pl.wikipedia.org/wiki/Foundiougne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gossas
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaffrine_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Birkilane&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaffrine
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koungheul
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Malem_Hoddar&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaolack_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Guinguin%C3%A9o
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaolack
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nioro_du_Rip
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9dougou_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9dougou
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sal%C3%A9mata&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saraya&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolda_(region)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolda
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9dina_Yoro_Foulah&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lingara
http://pl.wikipedia.org/wiki/Louga_(region)
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9b%C3%A9mer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%A8re
http://pl.wikipedia.org/wiki/Louga
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Matam_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Matam
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ran%C3%A9rou_Ferlo&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Saint_Louis_(region)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dagana_(Senegal)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Saint_Louis_(Senegal)
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9dhiou_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bounkiling&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Goudomp
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9dhiou
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tambacounda_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bakel
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Goudiry&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koumpentoum&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tambacounda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%A8s_(region)
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%27bour
http://pl.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%A8s
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tivaouane
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zinguinchor_(region)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bignona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oussouye
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziguinchor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paleolit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neolit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienne_kr%C4%99gi_Senegambii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Delta_rzeki
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sine&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Saloum_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mied%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazo
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W XIII wieku z wielu małych państewek położonych na południe od Tekrur powstało 
Cesarstwo Wolof (Djolof), jako wasalne państwo Cesarstwa Mali.  Inaczej niż ich północni 
sąsiedzi mieszkańcy Wolof nie przeszli na islam, byli animistami. Królestwo Tekrur było już 
słabe, więc ulegały wpływom rosnących w siłę cesarstw Wolof i Mali (Cesarstwo Mali 
uważało Tekrur za państwo wasalne). Cesarstwo Wolof ze stolicą w Linguere uniezależniło 
się od Mali w 1360 roku i zajęło terytoria na południu wokół rzeki Gambia.  Było ono u 
szczytu swojej potęgi, gdy na obszar dotarli Portugalczycy.  

Byli oni pierwszymi Europejczykami, jacy w 1444 roku, poszukując nowego szlaku 
korzennego dotarli do Senegalu, na wyspę Goree. Portugalski port na Półwyspie Zielonego 
Przylądka dał początek dzisiejszemu Dakarowi. Portugalczycy i Wolof nawiązali współpracę 
handlową, będącą źródłem bogactwa cesarstwa. Wolofowie sprzedawali im jeńców 
wojennych jako niewolników - Senegal był jednym z głównych ośrodków handlu 
niewolnikami w jego wczesnym okresie. Czasami to Europejczycy inicjowali wojny, by 
zwiększyć podaż niewolników, kiedy indziej siła ich pieniędzy skłaniała to tego samego. 

Początkowe korzyści ustąpiły negatywnym skutkom tego procederu, gdyż w 1549 roku – 
Królestwo Cayor, a w 1550 – Królestwo Sine, oddzieliły się od Cesarstwa Wolof, odcinając je 
od wybrzeża i intratnego handlu z Portugalczykami. Obok wewnętrznych, Wolofów nękały 
też problemy zewnętrzne. Rosnący w siłę Songhai zajęli większą część terytorium Mali, z 
którym Wolofowie prowadzili handel, natomiast królestwo Denianke zajęło obszary na 
północy, w tym Takrur i zaatakowało północne rubieże Wolof. W rezultacie w 1600 roku 
Cesarstwo Wolof już nie istniało, choć jedno z jego terytoriów przetrwało jako państwo 
Wolof. 

Od XVII wieku miał miejsce stopniowy podbój przez Francuzów. Kraj pozostawał kolonią 
francuską do 1958 roku. W latach 1959–1960 wraz z Mali stanowi Federację Mali, 
wchodzącą w skład Wspólnoty Francuskiej. W 1960 miało miejsce uzyskanie niepodległości, 
prezydentem zostaje Léopold Sédar Senghor – czarny poeta, który głosił pochwałę dorobku, 
jaki wnieśli Afrykanie do kultury światowej. Pod jego rządami oficjalną ideologią państwa stał 
się afrykański socjalizm. W 1962 roku doszło do skierowanego przeciwko 
Senghorowi zamachowi stanu, za udział w spisku aresztowany (pierwotnie skazany na karę 
śmierci jednakże został ułaskawiony przez Senghora) został premier Mamadou Dia. 
Przyczyną sporu między Senghorem a Dią były różnice ideowe. Dia opowiedział się bowiem 
za utworzeniem w Senegalu autorytarnego państwa socjalistycznego. Senghor w ramach 
demokratyzacji kraju zalegalizował partie opozycyjne - Senegalską Partię Demokratyczną, 
Senegalski Republikański Ruch i Senegalską Partię Pracy, a także wziął udział w procesie 
obrony praw kobiet, doprowadził do zwiększenia edukacji kobiet, zwiększył ich liczbę w 
samorządach i na uniwersytetach a w jego rządzie dwie kobiety uzyskały urzędy ministrów 
(ochrony socjalnej i państwowego sekretarza ds. kobiet). Wspierał monogamię. Ze względu 
na umiarkowane poglądy był krytykowany przez radykałów. 1 stycznia 1981 ustąpił ze 
stanowiska prezydenta i wycofał się z życia publicznego. Pozostał honorowym 
przewodniczącym Socjalistycznej Partii Senegalu (tak przemianowano w 1976 roku 
Senegalski Związek Postępowy) a także honorowym wiceprezydentem. 

W latach 1982–1989 wraz z Gambią tworzy konfederację zwaną Senegambią, w latach 1982–
2004 toczy się konflikt w regionie Casamance. 
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Ludność 
 

       
Mieszkańcy Senegalu 

Senegal zamieszkuje około 13,1 mln osób (w 2001 r.). Dominująca grupa etniczna 
to Wolofowie (ok. 43% ludności), zamieszkujący głównie środkową część kraju, na północ i 
na wschód od Dakaru, a także tereny wzdłuż wybrzeży. Środkową część kraju zamieszkują 
także Sererowie (15%), podczas gdy północny i wschodni Senegal zdominowany jest 
przez Fulanów (23% populacji całego kraju). Do innych grup etnicznych zaliczają 
się Tukulerzy na północy, Mandinka przy granicach z Gambią oraz lud Diola w 
regionie Casamance. Większość Senegalczyków posługuje się językiem wolof. Średni okres 
trwania życia to 59 lat dla mężczyzn i 61 lat dla kobiet (Polska, odpowiednio: 73 i 79). 

Struktura religijna kraju w 2010 roku według Pew Research Center: islam – 96,4%, 
chrześcijaństwo – 3,6% (katolicyzm – 3,5% - ok. 430 000, protestantyzm – 0,1% - ok. 20 000).   
 
Gospodarka 

  Rybacy w okolicach Saint Louis  
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_Senegalu  

Najważniejszym działem gospodarki jest rolnictwo i głównym źródłem zatrudnienia, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich (ogółem aż 77,5% zatrudnionych pracuje w rolnictwie), a 
najbardziej dochodowe uprawy to trzcina cukrowa, bawełna, ryż  i warzywa, które powoli 
wypierają często do tej pory uprawiane orzeszki ziemne. Mimo dużego odsetka 

http://pl.wikipedia.org/wiki/2007
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolofowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dakar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sererowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fulanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tukulerzy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mandinka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gambia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diola
http://pl.wikipedia.org/wiki/Casamance
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_wolof
http://pl.wikipedia.org/wiki/Islam
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Protestantyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_Senegalu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnictwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzcina_cukrowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bawe%C5%82na_(ro%C5%9Blina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warzywa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orzech_ziemny


Projekt FAIR VILLAGE – WIEŚ OTWARTA. Materiały pomocnicze 

82 
 

zatrudnionych w rolnictwie, dochody z tej gałęzi gospodarki stanowią tylko 15% PNB. Około 
35% zapotrzebowania żywnościowego kraju zaspokaja import. Na wybrzeżu Oceanu 
Atlantyckiego  dużą rolę odgrywa rybołówstwo. Główne artykuły eksportowe to: ryby, 
orzeszki ziemne, produkty ropopochodne, fosfaty, nawozy sztuczne i bawełna. Główne rynki 
to: Mali, Szwajcaria, Indie, Francja i Gwinea. 

Coraz większą rolę dla gospodarki kraju odgrywa także turystyka, z której wpływy sięgają 
blisko 15% całkowitych wpływów do budżetu, chociaż zainteresowaniem turystów cieszą się 
niemal wyłącznie tereny nad Oceanem Atlantyckim. Według danych rządowych w 1999roku 
kraj odwiedziło ponad 500 000 turystów, większość z Francji, a także z Niemiec i krajów 
skandynawskich. 

Senegal jest najbardziej uprzemysłowionym z krajów byłej Francuskiej Afryki Zachodniej, na 
co się składają: przetwórstwo płodów rolnych i ryb, kopalnie fosfatów, rudy żelaza, cyrkonu i 
złota, produkcja nawozów sztucznych, przerób ropy naftowej, produkcja materiałów 
budowlanych oraz przemysł stoczniowy. Mimo to w miastach wciąż panuje 
wysokie bezrobocie i bieda. Wskaźnik bezrobocia wynoszący 48% (szacunki na rok 2007) jest 
jednym z najwyższych w świecie. Odsetek mieszkańców żyjących poniżej granicy ubóstwa 
szacowano w 2001 roku na 54%. Poziom wzrostu gospodarczego w latach 90. XX 
wieku wyniósł ok. 5% rocznie, jednak większość dochodów znalazła się w prywatnych rękach 
elity politycznej kraju. Wskaźnik Giniego, ilustrujący nierówności w dochodach mieszkańców, 
wynosił w 2001 roku co prawda ‘tylko’ 41,3 (w Polsce w 2008 r. – 34, Rosji – 46, Szwecji – 
25), ale od tego czasu zapewne wzrósł. 

Podobnie jak we wszystkich krajach rozwijających się dużym problemem dla gospodarki jest 
zadłużenie zagraniczne. Mimo umorzenia 1 miliarda dolarów długu w ostatnich latach, 
Senegal wciąż winien jest około 3,5 miliarda bankom komercyjnym i międzynarodowym 
organizacjom takim jak Bank Światowy. Kraj jest mocno zależny od międzynarodowej 
pomocy i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na gospodarkę negatywnie wpływają 
nieregularne dostawy energii i rosnące koszty życia. Te ostatnie skutkują wysokim 
bezrobociem, protestami społecznymi oraz emigracją do Europy.  

Walutą Senegalu jest frank CFA, a precyzyjniej – Zachodnioafrykański Frank CFA, sztywno 
powiązany z euro. 1 euro to około 656 franków. Jest to także waluta 7 innych krajów 
zachodniej Afryki, a jego bliźniaczy Środkowoafrykański Frank CFA – 6 krajów środkowej 
Afryki, głównie byłych kolonii francuskich. 

 Targowisko w Kaolack 
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Produkt narodowy brutto (PNB) Senegalu jest szacowany na 15,4 mld USD, a wg siły 
nabywczej – 27,7 mld USD (2013). Produkt narodowy na głowę mieszkańca z 
uwzględnieniem siły nabywczej wynosi 2.100 USD (193 miejsce na świecie). W 2013 roku 
wzrost PNB wyniósł 4%. Ok. 62,4% udział w PNB mają usługi, 22,7% - przemysł, a 14,9% - 
rolnictwo. Szacunkowa wartość eksportu w 2013 roku wynosiła 2,7 mld USD. Wartość 
importu to aż 5,6 mld USD – główne towary to: żywność, napoje, dobra inwestycyjne i 
paliwa, a główni partnerzy to: Francja, Nigeria, Indie, Chiny i Wielka Brytania.  

 

Źródła: opracowanie własne informacji z: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Senegal  

https://www.cia.gov/library/publications/the -world-factbook/geos/sg.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/Senegal   

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-14093674  
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