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projektu KLIMADA „Opracowanie i wdroże-
nie Strategicznego Planu Adaptacji dla sek-
torów i obszarów wrażliwych na zmiany kli-
matu” realizowanego przez Instytut Ochrony 
Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy na 
zamówienie Ministra Środowiska i finanso-
wanego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ważnymi konsekwencjami dla ekosystemów i 
różnych dziedzin życia człowieka, w tym tak-
że dla naszego zdrowia.

PODZIĘKOWANIA

Symulacje zmian klimatu w XXI wieku 
zostały przygotowane w Międzywydziałowym 
Centrum Modelowania UW (ICM) w ramach 

GLOBALNe ZMIANy KLIMAtU — SPOjrZeNIe PO 25 LAtACh PrAC IPCC

Streszczenie

W 2013 roku będziemy obchodzić 25 rocznicę 
powstania Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian 
Klimatu IPCC. W artykule dokonano przeglądu naj-
ważniejszych osiągnięć i porażek tej międzynarodo-
wej organizacji. Badania stymulowane przez IPCC 
wniosły istotny wkład do naszej wiedzy o klimacie 
globalnym. IPCC zainspirował liczne badania, w tym 
także mające na celu doskonalenie narzędzia jakim 
są modele klimatyczne. Dzięki publikowanym rapor-
tom IPCC wzrosła świadomość możliwych skutków 
działalności człowieka w zakresie zmian klimatu w 
skali globalnej, regionalnej i lokalnej, a także proble-
mów ekologicznych i społeczno-gospodarczych  jakie 

zmiany te mogą spowodować. 
jednak główne zadanie IPCC wciąż czeka na re-

alizację. Ze względu na polityczną i ekonomiczną 
różnorodność opinii, a także toczącą się w tle sze-
roką i wciąż otwartą dyskusję naukową, dotyczącą 
przyczyn i uwarunkowań zmian klimatycznych, nowa 
konwencja w sprawie zmian klimatu nie została pod-
pisana. W ramach  corocznych Konferencji Stron 
ONZ nie znaleziono akceptowalnych rozwiązań i na-
rzędzi w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnia-
nych. Globalne społeczeństwo musi zintensyfikować 
wysiłki na rzecz wypracowania kompromisu w tym 
ważnym problemie dla współczesnego świata. 

GLOBAL CLIMAte ChANGe — OvervIeW AFter 25 yeArS OF IPCC

Summary

In 2013 we will celebrate 25 anniversary of In-
tergovernmental Panel on Climate Change. the pa-
per summarises successes and defeats of this inter-
national body. the research stimulated by IPCC have 
brought significant input to our knowledge of glob-
al climate. IPCC inspired also researchers to create 
more and more precise climate models. the IPCC 
reports increased also the conscience of possible 
consequences of human activity for climate change 
in global, regional and local scales. 

however, the main task of IPCC still waits for re-
alization. Because of diversity of political and economic 
opinions the new Convention on Climate Changeis not 
signed. Annual United Nations Climate Summits can’t 
find wildly acceptable solutions and tools to reduce 
emission of greenhouse gases. the global society must 
intensify efforts to develop compromise in this crucial 
problem of contemporary world. Otherwise, we must 
face facts of serious ecological, social and economical 
problems caused by climate change.
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