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Obserwowane zmiany klimatu i ich 

skutki – wymiar globalny 

Wzrost temperatury globalnej obserwowany zwłaszcza od 
ostatniej dekady XX wieku sprzyja wzrostowi intensywności i 
częstotliwości wielu zjawisk klimatycznych i pochodnych. 

Należą do nich ekstremalne zjawiska pogodowe w tym m.in 
tornada, grad, błyskawice, burze piaskowe, fale upałów, ulewy i 
burze. 

W ostatnim stuleciu średnia temperatura powietrza przy 
powierzchni ziemi wzrosła o 0,74°C i nadal notuje się szybki jej 
wzrost.

Wieloletnie dane obserwacyjne wskazują, że obszary lądowe 
na obu półkulach ocieplają się szybciej niż oceany. W ostatnich 
dwóch dziesięcioleciach tempo wzrostu temperatury było 
dwukrotnie wyższe nad lądem niż nad oceanem, wynosiło 
odpowiednio 0,27°C i 0,13°C  na dziesięciolecie. 
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Skutki zmian klimatu w Europie

Zmiany klimatu są wyraźnie widoczne na obszarze Europy. 

W ostatnich dziesięcioleciach, choć można wskazać również korzystne następstwa 
ocieplenia klimatu, przyniosły wiele niekorzystnych skutków dla systemów fizycznych 
i biologicznych, w tym dla systemów wodnych, ekosystemów, rejonów nadbrzeżnych 
oraz dla zdrowia i ludności. 

Z konsekwencjami coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych zmagają się 
wszystkie regiony kontynentu. Powolne oddalone w czasie zmiany warunków 
klimatycznych będą zagrażały w szczególności przez podniesienie się poziomu 
morza wybrzeżom morskim. Skutki te staną się wyraźniejsze w następnych 
dziesięcioleciach wraz ze wzrostem ocieplenia. 

Skutki obecnych i przyszłych zmian klimatu są i będą znacząco zróżnicowane na 
terenie Europy, w różnym stopniu odczuwalne w systemach i sektorach. 

Najbardziej będą uciążliwe dla regionów słabiej rozwiniętych, posiadających mniejsze 
możliwości adaptacji do zachodzących zmian. Zwiększająca się wraz z ociepleniem 
klimatu częstotliwość i intensywność groźnych zjawisk pogodowych spowoduje 
wzrost strat ekonomicznych liczonych w miliardach euro i stanowi wielkie zarażenie 
dla zdrowia i życia ludzkiego. 
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Wykaz zdarzeń katastrofalnych we 

Europie w latach 1998-2009  (wg 

EEA)

Rodzaj zdarzenia Liczba 

przypadków

Liczba ofiar Ogólnie straty 

(w mld Euro)

Lawiny 8 130 0,742

Susze 8 0 4,940

Osuwiska 9 212 0,551

pożary lasów 35 191 6,917

trzęsienia ziemi 46 18 864 29,205

ekstremalne temperatury 101 77 551 9,962

Burze 155 729 44,338

Powodzie 213 1 126 52,173

Wulkany 1 0 0,004

Razem: 576 98 803 148,832
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Zdarzenia ekstremalne w Europie 

– komentarz do zestawienia EEA 

Według zestawienia Europejskiej Agencji Środowiska skutków zdarzeń 
katastrofalnych dotykających Europę pod koniec XX wieku trzy zjawiska ekstremalne 
powinny być szczególnie uwzględniane 

w strategiach adaptacyjnych- upały, powodzie i burze (w tym deszcze nawalne)

- ze względu na częstotliwość występowania (82% zjawisk), wielkość strat materialnych 
(71,6%) i liczbę ofiar śmiertelnych. Zjawiska te stanowią największe zagrożenie dla życia i 
zdrowia mieszkańców Europy. Liczba ofiar ekstremalnych zjawisk kilkakrotnie przekracza 
liczbę ofiar trzęsień ziemi. Okazuje się, 

że najgroźniejszym zjawiskiem z punktu widzenia życia człowieka są fale upałów, 
które w latach 1998-2009 stały się przyczyną śmierci 77 551 osób w Europie.

W rozwiniętych krajach europejskich powodzie i burze powodowały największe straty 
materialne, przekraczające znacznie wartość zniszczeń wywołanych trzęsieniami 
ziemi.

Prognozowane na koniec XXI wieku zmiany warunków klimatycznych w Europie 
wykazują duże zróżnicowanie przestrzenne warunkujące stopień oddziaływania 
klimatu na gospodarkę, środowisko i życie ludności.
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Zmiany średniej rocznej temperatury 

dla okresu 2071-2100
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Zmiany średniej rocznej sumy 

opadów w okresie 2071-2100
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Najważniejsze skutki zmian klimatu w 

regionie Europy Środkowo -

Wschodniej

Regiony Oddziaływanie/skutek zmian klimatu

Europa Środkowo-

Wschodnia

 zwiększenie częstotliwości temperatur

ekstremalnych,

 zmniejszenie opadów w okresie letnim,

 częstsze występowanie powodzi w okresie

zimowym,

 wzrost temperatury wody,

 zwiększenie zmienności plonowania roślin

uprawnych,

 zwiększenie zagrożenia pożaru lasów,

 zmniejszenie stabilności lasu.
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Zmiana warunków klimatycznych 

pomiędzy rokiem 2001 a 2030 dla 

wybranych 3 miast Polski

Wskaźniki

klimatyczne

Wrocław Łódź Suwałki

2010 2030 2010 2030 2010 2030

Temperatura

średnia roczna

9,02 9,48 8,34 8,81 7,09 7,63

Liczba dni z

temperaturą <0oC

98,68 93,81 103,30 98,56 121,50 115,30

Liczba dni z

temperaturą

>25oC

39,42 46,57 34,71 41,67 23,99 30,90

Liczba stopniodni

<17oC

3106 2988 3340 3213 3748 3582

Długość okresu

weg.>5oC (w

dniach)

253 262 235 246 216 221

Max opad

dobowy (w mm)

28,90 31,00 24,38 23,22 25,62 25,87

Dł okresów

suchych <1mm (w

dniach)

20,48 21,38 21,44 22,99 20,24 22,70

Dł okresów

mokrych >1mm (

w dniach)

7,30 7,49 7,05 7,19 8,06 8,09

Liczba dni z

pokrywą śnieżną

66,86 55,49 83,36 71,34 104,50 93,19
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Mitygacja i adaptacja do zmian 

klimatu 
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Prace grupy roboczej ds. oceny 

oddziaływania na środowisko w 

kontekście zagadnień dotyczących 

klimatu

Grupa  opiniuje oraz współpracuje przy tworzeniu dokumentów 
Ministerstwa Środowiska na temat klimatu w procesach OOŚ. 

W roku 2015 DZR wypracował we współpracy z GR OOŚ listy 
sprawdzające do dokumentacji OOŚ/SOOŚ w zakresie zagadnień 
klimatycznych dla projektów kierowanych do dofinansowania w 
ramach funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Opiniowanie Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem 
zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz 
odporności na klęski żywiołowe. 

Planowana jest również szersza współpraca przy pracach Grupy 
Pilotażowej ww. Poradnika, w ramach prac której skonsultowano i 
zaopiniowano wkład do Instrukcji do wzoru Wniosku o 
dofinansowanie - Inwestycje w infrastrukturę/inwestycje 
produkcyjne Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 w części dotyczącej zagadnień klimatycznych (punkt D,E oraz 
F). Projekt instrukcji został przygotowany przez DZR.

Warsztat klimatyczny.
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PORADNIK PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI 

z uwzględnieniem zmian klimatu, ich 

łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz 

odporności na klęski żywiołowe

Poradnik został przygotowany przez Departament 
Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska. Duży 
wkład w opiniowanie Poradnika wniosły Prace Grupy 
Pilotażowej Poradnika, w tym przedstawiciele Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. 

Poradnik  nie stanowi źródła prawa, dlatego informacje w nim 
zawarte nie mają charakteru wiążącego. Poradnik przedstawia 
zbiór wskazówek oraz wskazuje zasady mające na celu pomóc 
inwestorom, a w tym beneficjentom funduszy UE w 
perspektywie finansowej 2014-2020,  w przygotowaniu 
inwestycji (projektów) oraz/lub w sporządzeniu aplikacji o 
fundusze  UE w zakresie zagadnień dotyczących adaptacji oraz 
mitygacji zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe. 
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Zakres i adresaci Poradnika 

Planowany 
załącznik

listy sprawdzające 
postępowanie 
OOŚ/SOOŚ w 

zakresie klimatu, dla 
instytucji 

oceniających wnioski 
o dofinansowanie.

wszystkie etapy cyklu 
życia przedsięwzięć

(od strategii po 
rozbiórkę )

wszystkie etapy 
przygotowania 
przedsięwzięć 
(od strategii po 

decyzję 
środowiskową)

• beneficjenci przygotowujący 

projekty do dofinansowania z 

funduszy UE z Perspektywy 

Finansowej 2014-2020

• organy wydające decyzję 

środowiskową, pozwolenie na 

inwestycję oraz opiniujące i 

uzgadniające w postępowaniu 

OOŚ 

• właściwe instytucje oceniające 

i finansujące projekty 

(IW,IP,IZ). 

ZAKRES PORADNIKA ODBIORCY 

PORADNIKA



Zakres szczegółowy Poradnika, 

zarys i cele

14

Określenie wskazówek 
i metodologii obliczeń 

uwzględniających 
zagadnienia klimatyczne 

w procesie przygotowania 
przedsięwzięć na etapach:

Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny 
oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, a w tym w zakresie: 

1. mitygacji oddziaływań na klimat,

2. adaptacji do zmian klimatu, uwzględniającej podejście 
ekosystemowe,

3. odporności na klęski żywiołowe. 

Analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć, a w tym analizy 
kosztów zewnętrznych emisji gazów cieplarnianych (GHG), obliczenia 
śladu węglowego, a także analizy odporności/podatności przedsięwzięć 
(projektów) na zmiany klimatu i klęski żywiołowe, CBA lub CEA (cost-
effectiveness analysis when there are not significanticant externalities)

Analizy ryzyka przedsięwzięć (w tym uwzględnienie analizy ryzyka 
zmian klimatu oraz wystąpienia klęsk żywiołowych)

Analizy opcji przedsięwzięć (wariantów, uwzględniających m.in. wpływ 
na klimat i zmian klimatu na projekt oraz jego wrażliwość na klęski 
żywiołowe),



Układ treści Poradnika

15Słownik podstawowych pojęć 

Część VI

Ślad węglowy projektów, metodologia oceny emisji oraz zróżnicowania emisji GHG

Część V

Wytyczne w zakresie uodpornienia podatnych inwestycji na zmiany klimatu

Część IV

Wytyczne dotyczące uwzględnienia zagadnień dotyczących zmian klimatu w Studium Wykonalności oraz Analizie kosztów i 
korzyści (AKK) 

Część III

Włączanie problematyki zmiany klimatu z elementami różnorodności biologicznej do strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko

Część II

Włączanie problematyki zmiany klimatu z elementami różnorodności biologicznej do ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Część I

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE



Pilotaż 
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• W dniu 15 czerwca 2015r. MŚ rozpoczął pilotaż z kilkoma 

beneficjentami należącymi do kilku branż/sektorów 

polegający na przygotowaniu praktycznej dokumentacji 

projektowej/aplikacyjnej na podstawie Poradnika oraz 

instrukcji do formularza o dofinansowanie.

• W lipcu i sierpniu 2015. przygotowano w konsultacji z Grupą 

pilotażową horyzontalną instrukcję do formularza wniosku o 

dofinansowanie dla perspektywy finansowej 2014-2020. 

• Grupa pilotażowa zaopiniowała Poradnik oraz wniosła do 

niego szereg uwag. 

• Nowa wersja Poradnika została opublikowana w 

październiku 2015r. Uwzględniono w tej wersji uwagi i opinie 

wniesione w ramach prac GP. 

• Pilotaż będzie kontynuowany jeszcze w 2016r. 

• Wyniki pilotażu będą miału wpływ na dopracowanie 

Poradnika od strony praktycznej na podstawie studiów 

przypadków. 

• Z uwagi na specyfikę i konieczność na obecnym etapie 

rozróżnienia sposobu ujęcia zagadnień dotyczących zmian 

klimatu w zależności od stopnia zaawansowania/dojrzałości 

projektu, w miarę możliwości do pilotażu zostały włączone 

projekty dojrzałe oraz projekty na wcześniejszym etapie 

przygotowania.

Na podstawie pilotażu powstanie Podręcznik dobrych 

praktyk dla kilku branż lub aneks do Poradnika 

uwzględniający wyniki „case studies” (bardziej praktyczne 

wskazówki dotyczące przygotowania analiz klimatycznych 

w różnych sektorach i branżach). 



Warsztat klimatyczny – czerwiec 

2016r. 

Pierwszego dnia poruszone będą sprawy ogólne dot. zmian klimatu przy 
wsparciu eksperta zajmującego się zagadnieniami z tego obszaru.

Drugiego dnia – ocena oddziaływania na środowisko pod kątem kwestii 
klimatycznych z udziałem 1-2 beneficjentów z grupy pilotażowej, którzy 
zaprezentują swoje przemyślenia i doświadczenia przy tworzeniu dokumentacji 
dotyczącej klimatu w projekcie. Beneficjenci grupy pilotażowej mają zarówno 
projekty z gotową dokumentacja aplikacyjną oraz z już złożonymi wnioskami, są 
również beneficjenci, którzy są dopiero na etapie wstępnym pozyskiwania tej 
dokumentacji. Dlatego też planowane jest omówienie zarówno projektu 
przygotowanego jak i nieprzygotowanego.

Prawdopodobnie zostanie również zaproszony przedstawiciel z Holandii, który 
odniesie się do zagadnień klimatycznych oraz przedstawiona zostanie dobra 
praktyka na przykładzie projektu realizowanego w Chorwacji. 

Planowane jest również zaproszenie ekspertów z Inicjatywy Jaspers, którzy 
podzielą się wiedzą i udzielą wskazówek do ujęcia kwestii klimatu w OOŚ, jak i 
dokumentacji aplikacyjnej. 

W ramach zajęć planowany jest warsztat praktyczny mający na celu omówienie 
konkretnego przykładu projektu, prawdopodobnie wykorzystany zostanie projekt 
beneficjenta z grupy pilotażowej. 

Trzeci dzień będzie poświęcony wizycie studyjnej.
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Główne etapy przygotowania projektu, 

na których należy przeprowadzić 

analizę ryzyka klimatycznego

Analiza ryzyka klimatycznego powinna być prowadzona 

przede wszystkim na następujących etapach 

przygotowania projektu: 

opracowanie koncepcji,

wybór technologii,

studium wykonalności,

ocena oddziaływania na środowisko, 

opracowania projektów budowlanych. 

18



Dziękuję za uwagę! 
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