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Streszczenie

W obliczu rosnącej presji społeczności międzynarodowej, zmierzającej do 
podjęcia radykalnych kroków w celu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz 
zmniejszenia antropopresji środowiska, nie milknie dyskusja dotycząca zasadno-
ści założeń mówiących, że to człowiek jest głównym sprawcą owych zmian. Ofi-
cjalne stanowisko co do decydującej roli człowieka, przyjęte przez międzynaro-
dowe instytucje zajmujące się wpływem ludzkiej działalności na klimat, jest co-
raz częściej kwestionowane. Czy za zmiany klimatu odpowiada człowiek? Czy 
nasza cywilizacja zobowiązana jest do poświęceń w celu ochrony klimatu? Wy-
nik konfrontacji zwolenników i sceptyków tezy o antropogennych przyczynach 
zmian klimatu jest szczególnie istotny w kontekście niepowodzenia szczytu kli-
matycznego w Kopenhadze oraz dalszej drogi społeczności międzynarodowej w 
walce ze zmianami klimatycznymi. 
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*
Procesy klimatyczne zawsze wzbudzały emocje. Dyskusja dotyczą-

ca zmian klimatu zagościła na dobre w debacie publicznej od lat 
1970. Wtedy to z odkryć naukowców zaczęto wyprowadzać sugestie, 
z których wynikało, że w najbliższych dekadach będziemy mieć do 
czynienia z ochłodzeniem się klimatu Ziemi. Przełom w postrzeganiu 
tego problemu nastąpił wraz z opublikowaniem badań amerykań-
skich naukowców, którzy na podstawie analizy pokrywy lodowej na 
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Antarktydzie odtworzyli średnią wysokość temperatury oraz stężenie 
dwutlenku węgla w atmosferze na przestrzeni tysięcy lat. Raport, któ-
ry opublikowali, jednoznacznie twierdził, że w najbliższym czasie na 
Ziemi będzie miało miejsce ocieplenie klimatu. Twórcy raportu wyka-
zali pozytywną korelację pomiędzy ocieplaniem się klimatu a rosnącą 
koncentracją CO2 w atmosferze. Jako że wspomniany okres był cza-
sem dynamicznego rozwoju myśli ekologicznej, kształtowania się 
koncepcji homo ecologicus oraz pogłębiania świadomości ekologicznej 
wśród opinii publicznej krajów rozwiniętych, teza ta trafiła na podat-
ny grunt. Odpowiedzialność za wzrost stężenia CO2 w atmosferze 
przypisano człowiekowi. Przypuszczenie, które media traktowały jak-
by było pewnikiem, uruchomiło w konsekwencji całą machinę dal-
szych badań naukowych. Niedługo potem swoje stanowisko w spra-
wie globalnego ocieplenia zaczął zajmować świat polityki. W konsekwen-
cji ogłoszona została wielka „walka z ocieplaniem się klimatu”, do 
której moralnie zobowiązany jakoby był każdy człowiek. 

Dziś „globalne ocieplenie” jest jednym z megatrendów kształtujących 
środowisko międzynarodowe (Kreiblich 2007: 10). Istnieje jako pro-
blem zarówno w świecie naukowym, polityce, ale przede wszystkim 
obecne jest w mass mediach, które często wyolbrzymiają doniesienia 
naukowców. W obliczu szybkiego wzrostu liczby międzynarodowych 
reżimów ochrony środowiska, które z roku na rok w coraz większym 
stopniu kształtują politykę państw do nich przynależących, pytanie o 
przyczyny zmian klimatu zyskuje na znaczeniu. Przeważający do tej 
pory nurt tezy o antropogenicznym charakterze zmian klimatu zdaje 
się być w defensywie. Niepowodzenie ostatniej konferencji klimatycz-
nej ONZ w Kopenhadze świadczy nie tylko o braku zgody wśród 
państw świata co do ich wkładu w walkę z globalnym ociepleniem. Co 
więcej, stanowi także o podważeniu zasadności przeznaczania ogrom-
nych kwot na walkę ze zmianami, jeśli nie jest pewnym, czy zachodzą 
one z winy człowieka. 

Obok głównego nurtu badaczy dowodzących antropogeniczności 
zmian klimatycznych jawi się grupa naukowców, myślicieli czy poli-
tyków, którzy w oparciu o konkurencyjne badania wykazują brak po-
wiązania działań człowieka ze zmieniającym się klimatem. W ostat-
nich latach, w obliczu decyzji politycznych, które wymagają coraz 
bardziej zdecydowanych i kosztownych działań w walce z klimatem, 
grupa sceptyków staje się coraz poważniejszym dyskutantem w deba-
cie o globalnym ociepleniu. W debacie tej pojawiają się dwie podsta-
wowe wątpliwości. Pierwsza z nich wiąże się z pytaniem: w jakim kie-
runku postępują zmiany klimatu – czy mamy do czynienia z global-
nym ociepleniem, globalnym ochłodzeniem czy z cyklicznymi waha-

niami klimatycznymi, występującymi na przestrzeni wieków? Druga 
stara się odpowiedzieć, czy człowiek ma wpływ na te zmiany, a jeśli 
tak, to w jakim stopniu. Czy procesy zmian klimatycznych oraz antro-
pogenicznego zanieczyszczania środowiska są od siebie zależne? Opi-
nie w świecie naukowców są w tej kwestii podzielone, wątpliwości 
pozostają.

Zwolennicy tezy o antropogeniczności zmian klimatu 

Emisje gazów cieplarnianych do atmosfery w latach 2000-2030 
wzrosną między 25 a 90%. Przyczyni się to do podwyższenia średniej 
temperatury każdej dekady o 0,2°C. Do końca XXI w. średnia tempe-
ratura wzrośnie nawet o 6,4°C. Skutkiem tego będzie topnienie lądo-
wej i oceanicznej pokrywy lodowej, co za tym idzie podniesienie się 
poziomu mórz i oceanów między 18 a 59 cm. Sprawi to, że miliony 
ludzi zamieszkałych przy wybrzeżach zostaną zmuszone opuścić te te-
reny. Tak gwałtowna zmiana klimatu spowoduje, iż coraz częściej do-
chodzić będzie do ekstremów pogodowych. Wzrost temperatury przy-
czyni się do spadku średniej wartości opadów, pogorszy stan wód 
śródlądowych, co wywoła liczne susze oraz naturalną deforestację. 
Do 2020 r. w Afryce aż 250 mln osób może być zagrożonych brakiem 
dostępu do wody, w konsekwencji powodując w niektórych krajach 
pięćdziesięcioprocentowy spadek produkcji w sektorze rolniczym. 
Koszt adaptacji do zmian klimatu w krajach nadmorskich wyniesie 
rocznie 5-10% PKB. Tereny Azji Południowo-Wschodniej będą zagro-
żone ciągłymi powodziami. Może przyczynić się to do wzrostu zacho-
rowań na choroby zakaźne. Powodzie będą także trapić mieszkańców 
północnej Europy. W rejonie Morza Śródziemnego klimat stanie się 
bardziej suchy, dochodzić będzie do częstych susz. Do 2060 r. 60% po-
krywy śnieżnej zniknie z kontynentu. Globalne ocieplenie uderzy w 
miasta, które będą musiały walczyć z rosnącymi zanieczyszczeniami 
oraz anomaliami pogodowymi. Najbardziej katastrofalne skutki 
zmian klimatu dotkną małe kraje wyspiarskie, które w obliczu pod-
wyższającego się poziomu mórz będą narażone na erozję wybrzeża, a 
w ekstremalnych przypadkach zatopienie. Taki obraz świata w XXI 
w., w oparciu o klimatyczne modele komputerowe, kreśli najbardziej 
znana organizacja zajmująca się zmianami klimatu, działająca pod 
egidą ONZ, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 
Przedstawione dane pochodzą z dokumentu Climate Change 2007. Syn-
thesis Report, Summary for Policymakers, który jest podsumowaniem naj-
częściej cytowanego w debacie o globalnym ociepleniu raportu, przy-
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gotowanego w 2007 roku przez IPCC, Fourth Assessment Report. IPCC 
jako międzyrządowy panel zostało utworzone w 1988 r., jego głów-
nym celem jest badanie antropogenicznych zmian klimatycznych. Or-
ganizacja, w której skład wchodzi ponad 2500 naukowców ze 113 
krajów, otrzymała w 2007 r., wraz z Alanem Gore’em, Pokojową Na-
grodę Nobla. W okresie swego działania stworzyła 4 raporty, na któ-
rych w dużej mierze opiera się debata o przyczynach globalnego ocie-
plenia. Według IPCC wywołane jest ono wzrostem emisji gazów cie-
plarnianych do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla, który w 
największym stopniu spośród antropogenicznych emisji przyczynia 
się do zmian klimatu. 

Działalność IPCC wpisuje się w przeważający nurt polityczny, któ-
ry w przyczynach globalnych zmian klimatu upatruje decydującą rolę 
człowieka. Na fali tego przekonania powstało wiele instytucji zrzesza-
jących naukowców z całego świata i badających wpływ człowieka na 
zmiany klimatu1. Raporty powstają także na zamówienie poszczegól-
nych rządów. Najbardziej znanym z nich jest wzbudzający wiele kon-
trowersji raport Sterna, ekonomisty pracującego na zlecenie ówcze-
snego premiera Wielkiej Brytanii, Tony’ego Blaira. Dokument opubli-
kowany w 2006 r. przewidywał osiągnięcie stężenia CO2 w wysokości 
550 ppm do 2035 r., co poskutkowałoby wzrostem temperatury Ziemi 
o 2°C. Zastosowany przy badaniach Sterna model komputerowy okre-
ślił z prawdopodobieństwem 50%, że do końca XXI w. średnia tempe-
ratura wzrośnie o 5°C. „To skierowałoby ludzi na nieznany dotąd ob-
szar. Aby zilustrować poziom tego wzrostu, wystarczy powiedzieć, że 
obecnie temperatura Ziemi wynosi tylko 5°C więcej niż podczas ostat-
niej epoki lodowcowej” (Stern 2006: VI). Stern obliczył także koszt 
skutków globalnego ocieplenia, który wyniósłby „więcej niż obie woj-
ny światowe oraz wielki kryzys z lat 1930.” (Hinsliff 2006: 7). 

Analiza badań organizacji jednoznacznie wskazuje działalność 
człowieka jako główną przyczynę zmian klimatu. Stosowane przez 
nią modele klimatyczne przedstawiają niepokojące prognozy zmian 
klimatycznych, które w niedalekiej przyszłości radykalnie wpłyną na 
styl życia człowieka. Badacze wykazują sposoby łagodzenia zmian kli-
matycznych oraz metody, pozwalające lepiej zaadaptować się do no-
wych realiów. W opinii naukowców, jedynym rozwiązaniem, jakie 
może uchronić ludzkość przed zwiększonymi skutkami globalnego 
ocieplenia, jest kolektywne działanie państw rozwiniętych i rozwija-

1  Zaliczyć do nich można jednostki podległe ONZ, takie jak: UNFCCC, UNEP, UNDP, IUCC, 
IEA, FAO oraz organizacje regionalne (np. EEA, która zajmuje się badaniem wpływu UE na 
zmiany klimatu).

jących się, pochłaniające ogromne fundusze, które ma na celu reduk-
cję emisji szkodliwych substancji. Kluczową rolę w raportach zwolen-
ników antropogenicznego wpływu na zmiany klimatu, a przez to w 
całej debacie o globalnym ociepleniu, pełni kwestia emisji dwutlenku 
węgla, który w głównej mierze przyczynia się do potęgowania efektu 
szklarniowego. Jeszcze w 1950 r. antropogeniczne emisje wynosiły le-
dwie 1,6 mld ton rocznie, podczas gdy w 2000 r. było to już 6,3 mld 
ton rocznie. Średnia temperatura wzrosła w tym czasie o 0,6°C (IPCC 
2007). Zwolennicy antropogenicznych przyczyn globalnego ocieple-
nia łączą poziom dwutlenku węgla w atmosferze z podnoszącą się 
średnią temperaturą globu (zależność tę zauważyli już osiemnasto-
wieczni naukowcy). 

Wśród głosicieli tej tezy znajduje się najbardziej znana postać wal-
cząca z globalnym ociepleniem, były wiceprezydent Stanów Zjedno-
czonych, Alan Gore. Zdobywca Pokojowej Nagrody Nobla jest auto-
rem dwóch książek traktujących o kwestiach ochrony środowiska: 
Earth in Balance i Inconvenient Truth. W szczególności ta druga, poprze-
dzająca kolejne dzieło Gore’a – film dokumentalny o globalnym ocie-
pleniu o tej samej nazwie, odbiła się szerokim echem wśród amery-
kańskiej i światowej opinii publicznej. Aktywność Gore’a, którego mi-
sją jest uświadamianie ludzi o niebezpieczeństwach wynikających z 
globalnego ocieplenia, sprawia, że przez innych postrzegany jest jako 
„współczesny misjonarz”, dla którego walka ze zmianami klimatu sta-
nowi swoistego rodzaju religię. Jego krytycy uważają go za manipu-
lanta szerzącego stronniczą propagandę, który bazuje na wybiórczych 
danych, a fakty, wypadające w świetle jego teorii niekorzystnie, po 
prostu przemilcza (Szymborski 2006: 66). 

O ile środowisko zwolenników globalnego ocieplenia jest zgodne 
co do tezy o jego antropogenicznych źródłach, o tyle nie wszyscy zga-
dzają się ze sposobem, w jakim ludzkość ze zmianami klimatu walczy. 
Na czoło wątpiących wysuwa się duński naukowiec Bjorn Lomborg, 
który kieruje Copenhagen Consensus Institute. Lomborg, autor książki 
Skeptical ecologist, nie zaprzecza, że klimat Ziemi się ociepla i że przy-
czyną tego stanu rzeczy jest ludzka działalność. Rdzeń jego badań sta-
nowi analiza wydatków przeznaczanych na walkę z tymi zmianami. 
Według jego teorii, fundusze wydawane na redukcję emisji gazów cie-
plarnianych, wprowadzanie nowych technologii czy łagodzenie skut-
ków zmian klimatu powinny być przeznaczane na cele, które stano-
wią prawdziwy problem ludzkości, tj. ubóstwo, brak dostępu do wody, 
choroby zakaźne. Starania o redukcję emisji uważa za nieekwiwalent-
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emisji. Jak wykazują badania stężenia CO2 w aparatach szparkowych 
liści, w przeszłości było ono znacznie wyższe od obecnego, a tempe-
ratura nie różniła się drastycznie. Wyniki te obalają tezę, która mówi, 
że stężenie CO2 w atmosferze rosło wraz z rozwojem przemysłu i 
obecnie jest najwyższe w historii. Ponadto, dane o stężeniu wykorzy-
stane do Fourth Assessment Report pochodzą z rdzenia lodowca, a jak 
wynika z konkurencyjnych badań, stężenie w próbkach lodowych jest 
wyższe o 30-50% w porównaniu z tym, jakie w rzeczywistości znajdu-
je się w atmosferze. 

Kolejna wątpliwość niezależnych naukowców dotyczy zależności 
między poziomem stężenia CO2 w atmosferze a średnią temperaturą 
na Ziemi. Sceptycy twierdzą, że w krótkim czasie nie istnieje żaden 
związek między poziomem koncentracji dwutlenku węgla w atmosfe-
rze a wahaniami temperatury. Za przykład podają okres między 1940 
a 1975 r., kiedy emisja przemysłowego CO2 zwiększyła się ponad trzy-
krotnie, podczas gdy średnia temperatura globu spadła o 0,4°C (IPCC 
1995). W długim okresie istnieje jednak między nimi związek, ale od-
wrotny niż wskazują badacze z IPCC. Lowell Stott, który, co ciekawe, 
bierze także udział w badaniach sponsorowanych przez IPCC, anali-
zując i zestawiając średnie temperatury oraz stężenie CO2 w atmos-
ferze, dowiódł, że jego koncentracja zwiększa się w około 800-1000 
lat po wzroście temperatury. 

Jakie zatem, według krytyków głównego nurtu, są przyczyny zmia-
ny klimatu? Istnieje wiele niezależnych instytucji, które skupiają licz-
nych naukowców z dziedziny klimatologii oraz meteorologii, starają-
cych się wytłumaczyć to zjawisko. Do najbardziej znanych z nich, pu-
blikujących raporty, należą George Marshall Institute (GMI), Science 
and Environmental Policy Project (SEPP), Competetive Enterprise In-
stitute (CEI), International Policy Network (IPN) czy American Enter-
prise Institute (AEI). Organizacje te, w oparciu o naukowe badania, 
dowodzą, że człowiek w minimalnym stopniu odpowiedzialny jest za 
zmiany klimatu. Ich działanie opiera się także na krytyce badań IPCC 
oraz udowodnieniu, że prognozy prezentowane przez tę organizację 
są nieprawdziwe. Większość z niezależnych instytucji za główną przy-
czynę zmian klimatu uważa zmiany w aktywności Słońca. Teorie glo-
balnego ocieplenia naukowcy łączą z cyklem klimatycznym, który ma 
długość około 1500 lat, a obecnie jest w fazie kończącej się małej epo-
ki lodowcowej. To tłumaczyłoby ocieplanie się klimatu. Najbardziej 
przemawiające jest jednak odkrycie duńskich meteorologów Eigela 
Friis-Christensena i Knuda Lassena, które mówi o tym, że temperatu-
ra powietrza półkuli północnej w latach 1861-1989 zależy od wielko-
ści i liczby plam na Słońcu. Gdy plam jest mniej, Słońce staje się 

mniej aktywne, przez co promieniowanie jest słabsze, tworzy się wię-
cej chmur i klimat ochładza się. Sporządzony przez badaczy wykres 
doskonale oddaje wizualną zależność między ilością plam na Słońcu 
a temperaturą powietrza na Ziemi. 

Kształtowanie się globalnej polityki klimatycznej w perspektywie 
najbliższych lat

Dziś globalne ocieplenie dla niektórych jawi się jako sprytna mani-
pulacja, dla innych jako rzeczywistość. Faktem jest, że ta strona, któ-
ra zwycięży w debacie, w przyszłości będzie kształtować zarówno po-
lityczną, jak i ekonomiczną scenę. Niezależnie od solidności nauko-
wych dowodów, globalne ocieplenie jest teorią, która ma za sobą 
wsparcie polityków, ekologów i mass mediów. Do tej pory liczne gło-
sy sprzeciwu wobec głównego nurtu postrzegania roli człowieka w 
kształtowaniu zmian klimatycznych zdawały się nie trafiać do opinii 
publicznej. Jednakże w świetle rosnących wydatków na przeciwdzia-
łanie zmianom klimatu, które coraz częściej dotykają każdego z nas, 
ograniczając naszą wolność; w obliczu wątpliwości, jakie niosą za 
sobą działania reżimów ochrony środowiska oraz niepewnej ich sku-
teczności, zdanie sceptyków będzie docierać do coraz szerszej grupy 
ludzi. Dodatkowa mobilizacja przeciwników tezy o antropogeniczno-
ści zmian klimatu wynika z obecnej sytuacji międzynarodowej, w 
szczególności fiaska negocjacji kopenhaskich, związanych z koniecz-
nością utworzenia nowego Kyoto, które będzie kształtować międzynaro-
dowy reżim ochrony środowiska po 2012 r. Wyraźne różnice intere-
sów poszczególnych państw wraz ze wzmożoną aktywnością scep-
tycznych naukowców mogą doprowadzić do załamania się globalne-
go paktu klimatycznego. Decydujące okażą się najbliższe lata, przede 
wszystkim powodzenie kolejnych konferencji ONZ w 2010 i 2011 r. 
Jeśli do tego czasu nie dojdzie do ogólnoświatowego konsensusu, idea 
globalnej walki ze zmianami klimatycznymi może lec w gruzach. Suk-
ces negocjacji podczas COP16 czy COP17 będzie oznaczał utrzyma-
nie obowiązującego status quo przez kolejne lata.
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Abstract

Global Warming in the Context of the Debate on the Climate Change
In the face of growing pressure from a global society wishing to take radical 

steps in order to deal with climate change and reduce environmental anthropo-
pressure, the discussion regarding the legitimacy of the thesis that the main of-
fender of those changes is the human-being does not moderate. The official sta-
tement indicating the crucial role that human beings are playing in climate chan-
ge, taken for granted by international institutions dealing with the human impact 
on the climate, is increasingly questioned. Are human beings responsible for cli-
mate change? Is our civilization obliged to sacrifice in the name of climate pro-
tection? The result of the confrontation between supporters and sceptics of the 
thesis concerning the anthropogenic causes of climate change are important in 
the context of the COP15 summit failure in Copenhagen and the future struggle 
by global society against climate change.

Keywords

Global warming, climate change, CO2 emissions, Kyoto protocol, Copenha-
gen summit, COP15, environmental protection, IPCC, environmentalism, Stern 
report, Heidelberg appeal, Vaclav Klaus, Al Gore, Bjorn Lomborg.


