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CO TO JEST IPCC ? 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) jest ciałem 

powstałym w 1988 roku działającym ramach struktur Organizacji 

Narodów Zjednoczonych (ONZ). 

 

IPCC powstało z inicjatywy dwóch wyspecjalizowanych 

organizacji ONZ: 

 

  Światowej Organizacji Meteorologicznej (MWO) 

 

  Programu Środowiskowego Organizacji Narodów 

      Zjednoczonych (UNEP)  

   

Obecnie, 195 krajów jest członkami IPCC  



MISJA IPCC  

„The role of the Intergovernmental Panel on Climate  

Change is to assess on a comprehensive, objective, 

open and transparent basis the scientific, technical  

and socio-economic information relevant to the 

understanding of climate change, its impacts and 

future risks, and options for adaptation and mitigation”  

„The IPCC does not conduct its own research, run 

models or make measurements of climate or weather  

phenomena” 



RAPORTY IPCC 

 (ASSESSMENT REPORTS) 





Proces tworzenia, oceny i zatwierdzania 

raportów IPCC  

Raport każdej z trzech Grup 

Roboczych oraz Raport 

Podsumowujący (Synthesis Report) 

składa się z głównego raportu, 

podsumowania technicznego  

(Technical Summary- TS) oraz 

podsumowania dla rządzących 

(Summary for Policymakers - SPM)    

Każdy raport podlega procesowi 

kilkustopniowej oceny merytorycznej 

i zatwierdzaniu przez Grupy Robocze 

oraz przedstawicieli rządów 

państw członkowskich IPCC 



Piąty Raport IPCC ( AR5 ) 



Piąty Raport IPCC ( AR5 ) 



Piąty Raport IPCC ( AR5 ) 

STAN AKTUALNY: 

Raport Pierwszej Grupy Roboczej: 
   SPM zatwierdzone przez WP I i 36 sesję IPCC w dniach 

       23-27 września 2013  

   TS i Raport przyjęte do wiadomości przez IPCC 

       - ostateczna wersja raportu zostanie opublikowana 

          w styczniu 2014 r. po wprowadzeniu poprawek 

Raport Drugiej Grupy Roboczej (Climate Change Impacts,  

Adaptation and Vulnerability): 
   Ogłoszenie raportu 25-29 marzec 2014    

Raport Trzeciej Grupy Roboczej (Mitigation of Climate Change): 
   Ogłoszenie raportu  7-11 kwietnia 2014     

Synthesis Report: 
   Ogłoszenie raportu  27-31 październik 2014     



Raport Pierwszej Grupy Roboczej 

Raport Pierwszej Grupy Roboczej: 

"Climate Change 2013: 

 The  Physical Science Basis” 

 
 259 autorów z 39 krajów 

 9200 cytowanych publikacji  

 41 modeli klimatycznych 

 2 Pb danych modelowych   

 54677 uwag w trakcie procesu oceny 

 

Raport główny – 2216 stron 

Technical Summary – 129 stron 

Summary for Policymakers – 33 strony   



 AR5: Raport I Grupy Roboczej 



 AR5: Raport I Grupy Roboczej 

(Summary for Policymakers) 



 Temperatura powierzchni Ziemi 

Roczne zmiany średniej globalnej temperatury powierzchni lądów i oceanów w 

stosunku do średniej 1961-1990, na podstawie trzech niezależnych baz danych 



 Temperatura atmosfery 



 Rozkład przestrzenny zmian temperatury 

 powierzchni Ziemi 



Powierzchniowy ocean 

(do gł. 75 m) ogrzewał się 

w okresie 1971-2010 w  

tempie ok. 0.11oC/dekadę 

 

Brak jest jednoznacznych 

danych na ocieplanie się 

głębokiego oceanu 

(poniżej 2000 m) 

OCEAN 



 Rozkład przestrzenny zmian ilości 

 opadów na powierzchni Ziemi 



 Zmiany w kriosferze 



 Zmiany w kriosferze – Grenlandia i Antarktyda 

Grenlandia: 

Wzrost z 34 Gt/rok w okresie 

1992-2001 do 215 Gt/rok 

w okresie 2002-2011 

Antarktyda: 

Wzrost z 30 Gt/rok w okresie 

1992-2001 do 147 Gt/rok 

w okresie 2002-2011 



 Zmiany w kriosferze – lód morski w Arktyce 

Zmniejszanie się średniego zasięgu lodu morskiego w 

Arktyce w tempie 3.5 do 4.1% na dekadę w okresie 

1979-2012.  

 
Zmniejszanie się minimalnego zasięgu lodu morskiego 

(koniec lata) a Arktyce w tempie 9.4 do 13.6 % na 

dekadę w okresie 1979-2012  



Zmiany w kriosferze – lodowce kontynentalne 

                                       i zasięg pokrywy śniegowej 



 Zmiany poziomu oceanów 

Średnie tempo przyrostu w okresie 

1993-2012 wyniosło 2.8 mm/rok, w 

tym: 

  1.10 mm/rok ekspansja termiczna 

      (39%) 
   0.76 mm/rok topnienie lodowców  

      kontynentalnych (27%) 

   0.33 mm/rok  topnienie czaszy  

      lodowej Grenlandii (11.8%) 

   0.27 mm/rok topnienie czaszy 

      lodowej Antarktydy (9.6%) 

   0.38 mm/rok zmiana ilości wody  

      w litosferze kontynentalnej (13.6%) 



 Zmiany w obiegu węgla  



 Metan i N2O atmosferze 





Zmiany w systemie klimatycznym - 

podsumowanie 

GLOBALNE OCIEPLENIE JEST FAKTEM !  



 BILANS RADIACYJNY SYSTEMU KLIMATYCZNEGO 



 Bilans radiacyjny systemu klimatycznego 

Wymuszenie radiacyjne (radiative forcing) jest różnicą w ilości 

energii docierającej do systemu klimatycznego z zewnątrz 

oraz energii opuszczającej ten system  





 MODELOWANIE ZMIAN KLIMATU  



 Modelowanie zmian klimatu 



ROZWÓJ MODELI KLIMATYCZNYCH 



Na potrzeby AR5 wykorzystano 41 niezależnych, globalnych modeli  

klimatycznych o różnym stopniu złożoności. 

 

Przeprowadzono kilka tysięcy globalnych i regionalnych symulacji 

podstawowych parametrów klimatycznych (temperatura powietrza,  

temperatura oceanu, wielkość opadów, wilgotność względna, itp.)  

dla okresu ostatnich 150 (~1000) lat, jak również wykonano symulacje 

regionalnych zjawisk klimatycznych (El Nino, cyrkulacja monsunowa, itp.). 

 

Modele te zostały użyte do prognozowania przyszłych zmian parametrów  

klimatycznych dla założonych scenariuszy ewolucji bilansu radiacyjnego 

systemu klimatycznego Ziemi.         

 Modelowanie zmian klimatu 



Modelowanie zmian temperatury powierzchni Ziemi 



  Modelowanie zmian temperatury powierzchni Ziemi 



  

EWOLUCJA KLIMATU 

 W NADCHODZĄCYCH DZIESIĘCIOLECIACH 



SCENARIUSZE ROZWOJU 

SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEGO 

ŚWIATA W XXI WIEKU 

Trzeci i czwarty Raport IPCC: 

Scenariusze zmian klimatycznych 



Na potrzeby 5 Raportu IPCC społeczność naukowa zaproponowała 

nowe podejście (Representative Concentration Pathways): 

Zaproponowano cztery scenariusze RCP odpowiadające określonej ewolucji 

wymuszenia radiacyjnego: 

   RPC2.6 

   RPC4.5 

   RPC6.0 

   RPC8.5 

Scenariusze zmian klimatycznych 



RCP2.6 

 

RCP4.5 

RCP6.0 

RCP8.5 

Representative Concentration Pathways (RCPs) 

421 ppm CO2 

538 ppm CO2 

670 ppm CO2 

936 ppm CO2 

8.5 W/m2 

6.0 W/m2 

4.5 W/m2 

2.6 W/m2 



Przewidywane średniej zmiany temperatury globalnej   



Przewidywane średniej zmiany temperatury globalnej   



Rozkład przestrzenny przewidywanych zmian 

 średniej zmiany temperatury globalnej   



Rozkład przestrzenny przewidywanych zmian 

ilości opadów – obraz globalny   



Zmiany sezonowej temperatury powietrza dla okresu 2016-2035 

w stosunku do okresu 1986 - 2005  

10 modeli klimatycznych 

Prognozy regionalne: temperatura powierza 



Zmiany ilości opadów (średnie sezonowe) dla okresu 2016-2035 

w stosunku do okresu 1986 - 2005  

10 modeli klimatycznych 

Prognozy regionalne: ilość opadów 



Przewidywana zmiana poziomu oceanu 



PODSUMOWANIE 



2 RAPORT IPCC – 1995: 

” The balance of evidence suggest that there is a discernible human 

   influence on global climate” 

3 RAPORT IPCC – 2001: 

”... Most of the observed warming over the last 50 years is likely*)   to 

have been due to the increase in greenhouse gas concentrations” 

*) 66 to 90% chance  

”The [current] understanding of anthropogenic warming and cooling 

influence on climate leads to very high confidence*) that the globally 

averaged net effect of human activities since 1750 has been one of 

warming” 

 *) 9 out of 10 chance of being correct 

4 RAPORT IPCC – 2007:  

5 RAPORT IPCC – 2013:  

”It is virtually certain that human influence has been the dominant  

 cause of the observed warming since the mid-20th century” 



Cumulative emissions of CO2 largely determine global  

mean surface warming by the late 21st century and beyond. 

Most aspects of climate change will persists for many 

centuries even if CO2 emissions are stopped. This represents 

a substantial multi-century climate change commitment 

created by past, present and future emissions of CO2 



To limit warming to likely 

less than 2oC as in 

RCP2.6 requires total 

emissions since 

preindustrial times (1750) 

to be limited to less than 

about 790 PgC. 515 PgC 

were emitted by 2011.  




