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Już za kilka lat na obszarze Unii Europejskiej 
będzie można stawiać jedynie budynki 
energooszczędne. Wymóg ten wynika z przyjęcia 
przez Parlament Europejski w maja 2010 r. zmian w 
dyrektywie dotyczącej efektywności energetycznej 
budynków*. Oznacza to, że od 2021 r. wszystkie 
nowo powstałe budynki na terytorium państw 
członkowskich UE muszą być obiektami o prawie 
zerowym zapotrzebowaniu na energię. Nowe 
budynki użyteczności publicznej muszą spełniać 

ten wymóg już od 2019 r. Zmiany w dyrektywie 
obejmują także stare, słabo zaizolowane budynki, 
w których straty energii są największe.

Budynek energooszczędny powinien zużywać  
o 25-50% mniej energii niż budynek spełniający 
wymagania aktualnych przepisów, czyli powinien na 
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej 
wody zużywać nie więcej niż 50-80 kWh/m2 na rok. 

* Dyrektywa nr 2010/31/UE opublikowana w Dz. Ustaw z dnia 18.06.2010

Dom greenFIELD_159, autor projektu: Tomasz Mielczyński, BUILDgreen Design, źródło: www.Wizualizacje-3D.eu

Budynki pasywne
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W ostatnich latach dąży się do jeszcze większej 
oszczędności energii. W związku z tym projektuje się   
i buduje budynki pasywne. 

Według Wolfganga Feista, twórcy idei budownictwa 
pasywnego - dom pasywny jest budynkiem o bardzo 
niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania 
wnętrza 15 kWh/(m2/rok), w którym komfort termiczny 
zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła 
(mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, 
ciepło odzyskane z wentylacji). Budynek pasywny 
nie potrzebuje autonomicznego, aktywnego systemu 
ogrzewania. Potrzeby cieplne realizowane są przez odzysk 
ciepła i dogrzewanie powietrza wentylującego budynek. 

Idea budynków pasywnych nie została opatentowana, 
zastrzeżona ani nie podlega innym formom ochrony 
prawnej. W związku z tym jest dostępna bez żadnych 
ograniczeń dla wszystkich. Budynki pasywne mogą 
być wznoszone w różnych technologiach budowlanych 
takich jak: tradycyjna murowana, szkielet drewniany 
(tzw. technologia kanadyjska) czy szkielet stalowy. 
Rozwiązania i materiały używane w budynkach 

pasywnych są powszechnie dostępne. Ponadto 
standard ten pozwala na wznoszenie zarówno obiektów 
mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej.  

Podstawowym warunkiem, jaki musi posiadać dom 
spełniający standard domu pasywnego jest jego 
energooszczędność:
• rocznie budynek nie może wymagać więcej niż 
15 kWh energii na metr kwadratowy do ogrzewania,
• na ogrzewanie, oświetlenie i przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej nie może być zużywane więcej 
niż 120 kWh na metr kwadratowy rocznie,
• po przyłożeniu nadciśnienia wynoszącego 50 
Pa z budynku nie powinno uciekać w ciągu godziny 
więcej niż 60% objętości mieszczącego się w nim 
powietrza (czyli np. jeśli kubatura budynku wynosi 
1 000 m3, natężenie upływu powietrza z domu nie 
powinno być wyższe niż 600 m3/h),
• obciążenie źródła ciepła nie może być wyższe 
niż 10 W/m2 domu,
• współczynnik przenikania ciepła przez ściany 
i dach musi być niższy niż 0,1-0,15 W/m2K, dla okien 
niższy niż 0,7-0,85 W/m2K.

Pierwszy budynek pasywny został wzniesiony w Darmstadt Kranichstein w 1991 r. Elewacja południowa.
Źródło: www.budynkipasywne.pl – Jak zbudować dom pasywny, teoria, projekty, przykłady realizacji.
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Pierwszą zasadą budownictwa pasywnego jest 
odpowiednie ustawienie budynku i właściwe 
zaprojektowanie okien. Umiejscowione na południowej 
ścianie przeszklenia wyłapują dużo ciepła, które 
może być wykorzystane do ogrzania reszty budynku. 
W budynku pasywnym okna są trzyszybowe, często 
nieotwieralne, dzięki czemu znacznie obniża się straty 
ciepła.

Warto zainstalować na oknach żaluzje lub markizy, 
które będą zapobiegały przegrzaniu pomieszczeń 
latem. Należy także zwrócić uwagę na długość okapu 
okiennego – powinien być tak dopasowany, aby letnie 
słońce nie docierało do okien, natomiast słońce zimowe 
swobodnie dogrzewało pomieszczenia. Na ścianie 
północnej powinno być jak najmniej okien, natomiast 
warto zlokalizować od tej strony nieogrzewane, 
termicznie oddzielone pomieszczenia, np. garaż czy 
budynek gospodarczy, które ograniczą straty ciepła. 
Bryła budynku powinna być zwarta, o jak najmniejszej 
ilości wystających elementów. 

W budownictwie pasywnym stosuje się różnego typu 
techniki ocieplania przegród zewnętrznych budynków. 
Wykorzystuje się coraz grubsze warstwy izolacji 
ze specjalnych materiałów o małym współczynniku 
przenikania ciepła oraz specjalne okna. Innymi 
dostępnymi technikami są ocieplanie budynku od 
środka oraz ocieplanie dachów i podłóg.  

W budynku pasywnym znajdują zastosowanie 
urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, 
takie jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, gruntowe 
wymienniki ciepła. 

Aby osiągnąć standard pasywny konieczne jest 
ograniczenie strat ciepła na wentylację. W tym celu 
stosuje się wentylację mechaniczną nawiewno-
wywiewną z odzyskiem ciepła zamiast wentylacji 
grawitacyjnej. Wentylacja mechaniczna pozwala na 
ograniczenie strat ciepła, a także zapewnia stałą 
wymianę powietrza w budynku. Głównym elementem 
tego systemu jest centrala wentylacyjna wyposażona 

Zasada działania budynku pasywnego.
Źródło: www.budynkipasywne.pl
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w wymiennik ciepła (krzyżowy, przeciwprądowy lub 
obrotowy) potocznie zwana rekuperatorem, gdzie 
powietrze wywiewane z budynku oddaje ciepło 
powietrzu nawiewanemu do budynku.

Podczas budowy domu pasywnego warto także zwrócić 
uwagę na odpowiednie zaprojektowanie zieleni wokół 
niego. Drzewa liściaste należy sadzić od południa. 
Latem będą ocieniały budynek, a zimą, gdy stracą 
liście, słońce swobodnie dotrze do pomieszczeń. Od 
północnej strony budynku najlepiej sprawdzą się iglaki, 
które będą chroniły elewację przed zimnym wiatrem.

Pierwszy dom pasywny w Polsce, którego pasywność 
została potwierdzona certyfikatem Instytutu Budynków 
Pasywnych w Darmstadt, powstał w 2006 roku  
w Smolcu koło Wrocławia. Dom zrealizowany został 
jako obiekt pokazowy. Opracowano i zastosowano tu 
innowacyjną technologię, która w założeniu miała być 
możliwie prosta i tania w realizacji.

 Zalety budynków pasywnych 

• Zapotrzebowanie  na  energię jest ośmiokrotnie 
mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych 

według obowiązujących norm;
• Rachunki za ogrzewanie są dużo niższe 
w porównaniu z tradycyjnymi budynkami wznoszonymi 
według obowiązujących norm;
• Wykorzystują odnawialne źródła energii, są 
przyjazne dla środowiska;
• Gwarantują swoim mieszkańcom wysoką 
jakość środowiska wewnętrznego. Domy  wyposażone 
są w mechaniczne systemy wentylacji, które zapewniają 
lepszą jakość powietrza wewnętrznego i mniejsze 
stężenia zanieczyszczeń. Bardzo dobrze zaizolowane 
ściany i okna zapewniają wysoką temperaturę, co 
wpływa pozytywnie na komfort cieplny. 

Koszt budowy domu pasywnego jest jednak większy 
niż koszt tradycyjnego budynku wznoszonego według 
obowiązujących norm. Dlatego Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił 
nowy program priorytetowy, który ma na celu 
przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów 
materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań 
Dyrektywy nr 2010/31/UE. NFOŚiGW zakłada, że 
program będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany 
sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza 
korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie 

Pierwszy certyfikowany dom pasywny w Polsce. 
Źródło: www.lipinscy.pl
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znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Należy 
podkreślić, że jest to pierwszy ogólnopolski instrument 
wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim 
zużyciu energii. 

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne budujące 
dom jednorodzinny lub kupujące dom/mieszkanie od 
dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia 
mieszkaniowa).

Dofinansowanie, oferowane w ramach programu 
będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu 
bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu 
lub zakup mieszkania. 

Według NFOŚiGW program przyniesie korzyści dla 
gospodarstw domowych w postaci:
• dopłaty do kredytu, pokrywającej część 
wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty 
weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia 
osiągniętego standardu energetycznego,
• niższych kosztów eksploatacji budynku,
• podniesienia wartości budynku.

Więcej o programie na stronie: 
http://www.nfosigw.gov.pl/

 Przykłady pasywnych budynków  
 użyteczności publicznej 

► Hala sportowa w Słomnikach

Źródło: www.slomniki.pl/hala

W Słomnikach pod Krakowem wybudowano pierwszą 
w Polsce pasywną halę sportową. Jest to jednocześnie 
pierwszy pasywny budynek użyteczności publicznej 
w Polsce, który posiada certyfikat jakości Passivhaus 
Institut.  Budynek użytkowany jest od 2011 roku. 

Hala w Słomnikach posiada niskotemperaturowe 
ogrzewanie podłogowe wspomagane odzyskiem ciepła 
z wentylacji mechanicznej. Eksploatacja tego budynku 
w porównaniu ze standardowymi będzie mieć lepsze 
wskaźniki oddziaływania na środowisko, ponieważ 
zastosowana technologia powoduje ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Autorami projektu 
hali są krakowscy architekci Tomasz Pyszczek i Marcin 
Stelmach.

► Szkoła w Budzowie

 
Źródło: www.stoszowice.pl

Od września 2012 r. w Budzowie działa pierwsza 
pasywna szkoła w Polsce, o niemal zerowym 
zużyciu energii. Budzów to miejscowość położona 
w gminie Stoszowice w pobliżu Ząbkowic Śląskich. 
Koszt wzniesienia dwukondygnacyjnego budynku  
o powierzchni ok. 800 m2 wyniósł prawie 3,5 mln zł.  
W szkole zaprojektowano m.in. ciepłochronne  
przegrody zewnętrzne, energooszczędne instalacje 
z takimi urządzeniami jak: pompy ciepła, system 
wentylacji mechanicznej z rekuperatorami, 
umożliwiającymi odzyskiwanie ciepła. 

Czy wiesz, że...
- Na świecie istnieje obecnie około 40.000 domów 
pasywnych o powierzchni użytkowej wynoszącej  
20 milionów metrów kwadratowych.

- Heliotrop to obracający się dom solarny, pełen 
najnowocześniejszych technologii, a przede 
wszystkim przyjazny środowisku. Na dachu budynku 
zainstalowany jest panel solarny, który wraz z całą 
konstrukcją domu cały czas podąża za promieniami 
słonecznymi. Zastosowana bateria słoneczna cały 
czas pracuje, co zdaniem naukowców, przynosi pięć 
razy więcej energii niż potrzeba budynkowi. Dzięki 
temu, że cały budynek się obraca, pomieszczenia są 
lepiej oświetlone w ciągu dnia, co powoduje mniejsze 
zużycie prądu.
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Na dachu budynku umieszczono również system 
gromadzenia ciepła, który musi być wystawiony na 
działanie promieni słonecznych, a zgromadzone przez 
niego ciepło wykorzystywane jest do ogrzania wody  
i wnętrza domu.

Źródła:
• P. Dziamski i inni, Z energetyką przyjazną środowisku 
za pan brat, Instytut na Rzecz Ekorozwoju,  Warszawa 
2011.
• M. Idczak, Ogólna koncepcja budynku pasywnego, 
Instytut Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A.
• www.budynkipasywne.pl
• www.drewnozamiastbenzyny.pl
• www.ekoportal.eu
• www.energocity.pl
• www.innowacyjnapolska2010.pl
• www.lipinscy.pl
• www.nfosigw.gov.pl
• www.rolfdisch.de
• www.slomniki.pl/hala
• www.stoszowice.pl

Heliotrop w miejscowości Weinbergen 
www.rolfdisch.de
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i jego ochroną. Niełatwym zadaniem był więc wybór 
odpowiednich przedstawicieli, którzy weszliby w skład 
Sieci. Należy przy tym  podkreślić, że tego typu Sieć 
była tworzona po raz pierwszy w Polsce. W związku 
z tym brakowało materiałów, informacji, wytycznych, 
z których można byłoby skorzystać, a dobre praktyki 
pochodziły jedynie z krajów takich jak Hiszpania  
i Włochy, które posiadają odpowiedniki polskiej Sieci. 
Jednakże doświadczenia wskazanych państw trudno 
było przełożyć na polskie „podwórko” ze względu 
na odmienne struktury i funkcjonowanie tamtejszej 
administracji, jak również ze względu na bariery 
językowe.

► R: Jak sobie Pani radziła z tymi wszystkimi 
wyzwaniami?

► AZ: W trakcie tworzenia Sieci spotkałam bardzo 
życzliwych i otwartych na współpracę ludzi – z KE, 
jak również przedstawicieli z Włoch i Hiszpanii, którzy 
chcieli podzielić się ze mną swoim doświadczeniem, 
tym bardziej że widzieli sens i korzyści, jakie płyną ze 
sprawnie funkcjonujących Sieci.

► R: Jak obecnie wygląda struktura Sieci w Polsce?

► AZ: Obecnie w Sieci funkcjonuje 7 grup roboczych. 
Podczas  IV Posiedzenia Plenarnego, które odbyło się 
w grudniu 2012 r. powołano nową grupę, zajmującą się 
pozwoleniami zintegrowanymi. Każda grupa robocza 
ma swojego przewodniczącego. W latach 2010-2012 
w ramach Sieci zorganizowano łącznie 45 spotkań 
i warsztatów,  w tym 10 wizyt studyjnych, w których 
udział wzięli  członkowie grup roboczych oraz eksperci 
zewnętrzni zaangażowani w prace Sieci.

Obecnie Sieć skupia około 500 członków, w tym m.in. 
przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska, urzędów marszałkowskich oraz ekspertów 
zewnętrznych. 

 
IV Posiedzenie Plenarne sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

Fot. E. Kosela

Fot. M. Dworak

Niebawem miną trzy lata od podpisania listu 
intencyjnego między Ministrem Środowiska, 
Ministrem Rozwoju Regionalnego i Generalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawie 
wzajemnej współpracy w ramach tworzenia 
krajowej sieci organów środowiskowych oraz 
instytucji zarządzających funduszami unijnymi 
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, będącej 
odpowiednikiem europejskiej sieci ENEA-MA. 
O tym co udało się zrealizować przez ten czas 
oraz o nowych wyzwaniach opowiada Agnieszka 
Zdanowska, od początku zaangażowana  
w tworzenie Sieci w Polsce, a obecnie koordynująca 
jej prace.

► Redakcja:  Jak doszło do utworzenia Sieci w Polsce 
i jakie były jej początki? 

► AZ: Zobowiązanie o utworzeniu Sieci, będącej 
odpowiednikiem europejskiej Sieci ENEA-MA  
w Polsce, zostało podjęte w trakcie negocjacji Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), na 
wyraźne życzenie Komisji Europejskiej (KE). Ambicją 
KE było wzięcie na siebie roli parasola dla krajowych 
sieci ochrony środowiska. W ślad za tym europejska 
Sieć podejmowała wszelkie działania mające na celu 
zachęcanie krajów członkowskich do tworzenia sieci 
na poziomie krajowym. Utworzenie polskiej Sieci 
miało przyczynić się do integracji działań dotyczących 
ochrony środowiska we wszystkich przedsięwzięciach 
finansowanych w ramach POIiŚ oraz innych programów 
finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej. 
To skłoniło do decyzji o utworzeniu krajowej Sieci,  
a Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powierzono 
rolę koordynatora jej działań. 

Początki tworzenia Sieci w Polsce były bardzo trudne. 
Wpływał na to fakt, że wiele instytucji publicznych 
posiada kompetencje związane ze środowiskiem  

W Sieci...
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► R: Jakie korzyści daje uczestnictwo w pracach 
Sieci?

► AZ: Spotkania, które organizujemy w ramach Sieci 
dają jej uczestnikom wiele pożytku. 

Wśród największych wymieniłabym przede wszystkim 
możliwość wymiany informacji i korzystania  
z wiedzy państw członkowskich Unii Europejskiej, 
w celu wprowadzenia innowacyjnego podejścia do 
integracji aspektów środowiskowych w programy 
i przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy 
unijnych, poszerzenie wiedzy oraz wyjaśnienie 
wszelkich niejasności związanych z przepisami 
unijnymi i krajowymi dotyczącymi ochrony środowiska, 
wymianę wiedzy, opinii, doświadczeń i dobrych praktyk 
pomiędzy podmiotami tworzącymi Sieć krajową, a także 
umacnianie relacji między organami odpowiedzialnymi 
za realizację działań dotyczących ochrony środowiska, 
na czym nam najbardziej zależało.

Jak ważne dla członków sieci są wzajemne relacje 
pokazuje przykład warsztatów zorganizowanych na 
Pomorzu. Po wizycie studyjnej na Półwyspie Helskim, 
gdzie poznawaliśmy projekty zrealizowane na tym 
obszarze uczestnicy spotkania - przedstawiciele 
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów 
marszałkowskich oraz eksperci zewnętrzni usiedli przy 
wspólnym stole i opracowywali wkład do przyszłego 
programu operacyjnego w zakresie finansowania 
bioróżnorodności. 

Chciałabym zaznaczyć, że członkowie Sieci mają 
duży wpływ na opracowanie wytycznych, metodologii, 
ekspertyz wykonywanych na potrzeby grup roboczych. 
Mogą nie tylko zlecić wykonanie ekspertyzy, ale także 
brać  aktywny udział w procesie ich przygotowywania. 
Dodatkowo, członkowie Sieci mają także możliwość 
wzięcia udziału w wizytach studyjnych organizowanych 
w kraju i zagranicą. 

Fakt iż udział w Sieci przynosi wiele korzyści to nie tylko 
moja opinia. We wrześniu i październiku 2012 r. wśród 
członków grup roboczych oraz ekspertów zewnętrznych 
biorących udział w spotkaniach, przeprowadziliśmy 
badanie ankietowe, którego celem było poznanie 
opinii na temat funkcjonowania Sieci. Prawie wszyscy 
ankietowani odpowiedzieli, że w swojej codziennej 
pracy wykorzystują wiedzę zdobytą w trakcie spotkań 
m.in. podczas podejmowania decyzji, weryfikacji  
i analizy raportów, przygotowywania dokumentów oraz 
przeprowadzania procedur związanych z ocenami 
oddziaływania na środowisko.

Działania polskiej Sieci zostały także docenione przez 
KE. W dokumencie „Position Paper” określającym 
kierunki wykorzystywania przez Polskę funduszy 

unijnych w przyszłej perspektywie finansowej na lata 
2014-2020, działania Sieci zostały przedstawione jako 
dobry przykład w obszarze środowisko.

► R: Wspomniała Pani o planowanych wizytach 
studyjnych, proszę powiedzieć coś więcej na ich temat. 

► AZ: W tym roku planujemy zorganizować szereg tego 
typu spotkań. Ich tematyka będzie ściśle powiązana  
z funkcjonującymi w Sieci grupami roboczymi. Podczas 
wizyty w Holandii chcielibyśmy zapoznać członków 
Sieci z kwestiami związanymi z hałasem w transporcie 
drogowym, z uwzględnieniem rozwiązań technicznych 
stosowanych w tym kraju. Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych, budownictwo pasywne jak 
również energetyka wiatrowa to główne zagadnienia, 
które będą omawiane w trakcie wizyty studyjnej do 
Danii. Natomiast na Islandii uczestnicy wyjazdu będą 
mogli dowiedzieć się czegoś więcej na temat energii 
pochodzącej z geotermii. Wizyty studyjne to nie jedyny 
sposób wymiany informacji oraz korzystania z wiedzy 
państw członkowskich Unii Europejskiej. W ramach Sieci 
organizujemy także warsztaty z udziałem ekspertów  
z zagranicy. W 2012 r. udało się nawiązać współpracę  
z przedstawicielami francuskiego Ministerstwa Ekologii, 
Zrównoważonego Rozwoju oraz Energii, którzy  
w marcu br. podczas spotkania w Polsce opowiedzieli 
o adaptacji do zmian klimatu. Temat ten jest jednym  
z priorytetów przyszłej perspektywy finansowej.

► R: Jak Sekretariat Sieci zamierza sprostać tym 
wyzwaniom?

► AZ: Sekretariat Sieci jest odpowiedzialny za 
koordynowanie wszelkich działań podejmowanych  
w ramach Sieci. Jego głównym zadaniem jest 
zapewnienie funkcjonowania grup roboczych 
działających w ramach Sieci poprzez przygotowanie  
i realizację wszystkich spotkań zarówno krajowych, jak 
również planowanych wizyt studyjnych. 

Obecnie Sekretariat Sieci liczy 8 młodych, chętnych do 
działania osób, za którymi stoją różne doświadczenia i 
różne pasje. Niezależnie od tego to co łączy wszystkich 
to Sieć. Lubimy współpracę z ludźmi i szanujemy siebie 
nawzajem. Dzięki temu świetnie się uzupełniamy  
i tworzymy dobry zespół fachowców, profesjonalnie 
wykonujących powierzone zadania. Aby usprawnić 
działania Sekretariatu Sieci planujemy również 
utworzenie platformy komunikacyjnej. Jej głównym 
celem będzie zapewnienie sprawnej wymiany 
informacji pomiędzy członkami Sieci a  Sekretariatem. 
Koncepcja platformy została już zaakceptowana  
i w najbliższym czasie rozpoczniemy działania mające 
na celu jej wdrożenie.
 
► R: W jaki sposób zachęciłaby Pani do uczestnictwa 
w pracach Sieci? 
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► AZ: Z pewnością zachęciłabym wszystkich tych 
którzy nie są jeszcze w Sieci do dołączenia do wybranej 
grupy roboczej – udział w pracach takiej grupy pozwala 
śledzić na bieżąco wszystkie zmiany prawne, a także 
brać aktywny udział w kreowaniu nowych zapisów 
prawnych. Dodatkowo daje możliwość współpracy 
z ekspertami zewnętrznymi, którzy są zapraszani na 
spotkania grup roboczych.  

Należy pamiętać, że Sieć tworzymy wspólnie i to od 
nas zależy jak dalej będzie wyglądać jej przyszłość 
i działania.

► R: Dziękuję i życzę dalszych sukcesów w działaniach 
Sieci.

i francuskimi doświadczeniom związanym z integracją 
tych działań w ramach programów operacyjnych. 

 
Polsko-francuskie warsztaty na temat adaptacji do zmian klimatu. 

Fot. M. Dworak

Podczas warsztatów, Szymon Tumielewicz - Zastępca 
Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju 
w Ministerstwie Środowiska, zaprezentował główne 
założenia polskiej strategii adaptacji do zmian 
klimatu – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030 (SPA2020).

Opracowanie SPA2020 wynika z wymogów Komisji 
Europejskiej określonych w 2009 r. w Białej Księdze 
- Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy 
działania, COM(2009)147. 

SPA2020 jest elementem szerszego projektu 
badawczego o nazwie KLIMADA, realizowanego 
przez Instytut Ochrony Środowiska na zlecenie MŚ, ze 

W dniach 14-15 marca 2013 r. po raz pierwszy 
w ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla 
Rozwoju” spotkali się eksperci z Francji i Polski, 
aby wymienić się doświadczeniami w zakresie 
adaptacji do zmian klimatu.

W 2012 roku przedstawiciele Sieci nawiązali współpracę 
z administracją francuską za pośrednictwem Ambasady 
Francuskiej w Warszawie. Skąd pomysł na warsztaty  
z udziałem przedstawicieli z Francji? 

 - Francuscy eksperci od kilku lat aktywnie współpracują 
ze stroną polską w obszarze środowiska, a w ubiegłym 
roku zorganizowali konferencję podsumowującą 
realizację międzynarodowego projektu z obszaru 
ochrony środowiska SURF NATURE, w ramach 
którego samorządy francuskie współpracowały 
z samorządami polskimi – podkreśla Joanna 
Kopczyńska, p.o. przewodniczącego Grupy Roboczej 
ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020. Dodaje 
także, że administracja francuska posiada długoletnie 
doświadczenie w projektach związanych z ochroną 
środowiska, w tym również w obszarach, które obecnie 
są rozwijanie w ramach planowania strategicznego 
w Polsce, takich jak adaptacja do zmian klimatu oraz 
zintegrowane projekty miejskie. 

Warto podkreślić, że tematy te zostały silnie 
zaakcentowane przez Komisję Europejską w ramach 
projektów rozporządzeń dla nowej perspektywy 
finansowej UE 2014-2020 – dlatego też doświadczenia 
francuskie z pewnością okażą się cenne  
w przygotowaniu przyszłych programów operacyjnych. 

Pierwszy z serii zaplanowanych warsztatów, z udziałem 
przedstawicieli Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego 
Rozwoju oraz Energii z Francji, został poświęcony 
zagadnieniom związanym z adaptacją do zmian klimatu 

Polsko-francuskie warsztaty
na temat adaptacji do zmian klimatu
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że postępy z realizacji działań są na bieżąco 
monitorowane. Pod koniec 2013 roku zostanie 
dokonana średniookresowa ocena z realizacji 
francuskiej strategii adaptacji, natomiast pod koniec 
2015 roku przygotowana zostanie ocena końcowa.

Podczas warsztatów, przedstawiciele z Francji wskazali 
również elementy kluczowe, niezbędne podczas 
przygotowywania i wdrażania strategii adaptacji. 

W czasie spotkania eksperci z Francji przybliżyli 
członkom Sieci funkcjonowanie narzędzia 
informatycznego Necater, wykorzystywanego do oceny 
neutralności węglowej w programach operacyjnych na 
podstawie modeli finansowych oraz realizowanych 
działań. Necater wspiera proces decyzyjny, dotyczący 
inwestycji w ramach polityki regionalnej.

Oprócz przekazania wiedzy teoretycznej francuscy 
specjaliści wskazali również szereg rozwiązań 
praktycznych, w tym działań, jakie przeprowadzono we 
Francji w związku z koniecznością adaptacji do zmian 
klimatu. 

W związku ze skutkami zmiany klimatu i postępującą 
erozją brzegu morskiego konieczne było zabezpieczenie 
drogi przed skutkami tego zjawiska. Droga ta często 
ulegała zniszczeniu, a jej naprawa była kosztowna. 
W związku z tym zrealizowano projekt polegający na 
przeniesieniu jej w głąb lądu. Między drogą a morzem 
usypano wał i obsadzono go roślinnością specyficzną 
dla tego regionu. Nową drogę wybudowano w taki 
sposób, aby w przyszłości była odporna na podniesienie 
się poziomu wód morskich (fot.1, str. 11). 

Podczas drugiego dnia warsztatów członkowie Sieci 
w grupach opracowywali założenia do projektu 
wytycznych, które będą uwzględniały kwestie 
adaptacji do zmian klimatu w krajowych i regionalnych 
programach operacyjnych. Opracowany podczas 
warsztatów materiał będzie stanowił inspirację i dobrą 
praktykę podczas przygotowywania programów 
operacyjnych, tak aby uwzględniały one kwestię 
adaptacji do zmian klimatu. 

Warsztaty okazały się dużym sukcesem, 
strona francuska doceniała kreatywność grup 
przedstawiających założenia wytycznych i zachęciła 
do wdrażania zaprezentowanych działań. 

Dla gości zagranicznych oraz członków Sieci 
pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
przygotowali także atrakcję dodatkową - recital muzyki 
chopinowskiej oraz wspólne zwiedzania Muzeum 
Fryderyka Chopina. Podczas spotkania w muzeum 
wszyscy mieliśmy okazję dowiedzieć się czegoś więcej 
na temat powiązania Fryderyka Chopina zarówno  
z kulturą polską, jak i francuską.

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Celem głównym SPA jest zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. 

Dokument ten wskazuje cele i kierunki działań 
adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej 
wrażliwych obszarach do roku 2020, m.in.  
w: gospodarce wodnej, leśnictwie, rolnictwie, 
różnorodności biologicznej. SPA2020 określa również 
konkretne działania adaptacyjne, które należy 
zrealizować, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich 
przeprowadzenie oraz podaje wskaźniki monitorowania 
i oceny realizacji przyjętych celów. W strategii adaptacji 
zaproponowano działania szczególnie istotne, 
które powinny zostać przeprowadzone na szczeblu 
wojewódzkim. Warto zauważyć, że działania takie 
jak np. ochrona przeciwpowodziowa czy tworzenie 
systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami 
powodziowymi dotyczą większości województw  
w Polsce.

Działania adaptacyjne zawarte w SPA2020 obejmują 
zarówno przedsięwzięcia techniczne, jak np. budowa 
niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony 
wybrzeża, jak i zmiany regulacji prawnych, zmiany  
w systemie planowania przestrzennego ograniczające 
możliwość zabudowy terenów zagrożonych 
powodziami. Należy jednak pamiętać, że działania 
adaptacyjne mogą dotyczyć również: zapewnienia 
wody w okresach suszy, przystosowania taboru 
komunikacji miejskiej do  zapewnienia większego 
komfortu termicznego pasażerów w okresach letnich, 
zwiększenia przepustowości kanalizacji deszczowej 
w miastach ze względu na występując ekstrema 
pogodowe.

W Polsce projekt strategii adaptacji do zmian klimatu jest 
obecnie na etapie konsultacji społecznych. Natomiast 
we Francji Krajowy Plan Adaptacji do Zmian Klimatu 
będący odpowiednikiem polskiego strategicznego 
planu adaptacji jest już realizowany.

Francuski Krajowy Plan Adaptacji do Zmian Klimatu 
(na lata 2011-2015) został opracowany w 2011 roku. 
Nad jego przygotowaniem pracowało wiele ministerstw.  
W planie określono działania, które należy podjąć 
w latach 2011-2015 w zakresie adaptacji do zmian 
klimatu oraz ramy czasowe i wskaźniki dotyczące 
jego realizacji. W planie, który został podzielony 
na 20 działów tematycznych, wskazano ponad  
230 konkretnych działań zaplanowanych na lata  
2011-2015.  

Przedstawiciele Ministerstwa Ekologi i , 
Zrównoważonego Rozwoju oraz Energii podkreślili, 
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Wszystkie materiały z warsztatów są dostępne na stronie internetowej: www.projekty.gdos.gov.pl w zakładce Projekty 
międzynarodowe sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

fot.1. Francja - Droga przed realizacją projektu

Francja - Droga obecnie 

Źródło: Bertrand Reysset, Exemples de mesures d’adaptation hard/soft

Jeśli mają Państwo:

• opisy ciekawych projektów i działań współfinansowanych z funduszy UE,
• materiały dotyczące interpretacji przepisów unijnych i krajowych związanych z ochroną środowiska,
• wyniki prac, a także ciekawe osiągnięcia danej grupy roboczej,
• informacje o wszelkie wydarzeniach, wyjazdach, seminariach, w których brali Państwo udział 
 w ramach prac danej grupy,
• ciekawe rozwiązania, najlepsze praktyki, metodologie z zakresu funkcjonowania danej GR,

którymi chcieliby się Państwo podzielić z uczestnikami Sieci zachęcamy do przesyłania ich do Sekretariatu Sieci  
(sekretariat_sieci@gdos.gov.pl). 


