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Protokół ze spotkania
G rupy Roboczej ds. Ocen O ddziaływ ania na Ś rodow isko
W arszaw a, 28 czerw ca 2016 r.

Rozpoczęcie spotkania - Agata Moździerz, P rzew odnicząca G rupy Roboczej ds. Ocen
O ddziaływania na Środowisko, powitała uczestników i przedstaw iła program spotkania.
Przedstawiła inform acje nt. pracy G rupy (w tym uczestnictwo w opiniow aniu poradnika).
Nadm ieniła, że je st to kolejne spotkanie G rupy dotyczące zagadnień klim atycznych w ocenach
oddziaływ ania na środowisko. W prow adzając do spotkania podkreśliła zagadnienia wdrażania
analizy ryzyka klim atycznego projektu i proces oceny klim atycznej.
Dośw iadczenia holenderskie w przygotow aniu inw estycji odpornych na zm iany klim atu
oraz

sposoby

ograniczenia

ryzyka

klim atycznego

w

przedsięw zięciach

(ryzyko

niedostatecznej odporności na zm ienn ość oraz zm iany klim atu oraz ryzyko znaczącego
w pływ u na klim at i jego zm iany (em isje gazów cieplarnianych)) na różnych etapach
przygotow ania przedsięw zięć, w tym planow anie, strategiczna ocena oddziaływ ania na
środow isko, projektow anie, ocena oddziaływ ania na środow isko, budowa, eksploatacja
i zam ykanie/likw idacja przedsięw zięć.

Prelegenci:
- G erbrand van Bork - N etherlands W a ter Partnership, specjalista w dziedzinie finansow ania
projektów oraz organizacji w spółpracy w konstrukcji publiczno - pryw atnego partnerstwa;
- Edyta W iśniew ska - N etherlands W a ter Partnership, koordynator w spółpracy zagranicznej,
region Europy.
Edyta W iśniew ska

przedstawiła

główne

cele organizacji oraz dośw iadczenia

z

działalności, w tym program dla Delty, program dla rzek. O m ówiła także strukturę w Holandii,
w której je s t 12 prowincji oraz 24 dyrekcje ds. w odnych. Podkreśliła zapew nienie jak
najw iększego poziom u bezpieczeństwa, duże znaczenie lokalnej w iedzy eksperckiej oraz chęć
dzielenia się w iedzą i korzystania z dośw iadczeń innych krajów. P rzedstawiła przykłady
m iędzynarodow ej współpracy. Polska je st jednym z krajów partnerskich priorytetow ych w
zakresie wody. Przykładem je st w spółpraca dot. Strategii na rzecz W arty w Poznaniu.
G erbrand van

Bork przedstaw ił proces

przygotow ania

projektów zw iązanych z

klim atem w świetle gospodarki w różnych krajach. Zagadnienia kluczowe to adaptacja do
zm ian klim atu, bezpieczeństw o wód i dostęp do w ody pitnej.
Z aprezentow ał holenderskie podejście do Delty. P rzedstaw ił proces planow ania oraz
rolę narzędzi, w tym analizy kosztów i korzyści, ooś i sooś a także proces w drożenia projektów
holenderskich. Dodał także, że Ustawa na rzecz przygotow ania program u dla Delty jest
corocznie aktualizow ana. Program dotyczy bezpieczeństw a wód i dostępu do w ody pitnej do

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności

PARTNERSTWO
Ś r o d o w i s k o d u r o z w o iu

2050 r. Jednym ze składników ustawy o Delcie je st Fundusz Delty, zapew niający finansow anie
dostępności w ody pitnej, inwestycji, konserwacji i utrzym ania. W

procesie planowania

przywiązuje się dużą wagę do analizy kosztów i korzyści oraz rozwiązań w ariantow ych.
G erbrand van Bork podkreślił, że badanie w rażliw ości klimatu nie je st proste, w ym agane je s t
dużo danych, w oparciu o które przygotow yw ane są scenariusze, następuje identyfikacja
problem ów i rozwiązań. W ykorzystyw ane są analizy wpływu, m odele hydrologiczne, dane GIS.
Analizie podlega w pływ na rozwój dem ograficzny, gospodarczy, zdrowie, zniszczenia itd. Dla
każdego

wpływu

nietechniczne
krytycznej

trzeba

zdefiniow ać

rozwiązania.

infrastruktury,

P relegent
oraz

działania

konieczne

do

podjęcia,

przedstaw ił przykłady działań.

sposobów

ochrony

tych

system ów

techniczne

i

P oruszył kw estię
np.

m ożliw ość

w ykorzystyw ania m ateriałów, które przepuszczają wodę deszczową, poprawa system ów
odprow adzających wodę, otw arte kanały, zbiorniki itp. A daptacyjne zarządzanie zm ianą
klim atyczną cechuje w ysoki poziom niepewności, dlatego w ym aga elastyczności. S cenariusze
są cały czas aktualizowane.
W fazie w ykonalności planowanie je st na poziom ie regionalnym -

w ieloletnie program y

inwestycyjne odnoszące się do zagadnień bezpieczeństw a w odnego i zm ian klim atycznych.
C entralne Biuro Planowania w ydaje opinię nt. np. analizy kosztów i korzyści, studium
w ykonalności. P relegent przedstaw ił inform acje o roli ooś i sooś w program ie dla Delty.
Nadmienił, że błędne je st stosow anie takiego sam ego podejścia do różnych projektów. Zw rócił
uwagę na pow iązanie w Holandii oceny oddziaływ ania na środow isko z analizą kosztów i
korzyści.
W fazie w drożenia w szystkie procedury musza być opisane w planie w drożenia np. procedura
pozwoleń, procedura pow iązania z program em rozwoju transportu.
Prelegent wyjaśnił, że w scenariuszu zagrożeń są brane pod uwagę także inne zagrożenia
związane z w odą np. susze, dostępność do wody, ekstrem alne warunki, które m ogą w pływ ać
na groble czy tamy.
Ponadto G erbrand

van

Bork nadm ienił o innych

projektach

np.

program ie dla

rzek.

P odsum ow ując podkreślił, że zm iana klim atu je st długotrwałym procesem , który w ym aga
analizowania, planowania. Można w ykorzystyw ać różne sposoby m odelowania. N ależy brać
pod uwagę rozwiązania techniczne i nietechniczne.
O dnośnie odbioru projektów klim atycznych przez społeczeństw o wyjaśnił, że są procedury
konsultacji, silne m echanizm y kom pensacyjne, odszkodow aw cze. W ażna je st przejrzystość
kom unikowania, budow anie zaufania. O kresy przygotow aw cze są długie 5-7 lat. Udział
interesariuszy je st ju ż na etapie definiow ania alternatyw nych rozwiązań.
W

Holandii

je st

kilka

agencji

badawczych,

które

działają

w

obszarze

planow ania

środowiskow ego. Są to instytuty badaw cze odgryw ające w ażną rolę w tw orzeniu scenariuszy
i dostarczaniu danych do oceny w pływ u na środowisko. Tego rodzaju agencje są niezbędne
jeżeli chcem y m ieć w iedzę i ją pogłębiać.
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W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na następujące kwestie:
-w Polsce je steśm y zobowiązani do w ym agania zagadnień w kwestii klim atycznej od 2017 r.
Nie m am y jeszcze przygotowanych scenariuszy na poszczególne regiony;
- w zakresie zagadnień klim atycznych m ożna korzystać z przew odników Kom isji Europejskiej
i M inisterstwa Środowiska,
- ważne są pow iązania analizy kosztów i korzyści A K K z analizą oddziaływ ania na środow isko.
Program europejski Copernicus - źródło danych o prognozach sezonow ych, zm ianach
klim atu i chem ii atm osfery

Prelegent:
- dr inż. Joanna Strużewska, Politechnika W arszawska.
Prelegentka przedstawiła inform acje dot. program u europejskiego „C opernicus” . Od
2012 r. trwa kontynuacja realizow anego przez KE program u m onitorowania Ziem i (w cześniej
GMES). Celem program u je st m onitorow anie stanu środow iska na lądzie, m orzu i powietrzu,
a także zw iększenie bezpieczeństw a ludzi. Celem je st także dostarczanie bieżącej w iedzy na
tem at stanu środowiska. KE je st fundatorem w iększości budżetu i głównym beneficjentem .
"C opernicus” ma sześć głównych obszarów tem atycznych - m onitorow anie środow iska
lądowego,

m orskiego,

bezpieczeństwa.

atm osfery,

M ożliwe

zmian

i oczekiw ane

klim atu,

są

sytuacji

zastosow ania

kryzysow ych

program u

w

oraz

cele

następujących

dziedzinach: rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, bioróżnorodność i ochrona środow iska, klim at
i energia, ochrona ludności, ochrona zdrowia, turystyka, transport i bezpieczeństw o, m iasta i
planowanie przestrzenne. G łównym użytkow nikiem usług proponow anych przez „C opernicus”
będzie adm inistracja publiczna. Dotychczasow e zaangażow anie Polski w „C opernicus” m.in.
sem inarium w W arszaw ie w 2015 r.
Jednym z program ów w ram ach „C opernicus” je st CAM S - serwis m onitoringu
atm osfery. O bszary tem atyczne - ja ko ść powietrza, w ym uszenia klim atyczne, m onitoring
w arstw y ozonow ej m.in. w kontekście aspektów zdrow otnych, oszacow anie dostępności
prom ieniow ania słonecznego, em isje i strum ienie od pow ierzchni w odniesieniu do em isji
gazów cieplarnianych. Cele, do jakich mogą być w ykorzystane produkty CAM S np. identyfikacja źródeł, prognozow anie jakości powietrza, analiza rozkładu zanieczyszczeń.
Drugim z program ów je st C35 - serwis zm ian klim atu. D otyczy inform acji, które
zw iększą w iedzę w celu w sparcia działań w sferze adaptacji i przeciw działania zm ianom
klim atu w szczególności w zakresie skali czasow ych i przestrzennych. O bserw acje w skazują,
że rośnie globalny poziom oceanów, cała energia m agazynow ana je st w oceanie, energia
dostaje się do atm osfery, uwalnia się w postaci zjaw isk ekstrem alnych, zm niejsza się ilość
lodowców. C3S dostarczy spójne oszacow anie tzw. kluczowych zm iennych klim atycznych;
globalne i regionalne re-analizy w odniesieniu do stanu atm osfery, oceanu, lądów i obiegu
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węgla; pola klimatyczne w oparciu o obserwacje; monitoring klimatu w czasie bliskim do
rzeczywistego, wiązkową prognozę sezonową; projekcje klimatyczne w skali regionalnej i
globalnej. C3S jest na etapie doprecyzowania koncepcji, od 2018r wejdzie w fazę
operacyjną.

Przedstawienie doświadczeń i podejścia Chorwacji w zakresie oceny ryzyka
klimatycznego dla dużego projektu dotyczącego oczyszczania ścieków oraz dostawy
wody do picia, finansowanego ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020
Prelegent:
-

Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska.
Prezentacja pokazuje, że można wdrożyć wszystkie etapy wskazane w Poradniku

przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania
do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe. W ramach prezentacji zwrócono uwagę
na analizę podatności, odporności. Celem analiz jest zwiększenie podatności adaptacyjnej.
Zmniejszenie

podatności to przystosowanie

do zmian

klimatu.

Główne

czynniki

do

wykonania analizy podatności to kluczowe zmienne klimatyczne i wtórne zagrożenia
związane z klimatem. Wrażliwość na kluczowe zmienne klimatyczne i zagrożenia powinna
być systematycznie oceniana. W ramach analizy ekspozycji zbadano dane historyczne,
temperaturę, opady, określono trendy. Zbudowano model prognostyczny, określono ryzyka.
Dokonano analizy jakościowej ryzyka, oceny środków, działań, które można wdrożyć
zmniejszając podatność projektu na zmiany klimatu.
W ramach dyskusji nadmieniono o uproszczeniu formuły potencjału adaptacyjnego oraz
podana została informacja o dostępności prezentacji na stronie Jaspers.

Zakończenie spotkania
Przewodnicząca Grupy Roboczej podziękowała prelegentom i wszystkim uczestnikom za
udział w spotkaniu.
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