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Adaptacja w UE
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62%

38%

kraje posiadające strategie adaptacyjne

kraje NIEposiadające strategii adaptacyjnych

Źródło: EEA Report No 4/2014 National adaptation policy processes in European countries — 2014 



Badanie świadomości Polaków 2014 r.

Kto powinien podejmować działania na rzecz 

minimalizacji niekorzystnych skutków zmian 

klimatu?

Nieco ponad jedna trzecia Polaków uważa,  że takie 

działania powinny podejmować przede wszystkim 

władze centralne, rząd (37 %).

Jedna czwarta respondentów oczekuje działań ze 

strony władz samorządowych 

i wojewódzkich (24%).
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86% Polaków uważa, 
że zmiany klimatu 
to ważny problem 24



SPA 2020 – odpowiedź na zagrożenia 

klimatyczne

wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, 

które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach 

i obszarach w okresie do roku 2020;

koresponduje z obowiązującymi strategiami  rozwoju

i jednocześnie stanowi ich niezbędne uzupełnienie w 

kontekście adaptacji;

wykazuje jako największe zagrożenie dla gospodarki

i społeczeństwa ekstremalne zjawiska pogodowe, będące 

pochodnymi zmian klimatycznych; 

wskazuje system realizacji SPA2020, identyfikując 

podmioty odpowiedzialne oraz wskaźniki monitorowania 

i oceny realizacji celów; 

wskazuje grupy działań adaptacyjnych, obejmujących 

przedsięwzięcia techniczne, zmiany regulacji prawnych, 

wdrożenie systemów monitoringu odnoszących się do 

poszczególnych dziedzin i obszarów oraz szerokie 

upowszechnianie wiedzy na temat koniecznej zmiany 

zachowań gospodarczych. 
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Wrażliwe sektory i obszary:

Zagrożenie dla gospodarki i 

społeczeństwa: 

nawalne deszcze, powodzie, 

podtopienia, osunięcia ziemi, fale 

upałów, susze, huragany, 

osuwiska itp.

Budownictwo

Gosp. wodna

Leśnictwo

Rolnictwo

Strefa wybrzeża

Turystyka

Energetyka

Górnictwo

Różnorodność

biologiczna

Zdrowie Miasta

Transport



SPA 2020 - wdrażanie 

rola MŚ

wspieranie zaangażowania samorządów 

regionalnych  i lokalnych w proces wdrażania 

SPA 2020 (sieć współpracy, portal KLIMADA);

zapewnianie właściwego ukierunkowania działań 

adaptacyjnych w programach w ramach polityki 

spójności UE, z uwzględnieniem odporności na

zmiany klimatu powstającej/modernizowanej

infrastruktury;

wspieranie koncentracji wysiłków adaptacyjnych w miastach m.in. poprzez 

zaangażowanie w prace nad KPM wspólnie z MIR, właściwe ukierunkowanie 

środków UE, konferencje dla miast;

zapewnianie możliwości finansowania działań adaptacyjnych na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym w ramach systemu funduszy środowiskowych 

NFOŚiGW i wfośigw poprzez odpowiednie ukierunkowanie zakresu interwencji 

funduszy w perspektywie do roku 2020.

5



Miasta – „lokomotywy rozwoju”

W szczegółowym celu 4. SPA 2020 (Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego 

i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu) podkreślono wrażliwość miast na zmiany 

klimatu i ich znaczenie w procesie adaptacji. 
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Ponad 60% ludności Polski żyje w miastach, które są 

głównymi ośrodkami działalności gospodarczej i 

kulturalnej, centrami innowacji oraz miejscem 

zatrudnienia. 

Wysoki poziom urbanizacji oznacza, że zmiany klimatu 

będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast i na 

kondycję ekonomiczną całych państw, jak również 

na jakość życia ich mieszkańców. 

W miastach wojewódzkich, które należą do grupy miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców jest generowana 

ponad połowa polskiego PKB.

Konieczność przygotowania tych obszarów do możliwych zmian i zagrożeń stanowi 

wyzwanie zarówno dla samorządów lokalnych jak i dla ich mieszkańców.



Zagrożenie dla miast
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Opady - deszcze nawalne i susze

powodzie i podtopienia 

niedobory wody

gwałtowne burze

Występowanie ekstremów 

temperaturowych

miejska wyspa ciepła (MWC)

inwersje termiczne

smog (kwaśny i fotochemiczny)

Zaburzenia cyrkulacji powietrza 

w mieście

brak lub ograniczone 

przewietrzanie

kaniony miejskie

Zjawiska te mogą występować samodzielnie, lecz często 

obserwuje się ich silne powiązania, a co za tym idzie, wzmocnienie 

zagrożeń i wynikających z nich negatywnych skutków. 



Zagrożenie dla miast – teoria czy 

praktyka

28.04.2015r na wschodzie, południu i w centrum wystąpienie 

nawalnego deszczu o natężeniu 30-40 mm. Po trwającej zaledwie 

kilkanaście minut nawałnicy podtopionych zostało wiele ulic. Przez 

kilka godzin nieprzejezdna była między innymi droga krajowa nr 72. 

Podtopienia zostały spowodowane wysokim stopniem uszczelnienia 

powierzchni.

Sytuacja meteorologiczna w kraju dn. 28.04.15r. 

8Brzeziny po nawałnicy [źródło: http://m.wiadomosci.gazeta.pl]



PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2

- zagospodarowanie wód opadowych

Projekty polegające na zagospodarowaniu wód opadowych 

obejmą m.in. budowę i modernizację systemów zbierania, 

zatrzymania i retencjonowania wody opadowej, 

budowę/modernizację sieci kanalizacji deszczowej (wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą),  jak również likwidację 

uszczelniania gruntu na obszarach miejskich.
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Adaptacja w miastach

- komplementarność projektów
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Obecnie realizowane 

działania informacyjne MŚ
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utworzenie 

nieformalnej sieci 

współpracy w ramach 

urzędów 

wojewódzkich i 

urzędów miast 

powyżej 100 tys. 

mieszkańców;

przygotowanie i 

publikacja infografik

i broszur nt. adaptacji 

do zmian klimatu 
(dostępne na stronie 

klimada.mos.gov.pl).

zapewnienie przepływu informacji i dobrych praktyk 

pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we 

wdrażanie SPA 2020 poprzez portal KLIMADA; 



GRUPA ROBOCZA DS. 

ADAPTACJI DO ZMIAN 

KLIMATU



CELE funkcjonowania Grupy 

CEL 1: Operacjonalizacja/wdrażanie Strategicznego planu 

adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do 2030 (SPA 2020).

CEL 2: Wsparcie mainstremingu adaptacji na poziom 

regionalny poprzez wskazanie kierunków działań 

adaptacyjnych, które powinny zostać uwzględnione w 

dokumentach strategicznych tworzonych na poziomie 

wojewódzkim. 

CEL 3: Wsparcie procesu monitoringu i raportowania 

z realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym 

działań adaptacyjnych.

CEL 4: Stworzenie forum współpracy i wymiany 

doświadczeń pomiędzy jednostkami szczebla krajowego 

i regionalnego oraz współpracy międzynarodowej.

CEL 5: Wsparcie realizacji projektu dot. adaptacji do zmian 

klimatu w miastach pow. 100 tys. mieszkańców 

(POIiŚ 2014-2020)
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ZAKRES funkcjonowania Grupy (1/5)
Operacjonalizacja/wdrażanie Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do 2030 (SPA2020).

Identyfikacja obszarów niezbędnych 

działań legislacyjnych (obok 

wskazanych w SPA 2020) w celu 

modyfikacji prawa i właściwego 

uwzględnienia w nim kwestii adaptacji 

do zmian klimatu,

Zapewnienie uwzględnienia kwestii 

adaptacji do zmian klimatu w 

regionalnych/lokalnych dokumentach 

planistycznych i decyzjach.
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CEL 1 JEDNOSTKI PLANOWANE DO 

WŁĄCZENIA:
przedstawiciele Urzędów 

Marszałkowskich, 

MSW i MAiC – realizujące działania 

związane nadzorem nad jednostkami 

reagowania w momencie wystąpienia sytuacji 

kryzysowej, 

MIR - odpowiedzialny za politykę spójności i 

programy operacyjne, 

przedstawiciele innych resortów. 

OCZEKIWANE REZULTATY:
szczegółowa analiza i identyfikacja obszarów wymagających w pierwszej kolejności 

interwencji legislacyjnej na poziomie krajowym; 

przygotowanie wytycznych, rekomendacji  i analiz do uchwalania/zmiany prawa miejscowego 

(na poziomie regionalnym i lokalnym) w szczególności w  zakresie zagospodarowania 

przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych



ZAKRES funkcjonowania Grupy (2/5)
Wsparcie mainstremingu adaptacji na poziom regionalny

Prowadzenie prac  nad ujednoliceniem i 

skoordynowaniem systemu 

prowadzenia polityki adaptacyjnej na 

szczeblu regionalnym; 

Zapewnienie uwzględnienia kwestii 

adaptacji do zmian klimatu w 

regionalnych/lokalnych dokumentach 

strategicznych.
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CEL 2
JEDNOSTKI PLANOWANE 

DO WŁĄCZENIA:
przedstawiciele Urzędów 

Marszałkowskich, 

MSW, MAiC i MIR, 

przedstawiciele Urzędów Miast. 

OCZEKIWANE REZULTATY:
wypracowanie wspólnej metodyki uwzględnienia kwestii adaptacyjnych na szczeblu 

regionalnym,

wskazanie kierunków działań adaptacyjnych, które powinny zostać uwzględnione w 

dokumentach strategicznych tworzonych na poziomie wojewódzkim,

opracowanie wytycznych do tworzenia regionalnych strategii adaptacyjnych do zmian 

klimatu (w zależności  decyzji właściwych organów wykonawczych na poziomie 

wojewódzkim).



ZAKRES funkcjonowania Grupy (3/5)
Wsparcie procesu monitoringu i raportowania z realizowanych na poziomie 

regionalnym i lokalnym działań adaptacyjnych.

Prowadzenie prac nad poprawą 

poziomu dostępnych danych poprzez 

uzupełnianie braków wiedzy i danych nt. 

adaptacji,

Stworzenie solidnej bazy wiedzy nt. 

mierników adaptacyjnych na poziomie 

regionalnym/lokalnym
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CEL 3

JEDNOSTKI PLANOWANE 

DO WŁĄCZENIA:
przedstawiciele Urzędów 

Marszałkowskich, 

MSW, MAiC i MIR, 

GUS,

przedstawiciele innych resortów,

ew. przedstawiciele instytucji 

zagranicznych – w celu wymiany wiedzy. 

OCZEKIWANE REZULTATY:
wypracowanie propozycji mierników służących monitorowaniu polityki adaptacyjnej na 

poziomie regionalnym (w tym również w zakresie szkód oraz kosztów i korzyści 

związanych z przystosowaniem),

przygotowanie odpowiednich tłumaczeń/ opracowań/ ekspertyz/poradników niezbędnych 

do prowadzenia monitoringu działań adaptacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym,

włączenie w realizację międzynarodowych projektów dot. monitoringu adaptacji na 

poziomie regionalnym.



ZAKRES funkcjonowania Grupy (4/5)
Stworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami szczebla 

krajowego i regionalnego oraz współpracy międzynarodowej.

Stworzenie forum współpracy pomiędzy 

organami poziomu krajowego i regionalnego 

poprzez rozwijanie zainicjowanej sieci punktów 

kontaktowych na poziomie regionalnym,

Nawiązanie współpracy, wymiana informacji i 

korzystanie z wiedzy, doświadczeń w zakresie 

realizowanych działań adaptacyjnych z 

partnerami zagranicznymi, w szczególności w 

odniesieniu do obszarów miejskich. 

17

CEL 4

JEDNOSTKI PLANOWANE 

DO WŁĄCZENIA:
przedstawiciele Urzędów 

Marszałkowskich, 

MSW, MAiC i MIR, 

przedstawiciele innych resortów,

przedstawiciele Urzędów Miast, 

przedstawiciele odpowiadających 

jednostek zagranicznych. 

OCZEKIWANE REZULTATY:
zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami szczebla krajowego i regionalnego;

przygotowanie propozycji współpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie wymiany 

informacji i doświadczeń – np. w formie propozycji odbycia wizyt studyjnych w tym 

również w zakresie planowania działań związanych z przeciwdziałaniem klęskom 

żywiołowym; 

przygotowanie, publikacja i promocja wypracowanych metodyk, wytycznych, „best

practices" krajowych i zagranicznych w zakresie działań adaptacyjnych.



ZAKRES funkcjonowania Grupy (5/5)
Wsparcie realizacji projektu dot. adaptacji do zmian klimatu 

w miastach pow. 100 tys. mieszkańców 

Udział w przygotowaniu projektu 

pozakonkursowego z POIiŚ 14-20 dot. miast 

pow.100 tys. Mieszkańców,

Wspieranie miast w procesie adaptacji 

(również w przypadku miast poniżej 100 tys. 

mieszkańców),

Rozpowszechnianie i promowanie informacji 

/materiałów dot. zagadnień będących 

przedmiotem prac grupy.
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CEL 5

JEDNOSTKI PLANOWANE 

DO WŁĄCZENIA:
przedstawiciele Urzędów 

Marszałkowskich, 

MSW, MAiC i MIR, 

przedstawiciele GIOŚ, KG PSP,

przedstawiciele innych resortów, 

przedstawiciele Urzędów Miast. 

OCZEKIWANE REZULTATY:
zaangażowanie Grupy jako instytucji doradczej w odniesieniu do zakresu planowanego 

projektu,

rekomendacje w procesie przygotowania SIWZ.



Propozycje zagadnień prac Grupy 

Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

Zarządzanie wodą deszczową w miastach 

Zieleń jako narzędzie do zarządzania wodą deszczową - nasadzenie lasu 

Usuwanie starych przydrożnych drzew w celu uniknięcia katastrof drogowych podczas wichur.

Spotkania Grupy powinny obejmować również specyfikę działań adaptacyjnych w ujęciu 

regionalnym, m.in. planowanie przestrzenne i strategiczne na poziomie regionalnym i lokalnym z 

uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji oraz ocenę wpływu zmian klimatu na gospodarkę, w tym 

na rolnictwo, różnorodność biologiczną i lasy z uwzględnieniem możliwości pojawienia się 

gatunków inwazyjnych.

Wrażanie celów i kierunków działań w procesie adaptacji do zmian klimatu, które zawarto w SPA 

2020 opracowanym przez Ministerstwo Środowiska.

Zlecenie profesjonalnego tłumaczenia dokumentów/przewodników unijnych w zakresie zmian 

klimatu 

Uwzględnienie zmian klimatu w przygotowaniu inwestycji - wsparcie MŚ w opracowaniu Poradnika.

Rozszerzenie prac grupy o dyskusję i konsultacje "Poradnika przygotowania inwestycji z 

uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na 

klęski żywiołowe", przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska. 

Sposoby umieszczenia aspektów dot. zmian klimatu w dokumentach strategicznych, trendy dot. 

zmian klimatu, polityka informacyjna.

Stworzenie podstaw prawnych dających możliwość skoordynowania działań regionalnych w 

zakresie zmian klimatu 

…
19



Kto powinien być zaangażowany 

w pracę grupy? 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

KZGW, RZGW i WZMiUW, w związku ze specyfiką 

poruszanych tematów związanych z adaptacją , których 

duża część będzie związana z wodami, retencją, 

działaniami na rzekach i w dolinach rzecznych.

Istotne będzie zaangażowanie w prace Grupy, oprócz 

jednostek samorządów województw, również samorządy 

miast wojewódzkich oraz wojewódzkie biura planowania 

przestrzennego.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

zapraszam na naszą stronę 

klimada.mos.gov.pl


