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Przedmowa 
 

W całej Europie i na całym świecie uznaje się konieczność podjęcia działań w odpowiedzi na zmiany 

klimatu i utratę różnorodności biologicznej. Walka ze zmianami klimatu, adaptacja do nich 

i zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz degradacji ekosystemów wymagają pełnego 

włączenia tych kwestii do planów, programów i przedsięwzięć realizowanych w całej Unii 

Europejskiej. 

Powszechnie wiadomo, że zmiany klimatu mają olbrzymi wpływ na gospodarkę. Dowody 

zgromadzone w Przeglądzie Sterna nt. ekonomiki zmian klimatycznych z 2006 r. pokazują, że 

„ignorowanie zmian klimatu w ostatecznym rozrachunku utrudni wzrost gospodarczy”. Przegląd 

zwraca również uwagę na to, iż „korzyści płynące ze zdecydowanych i wcześnie podjętych działań 

znacznie przewyższają koszty ekonomiczne braku działań”. Biała księga Komisji – Adaptacja do zmian 

klimatu: w kierunku europejskich ram działania z 2009 r. odnosi się do tych materiałów i zawiera 

zobowiązanie o następującej treści: „(...) Komisja będzie współpracowała z państwami członkowskimi 

i zainteresowanymi stronami, opracowując wytyczne i dzieląc się dobrymi praktykami w celu 

uwzględnienia wpływu zmian klimatu przy wdrażaniu dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), 

a także polityki planowania przestrzennego”. Zachęca również państwa członkowskie do przyjęcia 

podejścia opartego na analizie w odniesieniu do ekosystemu, w tym na zielonej infrastrukturze. 

Unijna strategia adaptacji do zmian klimatu Komisji, która ma zostać przyjęta w 2013 r., będzie 

wywodziła się z białej księgi. 

Utrata różnorodności biologicznej stała się jednym z naszych głównych problemów środowiskowych. 

Świadomość jej wpływu na realizację funkcji ekosystemów, społeczeństwo i gospodarkę ogółem jest 

coraz bardziej powszechna, stwierdzono go m.in. w międzynarodowym badaniu ekonomiki 

ekosystemów i różnorodności biologicznej z 2010 r. (TEEB) – Uwzględnianie ekonomiki przyrody: 

Synteza podejścia, wnioski i zalecenia. W celu sprostania temu wyzwaniu państwa członkowskie 

zobowiązały się do zatrzymania utraty różnorodności biologicznej i ekosystemów do 2020 r. oraz do 

przywrócenia ich w największym możliwym stopniu. 

Poradnik dotyczący włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oceny 

oddziaływania na środowisko stanowi odpowiedź na powyższe zobowiązania. W związku z tym, że 

zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej – jak wiele innych problemów środowiskowych, 

z którymi mamy do czynienia – są ściśle ze sobą powiązane, ujęto je w jednym poradniku. 

Oczywistym jest, że zamykanie oczu na problemy nie pomoże nam osiągnąć celów w zakresie zmian 

klimatu ani różnorodności biologicznej. Nadszedł czas, by zaprzęgnąć do działania wszystkie dostępne 

środki, aby stawić czoło tym globalnym zagrożeniom. Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko (OOŚ) i strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) są prawnie wymaganymi 

narzędziami systemowymi, w związku z czym nadają się do walki z tymi problemami. Wniosek Komisji 

Europejskiej przedłożony 26 października 2012 r. zawierający projekt Dyrektywy zmieniającej 

Dyrektywę OOŚ przyjęty 26 października 2012 r. również zawierał poprawki mające na celu 
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przystosowanie się do tych wyzwań (tj. w zakresie utraty różnorodności biologicznej i zmian klimatu, 

jak również dostępności zasobów naturalnych i ryzyka związanego z katastrofami). 

Jak podkreślił Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso na konferencji poświęconej 

różnorodności biologicznej w Atenach w 2009 r., „sukces naszej polityki klimatycznej będzie również 

mierzony sukcesem naszych działań na rzecz zatrzymania utraty różnorodności biologicznej”. 

Zadaniem naszego poradnika jest pomoc osobom zajmującym się oceną oddziaływania na 

środowisko w lepszym włączeniu tych kwestii do ich prac oraz zintensyfikowaniu światowych 

i unijnych działań na rzecz walki z utratą różnorodności biologicznej i ze zmianami klimatu. 
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Skróty 
BAP Plan działań na rzecz różnorodności biologicznej 

BISE Europejski system informacji o różnorodności biologicznej 

CBD Konwencja o różnorodności biologicznej 

CH4 Metan 

CO2 Dwutlenek węgla 

ECCP Europejski program zapobiegania zmianom klimatu 

EEA Europejska Agencja Środowiska 

EBI Europejski Bank Inwestycyjny 

EKG ONZ Europejska Komisja Gospodarcza ONZ 

ETC/ACM Europejskie Centrum Tematyczne ds. zanieczyszczenia powietrza i 
łagodzenia zmian klimatu 

ETC-BD Europejskie Centrum Tematyczne ds. różnorodności biologicznej 

EU ETS Unijny system handlu uprawnieniami do emisji 

GHG Gazy cieplarniane 

GIS System informacji geograficznej 

IAIA Międzynarodowy Związek dla Ocen Oddziaływania 

IEMA Instytut Zarządzania Środowiskiem i Oceny Środowiskowej 

IPCC Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu 

JRC Wspólne Centrum Badawcze 

KE Komisja Europejska 

LZO Lotne związki organiczne 

NBSAP Krajowy plan działań i strategia ochrony różnorodności biologicznej 

NGO Organizacje pozarządowe 

NOx Tlenki azotu 

N2O Tlenek diazotu 

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych 

OOŚ Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

OSO Obszary specjalnej ochrony 

PP Plan lub program, plany i programy 

SOO Specjalne obszary ochrony 

SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

SOER Raport o stanie środowiska 

TEEB Ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej 

UE Unia Europejska 

UNFCCC Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
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Słowniczek 
Termin Definicja 

Adaptacja (do zmian 
klimatu) 

Termin stosowany do opisu reakcji na skutki zmian klimatu. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) definiuje adaptację jako „przystosowanie w systemach naturalnych lub ludzkich 
w odpowiedzi na rzeczywiste lub oczekiwane bodźce klimatyczne lub ich skutki, w celu złagodzenia 
szkód lub wykorzystania korzystnych możliwości”. Adaptację można również postrzegać jako 
uczenie się, jak żyć z konsekwencjami zmian klimatu. 

Zdolność adaptacyjna Zdolność systemu do przystosowania się do zmian klimatu (w tym zmienności klimatu i zjawisk 
ekstremalnych), do łagodzenia potencjalnych szkód, do korzystania z możliwości i radzenia sobie 
z konsekwencjami. (Słowniczek CLIMATE-ADAPT) 

Zarządzanie 
adaptacyjne 

Systematyczny proces ciągłego udoskonalania strategii i praktyk zarządzania poprzez wyciąganie 
wniosków z wyników wcześniej wdrożonych strategii i praktyk. 

Odpowiednia ocena 
wynikająca z 
przepisów art. 6 ust. 3 

Przepisy artykułu 6 ustępu 3 dyrektywy siedliskowej wymagają przeprowadzenia właściwej oceny 
(zwanej również „oceną dyrektywy siedliskowej” lub „oceną habitatową” lub „oceną sieci Natura 
2000”), kiedy jakiś plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru 
Natura 2000, lub nie wynika z tej ochrony może w istotny sposób oddziaływać na założenia jego 
ochrony i ostatecznie wpłynąć na integralność tego terenu. Integralność można zdefiniować jako 
zdolność danego miejsca do pełnienia swojej funkcji wspierania chronionych siedlisk lub gatunków. 
Załącznik I do dyrektywy siedliskowej zawiera pełną listę chronionych siedlisk, natomiast załącznik II 
– listę chronionych gatunków. 

Punkt odniesienia Opis obecnego i przyszłego stanu w sytuacji braku realizacji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem 
zmian wynikających ze zdarzeń naturalnych i innych działań człowieka. 

Różnorodność 
biologiczna 

Zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących m.in. z ekosystemów lądowych, 
morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których część stanowią. 
Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami (art. 2 
Konwencji o różnorodności biologicznej). 

Kompensowanie 
utraty różnorodności 
biologicznej 

Działania mające na celu skompensowanie (w sposób mierzalny) znaczącego szkodliwego wpływu 
przedsięwzięć lub planów inwestycji na różnorodność biologiczną po podjęciu odpowiednich działań 
zapobiegawczych i łagodzących, mające na celu zrekompensowanie znaczącego szkodliwego 
wpływu przedsięwzięć lub planów inwestycji na różnorodność biologiczną po podjęciu 
odpowiednich działań zapobiegawczych i łagodzących. 

Dyrektywa ptasia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa [wersja skodyfikowana], Dz. U. UE L 20 z 26.1.2010, str. 7. 

Sekwestracja 
dwutlenku węgla 

Usunięcie dwutlenku węgla z atmosfery i jego składowanie w pochłaniaczach dwutlenku węgla 
(takich jak oceany, lasy lub gleba). Sekwestracja dwutlenku węgla jest możliwa dzięki procesom 
fizycznym lub biologicznym, takim jak fotosynteza. 

Pochłaniacz  
dwutlenku węgla 

Pochłaniacz węgla (zwykle w postaci CO2). Do naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla należą 
lasy i inne ekosystemy, które pochłaniają dwutlenek węgla, usuwając go z atmosfery, kompensując 
tym samym emisje CO2. (Na podstawie  glosariusza EEA) 

Klimat Zwykle definiowany jako „uśredniona pogoda”, lub ściślej, jako opis statystyczny obejmujący średnią 
właściwych wielkości zmiennych, takich jak temperatura, opady i wiatr w danym okresie oraz dane 
na temat ich zmienności. Zwyczajowo przyjmuje się 30-letni okres uśredniania pogody do obliczenia 
parametrów klimatu, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). (Na 
podstawie glosariusza IPCC) 

Zmiany klimatu Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu definiuje zmiany klimatu jako „(...) wszelkie zmiany 
zachodzące w klimacie z biegiem czasu, czy to na skutek naturalnej zmienności czy też na skutek 
działalności człowieka”. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) definiuje je w szczególności w odniesieniu do wpływu człowieka jako „zmiany zachodzące 
w klimacie spowodowane pośrednio lub bezpośrednio działalnością człowieka, która zmienia skład 
atmosfery ziemskiej i które są odróżnialne od naturalnej zmienności klimatu obserwowanej 
w porównywalnych okresach”. 

Ekwiwalent 
dwutlenku węgla 

Ilość w systemie metrycznym stosowana do porównywania emisji różnych gazów cieplarnianych 
w oparciu o ich współczynnik ocieplenia globalnego (GWP). Ekwiwalenty dwutlenku węgla są zwykle 
wyrażane za pomocą „milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (MMTCDE)”.  

http://climate-adapt.eea.europa.eu/glossary%23linkAdaptiveCapacity
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=carbon%20sink
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_appendix.pdf
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Oddziaływania 
skumulowane 

Narastające oddziaływania danego działania dodane do skutków działań w przeszłości, 
teraźniejszości i możliwych do przewidzenia w przyszłości. Łączne skutki wynikają z pojedynczo 
nieznacznych, ale łącznie znaczących działań zachodzących w jakimś okresie. 

Skutki bezpośrednie Wpływ na środowisko wywierany bezpośrednio przez przygotowania, budowę lub funkcjonowanie 
przedsięwzięcia w danym miejscu. 

Plan zarządzania 
ryzykiem związanym 
z klęskami 
żywiołowymi 

Dokument, który określa założenia i szczegółowe cele ograniczenia ryzyka związanego z klęskami 
żywiołowymi, zawierający listę działań koniecznych do ich realizacji. Może go sporządzać organ 
publiczny, organ branżowy, organizacja lub firma prywatna. 

Funkcje ekosystemu  Ekosystemy pełnią kilka podstawowych funkcji koniecznych dla zrównoważonego korzystania 
z zasobów Ziemi. W badaniu poświęconym ekonomice funkcji ekosystemów i różnorodności 
biologicznej (TEEB) zdefiniowano funkcje ekosystemu jako: „korzyści jakie ludzie czerpią z 
ekosystemów”. W badaniu tym określono również podstawę zależności ludzi od środowiska 
naturalnego. Europejskie badanie wywodzi się z Milenijnej oceny ekosystemów ONZ, w której 
zdefiniowano cztery kategorie funkcji ekosystemów przyczyniające się do dobrobytu ludzi:  

• funkcje zaopatrzeniowe zapewniają m.in. naturalne produkty, takie jak żywność, zboża, wodę 

i leki roślinne;  

• funkcje regulacyjne obejmują m.in. filtrowanie zanieczyszczeń przez tereny podmokłe, 

regulowanie klimatu przez składowanie dwutlenku węgla i obieg wody, zapylanie i ochronę 

przed klęskami żywiołowymi;  

• funkcje kulturowe zapewniają m.in. rekreację, wartości duchowe i estetyczne, edukację;  

• funkcje wspomagające obejmują m.in. tworzenie gleby, fotosyntezę i obieg składników 

pokarmowych. (TEEB, 2010 r.)  

Decyzja dotycząca 
wspólnego wysiłku 
redukcyjnego  

Decyzja ustanawiająca roczne obowiązujące cele redukcji gazów cieplarnianych dla państw 
członkowskich na lata 2013–2020. Cele te odnoszą się do emisji z sektorów nieobjętych unijnym 
systemem handlu emisjami (EU ETS), takich jak transport, budownictwo, rolnictwo i gospodarka 
odpadami.  

Dyrektywa OOŚ  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
[kodyfikacja], Dz. Urz. UE L 26 z 28.1.2012, str. 1. Dyrektywa OOŚ wymaga od państw członkowskich 
zapewnienia, by dla przedsięwzięć które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko ze względu na 
swój charakter, rozmiar lub lokalizację była ocena znaczących skutków środowiskowych przed 
udzieleniem zezwolenia na inwestycję.  

Handel uprawnieniami 
do emisji i Unijny 
system handlu 
uprawnieniami do 
emisji (EU ETS)  

Mechanizm rynkowy, który umożliwia podmiotom (takim jak kraje, firmy lub zakłady wytwórcze) 
emitującym/uwalniającym gazy cieplarniane do atmosfery zawieranie między sobą transakcji kupna 
i sprzedaży tych emisji (w postaci uprawnień). Emisje oznaczają uwolnienie gazów cieplarnianych 
lub ich prekursorów do atmosfery na określonym obszarze i w określonym okresie. Unijny system 
handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) opera się na założeniu, że ustanowienie ceny za emisję 
dwutlenku węgla to najbardziej opłacalny sposób osiągnięcia znaczących obniżek światowych emisji 
gazów cieplarnianych, które są konieczne, by zapobiec osiągnięciu niebezpiecznego poziomu przez 
zmieniający się klimat.  

Granice wytrzymałości  
środowiska  

Po opublikowaniu Milenijnej oceny ekosystemów powszechnie uznaje się, że ekosystemy przynoszą 
szeroką gamę korzyści. Zewnętrzne obciążenia (np. zanieczyszczenia) mogą oddziaływać na 
ekosystemy i osłabić ich funkcjonowanie. W perspektywie długoterminowej system może osiągnąć 
punkt krytyczny, po którym nie będzie już możliwe akceptowanie lub tolerowanie ograniczenia 
korzyści. Taki poziom krytyczny nosi nazwę granicy wytrzymałości środowiska.  
W kategorii granic wytrzymałości środowiska mieści się kilka często stosowanych terminów, w tym:  
• próg (zwany również progiem biofizycznym lub punktem przeciążenia): próg tolerancji, 

w którym dochodzi do przekroczenia parametrów niezbędnych do utrzymania dominującego 
stanu środowiska (np. poziom zanieczyszczeń może mieć nieznaczne skutki do momentu 
osiągnięcia punktu krytycznego, kiedy ich oddziaływanie staje się znaczące), a także  

• pojemność środowiska: koncepcja zakładająca, że dany system może przez nieograniczony czas 
znosić daną intensywność użytkowania, o ile mieści się ona w jego pojemności lub granicach 
wykorzystania, jednak po ich przekroczeniu dodatkowe obciążenie spowodowałoby 
niepożądaną degradację zasobów. (SNIFFER, 2010)  

Europejski program 
zapobiegania zmianom 

Program zainicjowany przez Komisję Europejską w czerwcu 2000 roku. Jego celem jest określenie 
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klimatu  i opracowanie wszystkich koniecznych elementów unijnej strategii wdrażania protokołu z Kioto.  

Fauna  Gatunki zwierząt z konkretnego regionu lub siedliska.  

Flora  Gatunki roślin z konkretnego regionu lub siedliska.  

Zielona infrastruktura  Zielona infrastruktura służy zarówno ludziom jak i przyrodzie. Można ją zdefiniować jako 
strategicznie zaplanowaną i zrealizowaną sieć zielonych terenów i elementów o wysokiej jakości. 
Powinna być zaplanowana i zarządzana w celu oferowania szerokiej gamy korzyści i pełnienia 
różnorodnych funkcji. Zielona infrastruktura obejmuje obszary przyrodnicze znajdujące się w stanie 
naturalnym lub przekształconym antropogenicznie, elementy i tereny zielone na obszarach 
wiejskich, miejskich, lądowych, wód słodkich, terenów przybrzeżnych i morskich. Obszary chronione 
w ramach sieci Natura 2000 stanowią rdzeń zielonej infrastruktury.  

Gaz cieplarniany (GHG)  Każdy gaz atmosferyczny (pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego), który pochłania 
promieniowanie termiczne emitowane przez powierzchnię Ziemi. Zatrzymuje on ciepło 
w atmosferze, przez co utrzymuje powierzchnię w wyższej temperaturze niż byłoby to możliwe bez 
jego udziału.  

Dyrektywa siedliskowa  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 206 z 22.7.1992, str. 7.  

Skutki/oddziaływanie 
pośrednie  

Skutki/oddziaływanie, które mają miejsce z dala od bezpośredniej okolicy lub czasu proponowanego 
działania np. wydobywanie kruszywa z innego miejsca w kraju ze względu na plan budowy nowej 
drogi albo w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia (zob. skutki wtórne).  

Protokół z Kioto Protokół z Kioto przyjęto na trzeciej sesji Konferencji Stron (COP) ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Kioto (Japonia) w 1997 roku. Zawiera on wiążące 
prawnie zobowiązania. Kraje wymienione w załączniku B do protokołu (głównie kraje Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i kraje przechodzące transformację gospodarczą) zgodziły się 
ograniczyć swoje antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych (CO2 , CH4 , N2O, HFC, PFC, i SF6 ) 
o co najmniej 5% poniżej poziomu z 1990 r. między rokiem 2008 a 2012.  

Nieprzystosowanie  Działanie lub proces, który zwiększa podatność na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. 
Działania i procesy nieprzystosowawcze (ang. maladaptive) często obejmują zaplanowane strategie i 
działania inwestycyjne, które przynoszą krótkoterminowy zysk lub korzyści finansowe, ale 
zwiększają podatność na ryzyko w perspektywie średnio- lub długoterminowej.  

Maksymalny trwały 
przychód (MSY)  

Maksymalny trwały przychód (ang. maximum sustainable yield) to największy długookresowy średni 
przychód, który można uzyskać ze stada w danych warunkach ekologicznych i środowiskowych.  

Łagodzenie (zmian 
klimatu)  

Termin stosowany do opisu procesu ograniczania emisji gazów cieplarnianych, które przyczyniają się 
do zmian klimatu. Obejmuje strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych i usprawniania 
pochłaniaczy gazów cieplarnianych.  

Łagodzenie (OOŚ)  Działania mające na celu „zapobieganie, ograniczanie i, tam gdzie to możliwe, rekompensowanie 
wszelkiego znaczącego szkodliwego wpływu na środowisko”. (Dyrektywa OOŚ) 

Natura 2000  Sieć obszarów ochrony przyrody w całej UE ustanowiona na mocy dyrektywy siedliskowej. Celem 
sieci jest zapewnienie długoterminowego przetrwania najcenniejszych i najbardziej zagrożonych 
gatunków i siedlisk Europy. Na sieć składają się specjalne obszary ochrony (SOO) wyznaczone przez 
państwa członkowskie na mocy dyrektywy siedliskowej oraz obszary specjalnej ochrony (OSO) 
wyznaczone na mocy dyrektywy ptasiej.  

Działania „bez żalu” Działania „bez żalu” (ang. no-regret measures) to działania, które przynoszą korzyści nawet przy 
braku zmian klimatu. W wielu miejscach realizacja tych działań stanowi bardzo wydajny pierwszy 
etap długoterminowej strategii adaptacyjnej. Na przykład kontrolę wycieków w wodociągach lub 
dbanie o kanały odwadniające prawie zawsze uważa się za dobrą inwestycję z punktu widzenia 
analizy kosztów i korzyści, nawet przy braku zmian klimatu. Poprawa standardów izolacji termicznej 
budynków i uodparnianie nowych budynków na zjawiska klimatyczne to inny typowy przykład 
strategii „bez żalu”, gdyż zwiększa to ich wytrzymałość, przez co wszelkie dodatkowe koszty 
zwracają się w ciągu kilku lat.  

Po określeniu działań „bez żalu” należy się dowiedzieć, dlaczego się ich jeszcze nie realizuje. Powody 
mogą obejmować: (i) ograniczenia finansowe i techniczne; (ii) brak informacji i koszty transakcji na 
poziomie mikro oraz (iii) ograniczenia instytucjonalne i prawne. Przeszkody te można pokonać 
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poprzez planowanie przystosowawczej, jako pierwszy etap długofalowej strategii adaptacyjnej. 
(właściwa strona internetowa CLIMATE-ADAPT)  

Przybliżony wskaźnik  Szacunkowa wartość która przybliża lub przedstawia zjawisko w sytuacji niemożliwości wykonania 
pomiaru bezpośredniego.  

Społeczeństwo  Jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub 
praktyką, ich związki, organizacje lub grupy. (Dyrektywa OOŚ )  

Zainteresowana 
społeczność  

Społeczeństwo, które jest lub może być dotknięte skutkami lub ma interes w procedurach 
podejmowania decyzji dotyczących środowiska; na potrzeby niniejszej definicji organizacje 
pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska i spełniające wymagania przewidziane 
w prawie krajowym uważa się za mające interes w tym zakresie.  

Pozostałe skutki  Skutki przedsięwzięcia, których nie udało się ograniczyć  poprzez działania łagodzące.  

Odporność  Zdolność systemu społecznego lub ekosystemu do pochłaniania zakłóceń, przy utrzymaniu tej samej 
podstawowej struktury i sposobów funkcjonowania, jak również jego zdolność do samoorganizacji i 
przystosowania się do napięć i zmian. Odporność można ująć na różne sposoby; holenderski 
program badań planowania przestrzennego zmian klimatu zawiera ich listę. (Na podstawie 
słowniczka CLIMATE-ADAPT) 

Ryzyko  Prawdopodobieństwo, że coś wyrządzi krzywdę lub szkodę.  

Ustalanie zakresu  Proces ustalania zakresu i poziomu szczegółowości oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
skutków środowiskowych i alternatywnych rozwiązań, które należy rozważyć, stosowanych metod 
oceny oraz struktury i treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Wstępna weryfikacja  Proces decydowania o tym, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko.  

Dyrektywa SOOŚ  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, Dz. Urz. UE L 197 z 21.7.2001, str. 30. 
Dyrektywa SOOŚ wymaga oceny i uwzględnienia skutków środowiskowych szerokiej gamy planów 
i programów (PP) jeszcze w czasie ich opracowywania. Projekt planów i programów oraz ocenę ich 
oddziaływania na środowisko należy konsultować ze społeczeństwem i uwzględniać jego opinie.  

Skutki wtórne Skutki występujące w konsekwencji skutku pierwotnego lub w wyniku złożonego ciągu 
przyczynowo-skutkowego (zob. skutki pośrednie).  

Wrażliwość  Stopień pozytywnego lub negatywnego wpływu bodźca związanego ze zmianami klimatu na system. 
Skutek może być bezpośredni (np. inna wielkość zbiorów w odpowiedzi na zmianę temperatury) lub 
pośredni (np. szkody spowodowane częstszym zalewaniem obszarów przybrzeżnych w związku 
z podnoszącym się poziomem mórz).  

Skutki 
krótkoterminowe  

Skutki w krótkim horyzoncie czasowym, często  mogą występować na etapie budowy inwestycji, np. 
intensywniejszy ruch na drogach dojazdowych do miejsca budowy w okresie prac budowlanych.  

Znaczące skutki  Skutki, które są znaczące w kontekście przedsięwzięcia tj. nie tylko pod względem wielkości lub 
zakresu skutku ale charakteru, wrażliwości i skali dotkniętego elementu środowiska.  

Skutki przynoszące 
efekt synergii  

Skutki, które wchodzą w interakcje, przynosząc razem większy (lub mniejszy) efekt niż przyniosłaby 
suma pojedynczych skutków.  

Podatność  Stopień, w jakim system jest narażony na negatywne skutki zmian klimatu lub nie radzi sobie z nimi, 
w tym ze zmiennością klimatu i zjawiskami ekstremalnymi. Podatność zależy od natury, rozmiaru 
i poziomu zmienności klimatu, na którą narażony jest system, jego wrażliwości i zdolności 
adaptacyjnej.  
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Streszczenie 
 

Zadaniem Poradnika dotyczącego włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej 

do oceny oddziaływania na środowisko jest pomoc państwom członkowskim w udoskonaleniu 

sposobu, w jaki włącza się kwestie zmiany klimatu i różnorodności biologicznej do oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) w całej Unii Europejskiej. W streszczeniu 

zaprezentowano krótki przegląd wytycznych i zaleceń zawartych w dokumencie. 

Rozdział 1 zawiera wprowadzenie, w którym wyjaśniono cel, określono docelowych odbiorców 

i zaprezentowano przegląd treści, aby ułatwić czytelnikom korzystanie z poradnika. W rozdziałach 2 

i 3 znajduje się wyjaśnienie, dlaczego zmiany klimatu i różnorodność biologiczna są tak ważne dla 

oceny oddziaływania na środowisko oraz opis właściwego tła politycznego na poziomie UE. 

W rozdziale 4 można znaleźć porady dotyczące włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności 

biologicznej do wybranych etapów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

W załącznikach znajduje się bibliografia umożliwiająca poszerzenie wiedzy oraz łącza do innych 

istotnych informacji, danych i narzędzi. 

W poniższych ramkach podsumowano główne sposoby włączania problematyki zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej do oceny oddziaływania na środowisko. Informacje pogrupowano 

w cztery grupy tematyczne, które nie odpowiadają strukturze dokumentu, ale odzwierciedlają 

główny przekaz płynący z poradnika. 
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JAK WŁĄCZYĆ KWESTIE ZMIAN KLIMATU I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ DO OOŚ: 

Należy włączyć je do procesu oceny na wczesnym etapie (wstępna weryfikacja i ustalanie zakresu). Dzięki 

temu:  

•  włączenie ich do pozostałej części procesu oceny stanie się bardziej prawdopodobne;  

•  będą one zakorzenione w świadomości wszystkich głównych stron, w tym władz oraz osób 

odpowiedzialnych za wyznaczenie kierunków polityki, osób odpowiedzialnych za planowanie, osób 

przeprowadzających oceny oddziaływania na środowisko itp.  

Należy dostosować włączanie kwestii różnorodności biologicznej i zmian klimatu do specyficznego 

kontekstu każdego przedsięwzięcia:  

•  Nie chodzi tu o zwykłe odhaczanie elementów z listy kontrolnej. Każda ocena oddziaływania na 

środowisko jest inna.  

 

JAK OKREŚLIĆ PROBLEMY ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU I RÓŻNORODNOŚCIĄ BIOLOGICZNĄ 

W OOŚ: 

 

Należy zgromadzić wszystkie istotne zainteresowane strony, które muszą brać udział w procesie 

podejmowania decyzji związanych z różnorodnością biologiczną/ekosystemami i zmianami klimatu:  

•  Zainteresowane strony powinny pomóc w określeniu głównych problemów związanych ze zmianami 

klimatu i różnorodnością biologiczną na wczesnym etapie; 

•  Należy zaplanować proces angażowania innych i wybrać najlepsze w danej sytuacji narzędzia. Należy 

rozważyć potrzeby związane z oceną oddziaływania na środowisko, oraz w szczególności ze 

zmianami klimatu i różnorodnością biologiczną.  

Należy zrozumieć, w jaki sposób zmiany klimatu i różnorodność biologiczna wchodzą w interakcje 

z innymi kwestiami ocenianymi w ramach OOŚ oraz ze sobą wzajemnie.  
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 WYZWANIA ZWIĄZANE Z UWZGLĘDNIANIEM KWESTII ZMIAN KLIMATU I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W 

OOŚ: 

Należy rozważyć oddziaływania przewidywanych zmian klimatu i różnorodności biologicznej na planowane 

przedsięwzięcie, potencjalnie w perspektywie długoterminowej, oraz odporności przedsięwzięcia i jego 

zdolności poradzenia sobie z ich skutkami.  

Należy rozważyć długoterminowe tendencje z planowanym przedsięwzięciem i bez niego, w przeciwieństwie 

do analiz wybranych punktów w czasie.  

Należy zarządzać złożonością.  

•  Wprowadzenie takiego elementu jak na przykład łagodzenie zmian klimatu jest zwykle pozytywne, ale 

może mieć negatywny wpływ na adaptację do zmian klimatu lub różnorodność biologiczną.  

 

Należy rozważać złożony charakter zmian klimatu i różnorodności biologicznej oraz możliwości kumulowania 

oddziaływań.  

Pogodzenie się z niepewnością, bo nigdy nie można być pewnym przyszłości.  

•  Narzędzia takie jak scenariusze (np. najgorszy i najlepszy scenariusz) pomagają poradzić sobie 

z niepewnością, która jest nie do uniknięcia w złożonych systemach i przy niedoskonałych danych. Kiedy 

jest zbyt trudno przewidzieć oddziaływanie, należy pomyśleć o zagrożeniach.  

Należy opierać rekomendacje na zasadzie przezorności i uwzględniać założenia i ograniczenia obecnego stanu 

wiedzy.  

Należy mieć praktyczne podejście i zdrowy rozsądek! W konsultacjach z zainteresowanymi stronami należy 

unikać przedłużania procedury oceny oddziaływania na środowisko i pozostawić wystarczającą ilość czasu, by 

właściwie ocenić złożone informacje.  

JAK OCENIAĆ SKUTKI ZWIĄZANE Z KWESTIAMI ZMIAN KLIMATU I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W OOŚ: 

Należy od samego początku rozważyć scenariusze zmian klimatu:  

•  uwzględnić ekstremalne sytuacje klimatyczne i „wielkie zaskoczenia”, które mogą albo negatywnie 

wpłynąć na realizację i funkcjonowanie przedsięwzięcia, albo pogorszyć jego oddziaływanie na 

różnorodność biologiczną i inne aspekty środowiskowa.  

Należy przeanalizować zmieniające się trendy w zakresie punktu odniesienia:  

•  uwzględnić tendencje odnoszące się do głównych kwestii w czasie, przyczyny zmian, progi i wartości 

graniczne, obszary, które mogą być szczególnie dotknięte i efekty dystrybucyjne 

•  stosować ocenę podatności do oceny punktu odniesienia i określenia najkorzystniejszych w tym zakresie 

rozwiązań alternatywnych.  

Należy przyjąć zintegrowane podejście do planowania i oceny, badając istotne progi i wartości graniczne.  

Należy próbować unikać skutków związanych ze zmianami klimatu i różnorodnością biologiczną od samego 

początku, zanim zacznie się rozważać ich łagodzenie lub kompensację. W zakresie różnorodności biologicznej 

ocena oddziaływania na środowisko powinna koncentrować się na zapewnianiu „zerowej utraty netto”.  

Należy ocenić rozwiązania alternatywne, które będą się różniły pod względem kwestii związanych ze 

zmianami klimatu i różnorodnością biologiczną. 

Podejście oparte na ekosystemie i zielonej infrastrukturze powinno być traktowane jako część projektu 

przedsięwzięcia lub działań łagodzących.  

Należy ocenić możliwości synergii i łączne skutki zmian klimatu i różnorodności biologicznej, które mogą być 

znaczące.  

•  W zrozumieniu tych interakcji może pomóc analiza łańcuchów przyczynowo-skutkowych/sieci.  
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1. Wprowadzenie 

1.1 Charakter i zadanie poradnika  
 

Zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej to jedne z najważniejszych wyzwań 

środowiskowych, jakie stoją przed nami obecnie. Obie te kwestie są złożone, multidyscyplinarne 

i wpływają na prawie wszystkie rodzaje działalności człowieka. Zadaniem Poradnika dotyczącego 

włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oceny oddziaływania na 

środowisko („poradnika”) jest pomoc państwom członkowskim w udoskonaleniu sposobu, w jaki 

problematykę zmian klimatu i różnorodności biologicznej włącza się do oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko w całej Unii, zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE1 („dyrektywą OOŚ”). 

Oceny oddziaływania na środowisko stanowią 

wymóg prawny. Umożliwiają one systematyczne 

włączanie kwestii zmian klimatu i różnorodności 

biologicznej do szerokiej gamy przedsięwzięć 

publicznych i prywatnych. Jednak pomimo 

priorytetyzacji problematyki zmian klimatu i 

różnorodności biologicznej w programach polityki 

środowiskowej (zob. rozdziały 3.1 i 3.2), 

doświadczenie2 pokazuje, że nie są one 

systematycznie włączane do oceny oddziaływania 

na środowisko. Głównym tego powodem jest to, że 

kwestie zmian klimatu i różnorodności biologicznej 

nie są jeszcze w sposób bezpośredni zawarte 

w oficjalnych wymogach postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto są to 

wieloaspektowe kwestie, których nie da się 

przeanalizować w sposób prosty czy szybki. 

Poradnik jest pomyślany głównie dla osób zajmujących się oceną oddziaływania na środowisko oraz 

władz, a także innych zainteresowanych stron w całej Unii Europejskiej. Skierowany jest do 

wszystkich państw członkowskich oraz ich władz ustawodawczych i wykonawczych i ma zastosowanie 

do wszystkich rodzajów przedsięwzięć, które wymagają albo wstępnej kwalifikacji3 (przedsięwzięcia 

z załącznika II), albo pełnej oceny oddziaływania na środowisko (przedsięwzięcia       z załącznika I 

i zakwalifikowane pozytywnie przedsięwzięcia z załącznika II) na mocy dyrektywy OOŚ. Zawarte tu 

wytyczne i zalecenia są ogólne i nie obejmują szczegółowych porad dostosowanych do konkretnych 

rodzajów przedsięwzięć zawartych w załącznikach I i II dyrektywy OOŚ.  

                                                           
1Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko [kodyfikacja], Dz.U. UE L 26 z 28.1.2012, str. 1, ostatnio zmieniona Dyrektywą 
2014/52/UE. Dyrektywa 2011/92/UE kodyfikuje dyrektywę 85/337/EWG i jej trzy kolejne nowelizacje (dyrektywę 97/11/WE, 2003/35/WE i 
2009/31/WE). 
2 Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
w sprawie stosowania i skuteczności dyrektywy OOŚ (dyrektywa 85/337/EWG, zmieniona dyrektywami 97/11/WE i 2003/35/WE), COM 
(2009) 378 końcowy. 
3 Proces decydowania o tym, czy przedsięwzięcie wymaga oceny oddziaływania na środowisko 

 

Dyrektywa OOŚ 

 

Przepisy dyrektywy OOŚ wymagają od państw 

członkowskich zapewnienia, by dla przedsięwzięć, które 

mają znaczący wpływ na środowisko ze względu na swój 

charakter, rozmiar lub lokalizację, wykonania  była ocena 

skutków środowiskowych. Ocena ta powinna mieć 

miejsce przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję, tj. 

zanim władze zadecydują, że wykonawca może 

realizować swoje przedsięwzięcie. 

 

Dyrektywa harmonizuje zasady oceny oddziaływania na 

środowisko, wprowadzając minimalne wymogi, 

zwłaszcza względem rodzajów przedsięwzięć, dla 

których należy przeprowadzić ocenę, głównych 

obowiązków wykonawców, zawartości oceny oraz 

przepisy dotyczące udziału właściwych władz i 

społeczeństwa. 
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Poradnik skupia się na konkretnych problemach i wyzwaniach, jakie zmiany klimatu i różnorodność 

biologiczna wnoszą do oceny oddziaływania na środowisko4. Ma on zachęcić użytkowników do 

zastanowienia się nad tym, jak ważne będą kwestie zmian klimatu i różnorodności biologicznej dla 

ich konkretnego przedsięwzięcia i oceny oddziaływania na środowisko. Obejmuje on także kwestie 

związane z zarządzaniem ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, głównie w kontekście 

adaptacji do zmian klimatu. Zakłada się, że temat oceny oddziaływania na środowisko nie jest 

czytelnikom obcy, dlatego poradnik nie wyjaśnia podstawowych procesów. 

W związku z tym, że jest to pierwszy tego typu poradnik wydany przez Komisję Europejską oraz 

w związku z tym, że dyrektywa OOŚ podlega właśnie przeglądowi (więcej informacji w rozdziale 

2.1), a podstawy naukowe naszej wiedzy na temat zmian klimatu i różnorodności biologicznej, 

strategie i praktyki oceny wciąż ewoluują, niniejszy dokument należy uważać za poradnik 

pilotażowy. Kolejne wersje będą powstawać w miarę zdobywanych doświadczeń. Poprawki mogą 

dotyczyć bardziej szczegółowych wskazówek odnośnie włączania zarządzania ryzykiem związanym 

z klęskami żywiołowymi. 

 

1.2. JAK WŁĄCZYĆ PROBLEMATYKĘ ZMIAN KLIMATU I RÓŻNORODNOŚCI 

BIOLOGICZNEJ DO PROCESU OOŚ 
Na poniższym schemacie przedstawiono pokrótce sposób włączania problematyki zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jak 

również miejsca w poradniku, w których znajdują się informacje dotyczące konkretnych etapów OOŚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Dodatkowo jest też do dyspozycji Poradnik dotyczący włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. 
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Schemat 1: Jak włączyć kwestie zmian klimatu i różnorodności biologicznej do głównych etapów 

OOŚ 

Postępowanie w sprawie OOŚ  Główne problemy  Miejsce w poradniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Monitoring nie jest wymagany przepisami dyrektywy OOŚ, ale i tak prowadzi się go w kilku państwach członkowskich.  

Czy realizacja przedsięwzięcia może mieć znaczący wpływ na kwestie 

zmian klimatu lub różnorodności biologicznej lub może być znacząco 

dotknięta ich skutkami? Czy OOŚ jest konieczna? 

Wstępna 

kwalifikacja 
(w stosownych 

przypadkach) 

Ustalanie 
zakresu raportu 
o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia 
na środowisko 

 

 

 

 

 

 

PRZEJDŹ DO... 

rozdziałów 2, 3 i 4.1 

załączników 1 i 2 

 Jakie główne problemy związane ze zmianami klimatu 

i różnorodnością biologiczną najprawdopodobniej 

wystąpią? 

 Kim są główne zainteresowane strony i władze 

środowiskowe mające interes w kwestiach zmian klimatu i 

różnorodności biologicznej i w jaki sposób zostaną 

zaangażowane w OOŚ? Jakie są ich zdaniem główne 

problemy? 

 Jaka jest obecna sytuacja związana ze zmianami klimatu i 

różnorodnością biologiczną i w jaki sposób może się ona 

zmienić w przyszłości? 

 Jaki jest kontekst polityczny zmian klimatu i różnorodności 

biologicznej, jakie są cele i założenia? 

PRZEJDŹ DO... 

rozdziałów 2, 3 i 4.1 

załączników 1 i 2 

Zbieranie informacji 

środowiskowych – 

przygotowanie raportu 

o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na 
środowisko 

 Jakie metody, narzędzia i podejścia najlepiej 
pomogą zrozumieć i ocenić główne 
zagadnienia związane ze zmianami klimatu i 
różnorodnością biologiczną? 

 Jakie rozwiązania alternatywne można 
zastosować, by poradzić sobie z głównymi 
problemami związanymi ze zmianami 
klimatu i różnorodnością biologiczną? W jaki 
sposób ich realizacja wpłynęłaby na cele w 
zakresie zmian klimatu i różnorodności 
biologicznej? 

 W jaki sposób możemy uniknąć negatywnego wpływu 
wywieranego na zmiany klimatu i różnorodność 
biologiczną? Jeśli nie możemy go uniknąć, w jaki 
sposób możemy go ograniczyć lub zrekompensować? 
Jak możemy zmaksymalizować pozytywne skutki? 

 W jaki sposób moglibyśmy włączyć problematykę 
zmian klimatu i różnorodności biologicznej do 
przedsięwzięcia? 

 Czy wyjaśniono jasno i wyraźnie sposoby określania 
problemów ze zmianami klimatu i różnorodnością 
biologiczną, zarządzaniem niepewnością itp.? 

 

PRZEJDŹ DO... 

rozdziału 4 

załączników 1, 2 i 3 Udzielanie 

informacji 

i konsultacje 

Proces 

podejmowania 

decyzji 

i zezwolenie na 

inwestycję 

 W jaki sposób można włączyć problematykę zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej do zezwolenia na inwestycję 

i ostatecznego kształtu przedsięwzięcia? 

PRZEJDŹ DO... 

rozdziału 4 

Monitorowanie 

i zarządzanie 

adaptacyjne* 

 W jaki sposób będziemy monitorować wpływ wywierany na 

zmiany klimatu i różnorodność biologiczną? 

 W jaki sposób będziemy monitorować środki łagodzące? W 

jaki sposób będziemy oceniać zarządzanie adaptacyjne? 

 

 

PRZEJDŹ DO... 

rozdziału 4.5 
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2. Problematyka zmian klimatu i różnorodności biologicznej 

w OOŚ 
W niniejszym rozdziale opisano obecny sposób uwzględniania problematyki zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej w ocenie oddziaływania na środowisko. Przegląd wymogów dyrektywy 

OOŚ pokazuje, że dokument ten nie tylko wyraźnie odnosi się do kwestii zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej, ale też, że powinno się im poświęcać więcej uwagi w świetle 

prewencyjnego celu czy też „ducha” dyrektywy. Omówiono również korzyści i wyzwania związane 

z włączaniem problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oceny oddziaływania na 

środowisko. 

2.1 Podstawy prawne i „duch” dyrektywy 

Dyrektywa OOŚ zawiera szereg zasad, które stanowią podstawę uwzględnienia zmian klimatu i 

różnorodności biologicznej w OOŚ. Zgodnie z artykułem 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej5, dyrektywa wyraźnie stwierdza, że należy zapobiegać szkodom dla środowiska, a nie 

tylko jej przeciwdziałać. Ponadto Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że konsekwentnie 

dyrektywa OOŚ ma "szeroki zakres i cel"6 szerokie i dlatego musi być interpretowana w takim sensie. 

Zmieniona dyrektywa OOŚ7 wzmocniła zapisy dotyczące zmian klimatu i różnorodności biologicznej. 

Jeśli chodzi o zmiany klimatu, to wprowadzono wyraźne odniesienia do "zmian klimatu" i "gazów 

cieplarnianych". Stanowi ona podstawę do rozwiązania kwestii zmian klimatu w ramach kryteriów 

kwalifikacji przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektów z 

załącznika II. Ponadto w analizowanej dyrektywie odniesiono się szczegółowo do zagadnień 

dotyczących zmian klimatu, które należy uwzględnić w raporcie OOŚ, a w szczególności w zakresie 

emisji gazów cieplarnianych, oddziaływań w dotyczących adaptacji do zmian klimatu oraz wpływu 

projektu na klimat (na przykład rodzaj i wielkość emisji gazów cieplarnianych) jak kwestii podatności 

projektu na zmiany klimatu). 

Wprowadzono w omawianej dyrektywie wyraźne odniesienia do "różnorodności biologicznej", ze 

szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych na mocy dyrektywy Rady 92/43 / 

EWG8 ("dyrektywa siedliskowa") oraz dyrektywy 2009/147 / WE9 ("dyrektywa ptasia"). 

Różnorodność biologiczna powinna zostać uwzględniona w ramach kryteriów kwalifikowania 

przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektów wymienionych 

w załączniku II. Dyrektywa zawiera też odniesienia do zarządzania klęskami żywiołowymi, głównie w 

artykule 3 oraz załącznikach III i IV. 

 

                                                           
5 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [wersja skonsolidowana], Dz.U. C 83 z 30.3.2010, str. 47. 
6 Zob. sprawa C-72/95, Kraaijeveld i in., ust. 31; sprawa C-227/01, Komisja przeciwko Hiszpanii, ust. 46. 
7 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, COM (2012)628 końcowy 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/com 628/1 EN ACT part1 v7.pdf. 
8 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, z późn. zm., Dz.U. 
L 206 z 22.7.1992, str. 7. 
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa [wersja 
skodyfikowana], Dz.U. L 20 z 26.1.2010, str. 7. 
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Tabela 1: Pośrednie i bezpośrednie odniesienia do zmian klimatu i różnorodności biologicznej 

w dyrektywie OOŚ 

Kwestia  Odniesienie w dyrektywie (bezpośrednie) Odniesienie w dyrektywie (pośrednie) 

 
 
 
 

Zmiany klimatu 

 

• Klimat/elementy klimatu i interakcje 

z innymi elementami podlegającymi 

ocenie w ramach OOŚ (art. 3 i załącznik IV 

ust. 3).  

• Dyrektywa odnosi się do zasady przezorności 

i konieczności podejmowania działań 

prewencyjnych oraz oceny oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym. 

• Przedsięwzięcia związane z transportem, 

wychwytywaniem i składowaniem 

dwutlenku węgla (CO2) są zawarte w 

załącznikach I i II.  

 
 
 
 
Różnorodność 

biologiczna 

• „Fauna i flora” oraz interakcje z innymi 

elementami podlegającymi ocenie (art. 3 

i załącznik IV ust. 3).  

• Odniesienie do dyrektywy siedliskowej 

i dyrektywy ptasiej (załącznik III ust. 2 ppkt 

(v)).  

• Punkt 14 Preambuły uznaje wartość 

ekosystemów i podkreśla potrzebę ich 

uwzględnienia w ocenie wpływu 

przedsięwzięcia na środowisko.  

• Załącznik III (kryteria wstępnej weryfikacji) 

odnosi się do zdolności odtwarzania się 

zasobów naturalnych oraz do zdolności 

absorpcji środowiska naturalnego.  

 

2.2 Korzyści płynące z włączenia problematyki zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej do OOŚ 

W przypadku wielu rodzajów przedsięwzięć ocena oddziaływania na środowisko jest jedynym 

wymaganym prawnie narzędziem włączającym kwestie środowiskowe na wczesnymi etapie procesu 

inwestycyjnego, kiedy rozważane są różne warianty przedsięwzięcia i jest wciąż wiele możliwości ich 

modyfikacji. Włączenie problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do OOŚ pomaga 

m.in.: 

• osiągnąć cele związane z klimatem i różnorodnością biologiczną; 

• zapewnić zgodność z politykami i prawem unijnym i krajowym; 

• wpłynąć pozytywnie na postrzeganie projektu; 

• poprawić odporność przedsięwzięcia na zmiany klimatu; 

• zarządzać konfliktami i potencjalnymi efektami synergii między zmianami klimatu, 

różnorodnością biologiczną i innymi kwestiami środowiskowymi; 

• wspierać funkcje ekosystemu, z których korzysta przedsięwzięcie. 

 

2.2.1 Osiąganie celów związanych z klimatem i różnorodnością biologiczną 

Ocena oddziaływania na środowisko umożliwia skuteczną i przejrzystą ocenę głównych zagadnień i 

podkreślając możliwość osiągnięcia szerszego zakresu celów środowiskowych, w szczególności 

związanych ze zmianami klimatu (w tym zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi) i 

różnorodnością biologiczną. W przypadku zmian klimatu może to obejmować m.in. badanie 

możliwych efektów synergii i konfliktów między łagodzeniem zmian klimatu a adaptacją do nich oraz 

przez to unikanie nieprzystosowania. W przypadku różnorodności biologicznej może to obejmować 
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m.in. ocenę w jaki sposób cele i działania określone w unijnej strategii ochrony różnorodności 

biologicznej na okres do 2020 r.10 można włączyć do procesu oceny oddziaływania na środowisko. 

2.2.2 Przestrzeganie zasad i prawa unijnego oraz krajowego 

Uwzględnianie zmian klimatu i różnorodności biologicznej 

w ocenie oddziaływania na środowisko ułatwia 

przestrzeganie przepisów dyrektywy OOŚ i właściwych 

przepisów prawa krajowego. Jest to bardzo przydatne, 

gdyż zmiany klimatu i różnorodność biologiczna to 

przedmiot wielu ostatnio przyjętych praw, zasad i strategii 

unijnych, w tym krajowych celów w tym zakresie mających 

wiążący charakter. Same państwa członkowskie (zob. 

ramka po prawej) też dysponują często zestawem 

instrumentów prawnych odnoszących się do zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej (np. kodeksy budowlane 

promujące energooszczędność, zasady zagospodarowania 

przestrzennego, które zapobiegają zabudowywaniu 

obszarów zagrożonych powodzią, ochrona obszarowa i 

gatunkowa). 

2.2.3 Postrzeganie projektu 

Oprócz spełniania oczekiwań społecznych, projekty muszą koncentrować się na uwagach 

wykonawców, lokalnych władz i społeczeństwa, pokazując, że pozytywnie oddziałują na środowisko, 

a nie tylko negatywnie. Ocena oddziaływania na środowisko wpływa na „postrzeganie przedsięwzięcia 

i reputację jego wykonawcy. Jest to szczególnie widoczne w przypadku zagadnienia emisji gazów 

cieplarnianych, częściowo za sprawą obaw o zmiany klimatu , a częściowo, z tego powodu, że 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych może poprawić efektywność energetyczną projektu i 

obniżyć koszty inwestycji. 

2.2.4 Odporność przedsięwzięć na zmieniające się warunki klimatyczne 

Kilka niedawnych badań poświęconych podatności obszaru UE i konkretnych sektorów i obszarów na 

zmieniające się warunki klimatyczne (więcej materiałów na ten temat można znaleźć w załączniku 1 ) 

wykazało, że europejską infrastrukturę trzeba przystosować do lepszego radzenia sobie ze zjawiskami 

naturalnymi wynikającymi ze zmian klimatu. To oznacza, że trzeba wziąć pod uwagę, iż parametry 

techniczne określone na etapie projektowania przedsięwzięcia mogą nie być właściwe biorąc pod 

uwagę długi okres jego użytkowania. Należy więc zmienić swoje podejście do tradycyjnej oceny 

oddziaływania na środowisko na taką, w której zostaną ujęte potencjalne długofalowe zagrożenia 

projektu. Na przykład firmy ubezpieczeniowe już teraz już teraz zauważają wartość tego sposobu 

myślenia i włączają go do swojej oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń naturalnych. Ocena 

                                                           
10 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Nasze 
ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (KE, COM (2011) 
244 końcowy). 

Wymogi związane z klimatem i energią 

w austriackim postępowaniu w sprawie OOŚ 

W Austrii poprawka do ustawy o OOŚ 

z 2009 r. nakłada wymóg podania informacji 

przez podmioty planujące podjęcie realizacji 

przedsięwzięcia na temat tego, jak 

proponowane przedsięwzięcie uwzględniło 

zapotrzebowanie na energię i jej przepływ, 

oszczędność energetyczną, emisje gazów 

cieplarnianych oraz działania na rzecz 

ograniczania emisji i poprawy wydajności. 

Przepisowi temu towarzyszy dokument 

pomagający wykonawcom przedsięwzięć 

i osobom zajmującym się oceną 

oddziaływania na środowisko lepiej 

zrozumieć ten wymóg i go przestrzegać. 
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oddziaływania na środowisko może pomóc przedsięwzięciom w przystosowaniu się do tej zmiany 

dzięki koncepcji odporności. Przedsięwzięcie należy oceniać, biorąc pod uwagę zmieniający się punkt 

odniesienia. Ocena oddziaływania na środowisko powinna pokazywać, w jaki sposób zmieniające się 

warunki wpływają na projekt oraz w jaki sposób projekt odpowiada na nie w czasie. Proces oceny 

oddziaływania na środowisko jest istotny zwłaszcza dlatego, że może pomóc ustalić kontekst 

przedsięwzięć, poprzez ujęcie potencjalnego wpływu zmian klimatu (w tym ryzyka związanego z 

klęskami żywiołowymi) w OOŚ, czyniąc przedsięwzięcia bardziej odpornymi. Więcej informacji na 

temat włączania kwestii odporności do oceny oddziaływania na środowisko znajduje się w rozdziale 

4. 

2.2.5 Zarządzanie konfliktami i potencjalnymi efektami synergii między 

zmianami klimatu, różnorodnością biologiczną i innymi kwestiami 

środowiskowymi 

Uwzględnianie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich, różnorodności biologicznej i innych 

kwestii środowiskowych łącznie przynosi wiele korzyści i jest opłacalne. Prowadzi to na przykład do 

sytuacji, w których każdy wygrywa, kiedy podejścia oparte na ekosystemie stosuje się do łagodzenia 

zmian klimatu i adaptacji do nich, i pomaga się uniknąć działań łagodzących, które nie mają zdolności 

adaptacyjnych albo obniżają odporność innych elementów. Zarządzanie tymi konfliktami 

i potencjalnymi efektami synergii jest jednym z zadań oceny oddziaływania na środowisko. 

2.2.6 Wspieranie funkcji ekosystemów 

Opracowując założenia projektu należy uwzględnić także różnorodności biologiczną, która poprzez 

funkcje ekosystemowe będzie wspierać cele projektu i pomagać w ich wdrażaniu. Na przykład 

przedsięwzięcie może mieć na celu ograniczenie zagrożenia powodziowego na konkretnym obszarze 

i zapewnienie bezpieczeństwa lokalnych nieruchomości i popytu na nie. Takie przedsięwzięcie może 

być uzależnione od zdolności lokalnych terenów podmokłych do zmniejszenia ryzyka powodzi lub 

gromadzenia wody. Innym przykładem jest lokalny teren zielony, który stanowi wartość dodaną 

zabudowy mieszkalnej, zapewniając miejsce do rekreacji i niższą temperaturę niż w innych częściach 

miasta. 

Stworzenie warunków do współdziałania przedsięwzięcia z funkcjami ekosystemu, a więc i z 

różnorodnością biologiczną, skuteczniej wspiera zarówno kwestie różnorodności biologicznej w 

projekcie jak i cele polityki w tym obszarze. Jednak zakres, w jakim przedsięwzięcie może korzystać z 

funkcji ekosystemu bez zakłóceń, zależy od lokalnych uwarunkowań pojemności środowiska, innych 

realizowanych przedsięwzięć, a także innych czynników wpływających na zmiany. Ocena 

oddziaływania na środowisko może odgrywać ważną rolę w uświadamianiu sobie tych powiązań i 

towarzyszących im uwarunkowań przyrodniczych. 

2.3. Wyzwania związane z uwzględnianiem problematyki zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej w OOŚ 

To główne cechy zmian klimatu i różnorodności biologicznej stwarzają – co najbardziej 

prawdopodobne – największe wyzwania związane z uwzględnianiem kwestii zmian klimatu i 

różnorodności biologicznej w ocenie oddziaływania na środowisko. Należą do nich: 
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• długofalowy charakter ich skutków oraz skumulowany charakter oddziaływań; 

• złożoność tych kwestii i związków przyczynowo-skutkowych; 

• niepewność. 

Niniejszy rozdział zawiera bardziej szczegółowy opis tych aspektów oraz odpowiedź na pytanie o to, 

jak można poradzić sobie z nimi w bardziej skuteczny sposób w procesie oceny oddziaływania na 

środowisko. W tabeli 2 (poniżej) podsumowano różne podejścia do tych aspektów. 

Tabela 2: Wskazówki odnośnie radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z włączaniem 

problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do OOŚ. 

Główne wyzwania  Wskazówki dotyczące radzenia sobie z nimi 

 
 

Długofalowy charakter 
skutków oraz ich 
skumulowany charakter 
oddziaływań 

 
 

• Należy unikać analiz pojedynczych punktów w czasie i uwzględniać tendencje w 

zakresie zmian klimatu i różnorodności biologicznej z proponowanym 

przedsięwzięciem i bez niego; 

• Należy uwzględnić koncepcję zdolności absorpcyjnej/granic wytrzymałości 

środowiska. 

 
 

Złożoność kwestii i 
związków przyczynowo-
skutkowych 

 
 

• Należy przeanalizować oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na główne 

tendencje w zakresie zmian klimatu i różnorodności biologicznej oraz wpływające 

na nie czynniki; 

• Należy brać pod uwagę najlepszy i najgorszy scenariusz. 

 
 

Niepewność 

• Należy uwzględniać istnienie założeń i ograniczenia obecnego stanu wiedzy; 

• Należy opierać rekomendacje na zasadzie przezorności; 

• Należy być przygotowanym na zarządzanie adaptacyjne. 

 

2.3.1 Długofalowy charakter skutków oraz skumulowany charakter 

oddziaływań 

Długofalowy charakter skutków zmian klimatu – zarówno ich łagodzenia jak i adaptacji do nich – 

sprawia, że trudniej je uwzględnić w ocenie oddziaływania na środowisko, ale jest to konieczne dla 

długofalowej opłacalności przedsięwzięć. Duże długofalowe przedsięwzięcia infrastrukturalne są 

często podatne na coraz bardziej znaczące zmiany klimatu (w tym rosnącą liczbę klęsk żywiołowych 

związanych ze zjawiskami pogodowymi). Ma to wpływ na punkt odniesienia, który należy uwzględnić 

w ramach oceny oddziaływania na środowisko. 

Skutki dla różnorodności biologicznej nawarstwiają się, przez co, kiedy jeden gatunek lub siedlisko 

zostają całkowicie utracone, nie można ich zastąpić ani odzyskać. To oznacza, że musimy unikać 

negatywnego oddziaływania, jeśli to tylko możliwe i dokładać więcej starań, by zwiększyć obecną 

różnorodność biologiczną i lepiej nią zarządzać, a także pomóc zmaksymalizować funkcje 

ekosystemów. 

Dlatego też w ramach oceny oddziaływania na środowisko powinno się unikać analiz konkretnego 

punktu w czasie, a zamiast tego uwzględniać długofalowe tendencje i scenariusze z  uwzględnieniem 

istnienia planowanego przedsięwzięcia i bez jego uwzględnienia (oraz uzasadnione warianty 
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przedsięwzięcia). Należy również uwzględnić koncepcję granic wytrzymałości środowiska, które 

określają zdolność ekosystemu do radzenia sobie ze zmianami bez utraty jego podstawowych cech 

lub funkcji. 

2.3.2 Złożoność kwestii i związki przyczynowo-skutkowe 

Zmiany klimatu i różnorodność biologiczna wiążą się ze złożonymi systemami i wchodzą w interakcję 

z innymi aspektami środowiska naturalnego oraz z ludźmi. W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie 

w pełni zrozumieć wszystkich aspektów złożonych systemów w momencie podejmowania decyzji, 

musimy jak najlepiej wykorzystać to, co mamy. Możemy na przykład analizować tendencje – ogólny 

kierunek, w którym wydają się podążać rzeczy – w oparciu o dostępne badania, sprawozdania i inne 

źródła informacji. 

2.3.3 Niepewność 

Z niepewnością mamy do czynienia w każdym procesie podejmowania decyzji, jednak wzrasta ona 

wraz ze złożonością i wydłużeniem ram czasowych, przez co może wpłynąć zwłaszcza na 

przedsięwzięcia długofalowe. Bardzo prawdopodobna jest zatem niepewność związana z 

długofalowym wpływem przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną i zmiany klimatu oraz z 

wpływem zmian klimatu na przedsięwzięcie. Uwzględnianie niepewności wymaga przyjęcia podejścia 

jakościowego, gdyż dane ilościowe są często niedostępne lub nie są rzetelną podstawą 

prognozowania oddziaływania. 
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3. Zrozumienie problematyki zmian klimatu i różnorodności 

biologicznej 
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat kontekstu zmian klimatu i różnorodności biologicznej 

w UE. Na początku wyjaśniono terminy „zmian klimatu” i „różnorodności biologicznej”, a następnie 

przedstawiono obecny stan, tendencje, wpływające czynniki i strategie na rzecz łagodzenia zmian 

klimatu, adaptacji do nich i różnorodności biologicznej. 

Celem tego rozdziału jest wskazanie na złożoność i wagę problematyki zmian klimatu i różnorodności 

biologicznej dla stron zaangażowanych w ocenę oddziaływania na środowisko: władz, wykonawców 

przedsięwzięć, osób zajmujących się OOŚ, ustawodawców i innych zainteresowanych stron. Osobom 

wykonującym ocenę oddziaływania na środowisko zapewnia on punkt wyjścia do określania 

głównych źródeł informacji i problemów, celów i założeń polityki, które należy uwzględnić, by 

z powodzeniem włączyć kwestie zmian klimatu i różnorodności biologicznej do procesu oceny. 

W zależności od skali przedsięwzięcia, może się okazać, że ocena oddziaływania na środowisko musi 

też uwzględniać poziom krajowy, regionalny i lokalny. Z przyczyn praktycznych dokument ten będzie 

się jednak koncentrował na kontekście międzynarodowym/unijnym, w związku z czym należy go 

uznać za punkt wyjścia. Zaprezentowane tu informacje należy uzupełnić o informacje udostępnione 

przez państwa członkowskie, władze środowiskowe i inne instytucje. 

3.1 Wprowadzenie do problematyki zmian klimatu 
 
Odpowiedzi na zmiany klimatu można podzielić na dwa rodzaje: 
 
 

Łagodzenie – termin stosowany do opisu procesu ograniczania emisji gazów cieplarnianych, które 

przyczyniają się do zmian klimatu. Obejmuje strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych 

i usprawniania pochłaniaczy gazów cieplarnianych. 

 
Adaptacja – jest to proces lub zestaw inicjatyw i działań na rzecz zmniejszenia podatności systemów 

przyrodniczych i ludzkich na faktyczne lub spodziewane skutki zmian klimatu. Adaptację można 

również postrzegać jako uczenie się, jak żyć z konsekwencjami zmian klimatu. Pierwsze konsekwencje 

zmian klimatu są już widoczne w Europie i na całym świecie, a oddziaływanie to ma się w 

nadchodzących dziesięcioleciach jeszcze wzmocnić. Temperatury rosną, struktura opadów się 

zmienia, lodowce topnieją, poziom mórz podwyższa się, a ekstremalne zjawiska pogodowe 

skutkujące takimi zagrożeniami jak powodzie i susze stają się coraz bardziej powszechne. 

 

Adaptacja do zmian klimatu i ich łagodzenie są ściśle ze sobą powiązane. Choć często rozpatruje się je 

jako oddzielne tematy lub obszary polityki, konieczne jest uwzględnienie połączeń między nimi. 

Pewne działania adaptacyjne przynoszą korzyści w zakresie łagodzenia, ale niektóre skutkują 

„nieprzystosowaniem” – zamiast zmniejszyć podatność na zmiany klimatu zwiększają ją lub 

ograniczają zdolność adaptacyjną. Niektóre działania mogą też przynosić korzyści z przystosowania 
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tylko niektórym grupom społecznym (np. zapobieganie chorobom wywoływanym przez zmiany 

klimatu tylko wśród ludzi zamożnych). 

 

Analiza tych konfliktów i potencjalnych efektów synergii jest jednym z zadań oceny oddziaływania na 

środowisko. Można tego dokonać poprzez wszechstronną ocenę synergii między łagodzeniem zmian 

klimatu, adaptacją do nich oraz innymi kwestiami środowiskowymi i mającymi wzgląd na daną kwestię 

strategiami w celu uniknięcia synergii szkodliwych i nieprzegapienia okazji uzyskania synergii 

korzystnych. 

 

3.1.1 Łagodzenie zmian klimatu – przegląd obecnego stanu, tendencji 

i przyjętych strategii 

 

Obecny stan, tendencje i główne przyczyny 

Wiele badań poświęconych sposobom oceny obecnego stanu, tendencji i głównych czynników 

wpływających na emisję gazów cieplarnianych przedstawia użyteczne tło. Zob. Łagodzenie zmian 

klimatu – ocena tematyczna w ramach raportu o stanie środowiska z 2010 r. (EEA, 2010 r.)11 i inne 

dokumenty wymienione w załączniku I do niniejszego poradnika. 

Przyjęte strategie 

W marcu 2007 r.12 głowy państw i rządów UE zatwierdziły zintegrowane podejście do polityki 

klimatyczno-energetycznej, której celem jest walka ze zmianami klimatu oraz poprawa 

bezpieczeństwa energetycznego UE przy jednoczesnym wzmocnieniu jej konkurencyjności. 

Ustanowiono wtedy szereg ambitnych celów klimatycznych i energetycznych, którym należy sprostać 

do 2020 r., znanych jako cele „20-20-20” (zob. ramka po 

prawej). 

Za pomocą tego planu działań zmierzającego do 

osiągnięcia konkurencyjnej, niskoemisyjnej gospodarki w 

2050 r. Komisja Europejska nie zatrzymała się na tych 

krótko terminowych celach, ale wyznaczyła opłacalną 

drogę do ograniczenia emisji gospodarstw domowych o 

80–90% do połowy XXI wieku. Plan zawiera cele pośrednie 

i wskazówki dotyczące sposobu przestawienia się na 

przyjazną klimatowi, niskoemisyjną gospodarkę w 

najbardziej wydajny sposób. 

Główne aspekty międzynarodowej i unijnej strategii łagodzenia zmian klimatu podsumowano 

w tabeli 3 poniżej. 

 

                                                           
11 http://www.eea.europa.eu/soer/europe/mitigating-climate-change. 
12Rada Europejska, 8/9 marca 2007 r. 

 

Cele „20-20-20” w zakresie klimatu i energii 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE 

o co najmniej 20% poniżej poziomu z roku 

1990; 

20% energii zużytej w UE ze źródeł 

odnawialnych; 

 

20% ograniczenie wykorzystania energii 

pierwotnej w porównaniu z prognozowanymi 

poziomami dzięki poprawie efektywności 

energetycznej. 

http://www.eea.europa.eu/soer/europe/mitigating-climate-change
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Tabela 3: Główne aspekty strategii łagodzenia zmian klimatu 

Przyjęta strategia  Cele ogólne i szczegółowe  

Ramowa konwencja 
Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) 

 

• Zadaniem konwencji jest ograniczenie międzynarodowych emisji gazów 

cieplarnianych przez ustanowienie krajowych celów redukcyjnych w oparciu 

o koncepcję „wspólnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności”. Oznacza to, 

że kraje, które wyemitowały jak dotychczas większą ilość gazów 

cieplarnianych, powinny teraz ograniczyć ich emisję w większym stopniu.  

Protokół z Kioto • W ramach protokołu z Kioto 15 państw członkowskich UE („UE-15”) 

postanowiło obrać za wspólny cel ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

o 8% względem poziomu z roku 1990 między rokiem 2008 a 2012 (cele 

redukcyjne państw członkowskich są zróżnicowane zgodnie z decyzją 

o podziale obciążenia). Inne państwa członkowskie mają podobne cele, 

z wyjątkiem Cypru i Malty. 

• Kraje UE-15 są na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu. Wstępne 

szacunki Europejskiej Agencji Środowiska wskazują, że do 2011 r. ograniczyły 

one swoją emisję o 14,1% w stosunku do poziomu z roku odniesienia.13 

Europejski pakiet 
klimatyczno-energetyczny 

• W celu sprostania unijnym obowiązkom zgodnie z prawem międzynarodowym 
i europejskimi ambicjami od państw członkowskich wymaga się: 

• wspólnej redukcji łącznych emisji gazów cieplarnianych w 2020 o co najmniej 
20% w stosunku do poziomów z roku 1990; Uwaga: UE zaoferowała się 
ograniczyć swoje emisje o 30% do roku 2020, gdyby inni główni emitenci na 
świecie podjęli w równym stopniu działania łagodzące. 

• generowania 20% łącznej energii ze źródeł odnawialnych; 
• poprawy efektywności energetycznej w celu ograniczenia wykorzystania 

energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognozowanych poziomów. 
• Osiągnięcie wspólnego celu UE ograniczenia emisji o 20% do roku 2020 jest 

możliwe dzięki: 
o Unijnemu systemowi handlu uprawnieniami do emisji, będącemu 

podstawą europejskich działań łagodzących, który nakłada limity na 
emisje z najbardziej zanieczyszczających sektorów obejmujących 
ponad 11 000 fabryk, elektrowni i innych instalacji w tym linii 
lotniczych. Do roku 2020 limity powinny przynieść 21% ograniczenie 
emisji w stosunku do poziomów z roku 2005. Unijny system handlu 
uprawnieniami do emisji obejmuje około 40% wszystkich emisji 
w UE.  

o „Decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego”, która ma 
zastosowanie poza tym systemem i ustanawia roczne wiążące cele 
redukcji emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych państw 
członkowskich na lata 2013-2020. Cele dotyczą emisji z takich 
sektorów jak gospodarowanie odpadami, rolnictwo, budownictwo 
itp.  

•   Celom „20-20-20” towarzyszy długofalowy cel 85–90% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do roku 2050 w stosunku do poziomów z roku 1990. 

Plan przestawiania się na 
niskoemisyjną gospodarkę 
w 2050 roku 

• Plan działania wykracza poza cele redukcyjne do roku 2020 i określa sposób 
osiągnięcia długofalowego celu redukcji emisji UE o 80–95% do roku 2050. 
Strategia przyjmuje podejście sektorowe, rozważając w jaki sposób sektory 
o wysokim poziomie emisji, takie jak sektor energetyczny, transportowy, 
budowlany, przemysł i rolnictwo mogą przejść na gospodarkę niskoemisyjną 
w nadchodzących dziesięcioleciach. 

Plan działania w zakresie 
energii do roku 2050 

• W Planie działania w zakresie energii do roku 2050 UE bada wyzwania wiążące 
się z osiągnięciem celu odchodzenia od paliw kopalnych przy jednoczesnym 
zapewnianiu bezpieczeństwa dostaw energii i konkurencyjności. 

Inicjatywa przewodnia UE 
na rzecz Europy 

• Wspiera przejście do niskoemisyjnej gospodarki oszczędzającej zasoby w celu 
zapewnienia zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zapewnia 

                                                           
13Szacunkowy bilans gazów cieplarnianych UE, http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2011. 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2011
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efektywnie korzystającej 
z zasobów 

długoterminowe ramy działań uwzględniających oszczędzanie zasobów 
w zrównoważony sposób w wielu obszarach strategii, w tym w obszarze zmian 
klimatu, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa, różnorodności biologicznej 
i rozwoju regionalnego. 

 

3.1.2 Adaptacja do zmian klimatu – przegląd obecnego stanu, tendencji 

i przyjętych strategii 

 

Obecny stan, tendencje i główne przyczyny 

Niezależnie od powodzenia działań łagodzących zmiany klimatu są już w pewnym stopniu nie do 

uniknięcia i już teraz odczuwamy skutki zmieniających się warunków klimatycznych. Jedną 

z ważniejszych konsekwencji zmian klimatu będzie coraz częstsze występowanie i większy zakres 

zdarzeń ekstremalnych, takich jak powodzie, susze, burze i fale upałów. Zmiany klimatu mogą nieść 

za sobą także inne zagrożenia, w których warunki klimatyczne lub pogodowe odgrywają główną rolę, 

takie jak lawiny śnieżne, osuwiska i pożary lasów. 

Kilka badań poświęconych stanowi obecnemu, tendencjom i głównym czynnikom wpływającym na 

zmiany klimatu przedstawia użyteczne tło. Zob. Adaptacja do zmian klimatu – ocena tematyczna w 

ramach raportu o stanie środowiska z 2010 r. (EEA, 2010 r.)14 oraz europejska platforma 

przystosowania się do zmian klimatu: CLIMATE-ADAPT,15 i inne dokumenty wymienione w załączniku 

I do niniejszego poradnika. 

Przyjęta strategia 

Adaptacja obejmuje przystosowanie zachowania w celu ograniczenia szkód i wykorzystanie 

możliwości płynących ze zmian klimatu. Należy jednak wskazać, że nie jest łatwe precyzyjne 

określenie naszego poziomu gotowości, odporności i podatności i przez to ciężko jest wyznaczy 

wymierne cele. Cele w zakresie łagodzenia zmian klimatu są bardziej namacalne. W UE w centrum 

zainteresowania znajduje się włączanie adaptacji do wszystkich właściwych strategii i instrumentów 

oraz na ułatwianiu prowadzenia skutecznych, konsekwentnych działań przystosowawczych na 

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Wiele krajów europejskich, a także niektóre regiony i miasta, przyjęły strategie przystosowawcze. 

Europejska Agencja Środowiska (EEA) nadzoruje strategie adaptacyjne w swoich 32 krajach 

członkowskich16. Organizuje ona również europejską platformę przystosowania się do zmian klimatu: 

CLIMATE-ADAPT. 

Główne aspekty międzynarodowej i unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu podsumowano w 

tabeli 4 poniżej. 

 

                                                           
14 http://www.eea.europa.eu/soer/europe/adapting-to-climate-change. 
15 http://climate-adapt.eea.europa.eu/ 
16 Udostępnione na stronie: http://www.eea.europa.eu/themes/climate/national- adaptation-strategies. 

http://www.eea.europa.eu/soer/europe/adapting-to-climate-change
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/themes/climate/national-
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Tabela 4: Główne aspekty strategii adaptacji do zmian klimatu 
 
Przyjęta strategia  Cele ogólne i szczegółowe  

Unijna strategia adaptacji 
do zmian klimatu 

• W 2009 r. Komisja Europejska przyjęła białą księgę poświęconą adaptacji do 

zmian klimatu, prowadzącą do przyjęcia unijnej strategii adaptacji w roku 

2013.  

• Strategia adaptacyjna:  

o podkreśli wagę oceny oddziaływania na środowisko dla uodparnianie 

(przedsięwzięć) na zjawiska klimatyczne (niniejszy poradnik wspiera główne 

cele i działania przewidziane w strategii),  

o  określi główne kierunki działań oraz sposoby, w jakie unijne strategie mogą  

zachęcić do prowadzenia skutecznych działań przystosowawczych,  

o  podkreśli kwestię przystosowania infrastruktury do zmian klimatu oraz  

zapewni oddzielny dokument temu poświęcony,  

o    zachęci do tworzenia zielonej infrastruktury i przyjmowania podejść opartych 

na ekosystemie.  

• Po przyjęciu strategii adaptacyjnej opracowany zostanie poradnik dotyczący 

uwzględniania adaptacji we wspólnej polityce rolnej i polityce spójności.  

Europejska platforma 
przystosowania się do 
zmian klimatu: CLIMATE-
ADAPT 

•  Publicznie dostępna platforma internetowa stworzona, by pomagać osobom 

odpowiedzialnym za wyznaczenie kierunków polityki na poziomie unijnym, 

krajowym, regionalnym i lokalnym w opracowywaniu działań i strategii na 

rzecz adaptacji do zmian klimatu.  

•  Stworzono ją, by pomóc użytkownikom w dotarciu do informacji, 

rozpowszechnianiu i uwzględnianiu informacji dotyczących: 

o oczekiwanych zmian klimatu w Europie,  

o podatności regionów, krajów i sektorów obecnie i w przyszłości,  

o krajowych, regionalnych i ponadnarodowych działań i strategii                                                                                       

przystosowawczych,  

o studiów przypadku obecnych i potencjalnych możliwości adaptacji 

w przyszłości,  

o    narzędzi internetowych wspomagających planowanie działań przystosowawczych,  

o  projektów badawczych, wytycznych, sprawozdań, źródeł informacji, linków, 

wiadomości i wydarzeń związanych z adaptacją.  

 

3.2 Wprowadzenie do problematyki różnorodności biologicznej 
 

Różnorodność biologiczna — czy też bioróżnorodność – jest jednym z kluczowych pojęć 

dotyczących ochrony przyrody, obejmującym bogactwo życia na ziemi oraz jego 

zróżnicowane formy. Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD) definiuje 

różnorodność biologiczną jako „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów 

pochodzących m.in. z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów 

oraz zespołów ekologicznych, których część stanowią. Dotyczy to różnorodności w 

obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami” (art. 2). 

 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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Sieć obszarów chronionych Natura 2000 stworzona na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej stanowi 

rdzeń unijnej polityki bioróżnorodności. Obecnie sieć obejmuje prawie 18% powierzchni lądowej UE 

i ponad 145 000 km2 jej mórz. Trzeba jednak pamiętać, że koncepcja różnorodności biologicznej nie 

ogranicza się do sieci Natura 2000. 

 

• Dyrektywy ptasia i siedliskowa obejmują również gatunki i siedliska poza obszarami sieci Natura 
2000. 

• Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej „odpowiedniej oceny” wymaga każdy plan lub 

przedsięwzięcie, które może mieć znaczący wpływ na obszar sieci Natura 2000, nawet jeśli jest 

realizowany poza tym obszarem. 

• Przepisy art. 10 dyrektywy siedliskowej podkreślają wagę zapewnienia spójności ekologicznej 

obszarów sieci Natura 2000. 

• Wreszcie unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. zatwierdzona 

przez Radę i Parlament Europejski obejmuje całe terytorium UE i podkreśla korzyści, jakie 

przynosi nam ekosystem. Zawiera ona pakiet działań koniecznych do zatrzymania utraty 

różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów do 2020 r. oraz do przywrócenia ich 

w możliwie największym stopniu. 

Zaleca się, by ocena oddziaływania na środowisko uwzględniała wszystkie te aspekty różnorodności 
biologicznej. 

 

3.2.1 Obecny stan, tendencje i przyjęte strategie  

Obecny stan, tendencje i główne przyczyny 

Kilka badań poświęconych obecnej kondycji, tendencjom i głównym czynnikom wpływającym na 

różnorodność biologiczną przedstawia użyteczne tło. Zob. Różnorodność biologiczna – ocena 

tematyczna w ramach raportu o stanie środowiska z 2010 r. (EEA, 2010 r.)17 Unijny poziom 

odniesienia w zakresie różnorodności biologicznej (EEA, 2010 r.),18 i inne dokumenty wymienione 

w załączniku I do niniejszego poradnika. 

Badania te wykazały, że utrata różnorodności biologicznej postępuje w całej Europie w coraz 

szybszym tempie. Choć istnieje kilka objawów pozytywnych, w badaniach podkreśla się pięć 

głównych obciążeń i czynników wpływających na utratę różnorodności biologicznej: i) utrata 

i fragmentacja siedlisk; ii) nadmierna eksploatacja i niewłaściwe wykorzystanie zasobów naturalnych; 

iii) zanieczyszczenie; iv) inwazyjne gatunki obce oraz v) zmiany klimatu. 

Celem sieci Natura 2000 i jej obszarów jest spowolnienie tempa utraty różnorodności biologicznej 

przez ustanowienie systemu ochrony kluczowych gatunków i siedlisk. Wiele obszarów sieci Natura 

2000 jest jednak wciąż w niekorzystnym stanie i wymaga sprawniejszego zarządzania. 

 

                                                           
17 http://www.eea.europa.eu/soer/europe/biodiversity. 
18 http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/. 

http://www.eea.europa.eu/soer/europe/biodiversity
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/
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Przyjęta strategia 

Różnorodność biologiczna stanowiła podstawę polityki UE przez ponad 20 lat. Ogólne tendencje są 

jednak wciąż negatywne, a ostatnio przyjęte strategie są uważane za nieskuteczne. Najlepszym 

dowodem jest to, że UE nie osiągnęła celu zatrzymania utraty różnorodności biologicznej do roku 

2010. 

W 2011 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię ochrony różnorodności biologicznej19 z celem 

przewodnim na rok 2020: „powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji 

ekosystemów w UE do 2020 r. oraz przywrócenia ich w możliwie największym stopniu, a także 

zwiększenia wkładu UE w zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na świecie”. 
 

Drugi cel strategii brzmi: „do 2020 r. ekosystemy i ich funkcje zostaną utrzymane i wzmocnione 

poprzez ustanowienie zielonej infrastruktury i odbudowę co najmniej 15% zdegradowanych 

ekosystemów”. Cel ten rozbito na działania towarzyszące, z których dwa mają za zadanie wpłynąć na 

praktyki planowania: 

• ustanowienie priorytetów w celu przywrócenia i wspierania korzystania z zielonej 
infrastruktury (działanie 6), a także 

• zapewnienie zerowej utraty różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu netto 
(działanie 7). 

 

Stanowią one dobre podstawy dla zachowywania funkcji ekosystemów i przyjmowania podejść 

opartych na ekosystemie oraz korzystania z zielonej infrastruktury w ramach oceny oddziaływania 

na środowisko. W kontekście zmian klimatu podejścia oparte na ekosystemie mogą utrzymywać 

istniejące zasoby węgla, regulować przepływ i magazynowanie wody, utrzymywać i poprawiać 

odporność, ograniczać podatność ekosystemów i ludzi, pomagać w adaptacji do skutków zmian 

klimatu, zwiększać ochronę różnorodności biologicznej oraz środków do życia, a także przynosić 

korzyści w zakresie zdrowia i rekreacji.20 

 
Główne aspekty międzynarodowych i unijnych strategii na rzecz różnorodności biologicznej 

podsumowano w tabeli 5 poniżej.  

Tabela 5: Główne aspekty polityki na rzecz bioróżnorodności 

Przyjęta strategia  Cele ogólne i szczegółowe  

Dyrektywa siedliskowa 
i dyrektywa ptasia 

• Dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia mają za zadanie chronić tereny 

o szczególnej wadze dla różnorodności biologicznej – obszary te tworzą sieć 

o nazwie Natura 2000.  

• Państwa członkowskie są zobowiązane do wyznaczania obszarów sieci Natura 

2000 i zarządzania nimi na swoim terytorium. Obejmuje to ochronę siedlisk 

                                                           
19 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Nasze 
ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (KE, COM (2011) 
244 końcowy). 
20 Ocena potencjalnych podejść opartych na ekosystemie do adaptacji do zmian klimatu i ich łagodzenia w Europie (badanie Komisji 
Europejskiej, Instytut Ekologii i Instytut Zmian Środowiskowych, 2011 r.) 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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i gatunków oraz ograniczanie oddziaływania nowej infrastruktury i innych 

ludzkich działań. Można to osiągnąć częściowo dzięki zastosowaniu art. 6 ust. 

3 dotyczącego „odpowiedniej oceny”.  

• Te dwie dyrektywy zawierają przepisy na rzecz ochrony pewnych gatunków 

fauny i flory w szerszym środowisku przyrodniczym (nieograniczonym tylko 

do obszarów sieci Natura 2000).  

• Przepisy art. 10 dyrektywy siedliskowej podkreślają wagę zapewnienia 

spójności ekologicznej obszarów sieci Natura 2000.  

Konwencja 
o różnorodności 
biologicznej (CBD) 

• Konwencja o różnorodności biologicznej to główne międzynarodowe 

porozumienie ustanawiające zasady polityki na rzecz różnorodności 

biologicznej. Unia Europejska i jej państwa członkowskie są stronami 

konwencji. Przepisy art. 14 Konwencji o różnorodności biologicznej dotyczące 

oceny oddziaływania projektu (przedsięwzięcia) na środowisko i zmniejszania 

negatywnych oddziaływań wymagają uwzględnienia potencjalnego 

negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną.  

Protokół z Nagoi • Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do 

zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści 

wynikających z wykorzystania tych zasobów (przyjęty w Nagoi w październiku 

2010 r.) jest prawnie wiążącym porozumieniem, które odnosi się do dwóch 

kwestii:  

o w jaki sposób państwa udostępniają zasoby genetyczne lub związaną z nimi 

tradycyjną wiedzę w ramach swoich kompetencji, a także  

o jakie podejmują działania, aby korzyści wynikające z wykorzystania takich 

zasobów lub wiedzy były dzielone ze społecznościami posiadającymi te 

zasoby lub wiedzę, w tym ze społecznościami tubylczymi i lokalnymi?  

Strategiczny plan na 
rzecz różnorodności 
biologicznej na lata 
2011–2020 i cele z Aichi 

• Zadaniem strategicznego planu na rzecz różnorodności biologicznej na lata 

2011–2020 (przyjętego w Nagoi w październiku 2010 r.) jest zachęcenie do 

podejmowania działań na rzecz różnorodności biologicznej przez wszystkie 

kraje i zainteresowane strony w ciągu kolejnej dekady.  

• Plan strategiczny obejmuje 20 głównych celów zwanych łącznie celami 

z Aichi. Są one pogrupowane w pięć celów strategicznych, które odnoszą się 

do przyczyn utraty różnorodności biologicznej, ograniczania obciążeń dla 

różnorodności biologicznej, ochrony różnorodności biologicznej na 

wszystkich poziomach, zwiększenia płynących z niej korzyści oraz budowania 

zasobów.  

Unijna strategia ochrony 
różnorodności 
biologicznej na okres do 
2020 r. 

• Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny: unijna strategia 

ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. jest zgodna z dwoma 

zobowiązaniami podjętymi przez głowy państw i rządów UE w marcu 2010 r.: 

powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji 

ekosystemów w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie 

największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utracie 

różnorodności biologicznej na świecie.  

• Zgodnie z celem długoterminowym: „do 2050 roku różnorodność biologiczna 

w Unii Europejskiej oraz funkcje ekosystemu, które ona zapewnia i które 

stanowią jej kapitał naturalny, będą chronione, cenione i zostaną 

odpowiednio odtworzone ze względu na wartość różnorodności biologicznej 

samej w sobie oraz jej fundamentalny udział w zapewnianiu dobrobytu 

człowieka i koniunktury gospodarczej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian 

wywołanych przez utratę różnorodności biologicznej”.  

http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/abs/
http://www.cbd.int/sp/targets/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
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• Strategia jest również zgodna z globalnymi zobowiązaniami, jakie światowi 

przywódcy podjęli w Nagoi w październiku 2010 r., kiedy w kontekście 

Konwencji o różnorodności biologicznej przyjęli pakiet działań służących 

walce z utratą różnorodności biologicznej na świecie w ciągu kolejnej dekady 

(opisany powyżej).  

• Podkreśla się w niej fundamentalny udział różnorodności biologicznej 

i funkcji ekosystemu w zapewnianiu dobrobytu człowieka i koniunktury 

gospodarczej oraz unikanie katastrofalnych zmian wywołanych przez utratę 

różnorodności biologicznej. Stanowi to znaczącą zmianę podejścia 

w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z 

ograniczania oddziaływania na aktywną poprawę (przywracanie) 

różnorodności biologicznej jako całości i zapewnianie „zerowej utraty netto”.  

• Do głównych celów strategii należą:  

o pełne wdrożenie przepisów prawnych UE dotyczących ochrony 

różnorodności biologicznej;  

o lepsza ochrona ekosystemów i większe wykorzystanie zielonej 

infrastruktury;  

o bardziej zrównoważone rolnictwo i leśnictwo;  

o lepsze zarządzanie zasobami rybnymi;  

o ściślejsza kontrola inwazyjnych gatunków obcych, w tym przyjęcie nowych 

przepisów uzupełniających obecne luki w prawie;  

o bardziej znaczący wkład UE w zapobieganie utracie różnorodności 

biologicznej na świecie.  

Plany działań na rzecz 
różnorodności 
biologicznej (BAP) 

• Plany działań na rzecz różnorodności biologicznej zawierają szczegółowe 

informacje na temat realizacji strategii ochrony różnorodności biologicznej. 

Tworzy się je na poziomie europejskim (np. plan działań na rzecz 

różnorodności biologicznej z 2006 r. obecnie zastąpiony strategią ochrony 

różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.), ale także na poziomie 

państw UE i całego świata w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej 

(jako krajowy plan działań i strategia ochrony różnorodności biologicznej – 

NBSAP). W państwach członkowskich są one czasem łączone z planem działań 

UE na rzecz różnorodności biologicznej z 2006 r.  

• Plany działań na rzecz różnorodności biologicznej zapewniają szersze ramy 

realizacji działań na rzecz różnorodności biologicznej poza siecią Natura 2000. 

Na poziomie państw członkowskich zawierają one listy gatunków i siedlisk, 

ocenę ich stanu w ekosystemie, cele w zakresie ochrony i przywracania oraz 

budżety i harmonogramy realizacji tych celów.  

•  Plany działań na rzecz różnorodności biologicznej mogą również wymagać 

ochrony pewnych gatunków, kiedy występują one poza obszarami ochrony.  

 

3.3 Interakcje między zmianami klimatu a różnorodnością biologiczną 

Między wieloma kwestiami środowiskowymi, tak samo jak w środowisku naturalnym, istnieją 

wyraźne powiązania. Niniejszy rozdział zawiera opis powiązań między zmianami klimatu 

a różnorodnością biologiczną. Nie jest to próba pełnego opisu tych związków, a jedynie 

podkreślenie głównych interakcji mających bezpośrednie znaczenie dla oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Poniżej wymieniono przykłady interakcji miedzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu: 

http://www.cbd.int/nbsap/
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• Wspieranie różnorodności biologicznej przynosi 

wyraźne korzyści w zakresie obiegu węgla, zwiększając 

możliwości pochłaniania i składowania dwutlenku 

węgla w glebie i materii roślinnej przez środowisko 

naturalne. Zgodnie z dostępnymi danymi zdrowe 

siedliska przyrodnicze, takie jak gleby, obszary 

podmokłe i lasy, mogą dokonywać sekwestracji 

znacznych ilości dwutlenku węgla. Niszczenie 

różnorodności biologicznej lub fizycznego środowiska 

na tych obszarach może prowadzić do uwolnienia 

składowanego węgla, nawet pośrednio, przyczyniając 

się do zmian klimatu, jak również do ograniczania 

różnorodności biologicznej. 

• Różnorodność biologiczna i środowisko naturalne pełnią 

funkcje, które zwiększają naszą odporność na 

oddziaływanie zmian klimatu i klęsk żywiołowych. 

Dobrze funkcjonujące tereny zielone mogą na przykład 

regulować strumienie deszczówki, zmniejszając ryzyko 

zalania. Ekosystemy i ich funkcje można wykorzystać z 

powodzeniem w wielu planach i programach jako 

opłacalne alternatywne rozwiązania dla budowy 

infrastruktury lub, na przykład, do ograniczania ryzyka 

powodzi (zob. ramka na następnej stronie). Obszary 

zielone i roślinność mają też wpływ chłodzący i 

ograniczają oddziaływanie fal upałów w miastach, 

zmniejszając efekt miejskiej wyspy ciepła. Rośliny 

stabilizują glebę, ograniczając ryzyko osuwisk i erozji (to 

właśnie wylesianie przyczynia się do powodzi błotnych). 

 

Powiązania między różnorodnością biologiczną a zmianami 

klimatu są obustronne – skutki zmieniających się warunków 

klimatycznych już teraz mają wpływ na różnorodność biologiczną oraz na funkcjonowanie 

ekosystemów. Przewiduje się, że w przyszłości zmiany klimatu staną się najważniejszym czynnikiem 

wpływającym na utratę różnorodności biologicznej obok zmian sposobu użytkowania gruntów21. 

Zmiany klimatu wpływają na różnorodność biologiczną, gdyż gatunki rozwijają się w konkretnym 

zakresie uwarunkowań środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność itp. W związku z tym, że 

czynniki te zmieniają się wraz ze zmianami klimatu, gatunki muszą migrować, by przebywać w swoim 

optymalnym środowisku. Niektóre gatunki mają zdolności przystosowawcze, jednak w przypadku 

innych zmiany środowiska stanowią poważne zagrożenie, prowadząc do wyginięcia gatunków 

i zmniejszenia różnorodności biologicznej. 

                                                           
21 Sprawozdanie syntetyczne z Milenijnej oceny ekosystemów (2005 r.).  

Wykorzystanie zielonej infrastruktury do 

zarządzania ryzykiem powodzi 

Dyrektywa powodziowa UE tworzy ramy 

zarządzania ryzykiem powodzi. Daje ona 

państwom członkowskim UE wybór środków, 

z których mogą korzystać, by ograniczyć 

negatywne skutki powodzi. 

Przepisy art. 7 wymagają od państw 

członkowskich wyznaczenia swoich własnych 

celów zarządzania powodziami. Cele te 

powinny, w stosownych przypadkach, 

koncentrować się na działaniach 

„niestrukturalnych” (od wczesnego 

powiadamiania do naturalnych środków 

zatrzymywania wody) lub ograniczaniu 

prawdopodobieństwa zalania. 

Są to opłacalne rozwiązania alternatywne 

wobec budowy lub wzmacniania zapór i tam. 

Często wiążą się też z wieloma dodatkowymi 

korzyściami. 

Rozwiązania te to m.in.: 

• przywracanie naturalnych 

strumieni przez zmianę kształtu obszarów 

przybrzeżnych lub ponowne połączenie rzek 

z obszarami zalewowymi; 

• przywrócenie obszarów 

podmokłych, które mogą gromadzić wodę 

z powodzi i pomagać spowolnić jej przepływ; 

• miejska zielona infrastruktura, 

taka jak obszary zielone lub dachy pokryte 

roślinnością. 

Źródło: właściwa strona internetowa DG ds. 

Środowiska  

- 
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Zdolność gatunków do wymuszonej przez zmiany klimatu migracji jest także ograniczona przez 

działania człowieka, które zmieniły sposób użytkowania gruntów i doprowadziły do fragmentacji 

siedlisk. Wiele gatunków nie radzi sobie z migracjami przez ulice, obszary miejskie i pola uprawne. 

Koniecznie jest więc ułatwienie im tego procesu adaptacyjnego przez np. tworzenie korytarzy 

ekologicznych z siedlisk przyrodniczych i ograniczanie fragmentacji.  
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4. Włączanie problematyki zmian klimatu i różnorodności 

biologicznej do OOŚ 

Niniejszy rozdział zawiera instrukcję włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności 

biologicznej w całym procesie oceny oddziaływania na środowisko. Koncentruje się on na tych 

obszarach oceny, na które zmiany klimatu i różnorodność biologiczna mają największy wpływ. 

Rozdział podzielono na następujące podrozdziały: 

• rozpoznawanie problemów związanych ze zmianami klimatu i różnorodnością biologiczną 

w ocenie oddziaływania na środowisko (przydatne do wstępnej weryfikacji i ustalania zakresu); 

• analizowanie zmieniających się tendencji w zakresie punktu odniesienia; 

• określanie wariantów przedsięwzięcia i środków łagodzących; 

• ocenianie skutków (oddziaływań skumulowanych i niepewności); 

• monitorowanie i zarządzanie adaptacyjne. 

 

Każdy podrozdział koncentruje się na tych elementach oceny oddziaływania na środowisko, dla 

których problematyka zmian klimatu (w tym ryzyko związane z klęskami żywiołowymi w 

kontekście adaptacji do zmian klimatu) oraz różnorodności biologicznej ma największe znaczenie 

i zawiera kilka przykładów. Można je wykorzystać jako punkt wyjścia dla bardziej pogłębionych 

prac. 

Niniejszy rozdział kładzie szczególny nacisk na adaptację do zmian klimatu, która jest stosunkowo 

nową kwestią w kontekście oceny oddziaływania na środowisko. Podane porady i przykłady mogą 

służyć jako podstawa do opracowania indywidualnych podejść do szerokiej gamy przedsięwzięć 

infrastrukturalnych (np. elektrowni, autostrad/dróg, rurociągów, zakładów przemysłowych, linii 

wysokiego napięcia, instalacji magazynowania benzyny, portów, zakładów unieszkodliwiania 

odpadów, przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania przestrzennego itp.) objętych dyrektywą OOŚ. 

Takie zindywidualizowane podejścia nie są jednak przedmiotem niniejszego poradnika. 

Uwzględnianie problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej w procesie oceny 

oddziaływania na środowisko (zob. rozdział 2.3) stawia nowe wyzwania przed zajmującymi się nią 

osobami. W niektórych sytuacjach będą one musiały podjąć decyzję, najlepiej po konsultacji 

z zainteresowanymi stronami, o zakończeniu procedury w sprawie OOŚ ze względu na zbędność 

dalszej analizy przedmiotowego zagadnienia albo o dalszym prowadzeniu procedury OOŚ  przy 

zarezerwowaniu ram czasowych wystarczających dla dokładnego wyjaśnienia przedmiotowego 

zagadnienia. Czasami najlepsze będzie przyjęcie praktycznego, zdroworozsądkowego podejścia do 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Na schemacie 2 (poniżej) zaprezentowano zakres poradnika oraz zestaw pytań związanych 

z konkretnymi tematami, do których się odnosi. 
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Schemat 2: Włączenie problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do OOŚ  

*Monitoring nie jest wymagany przepisami dyrektywy OOŚ, ale i tak prowadzi się go w kilku państwach członkowskich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

  

  

 

WŁĄCZENIE PROBLEMATYKI ZMIAN KLIMATU I 

RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ... jakie są 

główne problemy? 

Wstępna 

weryfikacja 
(w stosownych 

przypadkach) 

Ustalanie 
zakresu 

 

 

 

 

 

 

Jakie są prognozowane zmiany klimatu w przyszłości i w jaki 

sposób wpłyną one na środowisko? 

Które funkcje ekosystemów i elementy różnorodności 

biologicznej mogą być nimi dotknięte? 

 W jaki sposób kwestie zmian klimatu i różnorodności 

biologicznej wchodzą w interakcje ze sobą i z innymi kwestiami 

środowiskowymi ocenianymi w ramach OOŚ? 

Przeprowadzanie 

oceny i zbieranie 

informacji 

środowiskowych 

Jak wyglądają tendencje lub scenariusze środowiskowe 

(w tym ekstremalne zjawiska pogodowe) bez 

przedsięwzięcia? 

Jak bardzo są prawdopodobne? Co na nie wpływa? 

Czy mogą one osiągnąć punkt krytyczny lub granicę 

wytrzymałości? 

Udzielanie 

informacji 

i konsultacje 

Proces 

podejmowania 

decyzji i 

zezwolenie na 

inwestycję 

Czy proponowana inwestycja jest konieczna? W jakim 

wymiarze? 

Gdzie? Jakie metody należy zastosować? Jakie są ramy 

czasowe? 

Jakie rozwiązania alternatywne miałyby mniejszy wpływ na 

klimat? Które chroniłyby różnorodność biologiczną i pozwalały 

ekosystemom na pochłanianie wstrząsów i zakłóceń? 

Jakie rozwiązania, w których każdy wygrywa (wielostronnie 

korzystne); które są elastyczne; działania bez żalu- które 

pozwoliłyby na wprowadzanie zmian w przyszłości? 

Monitorowanie i 

zarządzanie 

adaptacyjne* 

Jaki jest skumulowany wpływ na zmiany klimatu i różnorodność 

biologiczną, z uwzględnieniem innych realizowanych 

/zatwierdzonych/ planowanych przedsięwzięć oraz złożoności 

kwestii zmian klimatu i różnorodności biologicznej, a także 

innych elementów ocenianych w ramach OOŚ? 

Jakie są założenia i główne obszary niepewności? 
 

PROCES 

OOŚ 
ELEMENTY PROCESU OOŚ, 

DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ 

PORADNIK 

Rozpoznawanie 

problemów związanych 

ze zmianami klimatu 

i różnorodnością 

biologiczną 

Rozdział 4.1 

Analizowanie 

zmieniających się 

tendencji w zakresie 

punktu odniesienia 

Rozdział 4.2 

 

Określanie 

rozwiązań 

alternatywnych 

i środków 

łagodzących 

Rozdział 4.3 

 

Ocena skutków 

Rozdział 4.4 

Monitorowanie 

i zarządzanie 

adaptacyjne 

Rozdział 4.5 

Jak można zrealizować przedsięwzięcie, by przystosować je 

do zmian klimatu (wbudowanie zdolności adaptacyjnej) 

i umożliwić wprowadzanie zmian bazujących na zdobytych 

doświadczeniach? 

W jaki sposób będziemy monitorować wpływ wywierany na 

zmiany klimatu i różnorodność biologiczną? 

W jaki sposób będziemy monitorować działania łagodzące? 

W jaki sposób będziemy oceniać zarządzanie adaptacyjne? 
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4.1. Rozpoznawanie problemów związanych ze zmianami klimatu 

i różnorodnością biologiczną w OOŚ 

W niniejszym rozdziale opisano, w jaki sposób można lepiej uwzględnić kwestie zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej w ocenie oddziaływania na środowisko. Może się to przydać na etapach 

wstępnej weryfikacji i ustalania zakresu tej oceny. Oczywiście problemy i oddziaływania istotne dla danej 

OOŚ będą zależały od konkretnych okoliczności i kontekstu danego przedsięwzięcia (np. danego sektora, 

lokalizacji i skali, natury lokalnego środowiska itp.). 

Niniejszy rozdział skupia się na czterech głównych zaleceniach: 

• wczesne określanie głównych problemów, dzięki informacjom od właściwych władz 

i zainteresowanych stron; 

• ustalenie, czy przedsięwzięcie może w znacznym stopniu wpłynąć na emisje gazów cieplarnianych 

i określenie zakresu wszelkich koniecznych ocen dotyczących emisji gazów cieplarnianych (kwestie 

związane z łagodzeniem zmian klimatu); 

• Brak istotnych wątpliwości co do zakładanych scenariuszy zmian klimatu stosowanych w ramach 

oceny oddziaływania na środowisko i określenie głównych problemów z adaptacją do zmian klimatu 

oraz ich interakcji z innymi kwestiami ocenianymi w ramach OOŚ; 

• określenie głównych problemów w zakresie różnorodności biologicznej oraz ich interakcji z innymi 

kwestiami ocenianymi w ramach OOŚ. 

4.1.1 Wczesne określanie głównych 

problemów dzięki informacjom od właściwych 

władz i zainteresowanych stron 

Dzięki określeniu problemów związanych ze zmianami klimatu 

i różnorodnością biologiczną na wczesnym etapie są one 

uwzględniane przez wszystkie strony zaangażowane w ocenę 

oddziaływania na środowisko w ramach tej oceny. 

Angażowanie właściwych władz i zainteresowane strony na 

wczesnym etapie najpóźniej na etapie ustalania zakresu 

(scoping) w przypadku przedsięwzięć z załącznika I lub przed 

wydaniem decyzji na podstawie wstępnej weryfikacji 

(screening) w przypadku przedsięwzięć z załącznika II zwiększy 

zgodność z dyrektywą OOŚ. Umożliwi to także uchwycenie 

najważniejszych kwestii i przyjęcie konsekwentnego podejścia 

do oceny (ustalenia) oddziaływania i poszukiwania rozwiązań. 

Korzystanie z wiedzy i opinii władz środowiskowych i 

zainteresowanych stron może: 

• skutecznie i odpowiednio szybko zwrócić uwagę na 

potencjalne obszary sporne i wymagające poprawek; 

• dostarczyć informacji na temat istotnych planowanych 

przedsięwzięć, strategii i zmian prawnych, innych 

Związek między OOŚ a art. 6 ust. 3 

dyrektywy siedliskowej 

Art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej zawiera 

wymóg „przeprowadzenia „odpowiedniej 

oceny””, kiedy jakieś przedsięwzięcie, czy 

to indywidualnie czy w połączeniu z innymi 

planami i przedsięwzięciami, może mieć 

znaczący wpływ na obszar sieci Natura 2000 

(obszar specjalnej ochrony – OSO – na 

mocy dyrektywy ptasiej lub specjalny 

obszar ochrony – SOO – na mocy dyrektywy 

siedliskowej). Istnieje więc wyraźny związek 

z oceną oddziaływania na środowisko, 

jednak OOŚ ma bardziej rozległy zasięg 

oddziaływania, gdyż obejmuje całość 

różnorodności biologicznej, a nie tylko 

wpływ na obszary sieci Natura 2000. 

 

W niektórych przypadkach oceny 

wymagane przepisami dyrektywy OOŚ i art. 

6 ust. 3 można połączyć lub wykorzystać 

w ocenie oddziaływania na środowisko 

dane i informacje pochodzące z oceny 

obszaru sieci Natura 2000 wynikającej z art. 

6 ust. 3 oraz vice-versa. Zakres pokrywania 

się oceny oddziaływania na środowisko 

i jakiejkolwiek oceny wynikającej z art. 6 

ust. 3 będzie zależał od charakteru i skali 

przedsięwzięcia oraz obszaru, którego 

dotyczy. 
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rodzajów ocen (w tym wynikających z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej – zob. ramka na 

poprzedniej stronie), które należy uwzględnić, analizując rozwijające się tendencje w zakresie 

punktu odniesienia (zob. rozdział 4.2); 

• pomóc w zebraniu propozycji metod uwzględniania w planowanym przedsięwzięciu od samego 

początku działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich oraz systemów służących 

zwiększeniu różnorodności biologicznej. 

 

Główne problemy związane ze zmianami klimatu i różnorodnością biologiczną w ocenie 

oddziaływania na środowisko wymieniono w tabeli 6 poniżej. Mogą one pomóc w stworzeniu listy 

pytań dotyczących łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do nich i różnorodności biologicznej. Można 

je następnie zadać na etapach wstępnej weryfikacji (screening) i ustalania zakresu oceny (scoping). 

 

Tabela 6: Przykłady głównych problemów związanych ze zmianami klimatu i różnorodnością 

biologiczną, które należy uwzględnić w ramach OOŚ 

Łagodzenie zmian klimatu  Adaptacja do zmian klimatu  Różnorodność biologiczna  

• bezpośrednie emisje gazów 

cieplarnianych spowodowane 

budową, funkcjonowaniem i możliwą 

rozbiórką planowanego 

przedsięwzięcia z eksploatacji, w 

tym emisje pochodzące z 

użytkowania gruntów, zmiany 

sposobu użytkowania gruntów i 

leśnictwa;  

• pośrednie emisje gazów 

cieplarnianych związane z większym 

zapotrzebowaniem na energię; 

pośrednie emisje gazów 

cieplarnianych spowodowane 

działaniami towarzyszącymi lub 

przez infrastrukturę bezpośrednio 

związaną z realizacją 

proponowanego przedsięwzięcia 

(np. transport, gospodarowanie 

odpadami) 

•  fale upałów (w tym oddziaływanie 

na ludzkie zdrowie, szkody dla 

zbiorów, pożary lasów itp.);  

• susze (w tym mniejsza dostępność 

i gorsza jakość wody i zwiększone 

zapotrzebowanie na nią);  

• ekstremalne opady, zalewanie przez 

rzeki i gwałtowne powodzie;  

• burze i silne wiatry (w tym 

zniszczenia infrastruktury, 

budynków, plonów i lasów);  

• osuwiska;  

• podnoszący się poziom mórz, 

spiętrzone fale, erozja wybrzeża i 

intruzja wód zasolonych;  

• fale chłodu;  

• szkody wywołane zamarzaniem 

i odmarzaniem22 

• degradacja funkcji ekosystemów;  

• utrata siedlisk, fragmentacja 

(w tym zakresu lub jakości siedlisk, 

obszarów znajdujących się pod 

ochroną, w tym obszarów sieci 

Natura 2000, fragmentacja lub 

izolacja siedlisk, oddziaływanie na 

proces konieczny do tworzenia lub 

utrzymywania ekosystemów);  

• utrata różnorodności gatunków 

(w tym gatunków będących pod 

ochroną na mocy przepisów 

dyrektywy siedliskowej i dyrektywy 

ptasiej);  

• utrata różnorodności genetycznej 

 

Zwłaszcza w przypadku zmian klimatu zarówno oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany 

(tj. kwestie łagodzenia) jak i oddziaływanie zmian klimatu na przedsięwzięcie i jego realizację (tj. 

                                                           
22 Wietrzenie wywołane zamarzaniem i odmarzaniem jest rodzajem wietrzenia fizycznego, powszechnego w środowisku górskim 

i polodowcowym, powodowanym przez zwiększenie objętości zamarzającej wody. Proces ten zachodzi również w materiałach tworzących 
infrastrukturę, np. w betonie. Przewiduje się, że zmiany klimatu pociągną za sobą bardziej nieprzewidywalną zimową pogodę w niektórych 
częściach świata, zwiększając częstotliwość cykli zamarzania i odmarzania. Na skutek tego pojawią się problemy z drogami, torami 
kolejowymi, wodociągami itp. i wzrośnie koszt ich utrzymania. (na podstawie: Talk Talk, and Weathering of building Infrastructure and the 
changing climate: adaptation options (Auld H., Klaassen J., Comer N., 2007 r.)  



 39 

kwestie adaptacji) należy uwzględnić na wczesnym etapie postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko.  

 

Lista ta nie jest wyczerpująca i należy ją dostosować do potrzeb. Kwestie węzłowe dla danych 

postępowań OOŚ oraz rodzaje analizowanych oddziaływań powinny być ustalane  w odniesieniu do 

konkretnego przedsięwzięcia z uwzględnieniem wątpliwości właściwych organów lub  

zainteresowanych stron. Dlatego też konieczne jest elastyczne podejście. Tabela ta (jak również i inne 

tabele w tym rozdziale) powinny służyć jedynie jako punkt wyjścia do dyskusji.  

 

W załączniku 2 można znaleźć dodatkowe źródła informacji, które pomogą określić główne problemy 

i ich skutki.  

 

  

4.1.2 Zrozumienie głównych kwestii związanych z łagodzeniem zmian 

klimatu 

 

Głównym problemem dotyczącym kwestii łagodzenia są emisje gazów cieplarnianych. Realizacja 

przedsięwzięcia może na przykład prowadzić do: 

 bezpośredniego wzrostu emisji gazów cieplarnianych; 

 większego zapotrzebowania na energię, prowadzącego do pośredniego wzrostu emisji gazów 

cieplarnianych; 

 wbudowanych w istotę przedsięwzięcia emisji gazów cieplarnianych np. w związku z 

wykorzystaniem energii do produkcji materiałów, transportem itp.; 

 utraty siedlisk, które zapewniały sekwestrację dwutlenku węgla (np. poprzez zmianę sposobu 

użytkowaniu gruntów). 

Niniejszy przewodnik nie opisuje żadnych konkretnych metod obliczania emisji gazów cieplarnianych 

w ramach postępowania w sprawie OOŚ. W załączniku 3 znajdują się jednak linki do kalkulatorów 

emisji i innych metod, w tym do metody obliczania bezwzględnych i względnych ilości emisji gazów 

cieplarnianych pilotowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). 

W tabeli 7 (poniżej) zaprezentowano przykładowe, podstawowe pytania, które mogą zadać osoby 

zajmujące się OOŚ, określając główne problemy związane z łagodzeniem zmian klimatu. 
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Tabela 7: Przykłady podstawowych pytań, które można zadać, określając główne problemy 

związane z łagodzeniem zmian klimatu 

Główne problemy 
związane z: 

Główne pytania, które można zadać na etapach wstępnej weryfikacji i ustalania 
zakresu OOŚ 

Bezpośrednimi emisjami 
gazów cieplarnianych  

• Czy proponowane przedsięwzięcie będzie emitowało dwutlenek węgla (CO2), 

tlenek diazotu (N2O) lub metan (CH4) albo inne gazy cieplarniane objęte 

ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie zakłada użytkowanie gruntów, zmianę 

sposobu użytkowaniu gruntów lub działania leśne (np. wylesianie), które 

mogą prowadzić do zwiększenia emisji? Czy pociągają za sobą inne działania 

(np. zalesianie), które mogą służyć jako pochłaniacze emisji?  

Pośrednimi emisjami 
gazów cieplarnianych 
związanymi ze 
zwiększonym 
zapotrzebowaniem na 
energię 

• Czy proponowane przedsięwzięcie będzie miało znaczący wpływ na 

zapotrzebowanie na energię?  

• Czy można będzie korzystać z odnawialnych źródeł energii?  

Pośrednimi emisjami 
gazów cieplarnianych 
spowodowanymi 
działaniami 
towarzyszącymi lub przez 
infrastrukturę 
bezpośrednio związaną z 
realizacją proponowanego 
przedsięwzięcia (np. 
transportową) 

• Czy proponowane przedsięwzięcie w znaczący sposób zwiększy lub zmniejszy 

ilość podróży osób? Czy proponowane przedsięwzięcie w znaczący sposób 

zwiększy lub zmniejszy transport towarów?  

 

4.1.3 Zrozumienie głównych kwestii związanych z adaptacją do zmian 

klimatu 

Zarówno oddziaływanie przedsięwzięcia na zmiany klimatu (tj. kwestie łagodzenia) jak 

i oddziaływanie zmian klimatu na przedsięwzięcie i jego realizację (tj. kwestie adaptacji) należy 

uwzględnić na wczesnym etapie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

W jaki sposób na realizację przedsięwzięcia mogą wpłynąć zmiany klimatu? W jaki sposób 

realizacja przedsięwzięcia może wymagać  dostosowania się do zmieniających się warunków 

klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych? 

Uwzględniając adaptację do zmian klimatu w ocenie oddziaływania na środowisko, należy nie tylko 

rozważyć dane historyczne dotyczące klimatu, ale też jasno określić i zaprezentować scenariusz 

zmian klimatu, który powinien być brany pod uwagę w trakcie oceny oddziaływania na środowisko. 

Jasny opis scenariusza zmian klimatu ułatwia dyskusję na temat ewentualnego uwzględnienia 

czynników klimatycznych w projekcie przedsięwzięcia oraz ich potencjalnego wpływu na jego kontekst 

środowiskowy. Zwłaszcza osoby zajmujące się OOŚ powinny zarysować ekstremalne zjawiska 

pogodowe, które należy uwzględnić w ramach analizy środowiskowego punktu odniesienia. 

Należy także rozważyć wszelkie obecne strategie adaptacyjne, plany zarządzania ryzykiem oraz inne 

krajowe lub regionalne badania skutków zmienności i zmian klimatu, jak również proponowane 
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działania i dostępne informacje na temat spodziewanych powiązanych z klimatem skutków istotnych 

dla przedsięwzięcia. 

 

W tabeli 8 zaprezentowano przykłady podstawowych pytań, które można zadać, określając główne 

problemy związane z adaptacją do zmian klimatu. 

Tabela 8: Przykłady podstawowych pytań, które można zadać, określając główne problemy 

związane z adaptacją do zmian klimatu 

Główne problemy 
związane z: 

Główne pytania, które można zadać na etapach wstępnej weryfikacji i ustalania 
zakresu OOŚ 

Falami upałów 
(należy zauważyć, że fale 
upałów są zwykle związane 
z ograniczoną dostępnością 
wody – zob. sugestie dla 
susz) 

• Czy proponowane przedsięwzięcie ogranicza obieg powietrza lub obszary 

otwarte?  

• Czy będzie pochłaniało czy generowało wysokie temperatury?  

• Czy będzie emitowało lotne związki organiczne (LZO) i tlenki azotu (NOx) i 

przyczyniało się do tworzenia ozonu troposferycznego w ciepłe i słoneczne 

dni?  

• Czy fale upałów mogą mieć wpływ na przedsięwzięcie ?  

• Czy zwiększy ono zapotrzebowanie na energię i wodę do chłodzenia?  

• Czy materiały użyte do budowy będą odporne na wysokie temperatury (czy 

też np. ulegną odkształceniom)?  

Suszami spowodowanymi 
długoterminowymi 
zmianami w strukturze 
opadów 
(należy rozważyć także 
potencjalne efekty synergii 
z działaniami 
przeciwpowodziowymi, 
które zwiększają zdolność 
retencji powierzchniowych 
działów wodnych) 

• Czy proponowane przedsięwzięcie zwiększy zapotrzebowanie na wodę?  

• Czy będzie miało negatywny wpływ na warstwy wodonośne?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie jest podatne na obniżenie poziomu wód 

w rzekach lub wyższą temperaturę wód?  

• Czy zwiększy zanieczyszczenie wody – zwłaszcza w okresie suszy przy 

obniżonej wydajności rozcieńczania, wyższych temperaturach i mętności?  

• Czy wpłynie na podatność obszarów leśnych na pożary i krajobrazów leśnych na ich 

skutki? Czy proponowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze 

podatnym na pożary?  

• Czy materiały użyte do budowy będą odporne na działanie wysokich 

temperatur?  

Ekstremalnymi opadami, 
zalewaniem przez rzeki 
i gwałtownymi 
powodziami 

• Czy proponowane przedsięwzięcie będzie zagrożone ze względu na 

lokalizację w strefie zalewanej przez rzeki?  

• Czy zmieni wydajność obecnych obszarów zalewowych w zakresie 

naturalnego radzenia sobie z powodziami?  

• Czy zmieni zdolność retencji zlewni?  

• Czy wały są wystarczająco stabilne, by oprzeć się powodzi?  

Burzami i wiatrami • Czy proponowane przedsięwzięcie będzie zagrożone z powodu burz i silnych 

wiatrów?  

• Czy na przedsięwzięcie i jego funkcjonowanie mogą mieć wpływ spadające 

obiekty (np. drzewa) znajdujące się w pobliżu?  

• Czy w czasie burz zapewniono dostęp przedsięwzięcia do energii, wody, 

transportu i sieci ICT?  

Osuwiskami • Czy przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze, na który mogą mieć 

wpływ ekstremalne opady lub osuwiska?  
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Podnoszącym się 
poziomem mórz 

• Czy proponowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze, na który 

może mieć wpływ podnoszący się poziom mórz?  

• Czy spiętrzone fale mogą mieć wpływ na przedsięwzięcie?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze podatnym 

na erozję wybrzeża? Czy zmniejszy ono, czy też zwiększy ryzyko erozji 

wybrzeża?  

• Czy jest zlokalizowane na obszarze, na który może mieć wpływ intruzja wód 

zasolonych?  

• Czy intruzja wód zasolonych może prowadzić do wycieku substancji 

zanieczyszczających (np. odpadów)?  

Falami chłodu i śniegiem • Czy na proponowane przedsięwzięcie mogą mieć wpływ krótkie okresy 

niezwykle zimnej pogody, zamieci śnieżnej lub ujemnych temperatur?  

• Czy materiały użyte do budowy będą odporne na działanie niskich 

temperatur?  

• Czy lód może wpłynąć na funkcjonowanie przedsięwzięcia? Czy w czasie fal 

chłodu zapewniono dostęp przedsięwzięcia do energii, wody, transportu 

i sieci ICT?  

• Czy duże opady śniegu mogą mieć wpływ na stabilność konstrukcji?  

Szkodami wywołanymi 
zamarzaniem 
i odmarzaniem 

• Czy proponowane przedsięwzięcie (np. główne przedsięwzięcie 

infrastrukturalne) jest narażone na szkody wywołane zamarzaniem 

i odmarzaniem?  

• Czy na przedsięwzięcie może mieć wpływ topnienie wiecznej zmarzliny?  

 

4.1.4 Zrozumienie głównych kwestii związanych z różnorodnością 

biologiczną 

 

W przypadku różnorodności biologicznej główne kwestie powinny dotyczyć zapewniania „zerowej 

utraty netto” i wskazywać, w jaki sposób ocena oddziaływania na środowisko może przyczyniać się do 

osiągnięcia tego celu. Przedsięwzięcie może na przykład skutkować: 

 zmianami w pełnieniu funkcji ekosystemów w wyniku utraty gatunków i siedlisk; 

• utratą i degradacją siedlisk np. zniszczeniem obszarów podmokłych, trawiastych i lasów na 

rzecz budynków mieszkalnych itp.; 

 fragmentacją siedlisk – ekosystemy i żyjące w nich gatunki wymagają pewnej ilości połączeń 

dla funkcjonowania; podzielenie obszaru przyrodniczego na mniejsze kawałki oznacza w 

ostatecznym rozrachunku zanik gatunków i utratę pewnych funkcji; 

 utratą gatunków, np. rośliny i zwierzęta endemiczne w danym siedlisku nie przetrwają, jeśli 

inwestycja zniszczy lub zmieni to siedlisko; 
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 zmianami w procesach środowiska naturalnego, takich jak nieprzerwany przepływ rzeki, 

oczyszczanie się wody, transport osadów przybrzeżnych oraz kontrola erozji, które mają 

długoterminowy wpływ na siedliska i gatunki; 

 oddziaływaniem bezpośrednim, na przykład wpadaniem ptaków na linie wysokiego napięcia 

lub w turbiny wiatrowe; 

 rozprzestrzenianiem się inwazyjnych gatunków obcych, które przekształcają naturalne 

siedliska i zakłócają egzystencję rdzennych gatunków; 

 wpływem zanieczyszczeń na ekosystemy i gatunki. 

 

W tabeli 9 (poniżej) zaprezentowano przykłady podstawowych pytań, które można zadać, określając 

główne problemy związane z różnorodnością biologiczną. 

 

Tabela 9: Przykłady podstawowych pytań, które można zadać, określając główne problemy 

związane z różnorodnością biologiczną 

Główne problemy 
związane z: 

Główne pytania, które można zadać na etapach wstępnej weryfikacji i ustalania 
zakresu OOŚ 

Degradacją funkcji 
ekosystemów 
(w tym oddziaływaniem 
na procesy ważne dla 
tworzenia lub 
utrzymywania 
ekosystemów) 
 

• Czy proponowane przedsięwzięcie wywoła pośrednio lub bezpośrednio 

poważne szkody lub przyczyni się do całkowitej utraty ekosystemu lub 

zmiany rodzaju użytkowania gruntu, prowadząc do utraty funkcji 

ekosystemu? Czy będzie to miało taki wpływ na eksploatację ekosystemów 

lub rodzaju użytkowania gruntu, że stanie się ona destrukcyjna lub 

niezrównoważona?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie zniszczy procesy i funkcje ekosystemów, 

zwłaszcza te, na których polegają lokalne społeczności?  

• Czy przedsięwzięcie jest w jakikolwiek sposób uzależnione od funkcji 

ekosystemu?  

• Czy zwiększona podaż funkcji ekosystemu przyczyni się do realizacji celów 

przedsięwzięcia?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie będzie skutkowało emisjami, odpływami 

lub innymi rodzajami emisji chemicznych, termicznych, promieniowania, lub 

hałasu na obszarach zapewniających pełnienie głównych funkcji ekosystemu?  

W zakresie procesów ważnych dla tworzenia lub utrzymywania ekosystemów:  

• Czy proponowane przedsięwzięcie wpłynie na łańcuch pokarmowy 

i interakcje, które kształtują przepływ energii oraz dystrybucję biomasy 

w ekosystemie?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie będzie skutkowało znaczącymi zmianami 

w poziomie wód, ich jakości lub ilości?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie będzie skutkowało znaczącymi zmianami 

w zakresie zanieczyszczeń lub jakości powietrza?  
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Utratą i degradacją 
siedlisk 
(w tym sieci Natura 2000, 
fragmentacją 
i izolowaniem siedlisk) 
 

• Jeśli siedliska mają być utracone lub zmienione, czy istnieją rozwiązania 

alternatywne wspierające populacje danych gatunków?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie wpłynie negatywnie na którekolwiek 

z poniższych: obszary pod ochroną, zagrożone ekosystemy poza chronionymi 

obszarami, korytarze ekologiczne uznane za ważne dla procesów 

ekologicznych lub ewolucyjnych, obszary, o których wiadomo, że pełnią 

ważne funkcje ekosystemu albo obszary, o których wiadomo, że są 

siedliskiem zagrożonych gatunków?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie zakłada stworzenie infrastruktury liniowej 

i prowadzi do fragmentacji siedlisk na obszarach pełniących kluczowe i inne 

ważne funkcje ekosystemu?  

• W jakim stopniu wpłynie to na siedliska i korytarze, biorąc pod uwagę, że 

mogą mieć na nie negatywny wpływ również zmiany klimatu?  

• Czy istnieje możliwość stworzenia lub rozwinięcia zielonej infrastruktury w 

ramach przedsięwzięcia w celu wspierania celów przedsięwzięcia mających 

zarówno charakter pro środowiskowy jak i innych celów (np. adaptacji do zmian 

klimatu lub zwiększenia połączeń między obszarami znajdującymi się pod 

ochroną)?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie będzie miało pośredni lub bezpośredni 

wpływ na gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty wymienione w 

załączniku II lub IV albo V, zwłaszcza gatunki o znaczeniu priorytetowym z 

załącznika II23 do dyrektywy siedliskowej lub na gatunki objęte dyrektywą 

ptasią?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie spowoduje w sposób pośredni lub 

bezpośredni utratę populacji gatunku określonego jako mający priorytetowe 

znaczenie w krajowych planach działań i strategiach ochrony różnorodności 

biologicznej24 (NBSAP) lub innych regionalnych planach na rzecz 

różnorodności biologicznej?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie wpłynie na bogactwo gatunków lub skład 

gatunkowy siedlisk na badanym obszarze?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie wpłynie na zrównoważone korzystanie 

z populacji danego gatunku?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie przekracza maksymalny podtrzymywalny 

połów, pojemność siedliska/ekosystemu albo maksymalny dopuszczalny 

poziom zakłóceń populacji lub ekosystemu?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie zwiększy ryzyko inwazji obcych gatunków?  

Utratą różnorodności 
gatunków25 
(w tym gatunków 
chronionych na mocy 
przepisów dyrektywy 
siedliskowej i dyrektywy 
ptasiej) 
 

Utratą różnorodności 
genetycznej26 
 

• Czy proponowane przedsięwzięcie będzie skutkowało wyginięciem populacji 

szczególnie rzadkiego gatunku, gatunku zmniejszającego liczebność lub 

                                                           
23 Gatunki o znaczeniu priorytetowym zaznaczono w załączniku II do dyrektywy siedliskowej gwiazdką (*).  
24 Krajowe plany działań i strategie ochrony różnorodności biologicznej (NBSAP) to główne instrumenty wdrażania konwencji na poziomie 

krajowym (art. 6). Konwencja wymaga od krajów przygotowania krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej (lub równorzędnego 
instrumentu) oraz włączenia tej strategii w planowanie i działania wszystkich sektorów, których działania mogą mieć (pozytywny lub 
negatywny) wpływ na różnorodność biologiczną.  
25 Definicja: Liczba i zróżnicowanie gatunków na danym obszarze w regionie http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-
Glossaries.pdf  
26 Bardzo ciężko jest ustalić potencjalną utratę naturalnej różnorodności genetycznej (erozję genetyczną) i brak jest praktycznych 
wskazówek w zakresie formalnej wstępnej weryfikacji/ustalania zakresu. Problem ten pojawi się prawdopodobnie jedynie przy wysoce 
zagrożonych gatunkach podlegających ochronie prawnej, których liczba jest nieduża lub które mają bardzo podzielone populacje, albo 
kiedy kompletne ekosystemy miałyby zostać podzielone, a ryzyko erozji genetycznej dotyczyłoby wielu gatunków (z tego powodu buduje 
się tak zwane korytarze ekologiczne w poprzek dużych infrastruktur liniowych), Decyzja COP 6 VI/7, załącznik: Wytyczne odnośnie 
włączania kwestii związanych z różnorodnością biologiczną do ustawodawstwa lub procesów w zakresie oceny oddziaływania na 
środowisko oraz do strategicznej oceny oddziaływania, http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7181.  
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gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, zwłaszcza gatunków 

o znaczeniu priorytetowym wymienionych w załączniku II do dyrektywy 

siedliskowej?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie będzie skutkowało wyginięciem populacji 

szczególnie rzadkiego gatunku, gatunku zmniejszającego liczebność lub 

gatunków określonych jako mające znaczenie priorytetowe w krajowych 

planach działań i strategiach ochrony różnorodności biologicznej lub 

regionalnych planach na rzecz różnorodności biologicznej?  

• Czy proponowane przedsięwzięcie będzie skutkowało fragmentacją 

istniejącej populacji, prowadząc do jej izolacji (genetycznej)?  

 

4.2 Analizowanie zmieniających się tendencji w zakresie punktu 

odniesienia 

Ewolucja punktu odniesienia – to jak obecny stan środowiska prawdopodobnie zmieni się 

w przyszłości – jest decydująca dla zrozumienia, w jaki sposób proponowane przedsięwzięcie może 

wpłynąć na to zmieniające się środowisko. 

 

Punkt odniesienia ciągle się zmienia. Jest tak zwłaszcza w przypadku przedsięwzięć długofalowych, 

które mogą zacząć w pełni funkcjonować dopiero po wielu latach. W tym czasie różnorodność 

biologiczna na obszarze przedsięwzięcia może ulec zmianie, a na obszar mogą mieć wpływ rożne 

warunki klimatyczne, takie jak burze, powodzie itp. W przypadku przedsięwzięć długofalowych lub 

przedsięwzięć z długofalowymi skutkami (przekraczającymi 20 lat) najlepiej jest korzystać ze 

scenariuszy klimatycznych opartych na wnioskach płynących z modeli klimatu. Projekt takich 

przedsięwzięć musi uwzględniać odporność na uwarunkowania środowiskowe różniące się znacznie 

od obecnych. W przypadku przedsięwzięć krótkofalowych scenariusze muszą uwzględniać jedynie 

„niedaleką przyszłość” lub klimat „dnia dzisiejszego”.27 

 

Przydatne informacje mogą być zawarte w studiach przypadków w tym badaniach scenariuszy 

wydarzeń, które analizują tendencje i ich prawdopodobne kierunki rozwoju w przyszłości. Jeśli dane 

są niedostępne, można skorzystać z przybliżonych wskaźników. Na przykład jeżeli dane z 

monitorowania jakości powietrza nie są dostępne dla danego obszaru miejskiego, mogą istnieć dane 

pokazujące tendencje w zakresie natężenia ruchu drogowego w czasie lub tendencje w zakresie 

emisji ze źródeł stacjonarnych. 

Dane i oceny dotyczące konkretnego miejsca, z możliwym wykorzystaniem systemów informacji 

geograficznej (GIS), mogą być ważne przy analizie zmieniających się tendencji w zakresie punktu 

odniesienia oraz przy próbie zrozumienia jak zachodzące zmiany są różnie rozpowszechniane. Istnieje 

kilka takich źródeł danych w Europie, w tym repozytoria danych i cyfrowe zbiory danych w Internecie, 

na przykład Europejski system informacji o różnorodności biologicznej (BISE) lub Centrum danych 

na temat zmian klimatu. W załączniku 2 można znaleźć obszerny przegląd źródeł informacji na temat 

różnorodności biologicznej i zmian klimatu oraz łącza do nich. 

                                                           
27 Na podstawie: http://climate-adapt.eea.europa.eu. 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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Rozpatrując zmieniający się punkt odniesienia, należy wziąć pod uwagę: 

• Tendencje w zakresie zmian głównych wskaźników w czasie, na przykład emisji gazów 

cieplarnianych, indeksów podatności, częstotliwości występowania ekstremalnych zdarzeń 

meteorologicznych, ryzyka związanego z katastrofami, głównych gatunków, takich jak ptaki 

krajobrazu rolniczego oraz stanu siedlisk lub obszarów pod ochroną. Czy tendencje te są stałe, 

zmienne, czy wyrównują się? Czy istnieją studia przypadków w 

tym badania scenariuszy wydarzeń poświęcone 

prawdopodobnym kierunkom rozwoju w przyszłości? Jeśli 

brakuje danych dotyczących pewnych wskaźników, czy można 

skorzystać z przybliżonych wskaźników? 

 Czynniki mające (pośredni i bezpośredni) wpływ na 

zmiany, które mogą być przyczyną konkretnej tendencji 

(trendu). Określanie takich czynników ułatwia prognozowanie 

przyszłości, zwłaszcza, jeżeli przewiduje się zmianę niektórych z 

obecnych czynników lub oddziaływanie nowych czynników, 

które będą miały znaczący wpływ na daną tendencję (np. już 

zatwierdzone inwestycje, których jeszcze nie zrealizowano, 

zmiany bodźców ekonomicznych i sił na rynku, zmiany ram 

prawnych itp.). Określanie czynników nie powinno być 

złożonym procesem – najważniejsze jest, by zauważyć czynniki, 

które w znaczącym stopniu zmienią tendencje i uwzględnić je 

przy prognozowaniu przewidywanego stanu środowiska 

w przyszłości. 

• Progi/granice wytrzymałości, np. czy przekroczono już 

progi albo przewiduje się osiągnięcie granic? Ocena 

oddziaływania na środowisko może pomóc stwierdzić, czy 

dana tendencja zbliża się już do ustalonego progu lub czy 

zbliża się do punktu krytycznego, co może znacząco 

wpłynąć na stan lub stabilność lokalnego ekosystemu.28 

• Główne obszary, na które pogarszające się tendencje 

środowiskowe mogą mieć szczególnie negatywny wpływ, 

w tym zwłaszcza obszary znajdujące się pod ochroną, takie 

jak obszary wyznaczone na mocy dyrektywy ptasiej 

i dyrektywy siedliskowej. Instytut Ekologii i Zarządzania 

Środowiskiem [The Institute of Ecology and Environment 

Management – IEEM] z Wielkiej Brytanii zaleca rozważenie 

kilku kwestii przy ustalaniu poziomu odniesienia z punktu 

widzenia różnorodności biologicznej (zob. ramka po lewej). 

                                                           
28Zobacz przykłady granic wytrzymałości środowiska istotnych dla zmian klimatu i różnorodności biologicznej na stronie 
http://www.resalliance.org/index.php/thresholds database. 

Kwestie związane z różnorodnością 

biologiczną  

 

Wyznaczone tereny 

• Czy istnieją jakieś tereny wyznaczone w 

celu ochrony przyrody lub 

rozprzestrzeniania się chronionych 

gatunków, które pokrywają się ze strefą 

oddziaływania?  

• Czy projekt wpływa na jakieś tereny, 

które mogą zostać wyznaczone w dającej 

się przewidzieć przyszłości?  

• Czy w jakiejkolwiek strategii istnieje 

jakiś zapis sprzyjający ochronie/ 

utworzeniu/ przywróceniu siedliska na 

tym obszarze?  

Ogólne kwestie związane z ekologią  

• Jakie elementy ekologiczne mogą 

osiągnąć lub przekroczyć próg 

wytrzymałości w strefie oddziaływania?  

• Jak są rozmieszczone i w jakim są stanie 

gdzie indziej, dla porównania?  

• Jak były rozmieszczone, w jakim były 

stanie i jak były zarządzane w przeszłości, 

w porównaniu z dniem obecnym?  

• Jaka jest ich skala zmienności, 

podatności i prawdopodobne narażenie 

na oddziaływanie przedsięwzięcia?  

• Jakie są główne procesy ekologiczne lub 

okresy aktywności gatunków? Czy w ich 

rozpowszechnieniu, bogactwie 

i aktywności można zaobserwować 

odchylenia sezonowe?  

• Czy są tam gatunki, których zniknięcie 

miałoby znaczący wpływ na inne?  

• Czy na tym samym obszarze lub w tych 

samych ramach czasowych zaplanowano 

inne przedsięwzięcia, które mogą 

przyczynić się do powstania łącznych 

skutków?  

 

Źródło: Wytyczne odnośnie oceny 

oddziaływania na środowisko w Wielkiej 

Brytanii (IEEM, 2006 r.) 

 

http://www.resalliance.org/index.php/thresholds_database
http://www.resalliance.org/index.php/thresholds_database
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• Krytyczne współzależności, na przykład instalacje 

wodociągowe i oczyszczalnie ścieków, ochrona 

przeciwpowodziowa, dostawy energii/elektryczności, 

sieci komunikacyjne itp. 

• Korzyści i straty wynikające z tych tendencji oraz ich 

różnego rozpowszechniania mogą decydować o tym, 

kto na nich skorzysta, a kto nie. Oddziaływanie 

pozytywne i negatywne jest często nieproporcjonalnie 

rozłożone w społeczeństwie – zmiany zachodzące w 

ekosystemach wpływają na niektóre grupy ludności i 

sektory gospodarki bardziej niż na inne. 

 

• Ocena podatności na skutki zmian klimatu musi być 

wbudowana w ramy każdej skutecznej analizy ewolucji 

środowiskowego punktu odniesienia oraz uwzględniana w 

kwestii wariantów przedsięwzięcia. Podatne bywają 

zwłaszcza duże przedsięwzięcia infrastrukturalne (zob. 

ramka po prawej). 

 

Opracowując punkt odniesienia dla oceny przedsięwzięcia, 

ważne jest uwzględnienie niepewności – w zależności od 

rozpiętości czasowej i przestrzennej pewien poziom 

niepewności jest nie do uniknięcia i będzie rósł wraz ze 

zwiększaniem się skali przedsięwzięć. Niepewność można 

wyrazić za pomocą terminów „poważnie podejrzewa się”, 

„podejrzewa się” itp., które wykorzystuje np. 

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu w swoim 

Czwartym Raporcie (2007). Bardziej szczegółowe instrukcje 

dotyczące wyrażania niepewności można znaleźć w 

rozdziale 4.4.3. 

 

4.3 Określanie rozwiązań alternatywnych i środków łagodzących 

Na wczesnym etapie procesu warianty przedsięwzięcia to zasadniczo różne sposoby, w jakie 

wykonawca może realistycznie osiągnąć cele przedsięwzięcia, np. wykonując innego rodzaju 

działanie, wybierając inną lokalizację lub stosując inną technologię albo projekt przy realizacji 

przedsięwzięcia. Należy także rozważyć tzw. wariant zerowy (brak realizacji przedsięwzięcia), albo jako 

szczególny rodzaj wariantu albo po to, aby określić punkt odniesienia. Na dalszym etapie analiz 

warianty mogą przekształcić się w środki łagodzące, kiedy wprowadza się konkretne zmiany do 

Podatność dużych przedsięwzięć 

infrastrukturalnych na skutki zmian 

klimatu 

 

Duże przedsięwzięcia infrastrukturalne 

mogą być szczególnie podatne na:  

• zwiększenie ryzyka zalania miejsc 

wydobycia paliw kopalnych i produkcji 

energii jądrowej oraz stacji 

elektroenergetycznych;  

• ograniczenie dostępności wody 

chłodzącej na potrzeby lądowych stacji 

energetycznych;  

• ograniczenie jakości usług 

bezprzewodowych w wyniku wyższych 

temperatur i intensywnych deszczy;  

• zwiększenie ryzyka zalania we 

wszystkich sektorach transportu;  

• zwiększenie podmywania mostów 

w wyniku intensywnych deszczy/zalania;  

• ograniczenie bezpieczeństwa dostaw 

wody w wyniku zmiany struktury 

opadów;  

• zwiększenia ryzyka zalania 

infrastruktury kanalizacyjnej.  

 

Przy ocenie podatności ważne jest, by 

rozważyć krytyczne współzależności, gdyż 

mogą one skutkować „efektem domina”, 

kiedy to awaria jednego elementu, 

takiego jak wały przeciwpowodziowe, 

może prowadzić do innych awarii np. 

zalania stacji energetycznych, 

skutkującego przerwami w dostawie 

prądu, co z kolei wpływa na sieci 

telekomunikacyjne.  

 

Źródło: Climate Resilient Infrastructure: 

Preparing for a Changing Climate — 

Summary Document (Rząd JKM, Wielka 

Brytania, 2011 r.) 
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projektu przedsięwzięcia lub metod konstrukcji lub obsługi, aby „zapobiegać, ograniczać i, tam gdzie 

to możliwe, rekompensować wszelki znaczący szkodliwy wpływ na środowisko.”29 

Należy zauważyć, że wiele rozwiązań alternatywnych i środków łagodzących ważnych z perspektywy 

różnorodności biologicznej i zmian klimatu powinno się uwzględniać na poziomie strategicznym 

w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Na przykład aby uniknąć 

problemów związanych z ryzykiem powodzi, nie powinno się lokować przedsięwzięć na terenach 

zalewowych lub obszarach zagrożonych ryzykiem powodzi, albo też należy promować takie 

zagospodarowanie terenu, które zwiększy możliwość retencji wody. W celu zapobiegnięcia lub 

zminimalizowana wpływu na obszary sieci Natura 2000 zlokalizowane w pobliżu przedsięwzięć 

drogowych lub kolejowych konieczna jest ocena położenia całego korytarza przed przejściem na 

poziom indywidualnych odcinków, gdyż ograniczyłoby to wybór lokalizacji alternatywnych itp. 

4.3.1 Łagodzenie zmian klimatu 

W przypadku łagodzenia zmian klimatu ważne jest zbadanie i skorzystanie z możliwości 

wyeliminowania emisji gazów cieplarnianych w ramach działań prewencyjnych w pierwszej 

kolejności, zamiast łagodzenia ich skutków po ich uwolnieniu. Środki łagodzące określone 

i wprowadzone w wyniku oceny oddziaływania na środowisko, np. działania budowlane i operacyjne 

bardziej oszczędnie korzystające z energii, mogą także przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu. 

Nie oznacza to jednak zawsze, że przedsięwzięcie będzie miało ogólnie pozytywne oddziaływanie 

w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Jakkolwiek oddziaływanie może być mniej negatywne pod 

względem ilości emisji, to jednak wciąż być ogólnie negatywne, o ile ilość dwutlenku węgla 

zużywanego przy realizacji i transporcie nie jest bezsprzecznie równa zero. 

Trzeba mieć świadomość, że niektóre środki łagodzące w ramach oceny oddziaływania na 

środowisko, które uwzględniają kwestie zmian klimatu mogą same w sobie mieć znaczący wpływ na 

środowisko, który będzie wymagać uwzględnienia (np. wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 

lub sadzenie drzew może mieć szkodliwy wpływ na różnorodność biologiczną). 

Tabela 10: Przykłady alternatywnych rozwiązań i środków łagodzących związanych z 

łagodzeniem zmian klimatu 

Główne problemy 
związane z: 

Przykłady rozwiązań alternatywnych i środków łagodzących  

Bezpośrednimi emisjami 
gazów cieplarnianych 

• Rozważenie różnych technologii, materiałów, sposobów realizacji dostaw itp. w 

celu zapobiegnięcia lub ograniczenia emisji;  

• Ochrona naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, które mogą być zagrożone 

na skutek realizacji przedsięwzięcia, takich jak gleby torfowe, tereny leśne, tereny 

podmokłe, lasy;  

• Zaplanowanie ewentualnych działań kompensujących emisję dwutlenku węgla w 

ramach istniejących lub uwzględnionych w ramach przedsięwzięcia systemów 

kompensacji (np. sadzenie drzew).  

Emisjami gazów 
cieplarnianych związanymi 
z wykorzystaniem energii 

• Korzystanie z niskoemisyjnych materiałów budowlanych pochodzących 

z recyklingu/odzysku;  

• Włączenie energooszczędności do projektu przedsięwzięcia (np. zastosowanie 

                                                           
29 Załącznik IV do dyrektywy OOŚ. 
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naturalnej izolacji, okien skierowanych na południe pozyskujących energię 

słoneczną, pasywnej wentylacji i żarówek energooszczędnych);  

• Korzystanie z energooszczędnych maszyn;  

• Korzystanie z odnawialnych źródeł energii.  

Emisjami gazów 
cieplarnianych związanymi 
z transportem 

• Wybór lokalizacji z dostępem do sieci transportu publicznego lub odpowiednie 

zorganizowanie transportu;  

• Zorganizowanie niskoemisyjnej infrastruktury transportowej (np. punktów 

zasilania pojazdów elektrycznych, infrastruktury rowerowej).  

 

4.3.2 Adaptacja do zmian klimatu 

W przypadku adaptacji do zmian klimatu osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji mogą 

przy planowaniu adaptacji przedsięwzięć do zmian klimatu korzystać z różnych wariantów i 

środków łagodzących w ramach oceny oddziaływania na środowisko (zob. ramka poniżej). 

Najbardziej odpowiednie połączenie rozwiązań alternatywnych lub środków łagodzących będzie 

zależało od charakteru podejmowanej decyzji i wrażliwości przedsięwzięcia na konkretne 

oddziaływanie klimatu z uwzględnieniem poziomu tolerowanego ryzyka. Należy rozważyć przede 

wszystkim30: 

•  działania „bez żalu” lub „prawie bez żalu”, które 

przynoszą korzyści w różnych scenariuszach; 

•  rozwiązania, w których każdy wygrywa, które mają 

pożądany wpływ na zmiany klimatu, różnorodność 

biologiczną oraz funkcje ekosystemu, a także 

przynoszą inne korzyści społeczne, środowiskowe lub 

ekonomiczne; 

• faworyzowanie rozwiązań elastycznych lub dających 

się odwrócić, które można modyfikować w obliczu 

pojawienia się znaczącego oddziaływania; 

• uwzględnianie „marginesu bezpieczeństwa” w 

nowych inwestycjach, by zapewnić odporność 

rozwiązań na różne rodzaje oddziaływań klimatu w 

przyszłości; 

• promowanie miękkich strategii przystosowawczych, 

które mogą obejmować rozwijanie zdolności 

adaptacyjnej, aby zapewnić lepsze radzenie sobie 

przedsięwzięcia z szeregiem możliwych oddziaływań 

(np. poprzez bardziej skuteczne planowanie 

perspektywiczne); 

• skracanie czasu przedsięwzięć; 

• opóźnianie przedsięwzięć, które są ryzykowne lub 

                                                           
30Na podstawie: http://climate-adapt.eea.europa.eu 

Rodzaje środków łagodzących na potrzeby 

adaptacji do zmian klimatu i zarządzania 

ryzykiem 

• Działania zwiększające zdolność 

przedsięwzięcia do przystosowania się do 

coraz większej zmienności klimatu i zmian 

klimatu (np. włączenie wczesnego 

ostrzegania lub gotowości na wypadki/ 

klęski żywiołowe); 

• Mechanizmy ograniczania ryzyka (np. 

ubezpieczenie); 

• Działania kontrolne lub zarządzające 

pewnymi określonymi zagrożeniami (np. 

wybór lokalizacji przedsięwzięcia 

ograniczający narażenie na skutki klęsk 

żywiołowych); 

• Działania zwiększające zdolność 

przedsięwzięcia do funkcjonowania przy 

stwierdzonych ograniczeniach (np. wybór 

najbardziej energooszczędnych 

i oszczędzających wodę możliwości); 

• Działania wykorzystujące w lepszym 

stopniu możliwości oferowane przez 

środowisko naturalne. 

 

Źródło: Guidelines on the Integration of  

Environment and Climate Change in  

Development Cooperation, Guidelines  

No 4 (EuropeAid, 2009)  

http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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mogą nieść za sobą znaczące skutki. 

 

Jeśli na podstawie oceny specyficznych zagrożeń i ograniczeń uzna się warianty i środki łagodzące za 

niemożliwe lub zbyt drogie, może się okazać, że trzeba będzie zrezygnować z przedsięwzięcia. 
 

Tabela 11: Przykłady wariantów  i środków łagodzących związanych z adaptacją do zmian klimatu 
 

Główne problemy 
związane z: 

Przykłady rozwiązań alternatywnych i środków łagodzących  

Falami upałów  • Ochrona proponowanego przedsięwzięcia przed oddziaływaniem gorąca;  

• Zoptymalizowanie projektu pod kątem efektywności środowiskowej 

i ograniczenie konieczności chłodzenia;  

• Ograniczenie magazynowania energii cieplnej przez planowane przedsięwzięcie (np. 

przez zastosowanie innych materiałów i kolorów). 

Suszami • Ochrona proponowanego przedsięwzięcia przed skutkami susz (np. 

stosowanie procesów i materiałów oszczędzających wodę, które są odporne 

na działanie wysokich temperatur);  

• Zainstalowanie stawów dla zwierząt w miejscach ich hodowli;  

• Wprowadzenie technologii i metod gromadzenia deszczówki;  

• Zamontowanie nowoczesnych instalacji oczyszczania ścieków, które 

umożliwiają odzysk wody.  

Pożarami lasów  • Stosowanie ognioodpornych materiałów budowlanych;  

• Stworzenie odpowiedniego otoczenia wokół przedsięwzięcia (np. posadzenie 

ognioodpornych roślin).  

Intensywnymi opadami,  
wylewami rzek i 
gwałtownymi powodziami  

• Rozważenie zmian w projekcie budowlanym, które pozwolą na podniesienie 

się poziomu wód powierzchniowych i gruntowych (np. budowanie na 

słupach, otoczenie podatnej na zalanie infrastruktury barierami 

przeciwpowodziowymi, które podnoszą się automatycznie dzięki sile 

zbliżającej się fali powodziowej, wbudowanie zasuw burzowych do systemów 

odwadniających w celu ochrony wnętrz przed zalaniem na skutek cofnięcia 

się ścieków itp.);  

• Poprawa odwadniania przedsięwzięcia.  

Burzami i wiatrami • zapewnienie odporności projektu na intensywne wiatry i burze.  

Osuwiskami • Ochrona powierzchni i kontrolowanie erozji powierzchni (np. dzięki szybko 

wypuszczającej korzenie roślinności – hydroobsiew, zadarnienie, drzewa);  

• Projekty kontrolujące erozję (np. odpowiednie kanały i dreny odwadniające).  

Podnoszącym się 
poziomem mórz  

• Rozważenie zmian w projekcie budowlanym pozwalających na dostosowanie 

się do podnoszącego się poziomu mórz (np. budowanie na słupach itp.).  

Falami chłodu i śniegiem  • Ochrona przedsięwzięcia przed falami chłodu i śniegiem (np. stosowanie 

materiałów budowlanych odpornych na niskie temperatury i zapewnienie 

odporności projektu na nawarstwianie się śniegu).  

Szkodami wywołanymi 
zamarzaniem i 
odmarzaniem  

• Uodpornienie przedsięwzięcia (np. kluczowej infrastruktury) na wiatr 

i zapobieganie wnikaniu wilgoci do jego struktury (np. przez zastosowanie 

innych materiałów i praktyk budowlanych).  
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4.3.3 Różnorodność biologiczna 

W zakresie różnorodności biologicznej ocena oddziaływania na środowisko powinna skupiać się na 

zapewnianiu „zerowej utraty netto” (zob. ramka poniżej) i zapobieganiu skutkom od samego 

początku, zanim rozważy się ich łagodzenie, natomiast kompensację powinno się stosować jedynie 

jako ostatnią deskę ratunku. 

 

Środki łagodzące w zakresie różnorodności biologicznej 

w ramach oceny oddziaływania na środowisko mogą również 

pomagać w łagodzeniu zmian klimatu i adaptacji do nich. Na 

przykład tworzenie nowych siedlisk, terenów zielonych, 

ekologicznych korytarzy czy dachów pokrytych roślinnością 

może pomóc w utrzymaniu i wzbogaceniu różnorodności 

biologicznej, pomóc gatunkom w przystosowaniu się do 

długoterminowych zmian klimatu, a także pomagać w 

pełnieniu niezbędnych funkcji ekosystemu, takich jak 

magazynowanie wody zalewowej, pochłanianie deszczówki, 

zapewnianie cienia, regulowanie temperatury i jakości 

powietrza w ramach adaptacji do zmian klimatu. 

 

W ostateczności, po podjęciu właściwych działań 

prewencyjnych i łagodzących, można zrekompensować 

znaczące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia. Art. 6 

ust. 4 dyrektywy siedliskowej przewiduje środki kompensujące 

dla obszarów sieci Natura 2000. Kompensacja nie zawsze 

jednak będzie możliwa: w niektórych przypadkach wniosek o 

zezwolenie na realizację planu lub działań, mogących znacząco 

negatywnie oddziaływa na cele ochrony obszaru Natura 2000 

może nie zostać rozpatrzony pozytywnie z powodu 

nieodwracalnych szkód lub utraty różnorodności biologicznej 

(niemożności wykonania kompensacji przyrodniczej). 

Przy rozważaniu zagrożeń należy przyjąć zasadę przezorności i dostosować wniosek o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie próbować go bronić w obliczu znaczącego wpływu na 

różnorodność biologiczną. 

 

 

 

Tabela 12: Przykłady alternatywnych rozwiązań i środków łagodzących związanych 

z różnorodnością biologiczną 

Główne problemy  Przykłady rozwiązań alternatywnych i środków łagodzących  

Degradacja funkcji 
ekosystemów 

• Przywrócenie zdegradowanych ekosystemów w okolicy w celu poprawy ich 

funkcji.  

Główne zasady promowania zerowej 

utraty różnorodności biologicznej netto 

 

1. Unikaj nieodwracalnej utraty 

różnorodności biologicznej, osiągając to na 

przykład poprzez poprawę układu 

przestrzennego przedsięwzięcia. 

2. Szukaj rozwiązań alternatywnych 

minimalizujących utratę różnorodności 

biologicznej; w szczególności rozważ 

i traktuj priorytetowo utrzymanie siedlisk, 

których jakość ulega długofalowemu 

pogorszeniu. 

3. Stosuj środki kompensujące do 

przywrócenia zasobów różnorodności 

biologicznej, kiedy ich utraty nie da się 

uniknąć. 

4. Rekompensuj utratę, której nie da się 

uniknąć, zapewniając zamienniki o co 

najmniej podobnej wartości z perspektywy 

różnorodności biologicznej. 

5. Poszukuj sposobów na optymalizację 

korzyści środowiskowych, na przykład przez 

ułatwienie połączenia podzielonych 

środowisk lub przez stworzenie korzystnych 

siedlisk o wysokim współczynniku 

różnorodności biologicznej. 

 

Źródło: Biodiversity Impact Assessment 
(IAIA, 2005 r.) 

 

http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/SP3.pdf
http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/SP3.pdf
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Siedliska (w tym sieć 
Natura 2000, fragmentacja 
i izolowanie siedlisk) 

Stosowanie podejścia opartego na funkcjach ekosystemu, podejść opartych na 

ekosystemie i zielonej infrastruktury:  

• Zielone mosty i korytarze ekologiczne (elementy zielonej infrastruktury) 

ponownie łączą obszary przyrodnicze podzielone przez liniową zabudowę 

(np. drogi lub tory kolejowe). Ograniczają one liczbę wypadków z udziałem 

dzikich zwierząt i samochodów, pozwalają zwierzętom łatwo i bezpiecznie 

przemieszczać się z miejsca na miejsce i pomagają rozprzestrzeniać się 

gatunkom roślin. Daje to zwierzętom więcej przestrzeni na poszukiwanie 

pożywienia i schronienia i pozwala populacjom tego samego gatunku na 

interakcję, zwiększając ogólną odporność gatunku.  

Różnorodność gatunków • Wprowadzanie alternatywnych rozwiązań w celu uniknięcia negatywnego 

wpływu na gatunki ptaków (np. w zakresie rozmiaru, wysokości, odstępów, 

oświetlenia i widoczności turbin wiatrowych);  

• Uwzględnianie czasu budowy, utrzymywania i wycofywania z eksploatacji;  

• Zapewnianie „inteligentnej ochrony przyrody” np. przez promowanie dobrze 

zaprojektowanych parków, ścieżek dla pieszych, ścian i dachów pokrytych 

roślinnością, które mogą wnieść wkład do różnorodności gatunków oraz do 

walki ze zmianami klimatu związanymi z przedsięwzięciami związanymi z 

infrastrukturą miejską.  

 

4.4 Ocena znaczących skutków 

Różne metody ocen stosowane w ocenach oddziaływania na środowisko dają możliwość uwzględniania 

kwestii różnorodności biologicznej i zmian klimatu. W załączniku 3 wymieniono kilka stosowanych 

lub pilotowanych narzędzi i podejść wspierających ocenę oddziaływania na środowisko. 

Uwzględniając zmiany klimatu i różnorodność biologiczną należy jednak rozważyć trzy 

fundamentalne kwestie: długofalowy charakter skutków oraz ich skumulowany charakter 

oddziaływań, złożoność kwestii i związków przyczynowo-skutkowych oraz niepewność prognoz. 

4.4.1 Długofalowy charakter skutków oraz ich skumulowany charakter 

oddziaływań 

Jak wykazano w rozdziale 2 zmiany klimatu i różnorodność biologiczna to dość skomplikowane 

kwestie o długotrwałym oddziaływaniu i konsekwencjach. Oceny oddziaływania na środowisko, które 

chcą w odpowiedni sposób odnieść się do kwestii różnorodności biologicznej i klimatu, powinny to 

uwzględniać i oceniać łączne oddziaływanie dowolnej liczby poszczególnych oddziaływań. Wymaga to 

zrozumienia zmieniających się tendencji w zakresie punktu odniesienia oraz oceny skumulowanego 

wpływu przedsięwzięcia na zmieniający się punkt odniesienia. 

Przy ocenie łącznych skutków zmian klimatu i różnorodności biologicznej w ocenie oddziaływania na 

środowisko należy rozważyć następujące wskazówki i podejścia: 

• Uwzględnianie skumulowanych oddziaływań na wczesnym etapie postępowania w sprawie 

OOŚ, o ile to możliwe już na etapie ustalania zakresu (scoping/lub w ramach screeningu). 

Rozmowa z właściwymi zainteresowanymi stronami na jak najwcześniejszym etapie może dać 

szeroki obraz konieczny do lepszego zrozumienia sposobu, w jaki pozornie nieznaczne 
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pojedyncze oddziaływania mogą nieść za sobą poważne konsekwencje, kiedy są rozpatrywane 

łącznie. 

• Zwrócenie uwagi na zmieniający się punkt odniesienia przy ocenie łącznych skumulowanych 

oddziaływań zmian klimatu i różnorodności biologicznej. Obecny stan środowiska niekoniecznie 

będzie taki sam w przyszłości, nawet jeśli proponowane przedsięwzięcie nie jest 

długoterminowe. Co więcej, zarówno klimat jak i gatunki, które tworzą świat przyrody, podlegają 

ciągłym zmianom. Zmieniające się warunki klimatyczne mogą oznaczać, że projekt i zarządzanie 

operacyjne przedsięwzięciem zaplanowane dla danego scenariusza klimatycznego będą za 20 lat 

bezużyteczne. Ciepłe lata mogą na przykład zwiększyć podatność materiałów na deformację pod 

wpływem wysokich temperatur lub zwiększyć ryzyko pożaru. Rozważenie potencjalnego 

oddziaływania tego typu jest jedynym w swoim rodzaju wyzwaniem związanym ze zmianami 

klimatu w ramach oceny oddziaływania na środowisko. 

• Rozróżnienie pomiędzy rozmiarem a znaczeniem i stosowanie kryteriów znaczenia – 

oddziaływanie o znacznym zakresie może nie być znaczące, jeśli dotknięty nim gatunek jest 

powszechny, szeroko rozprzestrzeniony i ma możliwość szybkiego powrotu do poprzedniego 

stanu, podczas gdy oddziaływanie o niewielkim zakresie może być bardzo znaczące dla wysoce 

wrażliwego lub rzadkiego gatunku albo siedliska. Kryteria znaczenia można opracować na 

podstawie istniejących dokumentów i poradników, takich jak: strategie ochrony różnorodności 

biologicznej, plany działań na rzecz różnorodności siedlisk i gatunków, międzynarodowe, krajowe 

i lokalne przepisy wyznaczające obszary, a także przez zastosowanie podejścia opartego na 

ekosystemie przez określenie cennych funkcji ekosystemu i ich zmian pod wpływem różnych 

czynników w przyszłości. 

• Jeśli to możliwe, należy stosować analizę łańcucha przyczynowo-skutkowego lub sieci w celu 

zrozumienia interakcji między konkretnymi elementami przedsięwzięcia a aspektami środowiska 

oraz powiązanych z nimi oddziaływań skumulowanych. Nie chodzi o to, by analiza była 

wyczerpująca pod każdym względem, lecz by zrozumieć, które oddziaływania skumulowane mogą 

mieć największe znaczenie. W ich określeniu mogą pomóc zainteresowane strony. 

4.4.2 Złożoność kwestii i związków przyczynowo-skutkowych 

Wiele zaleceń odnoszących się do oceny długofalowych i oddziaływań skumulowanych 

przedsięwzięcia, o których była mowa w rozdziale 4.4.1, pomoże również uwzględnić złożoność 

kwestii zmian klimatu i różnorodności biologicznej i zrozumieć istniejące między nimi związki 

przyczynowo-skutkowe, jak również związki z innymi kwestiami uwzględnianymi w ramach oceny 

oddziaływania na środowisko.  

Złożoność kwestii zmian klimatu i różnorodności biologicznej nie powinna nikogo zniechęcać do 

analizowania bezpośredniego i pośredniego oddziaływania proponowanego przedsięwzięcia na 

tendencje (trendy) w kluczowych kwestiach. Czasami będzie to wymagało stosowania uproszczonych 

modeli, które dają najlepsze szacunki emisji i oddziaływania np. najlepszy i najgorszy możliwy 

scenariusz do zilustrowania sytuacji w przyszłości przy różnych założeniach. 
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Ocena zakresu i znaczenia oddziaływania musi uwzględniać kontekst przedsięwzięcia. W przypadku 

konkretnego przedsięwzięcia – np. przedsięwzięcia drogowego – udział w emisji gazów cieplarnianych 

może być niewielki w skali globalnej, ale może być znaczący w skali lokalnej/regionalnej ze względu 

na swój wkład w realizację ustalonych celów redukcyjnych. 

Oddziaływanie na różnorodność biologiczną będzie również zależało od geograficznej i czasowej skali 

oddziaływania oraz wrażliwości danego siedliska lub gatunku. Realizacja przedsięwzięcia może mieć 

na przykład negatywny wpływ na gatunek, który jest stosunkowo powszechny w skali globalnej, ale 

jest jedyną zdolną do życia populacją tego gatunku na poziomie lokalnym. 

Jak opisano w rozdziale 4.4.1, stosowanie analizy łańcuchów przyczynowo-skutkowych lub analizy 

sieci powinno pomóc w zrozumieniu złożoności kwestii i związków przyczynowo-skutkowych. 

4.4.3 Niepewność 

Jednym z zadań przy opisie przewidywanego oddziaływania jest pomoc odbiorcom w zrozumieniu, 

co wiemy z dużą dozą pewności, a co stosunkowo słabo rozumiemy. 

Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i 

zainteresowane strony są przyzwyczajone do radzenia sobie 

z niepewnością przez cały czas (np. w zakresie wzrostu 

gospodarczego, zmian technologicznych) i będą mogły 

skorzystać z tego rodzaju informacji. Trzeba się tylko 

koniecznie zapewnić, że uwzględnianie szeregu możliwych 

niepewnych przyszłości i zrozumienie niepewności stanowi 

dobrą praktykę w zakresie oceny oddziaływania na 

środowisko i pozwala na podejmowanie lepszych i bardziej 

elastycznych decyzji. 

Główną zasadą w wyrażaniu niepewności jest unikanie 

złożonego lub niejasnego języka. Osoby przeprowadzające 

ocenę oddziaływania na środowisko powinny opisać źródła 

niepewności, ich charakter oraz wyjaśnić znaczenie 

używanych pojęć. Stosowanie codziennego języka do opisu 

niepewności sprawia, że koncepcja ta staje się bardziej 

dostępna, jednak zachodzi ryzyko niezrozumienia, gdyż ludzie 

mogą różnie interpretować takie terminy jak „wysoki poziom 

ufności”. Pomocne może być stosowanie terminów 

opracowanych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 

Klimatu (zob. ramka powyżej). 

 

Europejska platforma przystosowania się do zmian klimatu: 

CLIMATE-ADAPT opracowała Poradnik w zakresie 

niepewności, który pomaga osobom odpowiedzialnym za 

podejmowanie decyzji w zrozumieniu źródeł niepewności 

Wyrażanie niepewności  

Określanie niepewności w wartościach liczbowych może być 

bardzo cenne przy podejmowaniu decyzji. Nie może to 

wyeliminować niepewności, ale może pomoc zrozumieć 

poziom niepewności, o jakim mowa. W tym celu trzeba 

dobrze wyjaśnić i wyrazić niepewność.  

Istnieją dwa rodzaje prawdopodobieństwa: subiektywne 

i obiektywne. Prawdopodobieństwo subiektywne, czy też 

indukcyjne jest wynikiem szacunków opartych na 

dostępnych informacjach i dowodach. 

Prawdopodobieństwo obiektywne, czy też statystyczne, 

przedstawia informacje uwzględniające istnienie wszystkich 

rodzajów niepewności.  

Niezależnie od rodzaju prawdopodobieństwa ważne jest 

zachowanie konsekwencji w stosowanej terminologii 

i kryjących się za nią znaczeniach. Poniższe wskazówki 

zostały opracowane przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 

Klimatu:  

 

Skala 
prawdopodobieństwa  

Prawdopodobieństwo 
wyniku  

Termin   

Praktycznie pewny prawdopodobieństwo 
na poziomie 99 – 
100%  

Bardzo 
prawdopodobny  

prawdopodobieństwo 
na poziomie 90 – 
100%  

Prawdopodobny  prawdopodobieństwo 
na poziomie 66 – 
100%  

Tak samo 
prawdopodobny jak 
nieprawdopodobny  

prawdopodobieństwo 
na poziomie 33 – 66%  

Mało 
prawdopodobny  

prawdopodobieństwo 
na poziomie 0 – 33%  

Bardzo mało 
prawdopodobny  

prawdopodobieństwo 
na poziomie 0 – 10%  

Wyjątkowo 
nieprawdopodobny  

prawdopodobieństwo 
na poziomie 0 – 1% 

 

Źródło: CLIMATE-ADAPT  
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w informacjach dotyczących klimatu, które mają największe znaczenia dla planowania adaptacji. 

Zawiera on również kolejne propozycje radzenia sobie z niepewnością w planowaniu adaptacji i 

wyrażaniu niepewności. 

4.5 Monitorowanie i zarządzanie adaptacyjne 

Choć przepisy dyrektywy OOŚ nie wymagają monitorowania, może ono być stosowane jako środek 

łagodzący. Tego typu środki łagodzące mogą być na przykład powiązane z uwarunkowaniami 

środowiskowymi określonymi w zezwoleniu na inwestycję w wyniku postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko (np. przestrzeganie ustalonego harmonogramu lotów w celu uniknięcia 

zwiększania hałasu lub emisji gazów cieplarnianych na lotniskach). Co więcej, tworzenie zaleceń dla 

monitorowania oddziaływania realizacji przedsięwzięcia w celu określenia wszelkich 

nieprzewidzianych negatywnych skutków i podjęcia odpowiednich działań naprawczych stanowi 

dobrą praktykę OOŚ. 

Niniejszy poradnik podkreśla wagę analizowania długofalowych tendencji związanych ze zmianami 

klimatu i różnorodnością biologiczną poprzez ocenę pośredniego i bezpośredniego oddziaływania 

proponowanych przedsięwzięć na te tendencje (trendy), uwzględnianie założeń i niepewności w 

procesie oceny i wybór takiego projektu i realizacji przedsięwzięcia, które pozwalają na 

wprowadzanie zmian pod wpływem wniosków wyciągniętych z doświadczeń. Jeśli realizacja 

przedsięwzięcia pozwala na wprowadzanie zmian, osobom zajmującym się oceną oddziaływania na 

środowisko może przydać się uwzględnienie zasad zarządzania adaptacyjnego. 

Główną cechą zarządzania adaptacyjnego jest poszukiwanie przez osoby podejmujące decyzje takich 

strategii rozwoju, które można zmodyfikować po uzyskaniu nowej wiedzy płynącej z doświadczeń 

i badań. Głównymi elementami tego podejścia są nauka, eksperymentowanie i ocenianie. 

Zarządzanie adaptacyjne wymaga elastyczności, umożliwiającej zmianę decyzji po uzyskaniu nowych 

informacji. Choć nie zawsze będzie to możliwe, projekty przedsięwzięć i zezwolenia na inwestycje 

powinny umożliwiać wprowadzanie zmian do struktury i funkcjonowania przedsięwzięcia, kiedy 

będzie to konieczne ze względu na zmiany w kontekście środowiskowym (np. coraz poważniejsze 

zalewanie, susze, fale upałów, zmiany w siedliskach i korytarzach ekologicznych, konieczność 

wprowadzenia zmian w strefach buforowych wokół obszarów o dużym znaczeniu dla ochrony 

różnorodności biologicznej itp.). 

Ocena oddziaływania na środowisko może ułatwiać zarządzanie adaptacyjne przez wyraźne 

uwzględnienie założeń i niepewności i przedstawienie propozycji monitoringu, by zweryfikować 

prawidłowość prognoz i zwrócić uwagę osób podejmujących decyzje na wszelkie nowe informacje. 

Projektując takie systemy, osoby zajmujące się OOŚ będą musiały podnieść poziom wiedzy i 

świadomości inwestora i zainteresowanych stron, zapewnić ich zaangażowanie i zaproponować 

elastyczne podejścia do realizacji przedsięwzięcia. 
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Załącznik 1: Literatura uzupełniająca 
Opisane poniżej międzynarodowe, europejskie i krajowe strategie, sprawozdania i wytyczne 

obejmują dokumenty, o których mowa w tym poradniku i inne źródła informacji, które mogą się 

przydać przy włączaniu kwestii zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oceny oddziaływania na 

środowisko. Ta część zawiera jedynie dokumenty referencyjne powszechnie dostępne w Internecie. 

W poniższej tabeli znajduje się tytuł, link (dostęp: listopad 2012 r.) i krótki opis każdego źródła. Ikonki 

służą do rozróżnienia tematów poruszanych w tabeli. 

Legenda:  

 

 

Bibliografia/ literatura uzupełniająca  
(dostęp: marzec 2013 r.) 

Uwagi na temat użyteczności  

 
 

 
 
Zmiany klimatu – ogółem  

Zmiany klimatu, oddziaływanie i podatność w Europie 
2012 r. (EEA, 2012 r.) 

• Sprawozdanie to zawiera informacje na temat zmian 

klimatu w przeszłości i prognozowanych oraz ich 

oddziaływania w Europie na podstawie szerokiej gamy 

wskaźników. Oceniono w nim podatność 

społeczeństwa, zdrowia ludzkiego oraz ekosystemów 

w Europie i określono regiony najbardziej zagrożone 

skutkami zmian klimatu.  

Przegląd Sterna nt. ekonomiki zmian klimatycznych 
(Cabinet Office – Ministerstwo Skarbu JKM, 2006 r.) 

• Przegląd ten wnosi wkład do oceny dowodów i lepszego 

zrozumienia ekonomiki zmian klimatu. Na początku 

Stern sprawdza dowody ekonomicznego oddziaływania 

zmian klimatu i bada ekonomikę stabilizowania się 

gazów cieplarnianych w atmosferze. Druga część 

dokumentu poświęcona jest złożonym wyzwaniom 

strategicznym związanym z przejściem na gospodarkę 

niskoemisyjną oraz z przystosowaniem społeczeństw do 

niemożliwych do uniknięcia konsekwencji zmian 

klimatu.  

Zrozumienie zmian klimatu – ocena tematyczna w ramach 
raportu o stanie środowiska z 2010 r. (EEA, 2010 r.) 

• Sprawozdanie zawiera wprowadzenie do kwestii zmian 

klimatu, w tym tło naukowe, kontekst prawny, możliwe 

zagrożenia i oddziaływanie, działania prowadzone w 

ramach polityki oraz obecne cele i zadania. 

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie • Strona internetowa zawiera aktualne informacje na 

Zmiany klimatu 

Ocena  

oddziaływania 

przedsięwzięcia  

na środowisko 

Łagodzenie Adaptacja Różnorodność 

biologiczna 

Strategiczna 

ocena 

oddziaływania  

na środowisko 

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/europe/understanding-climate-change
http://unfccc.int/2860.php
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zmian klimatu (UNFCCC) 
 

temat nowości wprowadzanych przez Konferencję Stron 

(COP).  

• Podano na niej linki do szczegółowych wymogów 

międzynarodowych (takich jak protokół z Kioto, plan 

działania z Bali, porozumienie kopenhaskie i ustalenia 

z Cancún) w tym ich możliwe konsekwencje i zmiany.  

• Jest to również dobre źródło ponadnarodowych danych 

na temat gazów cieplarnianych.  

 

 

 
 
Zmiany klimatu – łagodzenie  

Łagodzenie zmian klimatu – ocena tematyczna w ramach 
raportu o stanie środowiska z 2010 r. (EEA, 2010 r.) 
 

• W sprawozdaniu tym podsumowano postępy UE 

w kierunku realizacji celów redukcyjnych.  

• Uwzględniono przy tym tendencje globalne 

i europejskie w zakresie gazów cieplarnianych oraz 

związane z nimi wyzwania.  

 
 

 
 
Zmiany klimatu – adaptacja  

Adaptacja do zmian klimatu – ocena tematyczna w ramach 
raportu o stanie środowiska z 2010 r. (EEA, 2010 r.) 
 

• Sprawozdanie to jest dobrym źródłem analiz 

oddziaływania zmian klimatu w Europie, zawierającym 

opisy i analizy obecnych i możliwych w przyszłości 

działań w ramach polityki.  

Zmiany klimatu: Grupa robocza II: Oddziaływanie, 
adaptacja i podatność (IPCC, 2007 r.) 

• Rozdział opracowania Międzyrządowego Zespołu ds. 

Zmian Klimatu na temat oddziaływania zmian klimatu 

w całej Europie poświęcony jest głównym obszarom 

podatności i możliwym odpowiedziom w ramach 

polityki.  

Komunikat: Wspólnotowe podejście do zapobiegania 
klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym 
przez człowieka (COM (2009) 82 końcowy) 

• W komunikacie zaprezentowano wspólnotowe 

podejście do zapobiegania klęskom żywiołowym oraz 

katastrofom spowodowanym przez człowieka, a także 

sposoby uwzględniania zapobiegania w obecnych 

instrumentach finansowych i prawnych.  

Lasy, zdrowie i zmiany klimatu: Zieleń miejska i lasy dla 
chłodniejszych miast i zdrowszych ludzi (EEA, 2011 r.) 

• Broszura opisująca korzyści płynące z istnienia lasów 

(parków i zieleni miejskiej) w środowisku miejskim jako 

podejście adaptacyjne do zmian klimatu.  

Czwarty Raport: Zmiany klimatu (IPCC, 2007 r.) • Informacje dotyczące globalnej tematyki zmian klimatu, 

podzielone na szereg grup roboczych i raportów 

sektorowych.  

Wytyczne dotyczące adaptacji do zmian klimatu w Europie 
Artykuł techniczny ETC/ACC 2010/6 (ETC, 2010 r.) 

• Dokument zawiera ogólne zasady adaptacji do zmian 

klimatu oraz wprowadzenie do tego pojęcia i zasady 

towarzyszące.  

Zarządzanie ryzykiem związanym ze zdarzeniami 
ekstremalnymi i klęskami żywiołowymi w celu 
przyspieszenia adaptacji do zmian klimatu (IPCC, 2012 r.) 

• Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i klimatyczne 

wchodzące w interakcje z podatnymi i wystawionymi na 

ich działanie systemami ludzkimi i przyrodniczymi mogą 

mieć katastrofalne skutki. W sprawozdaniu opisano 

http://unfccc.int/2860.php
http://www.eea.europa.eu/soer/europe/mitigating-climate-change
http://www.eea.europa.eu/soer/europe/adapting-to-climate-change
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch12.html
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch12.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0082:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0082:FIN:EN:PDF
http://www.eea.europa.eu/publications/forests-health-and-climate-change
http://www.eea.europa.eu/publications/forests-health-and-climate-change
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
http://acm.eionet.europa.eu/reports/ETCACC_TP_2010_6_guid_princ_cc_adapt
http://acm.eionet.europa.eu/reports/ETCACC_TP_2010_6_guid_princ_cc_adapt
http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-All_FINAL.pdf
http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-All_FINAL.pdf
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wyzwanie wiążące się ze zrozumieniem zagrożeń 

płynących z ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz 

z zarządzaniem nimi w celu przyspieszenia adaptacji do 

zmian klimatu.  

Odwzorowywanie kartograficzne oddziaływania zagrożeń 
naturalnych i wypadków technicznych w Europie (EEA, 2010 
r.) 

• W sprawozdaniu oceniono występowanie 

i oddziaływanie klęsk żywiołowych i wiążących się z nimi 

zagrożeń, takich jak burze, ekstremalne temperatury, 

pożary lasów, niedobór wody i susze, powodzie, lawiny 

śnieżne, osuwiska, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów 

i wypadki techniczne w Europie w latach 1998–2009. 

Przydaje się ono przy ocenie potencjalnej podatności.  

Ocena ryzyka i wytyczne odnośnie odwzorowywania 
kartograficznego dla zarządzania klęskami żywiołowymi 
(SEC(2010) 1626 końcowy) 

• Wytyczne UE skupiają się na procesie i metodach 

stosowanych do zapobiegania, zapewniania gotowości 

i planowania krajowych ocen ryzyka i odwzorowywania 

kartograficznego w ramach szerszego zarządzania 

ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.  

Biała księga – Adaptacja do zmian klimatu: europejskie 
ramy działania (Komisja Europejska, 2009 r.) 

• Biała księga określająca unijne podejście do adaptacji 

do zmian klimatu w oparciu o koncepcję uwzględniania.  

• Odnosi się ona do odporności różnorodności 

biologicznej i systemów naturalnych.  

 
 

 
 
Różnorodność biologiczna 

Ogółem  

Ocena różnorodności biologicznej w Europie – 
sprawozdanie z 2010 r. (EEA, 2010 r.) 

• Sprawozdanie zawiera informacje na temat stanu 

różnorodności biologicznej w Europie, skupiając się na 

wyznaczonych obszarach i postępach w osiąganiu 

unijnych celów w zakresie różnorodności biologicznej.  

Broszura nt. punktu odniesienia w zakresie różnorodności 
biologicznej (EEA, 2010 r.) 

• W sprawozdaniu podsumowano oceny różnorodności 

biologicznej dokonane przez Europejską Agencję 

Środowiska w ramach raportu o stanie środowiska z 

2010 r.  

Różnorodność biologiczna – ocena tematyczna w ramach 
raportu o stanie środowiska z 2010 r. (EEA, 2010 r.) 

• Sprawozdanie zawiera wszechstronną ocenę stanu 

różnorodności biologicznej w Europie i tendencji w jej 

zakresie.  

Różnorodność biologiczna – 10 przesłań na rok 2010 (EEA, 
2010 r.) 

• W dokumencie przedstawiono szereg szczegółowych 

ocen w oparciu o regiony biologiczno-geograficzne 

Europy oraz związek między zmianami klimatu 

a różnorodnością biologiczną.  

Unijny poziom odniesienia w zakresie różnorodności 
biologicznej w 2010 r. (EEA, 2010 r.) 

• Sprawozdanie zawiera ocenę stanu różnorodności 

biologicznej w Europie i tendencji w jej zakresie.  

Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r. (Komisja Europejska, COM (2011) 244 
końcowy) 

• Celem nowej strategii ochrony różnorodności 

biologicznej jest zatrzymanie utraty różnorodności 

biologicznej i funkcji ekosystemów w Unii Europejskiej 

do roku 2020. Ma w tym pomóc sześć głównych celów i 

20 działań.  

Fragmentacja krajobrazu w Europie (EEA, 2011 r.) • Sprawozdanie zawiera podstawy monitoringu 

środowiskowego i działań ochronnych, którymi można 

http://www.eea.europa.eu/publications/mapping-the-impacts-of-natural
http://www.eea.europa.eu/publications/mapping-the-impacts-of-natural
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/pdfdocs/prevention/COMM_PDF_SEC_2010_1626_F_staff_working_document_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/pdfdocs/prevention/COMM_PDF_SEC_2010_1626_F_staff_working_document_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:EN:PDF
http://www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84
http://www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/flyer-european-biodiversity-baseline-2014/view/view
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/flyer-european-biodiversity-baseline-2014/view/view
http://www.eea.europa.eu/soer/europe/biodiversity
http://www.eea.europa.eu/soer/europe/biodiversity
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/landscape-fragmentation-in-europe
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objąć jeszcze nie podzielone krajobrazy. Stwierdzono w 

nim także, że analizę pod kątem fragmentacji należy 

koniecznie włączać do planowania transportu i 

regionalnego, by lepiej oceniać łączne skutki w 

przyszłości.  

Milenijna ocena ekosystemów (2005 r.) • Sprawozdanie, które skupia się na stanie i tendencjach 

w zakresie globalnej różnorodności biologicznej oraz 

pełnionych przez nią funkcjach.  

PIANC – Uwzględnianie przyrody (PIANC, wersja zmieniona 
z 2011 r.) 

• Dokument określający plany zarządcze 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Żeglugowego 

(PIANC) włączenia funkcji ekosystemu do swoich działań 

w oparciu o ogólną zasadę zintegrowanego planowania.  

Materiał szkoleniowy: Zerowa utrata netto i obliczenia 
straty i zysku w kompensowaniu utraty różnorodności 
biologicznej (BBOP, 2012 r.) 

• W ramach programu BBOP przygotowano pracę 

wspierającą audytorów, wykonawców, grupy działające 

na rzecz ochrony przyrody, wspólnoty, rządy i instytucje 

finansowe, które chcą uwzględnić i opracować dobre 

praktyki w zakresie kompensowania utraty 

różnorodności biologicznej.  

Ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej: 
Uwzględnianie ekonomiki przyrody: Synteza podejścia, 
wnioski i zalecenia wynikające z badania ekonomiki 
ekosystemów i różnorodności biologicznej (TEEB, 2010 r.) 

• Sprawozdanie dotyczy obecnego pełnienia funkcji 

ekosystemu i narzędzi, które mogą wspomagać 

włączenie ich do polityki i procesów podejmowania 

decyzji.  

Stosowanie granic wytrzymałości środowiska do 
regulowania systemów środowiskowych – W jaki sposób 
można zastosować tę koncepcję w departamentach 
środowiskowych? (SNIFFER, 2010 r.)  

• Sprawozdanie skupia się na koncepcji granic 

wytrzymałości środowiska i tego, jak organy 

środowiskowe mogą je pożytecznie zastosować.  

Zielona infrastruktura   

Realizacja i skuteczność zielonej infrastruktury (badanie 
Komisji Europejskiej, 2012 r.) 

•  Badanie oceniające skuteczność i wydajność inicjatyw 

w ramach polityki wspomagających zieloną 

infrastrukturę w całej Europie.  

• Określono w nim główne istniejące działania w ramach 

polityki, które mogą pomóc wesprzeć inicjatywy na 

rzecz zielonej infrastruktury i ich realizację, w tym 

siedem pogłębionych studiów przypadku skupiających 

się na konkretnych tematach.  

Zielona infrastruktura i spójność terytorialna (EEA, 2011 r.) • Sprawozdanie poświęcone koncepcji zielonej 

infrastruktury z obrazowymi przykładami inicjatyw na 

rzecz zielonej infrastruktury i analizami możliwości 

włączenia zielonej infrastruktury do sektorów polityki.  

 Zielona infrastruktura – Zrównoważone inwestycje z  
korzyścią dla ludzi i przyrody (projekt SURF-nature, 2011 r.) 

• Broszura prezentująca podstawowe informacje na 

temat zielonej infrastruktury i wyjaśniająca kilka 

podejść.  

Wytyczne odnośnie art. 6 dyrektywy siedliskowej 

Dokument roboczy służb Komisji: Włączanie kwestii 
różnorodności biologicznej i ochrony przyrody do rozwoju 
portów (Komisja Europejska, 2011 r.) 

• Dokument opisujący kontekst polityczny uzgadniania 

wymogów środowiskowych z rozwojem portów.  

Poradnik Komisji Europejskiej: Wydobycie surowców nie-
mineralnych a sieć Natura 2000 (UE, 2011 r.) 

• W wytycznych pokazano, jak można zaspokoić potrzeby 

przemysłu wydobywczego, unikając negatywnego 

wpływu na dziką naturę i przyrodę.  

• Skupiają się one na tym, w jaki sposób można 

http://www.maweb.org/en/index.aspx
http://www.pianc.org/workingwithnature.php
http://www.pianc.org/workingwithnature.php
http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3103.pdf
http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3103.pdf
http://www.teebtest.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Synthesis%20report/TEEB%20Synthesis%20Report%202010.pdf
http://www.sniffer.org.uk/files/7513/4183/8008/UKCC14__Final_Project_Report_electronic.pdf
http://www.sniffer.org.uk/files/7513/4183/8008/UKCC14__Final_Project_Report_electronic.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/green-infrastructure-and-territorial-cohesion
http://ec.europa.eu/transport/maritime/doc/comm_sec_2011_0319.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf
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zminimalizować potencjalne oddziaływanie działalności 

wydobywczej na przyrodę i różnorodność biologiczną 

lub całkowicie mu zapobiec.  

Poradnik Komisji Europejskiej: Wdrażanie przepisów 
dyrektywy ptasiej i siedliskowej na obszarach 
przyujściowych i w strefach przybrzeżnych ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju portów i pogłębiania (UE, 2011 r.) 

• Celem poradnika jest wyjaśnienie ustaleń w zakresie 

ochrony (zdefiniowanych w art. 6 dyrektywy 

siedliskowej), które mają zastosowanie do obszarów 

sieci Natura 2000 w specyficznym kontekście obszarów 

przyujściowych, torów wodnych i stref przybrzeżnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych 

z portami, w tym z pogłębianiem i przemysłem (np. 

stoczniowym).  

Poradnik Komisji Europejskiej: Rozwój energii wiatrowej 
a sieć Natura 2000 (Komisja Europejska, 2000 r.) 

• Celem tego dokumentu jest wskazanie, w jaki sposób 

można zapewnić zgodność inwestycji związanych 

z energią wiatrową z przepisami dyrektywy siedliskowej 

i dyrektywy ptasiej.  

Wytyczne odnośnie art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej 
92/43/EWG (Komisja Europejska, 2007 r./zaktualizowane 
w 2012 r.) 

• W dokumencie tym wyjaśniono koncepcję: 

alternatywnych rozwiązań, powodów o charakterze 

zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu 

publicznego, środków kompensujących, ogólnej 

spójności oraz opinii wyrażanej przez Komisję.  

Wytyczne odnośnie oceny planów i przedsięwzięć mających 
znaczący wpływ na obszary sieci Natura 2000 (Komisja 
Europejska, 2001 r.) 

• Metodologiczne wytyczne odnośnie przepisów art. 6 

ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej.  

Zarządzanie obszarami sieci Natura 2000. Przepisy art. 6 
dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG (Komisja Europejska, 
2000 r.) 

• Dokument zawiera wytyczne dla państw członkowskich 

odnośnie interpretacji pewnych kluczowych terminów 

stosowanych w art. 6 dyrektywy siedliskowej.  

 
 

 
 
Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu  
 
 

Adaptacja poprzez interwencje naturalne (Climate North 
West, 2011 r.) 
 

• Szczegółowy opis i analiza interwencji w oparciu 

o środowisko, które zwiększają zdolność adaptacji do 

zmian klimatu.  

Ocena potencjalnych podejść opartych na ekosystemie do 
adaptacji do zmian klimatu i ich łagodzenia w Europie 
(badanie Komisji Europejskiej, Instytut Ekologii i Instytut 
Zmian Środowiskowych, 2011 r.) 
 

• Badanie skupiające się na lukach w obecnym stanie 

wiedzy w zakresie wdrażania podejść opartych na 

ekosystemie i próbie lepszego zrozumienia ich roli 

oraz potencjału w adaptacji do zmian klimatu i ich 

łagodzenia w Europie.  

Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu: Osiąganie 
celów redukcyjnych wyznaczonych na rok 2020 (CBD, 
2020 r.) 
 

• Opracowanie techniczne dotyczące osiągania celów 

redukcyjnych na rok 2020 określonych w Konwencji 

o różnorodności biologicznej w obliczu problemów 

wywołanych zmianami klimatu i utratą różnorodności 

biologicznej.  

Zmiany klimatu i różnorodność biologiczna: 10 przesłań na 
rok 2010 (EEA, 2010 r.) 
 

• Sprawozdanie podsumowujące, badające i opisujące 

główne kwestie dotyczące zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej w Europie.  

Zmiany klimatu i różnorodność biologiczna: Rola 
regionów Europy (ECNC, 2007 r.) 
 

• Sprawozdanie, w którym omówiono rolę regionów 

Europy w reagowaniu na problemy związane ze 

zmianami klimatu, w tym z adaptacją do nich i ich 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
http://www.climate-em.org.uk/images/uploads/Adapting_through_natural_interventions_final_low_res.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/EbA_EBM_CC_FinalReport.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-51-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-51-en.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-climate-change
http://www.ecnc.org/publications/technicalreports/climate-change-and-biodiversity
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łagodzeniem.  

Oddziaływanie zmian klimatu i wybranych infrastruktur 
energii odnawialnej na różnorodność biologiczną UE i sieć 
Natura 2000: Sprawozdanie podsumowujące (badanie 
Komisji Europejskiej, 2011 r.) 
 

• Sprawozdanie podsumowujące dające przegląd 

prawdopodobnego oddziaływania zmian klimatu na 

różnorodność biologiczną w UE i wskazujące jakiego 

przystosowania mogą wymagać kształt i realizacja 

obecnej polityki, by zapewnić przestrzeganie przez Unię 

zobowiązania do ograniczania utraty różnorodności 

biologicznej.  

Rola przyrody w zmianach klimatu (Komisja Europejska, 
2009 r.) 
 

• Sprawozdanie dotyczące potencjalnej roli przyrody 

i funkcji ekosystemu w łagodzeniu zmian klimatu 

i odpowiedzi na nie.  

 

 

 
 
Ocena oddziaływania na środowisko 
 
 

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, 
Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości (UE, 2010 r.) 
 

• Zbiór najważniejszych orzeczeń Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości związanych z kluczowymi 

artykułami dyrektywy OOŚ.  

Sprawozdanie w sprawie stosowania i skuteczności 
dyrektywy OOŚ (COM (2009) 378 końcowy) 
 

• W sprawozdaniu dokonano przeglądu stosowania 

i skuteczności dyrektywy OOŚ w Unii Europejskiej.  

• Przedstawia ono powiązania między dyrektywą OOŚ 

a innymi przepisami i zawiera część poświęconą 

powiązaniom między oceną oddziaływania na 

środowisko a różnorodnością biologiczną i zmianami 

klimatu.  

 
 

 
 
OOŚ i różnorodność biologiczna 
 
 

Różnorodność biologiczna, ekologia i funkcje ekosystemu – 
Kwestie/podejścia do oceny oddziaływania (IAIA, 
zaktualizowana w 2010 r.) 
 

• Strona internetowa IAIA Wiki zawierająca szereg 

najistotniejszych zasad, studiów przypadków, 

możliwych do zastosowania narzędzi, linków itp. 

dotyczących różnorodności biologicznej, ekologii 

i funkcji ekosystemu w kontekście kwestii/podejścia do 

oceny oddziaływania.  

Różnorodność biologiczna w ocenie oddziaływania (IAIA, 
2005 r.) 
 

• W publikacji tej dokonano przeglądu kluczowych 

problemów strategicznych i operacyjnych związanych 

z włączaniem kwestii różnorodności biologicznej do 

oceny oddziaływania.  

Różnorodność biologiczna w ocenie oddziaływania: 
Dobrowolne zalecenia odnoszące się do oceny 
oddziaływania uwzględniającej kwestię różnorodności 
biologicznej (Sekretariat Konwencji o różnorodności 
biologicznej, Holenderska Komisja ds. Oceny Oddziaływania 
na Środowisko, 2006 r.) 
 

• Wytyczne odnośnie oceny, których celem jest włączenie 

wymogów zawartych w Konwencji o różnorodności 

biologicznej do planów i programów (poprzez SOOŚ) 

oraz przedsięwzięć (poprzez OOŚ).  

• Wytyczne zawierają ogólne zasady oraz stosowne 

studia przypadku.  

Wytyczne odnośnie oceny oddziaływania na środowisko 
w Zjednoczonym Królestwie (IEEM, 2006 r.)  
 

• Wytyczne zawierające przykładowe sposoby włączania 

kwestii różnorodności biologicznej do metodologii 

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/study.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/study.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/climate_change/en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/climate_change/en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_case_law.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0378:FIN:EN:PDF
http://www.iaia.org/iaiawiki/biodiv.ashx
http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/SP3.pdf
http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/SP3.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-26-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-26-en.pdf
http://www.ieem.net/data/files/Resource_Library/Technical_Guidance_Series/EcIA_Guidelines/TGSEcIA-EcIA_Guidelines-Terestrial_Freshwater_Coastal.pdf
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oceny (choć nie mają bezpośredniego zastosowania do 

OOŚ).  

Stanowisko dotyczące oceny oddziaływania na środowisko 
w Unii Europejskiej (Bridlife, 2010 r.) 
 

• Zerowa utrata różnorodności biologicznej netto (i zysk 

netto, jeśli to tylko możliwe) to zasada, której należy 

przestrzegać w systemie oceny oddziaływania na 

środowisko stosowanym na rozleglejszych obszarach 

wiejskich.  

• W dokumencie tym rozważa się sposób osiągnięcia tego 

celu dzięki OOŚ, SOOŚ oraz ocenie oddziaływania 

własnej polityki Komisji Europejskiej i innym 

inicjatywom. Proponuje się także zreformowanie każdej 

z tych form oceny oddziaływania na środowisko jako 

środków do osiągnięcia celów UE w zakresie 

różnorodności biologicznej.  

Promowanie oceny oddziaływania na środowisko 
uwzględniającej kwestię różnorodności biologicznej: 
przewodnik po najlepszych praktykach publikowania 
pierwotnych danych dotyczących różnorodności 
biologicznej (IAIA, GBIF, 2011 r.) 

• Sprawozdanie, w którym promuje się normy i narzędzia 

publikowania danych stosowane do gromadzenia 

i publikowania pierwotnych danych dotyczących 

różnorodności biologicznej w Internecie.  

Rezolucja X.17 – Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko i strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko: zaktualizowane wytyczne naukowe 
i techniczne (Konwencja ramsarska, 2010 r.) 

• Wytyczne techniczne oparte na wytycznych zawartych 

w Konwencji o różnorodności biologicznej opisanych 

powyżej. Zawierają one dodatki właściwe dla konwencji 

ramsarskiej, włączające obszary wodno-błotne.  

Badanie ekonomiki ekosystemów i różnorodności 
biologicznej dla osób odpowiedzialnych za wyznaczenie 
kierunków polityki na poziomie lokalnym i regionalnym 
(TEEB, 2010 r.) 

• W sprawozdaniu tym rozważa się, w jaki sposób OOŚ 

i SOOŚ mogą uwzględniać funkcje ekosystemu.  

Uwzględnianie przyrody, stanowisko PIANC (PIANC, wersja 
zmieniona z 2011 r.) 

• Dokument ten wzywa do ważnej zmiany podejścia 

w kierunku korzystnych dla wszystkich przedsięwzięć 

z zakresu nawigacji, zapewniających wygraną wszystkim 

stronom.  

• Skupia się on na realizacji celów przedsięwzięcia 

w kontekście ekosystemu, a nie na ocenie konsekwencji 

predefiniowanego projektu przedsięwzięcia. Określa 

także rozwiązania, w których każdy wygrywa, a nie tylko 

minimalizujące szkody ekologiczne.  

 

 

 
 
OOŚ i zmiany klimatu 
 
 

Adaptacja do zmian klimatu i ocena oddziaływania na 
środowisko (IEMA, 2010 r.) 

• Wytyczne określające najistotniejsze zasady związane 

z oceną, sprawozdawczością i działaniami następczymi.  

Wytyczne odnośnie włączania problematyki środowiska i 
zmian klimatu do współpracy rozwojowej, Wytyczne nr 4 
(EuropeAid, 2009 r.) 

• Wytyczne dotyczące OOŚ i SOOŚ ze szczególnym 

odniesieniem do zmian klimatu, adaptacji i zarządzania 

ryzykiem w finansowaniu rozwoju międzynarodowego 

i przedsięwzięciach.  

Włączanie kwestii zmian klimatu do oceny oddziaływania 
na środowisko: Ogólne wytyczne dla praktyków (Federalny-
Prowincjonalny-Terytorialny Komitet ds. zmian klimatu 
i oceny oddziaływania na środowisko, 2003 r.) 

• Dokument określający zasady i zawierający listy 

kontrolne oraz przykłady pomagające włączyć adaptację 

do zmian klimatu do oceny oddziaływania na 

środowisko.  

http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BHDTF%202010%20position%20Environmental%20Assessment%20in%20the%20EU.pdf
http://imsgbif.gbif.org/CMS_ORC/?doc_id=2989&download=1
http://imsgbif.gbif.org/CMS_ORC/?doc_id=2989&download=1
http://imsgbif.gbif.org/CMS_ORC/?doc_id=2989&download=1
http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_17_e.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_17_e.pdf
http://www.teebweb.org/local-and-regional-policy-makers-report/
http://www.teebweb.org/local-and-regional-policy-makers-report/
http://www.teebweb.org/local-and-regional-policy-makers-report/
http://www.teebweb.org/local-and-regional-policy-makers-report/
http://www.pianc.org/downloads/envicom/WwN%20Final%20position%20paper%20January%202011.pdf
http://www.pianc.org/downloads/envicom/WwN%20Final%20position%20paper%20January%202011.pdf
http://www.iema.net/system/files/climate20change20adaptation20and20eia_0.pdf
http://www.iema.net/system/files/climate20change20adaptation20and20eia_0.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/sierra_leone/documents/eu_sierra_leone/023_09_environment_and_climate_change_guidelines_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/sierra_leone/documents/eu_sierra_leone/023_09_environment_and_climate_change_guidelines_en.pdf
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Włączanie oddziaływania zmian klimatu i adaptacji do nich 
do ocen oddziaływania na środowisko: szanse i wyzwania 
(OECD, 2010 r.) 

• Wytyczne oceniające obecny stan włączania kwestii 

adaptacji do oceny oddziaływania na środowisko 

zawierające przykłady obecnie stosowanych podejść.  

Sympozjum poświęcone oddziaływaniu na środowisko 
i zmianom klimatu, Waszyngton, 17-18.11.2010 r. (IAIA, 
2010 r.) 

• Dokument zawierający linki do prezentacji na temat 

różnych aspektów zmian klimatu.  

Sympozjum poświęcone zmianom klimatu i ocenie 
oddziaływania, Aalborg, 25-27 października 2010 r. (IAIA, 
2010 r.) 

• Dokument zawierający linki do prezentacji na temat 

różnych aspektów zmian klimatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iaia.org/IAIA-Climate-Symposium-DC/proceedings.aspx
http://www.iaia.org/IAIA-Climate-Symposium-DC/proceedings.aspx
http://www.iaia.org/iaia-climate-symposium-denmark/
http://www.iaia.org/iaia-climate-symposium-denmark/
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Załącznik 2: Źródła informacji na temat zmian klimatu i różnorodności 

biologicznej 

W niniejszym załączniku przedstawiono różne dostępne rodzaje i źródła informacji, które mogą 

pomóc we włączaniu kwestii zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oceny oddziaływania na 

środowisko. Dodatkowe źródła informacji wymieniono w załączniku I. Informacje te będą 

szczególnie przydatne na etapie wstępnej weryfikacji, ustalania zakresu i oceny w ramach oceny 

oddziaływania na środowisko, a także do monitorowania/działań następczych. 

Rodzaje informacji 

Przykładowe rodzaje zbiorów danych ilościowych mających znaczenie dla kwestii zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej obejmują: 

• rozmieszczenie gatunków; 

• dane dotyczące tendencji (trendów) np. utraty gatunków/siedlisk; 

• status obszaru znajdującego się pod ochroną np. obszar sieci Natura 2000, tereny wyznaczone 

na poziomie krajowym; 

• bilanse emisji gazów cieplarnianych itp.; 

• prognozy klimatyczne: IPCC itp.; 

• scenariusze zmian klimatycznych oraz społeczno-gospodarczych w przyszłości. 

Te zbiory danych mogą już być dostępne, w zależności od wymaganej skali i lokalizacji.  

Źródła informacji 

Strategiczne dokumenty zapewniające kontekst, w jakim należy rozważać przedsięwzięcie, będą 

służyły za punkt wyjścia w zakresie źródeł informacji na temat zmian klimatu i różnorodności 

biologicznej. Mogą one obejmować na przykład plany zagospodarowania przestrzennego władz 

miejskich/lokalnych oraz politykę/strategie w zakresie ochrony różnorodności biologicznej (np. plany 

działania na rzecz ochrony różnorodności gatunków i siedlisk) oraz plany łagodzenia zmian klimatu 

i adaptacji do nich, strategie, oceny ryzyka lub plany zarządzania ryzykiem albo badania dotyczące 

oceny podatności. 

Istotne mogą być także inne oceny, takie jak strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

przeprowadzana dla bardziej ogólnych planów i programów zgodnie z dyrektywą SOOŚ lub oceny 

przeprowadzane zgodnie z dyrektywą siedliskową. 

W przypadku różnorodności biologicznej źródła specjalistyczne to m.in.: 

• władze środowiskowe odpowiedzialne za ochronę przyrody; 

• środowiskowe organizacje ekologiczne; 

• zainteresowane strony uzależnione od funkcji ekosystemu zapewnianych przez różnorodność 

biologiczną lub na nie wpływające, np. leśnicy, rybacy, spółki/instytucje wodne. 

W przypadku zmian klimatu specjalistyczne źródła informacji to m.in.: 

• rozmieszczenie gatunków; 

• dane dotyczące tendencji np. utraty gatunków/siedlisk; 

• status obszaru znajdującego się pod ochroną: obszary sieci Natura 2000, tereny wyznaczone na 

poziomie krajowym itp. 
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• bilanse emisji gazów cieplarnianych itp.; 

• prognozy klimatyczne: IPCC itp.; 

• scenariusze zmian klimatycznych oraz społeczno-gospodarczych w przyszłości. 

Główne europejskie źródła informacji 

W poniższej tabeli podsumowano kilka głównych źródeł informacji dostępnych na poziomie 

europejskim, w tym repozytoria danych i zbiory danych, narzędzia internetowe oraz kluczowe 

sprawozdania i dokumenty. Tabelę podzielono według tematów i rodzajów danych, stosując poniższe 

ikonki. 

Legenda: 

 

Tabela: Główne europejskie źródła danych, w tym repozytoria danych i internetowe zbiory danych 

cyfrowych 

 Źródło Opis Linki (stan na marzec 2013 r.) 

 Zmiany klimatu  

 

Centrum danych na 
temat zmian klimatu 
(EEA)  

Repozytorium szerokiej gamy danych i informacji 
odnoszących się do zmian klimatu. Obejmuje aktualne 
zmiany prawne odnośnie zmian klimatu dokonywane przez 
Europejską Agencję Środowiska. Jest to dobre meta-źródło 
informacji na temat nowości w europejskiej polityce 
klimatycznej i sprawozdawczości.  

http://www.eea.europa.e 
u/themes/climate/dc 

 

Portal wiedzy 
o zmianach klimatu, 
CCKP (Grupa Banku 
Światowego)  

Portal zapewnia dostęp on-line do wszechstronnych 
światowych, regionalnych i krajowych danych związanych ze 
zmianami klimatu i rozwojem. Pomaga on w badaniu, ocenie, 
syntezie i dowiadywaniu się o podatności i zagrożeniach 
związanych z klimatem na różnych poziomach 
szczegółowości.  

http://sdwebx.worldbank 
.org/climateportal/index.cfm 

 

Międzyrządowy 
Zespół ds. Zmian 
Klimatu (IPCC)  

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu to największa 
międzynarodowa instytucja oceniająca zmiany klimatu. Na 
jego stronie internetowej znajdują się cztery raporty z oceny 
zmian klimatu (2007 r.) oraz inne odkrycia naukowe 
dotyczące zmian klimatu na świecie, w podziale na grupy 
robocze i sektory.  

http://www.ipcc.ch/publi 
cations_and_data/publica 
tions_and_data_reports.shtml 

 

Zmiany klimatu – łagodzenie   

 

Europejskie Centrum 
Tematyczne 
ds. zanieczyszczenia 
powietrza 
i łagodzenia zmian 
klimatu, ETC/ACM 
(EEA)  

ETC/ACM pomaga Europejskiej Agencji Środowiska we 
wspomaganiu polityki unijnej w dziedzinie zanieczyszczenia 
powietrza i łagodzenia zmian klimatu. Centrum sporządza 
sprawozdania i opracowuje bazy danych dotyczących 
łagodzenia zmian klimatu.  

http://acm.eionet.europa 
.eu/ 

Bazy danych,  

repozytoria  

danych  

i narzędzia  

internetowe 

Różnorodność 

biologiczna 

Łagodzenie Adaptacja 

Organizacje 

i projekty  

badawcze 

Sprawozdania  

i inne 

dokumenty 

Zmiany klimatu 

http://www.eea.europa.e/
http://sdwebx.worldbank/
http://www.ipcc.ch/publi
http://acm.eionet.europa/
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Przeglądarka emisji 
gazów cieplarnianych 
(EEA)  

Przeglądarka emisji gazów cieplarnianych Europejskiej 
Agencji Środowiska w łatwy sposób udostępnia i umożliwia 
analizę danych zgromadzonych w rocznych bilansach gazów 
cieplarnianych UE. Pokazuje ona tendencje w zakresie emisji 
w głównych sektorach i pozwala na porównywanie emisji 
między krajami i działalnościami.  

http://www.eea.europa.e 
u/data-and-maps/data/data-
viewers/greenhouse-gases-
viewer 

 

Zmiany klimatu – adaptacja   

 

CLIMATE-ADAPT:  
Europejska platforma 
przystosowania się do 
zmian klimatu (EEA)  

CLIMATE-ADAPT to interaktywne publicznie dostępne 
narzędzie internetowe związane z adaptacją do zmian 
klimatu. Platforma ta ma za zadanie pomagać osobom 
odpowiedzialnym za wyznaczenie kierunków polityki na 
poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym w 
opracowywaniu działań i strategii na rzecz adaptacji do 
zmian klimatu.  

http://climate-
adapt.eea.europa.eu/ 

 

CLIMSAVE  CLIMSAVE to projekt badawczy mający na celu opracowanie 
przyjaznego użytkownikowi interaktywnego narzędzia 
internetowego pozwalającego zainteresowanym stronom 
oceniać oddziaływanie zmian klimatu i podatności na nie w 
szeregu sektorów, w tym w rolnictwie, leśnictwie, 
różnorodności biologicznej, na terenach przybrzeżnych, w 
zakresie zasobów wodnych i rozwoju miast. Łączenie modeli 
odnoszących się do różnych sektorów pomogą 
zainteresowanym stronom dostrzec, jak interakcje mogą 
wpłynąć na krajobraz Europy.  

http://www.climsave.eu/ 
climsave/index.html 

 

EmDAT Międzynarodowa baza danych zawierająca informacje 
pomocne do przygotowania się na wystąpienie klęsk 
żywiołowych i do podejmowania decyzji. Może przydać się 
do ustalania zakresu podatności na zmiany klimatu.  

http://www.emdat.be/ 
 

 

ERA-NET ROAD —  
Koordynacja 
i realizacja badań 
drogowych w Europie  

ERA-NET ROAD było działaniem koordynacyjnym 
finansowanym z szóstego programu ramowego UE 
w dziedzinie europejskich badań i rozwoju technologicznego. 
Brało w nim udział jedenaście krajowych administracji 
drogowych. W ramach tego skoordynowanego działania 
ogłoszono konkurs pt. „Właściciele dróg radzący sobie ze 
zmianami klimatu” W ramach tego konkursu sfinansowano 
cztery projekty odnoszące się do adaptacji do zmian klimatu: 
IRWIN – Udoskonalony lokalny wskaźnik zimowy do oceny 
potrzeb w zakresie utrzymania i kosztów adaptacji 
w scenariuszach zmian klimatu; P2R2C2 – Wydajność 
chodników i wymogi w zakresie działań naprawczych po 
zmianach klimatu; RIMAROCC – Zarządzanie ryzykiem dla 
dróg w zmieniających się warunkach klimatycznych; SWAMP 
– Zapobieganie wodom burzowym – Metody przewidywania 
szkód powodowanych przez strumienie wody w chodnikach 
i przy chodnikach na terenach nizinnych. Projekt ten jest 
kontynuowany jako ERA-NET Road II w ramach 
powiększonego konsorcjum dzięki funduszom z siódmego 
programu ramowego UE w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego.  

http://www.eranetroad.o 
rg/ 

 

Europejska baza 
danych na temat 
ekstremalnych 
zjawisk 
meteorologicznych  

Baza danych na temat ekstremalnych zdarzeń 
meteorologicznych w Europie. Może się przydać do 
określania ogólnej podatności przedsięwzięć.  

http://www.essl.org/ESW 
D/ 

 

NatCatSERVICE  Baza danych opartych na ubezpieczeniach i analizie ok. 1000 
zdarzeń rocznie. Zgromadzonych informacji można użyć do 
dokumentacji i analizy ryzyka i tendencji w zakresie rozmiaru 
i intensywności poszczególnych zdarzeń stanowiących 

http://www.munichre.co 
m/en/reinsurance/busine 
ss/non- 
life/georisks/natcatservic 

http://www.eea.europa.e/
http://www.climsave.eu/
http://www.emdat.be/
http://www.eranetroad.o/
http://www.essl.org/ESW
http://www.munichre.co/
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naturalne zagrożenia w różnych częściach świata.  e/default.aspx 

 

Krajowe strategie 
adaptacyjne (EEA)  

Aktualna baza danych na temat postępów państw 
członkowskich UE w zakresie realizacji unijnej białej księgi 
dotyczącej adaptacji. Jest to dobre źródło informacji 
o działaniach podejmowanych w poszczególnych krajach.  

http://www.eea.europa.e 
u/themes/climate/national-
adaptation-strategies 

 

Krajowe badania 
klimatu Holandia  

Wspólna strona internetowa holenderskiego programu 
planowania przestrzennego zmian klimatu i programu 
badawczego Wiedza dla klimatu. Dzięki programowi 
planowania przestrzennego zmian klimatu wspólnoty i ludzie 
mogą nauczyć się wspólnie więcej w praktyce w czasie 
planowania przestrzennego w zakresie takich tematów jak: 
scenariusze klimatyczne, łagodzenie, adaptacja, integracja 
i komunikacja. Z kolei program badawczy Wiedza dla klimatu 
prowadzi do podniesienia poziomu wiedzy i usług, 
koncentrując się na ośmiu aspektach o kluczowym 
oddziaływaniu na środowisko, umożliwiając uodpornienie 
Holandii na zmiany klimatu.  

http://www.climateresea 
rchnetherlands.nl/ 

 

Miejska adaptacja do 
zmian klimatu 
w Europie 
i interaktywne mapy 
ze sprawozdania Eye 
on Earth (EEA)  
 

Sprawozdanie zawiera informacje na temat wyzwań i szans, 
przed jakimi stoją miasta oraz na temat odpowiednich 
krajowych i europejskich strategii. Towarzyszy mu szereg 
interaktywnych map ze sprawozdania Eye on Earth, w tym 
mapa ryzyka wystąpienia fali upałów w europejskich 
miastach, mapa zalewania obszarów przybrzeżnych oraz 
mapa pokazująca udział terenów zielonych i niebieskich.  

http://www.eea.europa.e 
u/publications/urban-
adaptation-to-climate-change 
http://eea.maps.arcgis.co 
m/apps/PublicGallery/ind 
ex.html?appid=1573f2f08 
3824a34a5640bd04e098 
248&group=b9052eb339 
264f64b1eb75f6244eccdf 

 

Różnorodność biologiczna   

 

ALARM ALARM (Assessing LArge Scale Risks for Biodiversity with 
Tested Methods – ocena zagrożeń dla różnorodności 
biologicznej o dużym zakresie za pomocą sprawdzonych 
metod) to projekt badawczy, w ramach którego opracowano 
i sprawdzono metody i procedury oceny zagrożeń dla 
środowiska o szerokim zakresie w celu zminimalizowania 
pośredniego i bezpośredniego negatywnego wpływu działań 
człowieka. 

http://www.alarmproject 
.net/alarm/ 

 

Centrum danych na 
temat różnorodności 
biologicznej (EEA)  

Repozytorium szerokiej gamy danych i informacji 
odnoszących się do różnorodności biologicznej. Zawiera ono 
wszystkie aktualne zmiany w związku z różnorodnością 
biologiczną dokonane przez Europejską Agencję Środowiska 
i jest dobrym meta-źródłem informacji o nowościach 
w europejskiej polityce na rzecz różnorodności biologicznej i 
sprawozdawczości.  

http://www.eea.europa.e 
u/themes/biodiversity/dc 

 

Strefa danych Birdlife  Aktualna strona zawierająca informacje na temat gatunków 
i siedlisk na terenach w całej UE (i poza nią).  

http://www.birdlife.org/d 
atazone/ 

 

Europejski system 
informacji 
o różnorodności 
biologicznej, BISE 
(EEA)  

Baza danych na temat wszystkich istotnych źródeł informacji 
o różnorodności biologicznej w Europie. Jest to dobre źródło 
wskaźników i map z różnych instytucji europejskich.  

http://biodiversity.europ 
a.eu/data 

 

Europejskie Centrum 
Tematyczne ds. 
różnorodności 
biologicznej, ETC/BC 
(EEA)  

ETC/BD to międzynarodowe konsorcjum współpracujące 
z Europejską Agencją Środowiska na podstawie ramowej 
umowy partnerskiej. W serii sprawozdań i szeregu baz 
danych prezentuje ono ekspercką wiedzę 
i sprawozdawczość.  

http://bd.eionet.europa.e 
u/ 

http://www.eea.europa.e/
http://www.climateresea/
http://www.eea.europa.e/
http://eea.maps.arcgis.co/
http://www.alarmproject/
http://www.eea.europa.e/
http://www.birdlife.org/d
http://biodiversity.europ/
http://bd.eionet.europa.e/
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Globalny serwis 
informacyjny nt. 
różnorodności 
biologicznej  

Publicznie dostępne dane na temat różnorodności 
biologicznej, w tym na temat występowania gatunków oraz 
ich systematyki. Jest to bardzo szczegółowe źródło informacji 
na temat gatunków i dobry wskaźnik potencjalnego 
występowania gatunków w całej Europie do wykorzystania 
przy ustalaniu zakresu. Potwierdzenie występowania może 
jednak wymagać badania na miejscu.  

http://data.gbif.org/welc 
ome.htm 

 

Międzyrządowa 
platforma 
różnorodności 
biologicznej i funkcji 
ekosystemu (IPBES)  

Zadaniem IPBES jest zbliżanie do siebie kręgów naukowych 
i osób odpowiedzialnych za wyznaczenie kierunków polityki, 
a także umożliwianie i zwiększanie korzystania ze zdobyczy 
nauki przy wyznaczaniu kierunków polityki. IPBES stworzyła 
mechanizm mający na celu wypełnienie luk w powiązaniach 
między nauką a polityką w zakresie różnorodności 
biologicznej i funkcji ekosystemu.  

http://www.ipbes.net/ 

 

MACIS  MACIS (Minimisation of and Adaptation to Climate Change 
Impacts on BiodiverSity – Minimalizowanie i adaptacja do 
oddziaływania zmian klimatu na różnorodność biologiczną) 
to projekt badawczy, w ramach którego podsumowano 
obecną wiedzę na temat oddziaływania zmian klimatu na 
różnorodność biologiczną i opracowano metody oceny 
potencjalnego oddziaływania w przyszłości.  

http://macis-
project.net/index.html 

 

Przeglądarka sieci 
Natura 2000 (EEA)  

Informacje o sieci Natura 2000 we wszystkich państwach 
członkowskich UE.  

http://natura2000.eea.eu 
ropa.eu/ 

 

RESPONSES  Celem projektu badawczego RESPONSES jest określenie 
i ocena zintegrowanych odpowiedzi unijnej polityki 
klimatycznej, które prowadzą do osiągnięcia ambitnych 
celów środowiskowych i łagodzących i które jednocześnie 
ograniczają podatność UE na oddziaływanie zmian klimatu, 
których nie można uniknąć.  

http://www.responsespr 
oject.eu/ 

Ogólne 

 

Dane i mapy 
(Europejska Agencja 
Środowiska)  

Dostęp do map, wskaźników, baz danych i wykresów 
Europejskiej Agencji Środowiska.  

http://www.eea.europa.e 
u/data-and-maps 

 

EUROSTAT  Baza danych z szeroką gamą danych środowiskowych, 
ekonomicznych i społecznych.  

http://epp.eurostat.ec.eu 
ropa.eu/portal/page/port 
al/eurostat/home 

 

EUROSTAT  
Profile krajów  

Dane dotyczące krajów odnoszące się do różnych tematów, 
takich jak zmiany klimatu, emisje i działalność sektorów.  

http://epp.eurostat.ec.eu 
ropa.eu/guip/introAction.do 

 

EUROSTAT  
Wskaźniki 
zrównoważonego 
rozwoju  

Eurostat stosuje wskaźniki zrównoważonego rozwoju do 
monitorowania unijnej strategii zrównoważonego rozwoju 
w swoim publikowanym co dwa lata sprawozdaniu. 
Wskaźniki są pogrupowane w dziesięciu tematach 
obejmujących m.in. zmiany klimatu i zasoby naturalne 
i zawierają informacje na poziomie państw członkowskich.  

http://epp.eurostat.ec.eu 
ropa.eu/portal/page/port 
al/sdi/indicators 

 

Grupa ds. Obserwacji 
Ziemi (GEO)  

Globalna baza danych na temat szeregu aspektów 
środowiskowych, w tym zmian klimatu i różnorodności 
biologicznej.  

http://geossregistries.inf 
o/holdings.htm 

 

Wskaźniki (EEA)  Wskaźniki i informacje na temat środowiska Europy.  http://www.eea.europa.e 
u/data-and-
maps/indicators#c7=all&c 
5=&c0=10&b_start=0 

 

http://data.gbif.org/welc
http://natura2000.eea.eu/
http://www.responsespr/
http://www.eea.europa.e/
http://epp.eurostat.ec.eu/
http://epp.eurostat.ec.eu/
http://epp.eurostat.ec.eu/
http://geossregistries.inf/
http://www.eea.europa.e/
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Załącznik 3: Narzędzia pomagające włączyć kwestie zmian klimatu 

i różnorodności biologicznej do OOŚ 

 

Niniejszy załącznik zawiera przegląd niektórych narzędzi i podejść, które można wykorzystać do 

lepszej oceny zmian klimatu i różnorodności biologicznej w ramach oceny oddziaływania na 

środowisko. Lista nie jest wyczerpująca – istnieją także inne narzędzia, które mogą okazać się 

przydatne31. Niektóre narzędzia i podejścia można wykorzystać do lepszej oceny konkretnych 

aspektów zmian klimatu i różnorodności biologicznej (np. kalkulatory emisji gazów cieplarnianych 

i przeglądy ekologiczne), podczas gdy inne mają bardziej ogólne zastosowanie. Niektóre odnoszą się 

do konkretnych etapów oceny oddziaływania na środowisko, a inne do całego procesu oceny. 

To, które narzędzia i podejścia okażą się istotne i przydatne przy konkretnej ocenie oddziaływania 

na środowisko, będzie zależało od konkretnych uwarunkowań przedsięwzięcia (np. jego rodzaju, 

lokalizacji, natury lokalnego środowiska itp.) i jego potencjalnych skutków. Okoliczności te będą 

determinowały rodzaj, poziom szczegółowości i charakter analizy odpowiedniej dla danej oceny, a 

więc i właściwe narzędzia. Decyzję o wykorzystaniu któregokolwiek z tych narzędzi do OOŚ należy 

podjąć na jak najwcześniejszym etapie, najlepiej na etapie ustalania zakresu. 

Nazwa  Opis Uwagi odnośnie 
stosowania 

Źródło dodatkowych informacji 

Kompensowanie 
utraty 
różnorodności 
biologicznej  

Kompensowanie utraty 
różnorodności biologicznej to 
podejście, które ma na celu 
zrekompensowanie utraty 
siedlisk i gatunków, której nie 
można uniknąć, wynikającej z 
inwestycji. Choć nie są one 
sformalizowane w każdym 
państwie członkowskim, istnieją 
konkretne przepisy dotyczące 
kompensacji w ramach 
dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko 
oraz dyrektywy siedliskowej – 
art. 6 ust. 4.  

Praktyka ta rozwija się w 
całej Europie. Do 
aktualnych przykładów 
należy strategia ochrony 
różnorodności 
biologicznej z 2011 r., 
która odnosi się do 
kontynuowania przez 
Komisję wcześniejszych 
zobowiązań. Państwa 
członkowskie 
prawdopodobnie będą 
działały w tym obszarze 
zgodnie ze swoim 
uznaniem w ramach 
polityki europejskiej.  

Program kompensacji prowadzony 
przez świat biznesu:  
http://bbop.forest-
trends.org/index.php 
Stanowisko na temat kompensacji 
BirdLife International: 
http://www.birdlife.org/eu/pdfs 
/2010_BHDTF_position_Biodiver 
sity_offsets.pdf 
Studium wykonalności Komisji 
Europejskiej: 
http://ec.europa.eu/environmen 
t/enveco/pdf/eftec_habitat_tec 
hnical_report.pdf 
Źródło wiadomości, danych i analiz 
dotyczących rynków i płatności za 
funkcje ekosystemów: 
http://www.ecosystemmarketpl 
ace.com/ 

                                                           
31 Strona internetowa IAIA wiki zawiera bardziej ogólne narzędzia i koncepcje związane z wykonywaniem oceny 
oddziaływania na środowisko: http://www.iaia.org/iaiawiki/.  
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Mapa wstępnej 
weryfikacji 
różnorodności 
biologicznej  

Mapy wstępnej weryfikacji 
stanowią rodzaj analizy 
przestrzeni skupiającej się na 
określeniu siedlisk w okolicy 
danego przedsięwzięcia. Na ich 
podstawie ocenia się stosunkową 
wartość siedlisk 
z uwzględnieniem szerszych 
tendencji i prawdopodobnego 
oddziaływania przedsięwzięcia. 
Część decyzji podjętej na 
podstawie wstępnej weryfikacji 
powinny stanowić informacje na 
temat potencjalnie znaczących 
skutków wymagających uwagi.  

Mapy te przydają się na 
etapie wstępnej 
weryfikacji i ustalania 
zakresu do określania 
potencjalnych obszarów 
różnorodności 
biologicznej o wyższej 
wartości, które można 
wykorzystać jako 
rozwiązania alternatywne.  

Może się do tego przydać kilka 
źródeł informacji 
zaprezentowanych w załączniku 2, 
jednak większe znaczenie mają tu 
specjalistyczna ocena 
i doświadczenie innych 
zainteresowanych stron.  

(Pilotażowa) 
analiza śladu 
węglowego (EBI)  

Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI) opracował metodologię 
oceny śladu węglowego 
finansowanych przez niego 
przedsięwzięć dostosowaną do 
poszczególnych sektorów. 
Większość przedsięwzięć 
Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego emituje gazy 
cieplarniane do atmosfery, czy to 
bezpośrednio (np. spalanie 
paliwa lub emisje z procesu 
produkcji), czy też pośrednio 
(przez nabywaną energię 
elektryczną lub cieplną). Ponadto 
wiele przedsięwzięć prowadzi do 
ograniczania lub zwiększania 
ilości emisji w porównaniu 
z sytuacją, w której tych 
przedsięwzięć by nie było, zwaną 
punktem odniesienia.  
 
Metodologia ta ma dwa cele:  
 
• ocena bezwzględnej ilości 
emisji gazów cieplarnianych 
przez przedsięwzięcia 
finansowane przez Europejski 
Bank Inwestycyjny oraz  
 
• ocena zmian w ilości emisji 
w porównaniu do punktu 
odniesienia, zwana względną 
ilością emisji.  

Wszechstronny 
praktyczny poradnik dla 
pracowników 
Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego 
pracujących nad 
pilotażowymi obliczeniami 
śladu węglowego.  

Europejski Bank Inwestycyjny  

Poziomy ufności  Poziomy ufności to skuteczne 
podejście do wyrażania 
niepewności, które można 
stosować do rozważania 
potencjalnego oddziaływania 
zmian klimatu.  

Coraz częściej 
oddziaływanie zmian 
klimatu pokazuje się w 
postaci scenariuszy 
prawdopodobieństwa, 
które można przedstawić 
za pomocą poziomów 
ufności.  

Scenariusze klimatyczne różnią się 
pod względem poziomu ufności – 
np. Międzyrządowy Zespół ds. 
Zmian Klimatu udziela informacji 
na temat konkretnych poziomów 
ufności mających zastosowanie 
w różnych ocenach.  

Zarządzanie 
ryzykiem 
związanym 

Systematyczny proces 
stosowania zarządzeń 
administracyjnych, organizacji 

Termin ten jest pochodną 
bardziej ogólnego terminu 
„zarządzanie ryzykiem” 
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z klęskami 
żywiołowymi  

i umiejętności oraz zdolności 
operacyjnych do wdrażania 
strategii, polityki i lepszego 
radzenia sobie z problemami 
w celu ograniczenia 
negatywnego oddziaływania 
zagrożeń i prawdopodobieństwa 
wystąpienia klęsk żywiołowych.  

i odnosi się do konkretnej 
kwestii ryzyka związanego 
z klęskami żywiołowymi. 
Zarządzanie ryzykiem 
związanym z klęskami 
żywiołowymi ma na celu 
uniknięcie, ograniczenie 
lub przeniesienie 
negatywnych skutków 
zagrożeń poprzez 
działania i środki 
skupiające się na 
zapobieganiu, łagodzeniu 
i zapewnianiu gotowości. 

Przeglądy 
ekologiczne  

Przeglądy ekologiczne 
prowadzone przez 
profesjonalnych ekologów mogą 
pomóc w określaniu i opisywaniu 
ekosystemów, siedlisk 
i gatunków obecnych na danym 
terenie. Umożliwia to określenie 
siedlisk lub gatunków 
znajdujących się pod ochroną 
oraz wskazuje osobom 
odpowiedzialnym za 
przedsięwzięcie potrzebę 
ograniczenia szkód dla obszarów 
różnorodności biologicznej 
o wyższej wartości, których 
można uniknąć oraz znalezienia 
obszarów, na których można by 
ją było zwiększyć32.  

Skala i rodzaj wymaganej 
wiedzy eksperckiej będą 
różne dla różnych 
przedsięwzięć 
w zależności od lokalnych 
uwarunkowań. Wykonany 
na wczesnym etapie 
przegląd ekologiczny 
może zaoszczędzić czas 
i wysiłki na późniejszych 
etapach realizacji 
przedsięwzięcia, 
pozwalając na wczesną 
identyfikację pewnych 
gatunków i siedlisk 
wymagających szczególnej 
ochrony lub środków 
łagodzących. Należy także 
uwzględnić wymogi 
prawne danego państwa 
członkowskiego 
wynikające z dyrektywy 
ptasiej i dyrektywy 
siedliskowej.  

Istnieje bardzo wielu 
konsultantów, którzy mogą 
przeprowadzić przegląd 
ekologiczny.  

                                                           
32 zob. m. in. art. 135 oraz  237-242 ustawy Prawo ochrony środowiska 
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Podejścia oparte na 
ekosystemie  

Przywracanie i ochrona 
różnorodności biologicznej i 
funkcji ekosystemów oraz 
zarządzanie nimi przynosi 
społeczności ludzkiej liczne 
korzyści. Podejścia oparte na 
ekosystemie przyczyniają się do 
ochrony i przywracania 
naturalnych ekosystemów przez 
zachowywanie lub zwiększanie 
zasobów węgla, ograniczanie 
emisji wywołanych degradacją 
i utratą ekosystemów oraz 
zapewnianie opłacalnej ochrony 
przed niektórymi zagrożeniami 
wynikającymi ze zmian klimatu.  

Podejścia oparte na 
ekosystemie można 
stosować jako opłacalne 
rozwiązania alternatywne 
wobec przedsięwzięć 
infrastrukturalnych lub ich 
części.  

Powiązane informacje ze strony DG 
ds. Środowiska, w tym następujące 
sprawozdania:  
 
• W kierunku strategii w sprawie 
zmian klimatu, funkcji 
ekosystemów i różnorodności 
biologicznej 
http://ec.europa.eu/enviro 
nment/nature/pdf/discussi 
on_paper_climate_change. 
pdf  
 
• Ocena potencjalnych podejść 
opartych na ekosystemie do 
adaptacji do zmian klimatu i ich 
łagodzenia w Europie  
http://ec.europa.eu/enviro 
nment/nature/climatechan 
ge/pdf/EbA_EBM_CC_Final 
Report.pdf  
 
Powiązane informacje na stronie 
internetowej Konwencji 
o różnorodności biologicznej:  
http://www.cbd.int/climate/  

Podejście oparte na 
funkcjach 
ekosystemu  

Funkcje ekosystemu mogą 
stanowić nowe narzędzie do 
wykorzystania w ramach oceny 
oddziaływania na środowisko 
przy zastosowaniu koncepcji 
opracowanych w ramach 
Milenijnej oceny ekosystemów.  

Funkcje ekosystemów 
można wykorzystać 
zwłaszcza przy rozważaniu 
alternatywnych rozwiązań 
i środków łagodzących 
w ramach OOŚ.  

Milenijna ocena ekosystemów 
(MEA) (2005 r.) Ekosystemy 
a dobrobyt ludzkości: Synteza. 
Island Press, Waszyngton.  
http://www.maweb.org/en/inde 
x.aspx  
Światowy Instytut Zasobów 
(2008 r.) Funkcje ekosystemu: 
Poradnik dla osób 
odpowiedzialnych za 
podejmowanie decyzji 
http://www.wri.org/publication/ 
ecosystem-services-a-guide-for- 
decision-makers  
Sheate W, Eales R, Daly E, 
Murdoch A, i Hill C (2008), Studium 
przypadku dot. opracowywania 
narzędzi i metodologii na rzecz 
podejścia opartego na 
ekosystemie: Thames Gateway 
Green Grids, Project report 
NR0109, Londyn, Defra, 2008 r., 
dostępne na stronie  
http://randd.defra.gov.uk/Docu 
ment.aspx?Document=NR0109_ 
7429_FRP.pdf  

Ocena wartości 
funkcji ekosystemu  

Ocena wartości ekonomicznej 
funkcji ekosystemu znacznie się 
rozwinęła jako potencjalne 
narzędzie do wykorzystania 
w ramach oceny oddziaływania. 
Ostatnie analizy w ramach 
badania ekonomiki ekosystemów 

Nakłady czasu i środków 
na ocenę wartości 
ekosystemu są znaczne, 
co może wpłynąć na 
możliwość realizacji takiej 
wyceny przy ocenie 
oddziaływania w sytuacji 

W rozdziale 6 badania ekonomiki 
ekosystemów i różnorodności 
biologicznej dla osób 
odpowiedzialnych za wyznaczenie 
kierunków polityki na poziomie 
lokalnym i regionalnym rozważa się 
ocenę wartości w ramach OOŚ (i 
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i różnorodności biologicznej oraz 
różnych państw członkowskich 
wykazały, że podejście to może 
pokazać w sposób jasny i 
wyraźny wartość ekonomiczną 
różnorodności biologicznej. 
Teoretycznie pozwoliłoby to na 
lepsze zrozumienie społecznego 
oddziaływania przedsięwzięcia. 
Ocena wartości to pożyteczne 
narzędzie, jednak 
najskuteczniejszym 
wykorzystaniem koncepcji funkcji 
ekosystemu w ramach oceny 
oddziaływania może być samo 
pokazanie, że środowisko jest dla 
nas ważne, a nie wycenienie jego 
znaczenia.  

ograniczonych zasobów. 
Można co prawda odnieść 
istniejącą wycenę do 
innego przedsięwzięcia, 
ale jest to trudne, a 
rezultat ma jedynie 
wartość poglądową w 
związku z kontekstualnym 
charakterem środowiska 
różnych przedsięwzięć. 
Wartość niektórych 
funkcji ekosystemu (np. 
funkcji zaopatrzeniowych) 
można wycenić 
stosunkowo łatwo, co 
może pomóc w niektórych 
ocenach.  

SOOŚ):  
http://www.teebweb.org/local- 
and-regional-policy-makers- 
report/  
Przewodnik po ocenie wartości 
funkcji ekosystemu (Wielka 
Brytania):  
http://www.defra.gov.uk/enviro 
nment/natural/ecosystems- 
services/valuing-ecosystem- 
services/  

Wskaźniki 
przeliczenia ilości 
gazów 
cieplarnianych  

Narzędzie zarządzane przez 
brytyjski Departament żywności, 
środowiska i spraw wiejskich 
(Defra) w formacie Excel pozwala 
na uwzględnianie całkowitych 
emisji gazów cieplarnianych 
związanych z szeroką gamą 
materiałów i działań. Działania te 
obejmują zużycie paliwa, 
elektryczności, procesy, 
transport i mrożenie.  

Narzędzie opracowano na 
potrzeby Wielkiej Brytanii, 
ale można je stosować 
także w innych miejscach 
ze względu na szeroką 
gamę parametrów, do 
których można podstawić 
dowolne dostępne dane. 
Może się ono przydać do 
ustalania zakresu oraz 
rozważania rozwiązań 
alternatywnych.  

Arkusz kalkulacyjny można pobrać 
ze strony:  
http://archive.defra.gov.uk/envi 
ronment/business/reporting/pdf 
/110807-guidelines-ghg- 
conversion-factors.xls  

Kalkulatory emisji 
gazów 
cieplarnianych  

Kalkulatory emisji pozwalają na 
ustalenie ilości całkowitej emisji 
gazów cieplarnianych (lub często 
samego dwutlenku węgla) 
z danego działania lub 
przedsięwzięcia jako całości. 
Emisje można obliczyć dla etapu 
funkcjonowania lub budowy 
przedsięwzięcia. Istnieją rożne 
kalkulatory, które zwykle bazują 
na ekwiwalentach emisji gazów 
cieplarnianych dla pewnych 
wskaźników, takich jaki zużycie 
energii.  

W zależności od skali 
przedsięwzięcia może być 
wskazane zaangażowanie 
konsultantów; z narzędzi 
internetowych można 
natomiast skorzystać przy 
mniejszych 
przedsięwzięciach. Należy 
zauważyć, że niektóre 
kalkulatory skupiają się na 
emisjach z transportu i nie 
zawsze będą właściwe dla 
wszystkich przedsięwzięć.  

Istnieje wiele poradni 
obsługujących lub 
udostępniających kalkulatory 
emisji gazów cieplarnianych, które 
można wykorzystać 
w poszczególnych 
przedsięwzięciach. Są to m.in.:  
http://www.carbonindependent. 
org/ 
http://www.oneplanetliving.net/ 
?s=carbon+calculator  
Światowy Instytut Zasobów 
i Światowa Rada Biznesu na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju 
opracowały i obsługują:  
http://www.ghgprotocol.org/  
– stronę internetową zawierającą 
szeroką gamę sektorowych 
kalkulatorów emisji gazów 
cieplarnianych i powiązanych 
narzędzi/studiów przypadku.  

GIS i analiza 
przestrzenna  

Systemy informacji geograficznej 
(GIS) wykorzystywane do analizy 
przestrzennej okazały się cennym 
narzędziem do wyrażania i 
określania oddziaływania 
przedsięwzięć na środowisko. 
Istnieje szeroka gama 
dostępnych systemów informacji 
geograficznej i ich zastosowań, 

Charakter wymaganego 
systemu informacji 
geograficznej będzie 
zależał od skali 
przedsięwzięcia i celu 
analizy. Jest to 
wszechstronna technika 
stosowana do analizy 
różnych czynników 

System informacji geograficznej 
jest w dużym stopniu uzależniony 
od dostępnych danych; 
potencjalne użyteczne źródła 
informacji i danych z całej Europy 
przedstawiono w załączniku 2.  

http://www.carbonindependent/
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które można dopasować do skali 
poszczególnych przedsięwzięć 
i dostępnych środków.  

morfologicznych lub 
technicznych albo do 
wspomagania konsultacji.  

Narzędzie do 
planowania działań 
przystosowawczych 
GRaBS  

GRaBS (Green and blue space 
adaptation for urban areas and 
eco towns – Przystosowanie 
zielonych i niebieskich terenów 
na rzecz obszarów miejskich i 
ekologicznych miasteczek) to 
internetowy zestaw narzędzi 
(opracowany w ramach 
programu INTERREG IV C) 
prezentujący przestrzennie różne 
aspekty zagrożeń związanych ze 
zmianami klimatu i podatność na 
nie. Rozdzielczość danych jest 
stosunkowo niska, ale może się 
on przydać do zrozumienia 
szerszej podatności regionów.  

Narzędzie to przydaje się 
na etapie ustalania 
zakresu oraz określania 
regionalnych tendencji 
w zakresie pewnych 
zagrożeń związanych 
z klimatem. Jego obecny 
zakres obejmuje jednak 
tylko ograniczoną liczbę 
lokalizacji (partnerów 
GRaBS).  

http://www.ppgis.manchester.a 
c.uk/grabs/start.html  

Zielona 
infrastruktura  

Termin „zielona infrastruktura” 
odnosi się do podejścia opartego 
na ekosystemie w kontekście 
przestrzennym. Można ją 
zdefiniować jako strategicznie 
zaplanowaną i zrealizowaną sieć 
zielonych terenów i elementów 
środowiska o wysokiej jakości. 
Powinna być zaprojektowana 
i zarządzana jako wielofunkcyjny 
zasób zdolny do oferowania 
szerokiej gamy korzyści 
i pełnienia różnorodnych funkcji. 
Zielona infrastruktura obejmuje 
obszary przyrodnicze i pół-
przyrodnicze, elementy i tereny 
zielone na obszarach wiejskich, 
miejskich, lądowych, wód 
słodkich, terenów przybrzeżnych 
i morskich. Obszary chronione 
w ramach sieci Natura 2000 
stanowią rdzeń zielonej 
infrastruktury. Zgodnie 
z założeniem będącym podstawą 
zielonej infrastruktury dany 
teren może często przynosić 
jednocześnie liczne korzyści. 
Udoskonalając zieloną 
infrastrukturę, można 
zachowywać lub tworzyć cenne 
elementy krajobrazu, które nie 
tylko mają dużą wartość 
z perspektywy różnorodności 
biologicznej, łagodzenia zmian 
klimatu i adaptacji do nich, ale 
też przyczyniają się do pełnienia 
funkcji ekosystemu, takich jak 
zapewnianie czystej wody, żyznej 
gleby i atrakcyjnych miejsc 
rekreacji. Jednocześnie zielona 
infrastruktura może być czasem 

Koncepcja ta przydaje się 
przy rozważaniu 
rozwiązań alternatywnych 
i środków łagodzących.  

http://ec.europa.eu/environmen 
t/nature/ecosystems/index_en.h 
tm  
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opłacalną alternatywą lub 
uzupełniać szarą infrastrukturę 
i intensywne użytkowanie 
gruntów.  

Narzędzie do 
zintegrowanej 
oceny 
różnorodności 
biologicznej (IBAT) 
dla biznesu  

Narzędzie to udostępnia 
aktualne informacje na temat 
różnorodności biologicznej, które 
mogą pomóc przy ocenie 
oddziaływania. 

Do zastosowań 
biznesowych wymagana 
jest rejestracja.  

https://www.ibatforbusiness.org 
/login  

Narzędzie do 
zintegrowanej 
oceny 
różnorodności 
biologicznej (IBAT) 
dla planowania 
ochrony przyrody 
i badań 

IBAT dla planowania ochrony 
przyrody i badań to innowacyjne 
narzędzie stworzone, by ułatwiać 
dostęp do szeregu globalnych 
i krajowych warstw danych, m.in. 
na temat granic obszarów 
chronionych, indeksów 
różnorodności siedlisk 
i gatunków czy obszarów 
kluczowych dla różnorodności 
biologicznej, które mogą się 
przydać do badań i planowania 
ochrony przyrody. 

Polecane dla kręgów 
akademickich 
i badawczych zajmujących 
się ochroną przyrody. 

https://www.ibat- 
alliance.org/ibat-conservation/ 

Ocena cyklu życia 
(LCA)  

Ocena cyklu życia to technika 
służąca do badania całkowitego 
oddziaływania na środowisko 
konkretnych działań od samego 
początku do samego końca. Ma 
to szczególne znaczenie 
w przypadku zmian klimatu, gdyż 
emisje gazów cieplarnianych 
uwalniają się często na etapie 
budowy. Ocena cyklu życia może 
obejmować pełną, szczegółową 
ocenę całości oddziaływania lub 
być mniej szczegółowa i nie 
skupiać się na konkretnych 
ilościach emisji związanych ze 
stosowanymi materiałami i ich 
prawdopodobnym 
oddziaływaniem na środowisko. 
Na przykład drewno uzyskane 
w odpowiedzialny sposób 
powoduje mniejsze emisje niż 
stal i wiąże się z ogólnie 
mniejszym oddziaływaniem na 
różnorodność biologiczną niż 
drewno niecertyfikowane. Ocenę 
taką mogą wykonywać  
konsultanci lub też można jej 
dokonać wewnętrznie.  

Pełna ocena cyklu życia 
może być bardzo 
kosztownym 
i czasochłonnym 
procesem, ale pewne 
elementy przedsięwzięcia 
mogły otrzymać już taką 
ocenę w przeszłości, 
a informacje te można 
wykorzystać w ramach 
oceny oddziaływania na 
środowisko. Można też 
rozważyć ocenę 
jakościową potencjalnego 
oddziaływania pełnego 
cyklu życia w oparciu 
o dostępne informacje, 
np. na temat rodzajów 
materiałów. Ocena cyklu 
życia przydaje się 
zwłaszcza na etapie oceny 
oddziaływania w ramach 
OOŚ przy rozważaniu 
alternatywnych rozwiązań 
poprzez określenie 
najistotniejszych 
elementów 
przedsięwzięcia 
z perspektywy 
różnorodności 
biologicznej i zmian 
klimatu. 

Internetowe repozytorium 
narzędzi do oceny cyklu życia:  
http://www.dantes.info/Tools& 
Methods/Software/enviro_soft_ 
SW.html  
Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji Europejskiej oferuje 
wprowadzenie do oceny cyklu 
życia i udostępnia centrum 
zasobów dotyczących oceny cyklu 
życia:  
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainf 
ohub/introduction.vm  

Analiza sieci  Analiza sieci to skuteczny sposób 
na rozpatrzenie złożonych 
systemów poprzez połączenie 
przyczyn i oddziaływania za 
pomocą łańcucha przyczynowo-

Podejście to można 
stosować do stwierdzenia 
prawdopodobnego 
oddziaływania i korzyści 
związanych ze zmianami 

Analiza sieci zwykle zależy od 
zastosowania wiedzy i opinii 
eksperckiej oraz właściwego 
określenia i połączenia przyczyn 
i skutków.  
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skutkowego. Koncepcja ta bazuje 
na założeniu, że między 
elementami przedsięwzięcia 
a wynikami środowiskowymi 
istnieją połączenia, które można 
określić. Pozwala to na 
opracowanie działań, które mogą 
prowadzić do osiągnięcia 
pożądanych celów, takich jak 
ograniczenie oddziaływania lub 
udoskonalenie.  

klimatu i różnorodnością 
biologiczną, określając ich 
wyniki za pomocą 
łańcucha przyczynowo-
skutkowego. Najlepiej 
przeprowadzać analizę na 
etapie ustalania zakresu, 
ale można ją także 
rozciągnąć na późniejsze 
etapy oceny.  

Zarządzanie 
ryzykiem  

Rozważając kwestię zmian 
klimatu warto jest rozpatrywać 
potencjalne oddziaływanie 
z perspektywy jego 
prawdopodobieństwa i zakresu. 
Te dwa komponenty składają się 
na ryzyko. Takie spojrzenie 
można osiągnąć na przykład 
rozważając 
prawdopodobieństwo 
oddziaływania (jak 
prawdopodobne jest to, że 
podnoszący się poziom mórz 
wpłynie na przedsięwzięcie) w 
odniesieniu do zakresu tego 
oddziaływania (jak wielki będzie 
prawdopodobny wpływ 
podnoszącego się poziomu mórz 
na przedsięwzięcie). Zrozumienie 
tych dwóch elementów jest 
niezbędne do ograniczenia 
podatności i zwiększenia 
odporności.  

Dzięki rozpatrzeniu 
prawdopodobieństwa 
i zakresu w ramach oceny 
oddziaływania 
na środowisko można 
poinformować 
zainteresowane strony 
o podatności 
przedsięwzięcia 
i konieczności podjęcia 
działań 
przystosowawczych – 
o dostępnych 
rozwiązaniach 
alternatywnych 
i wymaganym 
monitorowaniu.  

Podatność na zmiany klimatu 
(infrastruktura kanalizacyjna 
Vancouver ): 
http://www.metrovancouver.or 
g/planning/ClimateChange/Clim 
ateChangeDocs/Vulnerability_cli 
mate_change.pdf  
Porady Międzynarodowego 
Związku dla Ocen Oddziaływania 
(IAIA) w zakresie zarządzania 
ryzykiem:  
http://www.iaia.org/iaiawiki/ra. 
ashx  

Wszechstronne 
podejmowanie 
decyzji (RDM)  

Celem tej koncepcji jest 
uwzględnienie podatności 
i możliwości przystosowania 
przedsięwzięcia, a nie samo 
przewidywanie jego 
oddziaływania. Przykładem może 
być rozważenie, jakie 
okoliczności pogodowe mogłyby 
uczynić drogę niefunkcjonalną 
(na przykład powodzie, zmiany 
temperatury itp.). Po ustaleniu 
podatności dla przedsięwzięcia 
wspieranego przez ocenę 
oddziaływania na środowisko 
można rozważyć potencjalne 
rozwiązania alternatywne, które 
mogą ograniczyć tą podatność. 
Będzie to obejmowało ocenę 
innych elementów, takich jak 
koszt i potencjalny wpływ na 
inne kwestie w ramach OOŚ, 
w tym na różnorodność 
biologiczną.  

Wszechstronne 
podejmowanie decyzji 
przydaje się zwłaszcza 
przy rozważaniu 
oddziaływania zmian 
klimatu na 
przedsięwzięcie i należy je 
włączyć do etapu 
rozważania 
alternatywnych projektów 
przedsięwzięcia oraz do 
oceny oddziaływania na 
środowisko. Podejście to 
stosuje się powszechnie 
przy projektowaniu 
przedsięwzięć, jednak 
ocena oddziaływania na 
środowisko umożliwia 
wyraźniejsze 
i skuteczniejsze 
połączenie z kwestią 
zmian klimatu.  

Wszechstronne podejmowanie 
decyzji i zmiany klimatu:  
http://www.rdcep.org/  
Powiązane publikacje:  
http://www.rand.org/internatio 
nal_programs/pardee/pubs/futu 
res_method/exploratory.html  

Scenariusze  Scenariusze obejmują 
scenariusze zmian klimatu (np. 
scenariusze Międzyrządowego 

Scenariusze skutecznie 
uwzględniają zmiany 
punktu odniesienia – 

Możliwe do zastosowania 
europejskie zasoby obejmują 
informacje na stronie internetowej 
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Zespołu ds. Zmian Klimatu) oraz 
scenariusze społeczno-
gospodarcze/alternatywnej 
przyszłości. Oceniają one 
odporność przedsięwzięć 
i środowiska w perspektywie 
długoterminowej. Scenariusze są 
odpowiedzią na brak pewności.  

zarówno pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania klimatu na 
przedsięwzięcie, jak 
i zmian w szerszym 
kontekście społeczno-
gospodarczym, w którym 
funkcjonuje 
przedsięwzięcie. Mogą 
one też pomagać w 
ocenie rozwiązań 
alternatywnych.  

Europejskiej Agencji Środowiska:  
http://www.eea.europa.eu/the 
mes/scenarios/scenarios-and- 
forward-studies-eea-activities  
http://www.eea.europa.eu/the 
mes/scenarios/intro  
http://scenarios.ew.eea.europa. 
eu/  

Obszary wpływu 
i łańcuchy 
w ekosystemie  

Obszary wpływu ustala się za 
pomocą narzędzi przestrzennych 
oceniających potencjalne skutki 
przedsięwzięcia poza jego 
określonymi granicami. 
Koncepcje te wykorzystują takie 
narzędzia jak analiza sieci, ale 
odnoszą je do przestrzeni. Wiąże 
się to z rozpatrywaniem 
pośredniego wpływu na 
ekosystemy niższego szczebla lub 
powiązane ekosystemy, na 
przykład na to w jaki sposób 
zmiana w poborze wody wpłynie 
na systemy w dole rzeki, w jaki 
sposób większe pylenie wpłynie 
na mętność środowisk niższego 
szczebla, w jaki sposób usunięcie 
jednego rodzaju siedliska 
wpłynie na sąsiednie.  

Koncepcja ta przydaje się 
zwłaszcza na etapie 
kwalifikowania 
przedsięwzięcia i ustalania 
zakresu oraz do określania 
skutków pośrednich i 
wtórnych. Wymaga ona 
zrozumienia możliwego 
oddziaływania 
i łańcuchów przyczynowo-
skutkowych. Powiązanym 
narzędziem jest analiza 
sieci. Koncepcja ta 
przydaje się także przy 
rozważaniu rozwiązań 
alternatywnych i ich 
oddziaływania.  

Przydatnych może się okazać kilka 
źródeł informacji 
zaprezentowanych w załączniku 2, 
jednak większe znaczenie mają tu 
specjalistyczna ocena 
i doświadczenie innych 
zainteresowanych stron.  

Dane techniczne  Dane i parametry techniczne 
udostępnione przez 
producentów sprzętu mogą 
obejmować informacje na temat 
emisji dla każdej jednostki 
produkcyjnej, zużycia 
energii/zapotrzebowania na 
energię itp.  

Informacje od dostawców 
sprzętu można 
wykorzystać do oceny 
zakresu i znaczenia 
ogólnych emisji gazów 
cieplarnianych przez 
przedsięwzięcie i sposobu 
ich ograniczenia.  

Istnieje wiele możliwych do 
wykorzystania źródeł tego typu 
danych i danych porównawczych 
dla różnych rodzajów powszechnie 
używanego sprzętu, m.in.:  
http://www.carbontrust.co.uk/c 
ut-carbon-reduce- 
costs/products- 
services/technology- 
advice/pages/office- 
equipment.aspx  

Ocena podatności  Ocena podatności to proces 
określania, ustalania ilości 
i priorytetyzacji (ustalania 
rankingu) podatności w systemie. 
Ocena podatności ma wiele 
wspólnego z oceną ryzyka. Ocenę 
przeprowadza się zwykle według 
następujących kroków:  
• katalogowanie dóbr 
i możliwości (zasobów) 
w systemie,  
• przypisanie tym zasobom wagi i 
wartości liczbowej (lub 
przynajmniej miejsca 
w rankingu),  
• określenie podatności lub 
potencjalnych zagrożeń dla 

Ocena podatności 
przydaje się po przyjęciu 
podejścia opartego na 
odporności wobec zmian 
klimatu. Należy włączyć ją 
do dowolnej skutecznej 
oceny zmian w 
środowisku stanowiącym 
punkt odniesienia oraz 
rozwiązań alternatywnych 
w celu zbadania, w jaki 
sposób zmieni się 
środowisko, jeśli plan lub 
program nie zostanie 
wdrożony oraz 
w odniesieniu do różnych 
rozwiązań 

Climate Change Clearing House. 
Informacje techniczne na temat 
oceny podatności na zmiany 
klimatu:  
http://www.theclimatechangecl 
earinghouse.org/Resources/Tech 
Brief/default.aspx  
  
Scanning the Conservation 
Horizon: Przewodnik po ocenie 
podatności na zmiany klimatu 
(Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzikiej Fauny i Flory, Waszyngton, 
D.C., 2011 r.):  
www.nwf.org/vulnerabilityguide  
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każdego zasobu, 
• ograniczenie lub 
wyeliminowanie 
najpoważniejszych podatności  
najcenniejszych zasobów.  
  

alternatywnych. Można ją 
więc stosować do oceny 
rozwiązań alternatywnych 
oraz do określania i 
wyboru tych cechujących 
się największą 
odpornością.  
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