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Plan prezentacji 

1. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian 
klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz 
odporności na klęski żywiołowe – podsumowanie prac oraz 
krótkie wprowadzenie do części merytoryczne

2. Instrukcja do wzoru Wniosku o dofinansowanie - Inwestycje w 
infrastrukturę/inwestycje produkcyjne Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – wprowadzenie do części 
klimatycznej.

3. Omówienie załączników do ww. Poradnika, a w tym przede 
wszystkim pomocniczych list sprawdzających postępowanie OOŚ 
w zakresie klimatu dla beneficjentów, instytucji oceniających 
wnioski o dofinansowanie na projekty finansowane ze środków 
UE w perspektywie finansowej 2014-2020, w szczególności w 
ramach POIiŚ 2014-2020, oraz właściwych organów OOŚ – w tym 
podsumowanie prac oraz określenie statusu list sprawdzających. 

4. Omówienie nowelizacji Uooś w kontekście zagadnień 
klimatycznych (nowelizacja została podpisana przez Prezydenta 
RP w dniu 27 października 2015r.).
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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
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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

5Słownik 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



Szczegóły dotyczące poszczególnych 

części poradnika w kontekście 

merytorycznym
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Część I- Wprowadzenie 



Wstęp i wprowadzenie- spis treści 

1 WSTĘP ............................................................................................................................................ 15 

 Cel  i zakres oraz odbiorcy Poradnika..................................................................................... 15 

 Słownik podstawowych pojęć ................................................................................................ 18 

2 CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE .............................................................................................................. 21 

 Ogólna informacja na temat horyzontalnej Instrukcji do wzoru formularza wniosku o dofinansowanie  w kontekście postępowań w sprawie OOŚ  

oraz wskazanie kontekstu prawnego dotyczącego zagadnień poruszonych w Poradniku w kontekście OOŚ 22 

 Aspekty klimatyczne w analizie wariantów projektów oraz przedsięwzięć w kontekście wymogów dla projektów finansowanych  w funduszy UE w 

perspektywie finansowej 2014-2020 ................................................................................................. 25 

 Ryzyko klimatyczne w analizie wariantów ............................................................................. 27 

 Wskazówki wstępne do przeprowadzenia analizy i oceny podatności oraz analizy, oceny i wyboru opcji adaptacyjnych. 28 

 Uwagi o charakterze horyzontalnym odnoszące się do analiz klimatycznych, a w tym do aspektów klimatycznych opisywanych  w punktach D, E 

oraz F wniosku o dofinansowanie ...................................................................................................... 29 

 Wykonalność wybranego wariantu w kontekście klimatycznym .......................................... 30 

 Wskazówki dotyczące modelowania, prognozowania oraz scenariuszy zmian klimatu wraz ze wskazaniem ważniejszych źródeł informacji 31 

 Niepewność modelowania ..................................................................................................... 32 

 Dokumenty potwierdzające aspekty klimatyczne.................................................................. 32 
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Wprowadzenie- spis treści 

 Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu, a 

także odporności na klęski żywiołowe – uwagi wprowadzające w kontekście sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektów współfinansowanych z 

funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020 (Punkt F.8 Wniosku o dofinansowanie). ........ 34 

 Opis dotyczący wkładu projektu w realizację celów polityki ochrony środowiska w zakresie dotyczącym zmian klimatu. 34 

 Cele klimatyczne Strategii UE - Europa 2020 – szczegółowe wskazówki odnośnie do sposobu opisania we wniosku o dofinansowanie (punkt F.8.1 

Wniosku o dofinasowanie)................................................................................................................. 35 

 Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia wniosku  o dofinansowanie w punktach F.8.1. F.8.2. oraz F.8.3. 36 

3 Podstawowe dokumenty źródłowe Poradnika .............................................................................. 40 

 Kontekst zmian klimatycznych ............................................................................................... 43 

 Obserwowane zmiany klimatu i ich skutki – wymiar globalny .............................................. 43 

 Skutki zmian klimatu w Europie ............................................................................................. 43 

 Wrażliwość na zmiany klimatu w skali regionów ................................................................... 46 

 Analiza trendów zmian klimatu do roku 2030 .................................................................................................................................. 47 
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Szczegóły dotyczące poszczególnych 

części poradnika w kontekście 

merytorycznym
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Część II i III 

Włączanie 
problematyki zmian 

klimatu z elementami 
różnorodności 

biologicznej do ocen 
oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) 
oraz strategicznej 

oceny oddziaływania 
na środowisko 

Zielona 
infrastruktura –
cele i funkcje 

Interakcje 
między 

zmianami 
klimatu a 

różnorodnością 
biologiczną

Monitorowanie i 
zarządzanie

Działania 
dostosowawcze 
dla sieci Natura 

2000 

Niepewność i jej 
wyrażanie 

GIS i analiza 
przestrzenna

Ocena cyklu 
życia (LCA)

Scenariusze

Ocena 
podatności 



Guidance on Integrating Climate 

Change and Biodiversity into

Environmental Impact Assessment

Z ww. Poradnika KE:

„W przypadku wielu rodzajów przedsięwzięć ocena oddziaływania na 
środowisko jest jedynym wymaganym prawnie narzędziem włączającym 
kwestie środowiskowe na wczesnym etapie, kiedy rozważane są różne 
alternatywne rozwiązania i istnieje wciąż możliwość wyboru rozwiązań 
spośród wielu opcji . Włączenie problematyki zmian klimatu i różnorodności 
biologicznej do OOŚ pomaga m.in.: osiągnąć cele związane z klimatem”.

Ze Wstępu do ww. Poradnika KE

„It is clear that 'business as usual' will neither achieve our climate change 
nor our biodiversity objectives. The time has come to make sure that we 
employ all available tools to tackle these global threats. Environmental 
Impact Assessments (EIAs) and Strategic Environmental Assessments 
(SEAs) are legally-required and systematic tools, and as such are well 
suited to tackling these problems. The Commission's proposal for a revised 
EIA Directive adopted on 26 October 2012 also introduced amendments to 
adapt to these challenges (i.e. biodiversity and climate change, as well as 
disaster risks and availability of natural resources).”
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Szczegóły dotyczące poszczególnych 

części poradnika w kontekście 

merytorycznym
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Część IV 

Wytyczne w zakresie 
uwzględnienia zagadnień 

dotyczących zmian klimatu w 
Studium Wykonalności oraz 
Analizie kosztów i korzyści 

(AKK) wraz ze wskazówkami 
dla poszczególnych sektorów 

Wskaźniki kosztów 
jednostkowych emisji GHG

Ocena emisji gazów 
cieplarnianych

Zagadnienie ryzyka 
projektowego związanego z 

klimatem

Wskazówki do 
przeprowadzenia AKK w 

kontekście zmian klimatu dla 
wybranych sektorów - pilotaż
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Część V 

Wytyczne dla kierowników projektów 

7 modułów oceny

Propozycja metodyki na podstawie  - „Non-
paper Guidelines for Project Managers: Making

vulnerable investments climate resilient”

Szczegóły dotyczące poszczególnych 

części poradnika w kontekście 

merytorycznym



Szczegóły dotyczące poszczególnych 

części poradnika w kontekście 

merytorycznym
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Część VI

Opracowano na podstawie dokumentu 
EBI –Ślad węglowy projektów 

finansowanych przez EBI, metodologia 
oceny emisji oraz zróżnicowania emisji 

GHG.  

Wskazanie w Podręczniku CBA KE z 
grudnia 2014r. konieczności 

stosowania metodyki obliczania śladu 
węglowego EBI do analizy niektórych 

projektów. 



Szczegóły dotyczące poszczególnych 

części poradnika w kontekście 

merytorycznym

Listy sprawdzające dokumentację dotyczącą oceny oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięć (OOŚ) oraz strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko (SOOŚ) dla właściwych organów ochrony środowiska 

prowadzących postępowania OOŚ oraz dla instytucji oceniających 

dokumentację środowiskową w ramach oceny projektów i wniosków o 

dofinansowanie. Listy będą miały charakter pomocniczy zarówno dla 

beneficjentów i organów. Zostaną jeszcze dopracowanei opublikowane 

wraz z kolejną wersją Poradnika. 
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Zasadnicze źródła Poradnika 

Strategia Europa 2020 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku. 2020 z 

perspektywą do roku 2030. Warszawa, październik 2013 r.

Mapa drogowa dojścia do gospodarki niskowęglowej do 2050 r.

BIAŁA KSIĘGA - Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu

Przepisy dotyczące włączania działań dotyczących zmian klimatu do głównego nurtu polityki i 

monitorowania wydatków związanych z klimatem w następnych wieloletnich ramach finansowych na lata 

2014-2020 „Budżet z perspektywy «Europy 2020»”

Przewodnik Komisji Europejskiej do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych na lata 2014-2020, 

European Union, 2014r./Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014-2020.

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące włączania problematyki zmiany klimatu i różnorodności 

biologicznej do ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ)/ Guidance on Integrating Climate Change and 

Biodiversity into Environmental Impact Assessment. European Union, 2013.

Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment, 

European Union, 2013.  

Wytyczne dla kierowników projektu: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmiany klimatu/Non-paper 

Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient 

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego 

unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. Dobra jakość życia z uwzględnieniem 

ograniczeń naszej planety
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Zasadnicze źródła Poradnika 

(cd.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca 
dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko, 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, w tym: preambuła pkt 14, art. 8, 50 i 52, 101.f, Załącznik I pkt 2.2, pkt 4.5.3, pkt 4.8.4 i pkt
5.2.1-5.2.2 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014  z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady 
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego w 
zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na 
potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 207/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego 
przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań 
z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii 
audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy 
kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna
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Zasadnicze źródła Poradnika 

(cd.)

Assessment of the potential of ecosystem-based approaches to climate change adaptation and 
mitigation in Europe. Environmental Change Institute 2011.

Methodologies for climate proofing investments and measures under Cohesion and Regional Policy 
and the Common Agricultural Policy. Institute for European Environmental Policy 2012

EU Guidelines on climate change and Natura 2000. European Union, 2013

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., Bruksela, dnia 3.5.2011.

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO 
KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Zielona infrastruktura —
zwiększanie kapitału naturalnego Europy, Bruksela, dnia 6.5.2013

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, KOMITETU 
EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW Strategia tematyczna w sprawie 
zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, Bruksela, dnia 21.12.2005.

DYREKTYWA 2007/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 
r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. 
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Pilotaż 

18

Transport 
drogowy

JASPE
RS

Transport 
kolejowy

GDDKiA

Transport 
morski

NFOŚi
GW 

Energetyka KZGW 

Gospodarka 
wodno-

ściekowa
RZGW 

Gospodarka 
odpadami

GDOŚ 

Gospoda
rka

wodna

Infrastruktu
ra

miejska

PKP PLK KZGW 

GAZ –
SYSTEM

RZGW 

• 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 powstanie w październiku – będzie 

ona uwzględniała uwagi i opinie wniesione w ramach prac 

Grupy. 

• 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 zostaną 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). 



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. 
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Instrukcja horyzontalna do Wniosku o 

dofinansowanie 

W dniu 10 września 2015r. weszła w życie Instrukcja do wzoru Wniosku o 
dofinansowanie - inwestycje w infrastrukturę/inwestycje produkcyjne 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Publikacja 
przedmiotowej instrukcji miała miejsce w dniu 10 września 2015r. 

Ww. Instrukcja do formularza wniosku o dofinansowanie jest instrukcją 
horyzontalną i odnosi się do wszystkich sektorów. Tak więc należy ją 
stosować co najmniej w odniesieniu do przedsięwzięć, które będą 
wchodziły w skład projektów kierowanych do dofinansowania w ramach 
funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.     

Należy zaznaczyć, że zakres wymagań przedmiotowej Instrukcji w 
odniesieniu do zagadnień klimatycznych  odnosi się do wszystkich 
rodzajów przedsięwzięć - zarówno zawsze mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, jak i potencjalnie mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko.  

Nie oznacza to jednak, że zagadnienia klimatyczne powinny być 
ograniczone tylko do etapu OOŚ/SOOŚ. 

Zakres klimatyczny Instrukcji do formularza wniosku o dofinansowanie 
został zwarty w punktach D, E i F. 
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Zagadnienie klimatu w obecnie 

obowiązujących przepisach Uooś

W obecnie obowiązujących przepisach Uooś istnieje podstawa prawna do wymagania od wnioskodawców 

uwzględnienia w przedkładanej dokumentacji zagadnień dotyczących klimatu (art. 66 Uooś, oraz dla SOOŚ 

art. 51 Uooś).

Podstawą do szerszej niż dotychczas interpretacji przepisów art. 66 oraz art. 51 Uooś w zakresie 

dotyczącym klimatu są zarówno liczne komunikaty KE, Wytyczne KE oraz w odniesieniu do  projektów 

kierowanych do dofinansowania z funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020  właściwe 

rozporządzenia będące bezpośrednim źródłem prawa również w Polsce, to jest między innymi: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR, 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014  z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady 

wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie metod wsparcia 

w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz 

klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 207/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 

wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych 

projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz 

wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z 

kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w 

ramach celu EWT
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Szersza interpretacja dyrektywy OOŚ 

Formalną podstawą umożliwiającą szerszą interpretację dyrektywy OOŚ z 
2011r. w odniesieniu do klimatu jest artykuł 191 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Sama dyrektywa wyraźnie stwierdza, że należy 
zapobiegać  szkodom dla środowiska, a nie tylko im przeciwdziałać, co ma 
odniesienie również do kwestii zmian klimatu. Ponadto Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości potwierdził, że konsekwentnie dyrektywa OOŚ ma "szeroki 
zakres i cel" i dlatego musi być interpretowana w takim sensie, co również 
uzasadnia położenie większego nacisku na zagadnienia związane z 
klimatem w OOŚ. Tak więc przed ostateczną transpozycją dyrektywy OOŚ 
z 2014r., rekomendowane jest już na podstawie przepisów dyrektywy z 
2011r. i obecnie obowiązujących przepisów prawa (Uooś) położenie 
większego nacisku na kwestie dotyczące zmian klimatu dla wszystkich 
przedsięwzięć, nie tylko tych dofinansowanych w ramach funduszy UE, 
mając jednak na uwadze termin transpozycji dyrektywy OOŚ z 2014r. (w 
polskich realiach prawnych jest to 1 stycznia 2017 r.). Należy przy tym 
pamiętać, że Instrukcja do wniosku o dofinansowanie dotyczy projektów, 
które będą dofinansowane ze środków UE z perspektywy finansowej 2014-
2020. 
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Szersza interpretacja dyrektywy 

SOOŚ 

Z kolei szerszą interpretację dyrektywy SOOŚ w kontekście klimatu 
i związanego z nim art. 51 Uooś umożliwiają przepisy załącznika I 
lit. F, gdzie zawarty jest wymóg uwzględniania wpływu na „czynniki 
klimatyczne” w prognozie oddziaływania na środowisko. 

Dyrektywa SOOŚ zawiera szereg zasad, które stanowią podstawę 
uwzględniania problematyki zmian klimatu w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko. „Czynniki klimatyczne” to jedne z 
czynników, które podlegają ocenie tak samo jak „fauna” i „flora” 

Ponadto w kontekście  klimatu należy zwrócić uwagę, że celem 
dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
środowiska (art. 1) i włączanie aspektów środowiskowych do 
przygotowania planów i programów, które potencjalnie mogą mieć 
znaczący wpływ na środowisko, w celu wspierania 
zrównoważonego rozwoju.
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Projekty przygotowane i znajdujące 

się we wczesnej fazie przygotowania 

– cezura czasowa

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie wprowadza cezurę czasową dotyczącą 
interpretowania pojęcia: „projekt przygotowany” związaną z ww. datą jej publikacji. 
Zgodnie z zapisami Instrukcji za projekt przygotowany należy uznać taki projekt, dla 
którego wnioski o wydanie decyzji środowiskowych zostały złożone przed publikacją 
Instrukcji, to jest przed dniem 10 września 2015r, przy czym decyzję środowiskową 
należy traktować tutaj w szerokim znaczeniu, a więc analogicznie  przedmiotowa data 
dotyczyć powinna również wniosków o przeprowadzenie ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko, przy czym w kontekście ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko należy też zauważyć, że przepisy prawne nie 
zabraniają wyjść wnioskodawcy w analizach poza zakres decyzji środowiskowej 
(jeżeli wnioskodawca będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków UE, to takie 
działanie powinno leżeć w jego interesie). 

Analizy przeprowadzone dla projektów (przedsięwzięć), dla których odpowiednie 
wnioski o wydanie decyzji środowiskowej zostały złożone po dniu 10 września 2015r. 
powinny zawierać analizę ryzyka klimatycznego rozumianego w dwóch wymiarach: 

• jako ryzyko braku (lub nieostatecznego poziomu) odporności projektu na 
zmiany klimatu (analiza odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu),

• jako ryzyko (znaczącego) wpływu na klimat (analiza wpływu przedsięwzięcia 
na klimat i jego zmiany).
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Projekty przygotowane

W dokumentacji załączonej do wniosku o dofinansowanie, a w tym w dokumentacji OOŚ w 
przypadku projektów, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach został złożony po 10 września 2015r.,  powinny znaleźć się dowody wraz 
z uzasadnieniem, że ryzyko klimatyczne zostało sprowadzone do akceptowalnego poziomu. 

W zakresie wpływu na klimat sugeruje się przeprowadzenie analizy bezwzględnych, a także 
względnych emisji gazów cieplarnianych (analiz śladu węglowego) przedsięwzięć.

Natomiast w zakresie odporności przedsięwzięć na zmiany klimatu zasadne jest  
przeprowadzenie analizy ekspozycji, wrażliwości i podatności na obecnie obserwowaną 
zmienność klimatu jak również prognozowane zmiany klimatu oraz właściwej analizy ryzyka, 
a także analizy i oceny opcji adaptacyjnych przedsięwzięć. 

Na szczególną uwagę zasługują zapisy Instrukcji do Wniosku o dofinansowanie w punktach 
F.8.2 oraz F.8.3, wskazujące na kwestię odpowiedniego uwzględnienia zagadnień 
klimatycznych przez właściwe organy zarówno na etapie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko jak i oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. 

W odniesieniu do postępowań wszczętych po 10 września 2015r. - w razie braku 
odpowiednich odniesień i analiz w zakresie kwestii klimatycznych w dokumentacji 
OOŚ/SOOŚ, załączone do dokumentacji aplikacyjnej, powoływanie się na termin 
przeprowadzenia postępowań dotyczących OOŚ nie może być uznane za wystarczające 
uzasadnienie i przyczynę takich braków. 
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Podstawy strategiczne i formalno-

prawne 

Zapisy nowelizacji Uooś: 

w art. 66: a) w ust. 1: – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
brzmienie: „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów 
wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierać: 

(…) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia 
poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy 
uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w 
tym ryzyko związane ze zmianą klimatu”

(…) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych 
wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, 
na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania 
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu,
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Podstawy strategiczne i formalno-

prawne 

w art. 63: a) w ust. 1: – wprowadzenie do wyliczenia 
otrzymuje brzmienie: „Obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze 
postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie 
następujące kryteria:

(…) Punkt otrzymuje brzmienie: „e) ocenionego w oparciu o 
wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub 
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu 
używanych substancji i stosowanych technologii, w tym 
ryzyka związanego ze zmianą klimatu”
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Podstawy strategiczne i formalno-

prawne 

Art. 14.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 34 lit. a–f, pkt 35 lit. a, 
pkt 38 i 53, art. 3 pkt 2–6 oraz art. 7 ust. 1, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia.

Art. 6. 1.

Do spraw, w których przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 1 uzgodniono zakres i 
stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 

2. Do spraw wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, dla których przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy przedłożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko lub wydano postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3. Do inwestycji liniowych celu publicznego przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy przedłożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub wydano 
postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, nie 
stosuje się przepisu art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 3. 

4. Na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą oraz art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 3. 
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Wskazówki dotyczące oceny projektów 

inwestycyjnych pod kątem zagadnień 

klimatycznych w analizie wariantów 

Należy uwzględnić kryteria klimatyczne w analizie opcji (inwestycyjnych): 
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Minimalizowanie emisji gazów 

cieplarnianych na etapie 

planowania strategicznego (jeżeli 

stosowne dokumenty zostały 

opracowane), projektowania oraz 

budowy i eksploatacji projektu oraz 

etapu jego zamknięcia. 

przeprowadzenie analizy i oceny 

opcji adaptacyjnych z 

uwzględnieniem podatności -

w pierwszej kolejności na poziomie 

masterplanu, strategii lub 

koncepcji), następnie należy 

przedstawić opis wariantów z 

poziomu projektu
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Wskazówki dotyczące oceny projektów 
inwestycyjnych pod kątem zagadnień 

klimatycznych w analizie wariantów 

Opis

• Należy opisać, w jaki sposób kwestie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu (ze wskazaniem 
scenariusza zmian i rodzaju analizowanych zdarzeń) były uwzględniane przy analizie wariantów.

Metodyka

• Przy wyborze wariantów należy kierować się w kwestiach dotyczących emisji gazów cieplarnianych 
metodyką zgodną z Przewodnikiem AKK KE, zaś w kwestiach odporności i adaptacji do zmian klimatu 
metodyką z Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
(opisana w Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i 
przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe), przy czym na każdym etapie 
analizy istnieje możliwość zaniechania dalszych analiz, jeżeli okaże się, że oszacowane na danym 
etapie ryzyka dotyczące klimatu są nieznaczące lub akceptowalne.

Informacje

• Niezbędne informacje i wskazówki do analizy wariantów znajdują się w Poradniku przygotowania 
inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz 
odporności na klęski żywiołowe

Scenariusze

• Rekomendowany jest scenariusz IPCC SRES A1B (http://www.ensembles-eu.org lub 
http://ensemblesrt3.dmi.dk).

Projekty

• Należy rozróżnić projekty przygotowane i znajdujące się na wczesnym etapie przygotowania (o tym 
decyduje data złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (10 września 2015r). 



Przy zachowaniu wagi innych kryteriów niż klimatyczne, powinien zostać 

wybrany wariant, który nie niesie za sobą znaczącego ryzyka klimatycznego 

i jest wystarczająco odporny na obecną zmienność  i prognozowane zmiany 

klimatu. 

Ryzyka klimatyczne powinny zostać zredukowane do akceptowalnego dla 

Beneficjenta poziomu, poprzez wdrożenie odpowiedniej i proporcjonalnej 

odpowiedzi na ryzyko (odpowiedniego rozwiązania zmniejszającego 

ryzyko).
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Wskazówki dotyczące oceny projektów 

inwestycyjnych pod kątem zagadnień 

klimatycznych w analizie wariantów 

Ryzyko klimatyczne rozumiane jest w dwóch 
podstawowych wymiarach: 

ryzyko braku (lub niedostatecznego 
poziomu) odporności projektu na 

zmiany klimatu,

ryzyko (znaczącego) wpływu na 
klimat.



Wskazówki dotyczące oceny projektów 

inwestycyjnych pod kątem zagadnień 

klimatycznych – ryzyko klimatyczne 

W rozumieniu Dyrektywy powodziowej  ryzyko jest z kolei 

definiowane jako „potencjalne straty w przypadku wystąpienia 

określonego zjawiska przyrody”.
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Ryzyko klimatyczne

Prawdopodobieństwo 

zajścia zdarzenia

Skutki 

zdarzenia
X

Analiza ryzyka klimatycznego:

powinna być prowadzona na wszystkich etapach 
przygotowania projektu

powinna zostać przeprowadzona i opisana 
również dla projektów nieinfrastrukturalnych (np. 

zakup sprzętu, urządzeń itp.).



Wskazówki dotyczące oceny projektów 

inwestycyjnych pod kątem zagadnień klimatycznych 

– analiza opcji dla projektów przygotowanych 

Wnioski o decyzje środowiskowe zostały złożone przed publikacją instrukcji 
do WoD

Konieczne jest przeanalizowanie np. dokumentacji projektowej, OOŚ oraz 
pozostałej dokumentacji dotyczącej projektu pod kątem określenia, w jaki 
sposób ryzyka klimatyczne (zarówno w wymiarze adaptacji do zmian 
klimatu jak i emisji gazów cieplarnianych - wpływu na klimat) zostały wzięte 
w tej dokumentacji pod uwagę

Szczegółowy opis przedstawiający taką analizę może znaleźć się w 
studium wykonalności lub innych właściwych załączanych do wniosku o 
dofinansowanie dokumentach. 

Zasadne jest wyjaśnienie przyczyn, dla których realizacja projektu nie 
niesie za sobą nieakceptowalnego ryzyka klimatycznego, również przy 
założeniu, że w przyszłości warunki klimatyczne będą inne (w 
szczególności dotyczy to zachowania odporności przez projekt).
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Wskazówki dotyczące oceny projektów 

inwestycyjnych pod kątem zagadnień 

klimatycznych – analiza ryzyka klimatycznego
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W miarę potrzeby może być konieczne wykonanie dodatkowych 
analiz w przedmiotowym zakresie i załączenie ich do wniosku o 

dofinansowanie, z zamieszczeniem we wniosku krótkiego 
podsumowania. Analizy dotyczące ryzyka klimatycznego dla 
poszczególnych wariantów mogą zostać opracowane przez 
beneficjenta w oparciu o już posiadane dane i informacje. W 

szczególności we wniosku powinno znaleźć się: 

Obliczenie emisji gazów cieplarnianych: należy wskazać 
założenia i wyniki (tj. względną ilość emisji każdego roku 

eksploatacji w tonach CO2 i nominalną całkowitą ilość emisji 
projektu w tonach CO2 każdego roku eksploatacji, jak również 

obliczone stosowne koszty ekonomiczne);

Ocena podatności i ocena ryzyka: należy przedstawić właściwą 
dla projektu analizę ryzyka i wszelkie potencjalne dodatkowe 
działania adaptacyjne (uwzględniające np. wiatr, temperatury 

poniżej 0 st. C itp.). Jeśli natomiast analizę wykonano z 
wykorzystaniem portalu KLIMADA, to dla każdego 

analizowanego zdarzenia pogodowego należy wskazać, na ile 
jest ono istotne dla danego projektu 

(dotkliwość*prawdopodobieństwo = poziom ryzyka) oraz wskazać 
działania adaptacyjne (mogły one być już uwzględnione na 

etapie przygotowania/projektowania przedsięwzięcia, niemniej 
trzeba wskazać, czy są one wystarczające), a następnie 

zidentyfikować i ocenić ryzyka rezydualne, w szczególności w 
fazie operacyjnej. 



Pojęcia związane z analizą 

podatności i zależności między nimi
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Wskazówki dotyczące oceny projektów 

inwestycyjnych pod kątem zagadnień 

klimatycznych –wykonalność wybranego wariantu 

W ramach analizy wykonalności określa się ewentualne ograniczenia i 
odnoszące się do nich rozwiązania w stosunku do aspektów technicznych, 
ekonomicznych, środowiskowych, związanych z łagodzeniem zmian 
klimatu i przystosowaniem do zmian klimatu oraz w stosunku do aspektów 
regulacyjnych i instytucjonalnych.

W zakresie dotyczącym zagadnień klimatycznych wybrany wariant 
przedsięwzięcia powinien być odporny i przystosowany zarówno do 
obserwowanej zmienności jak i prognozowanych zmian klimatu, na 
poziomie, dla którego znaczące ryzyka klimatyczne zostały obniżone do 
akceptowalnych wartości. 

W odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych wariant powinien również 
charakteryzować się ograniczeniem ryzyka klimatycznego do 
akceptowalnej wartości. Należy opisać, w jaki sposób i przy wyborze jakich 
rozwiązań, a w tym infrastrukturalnych (rzeczowych) i „miękkich”, 
wymienione ryzyka zostały ograniczone zarówno w kontekście emisji 
gazów cieplarnianych jaki i zapewnienia odpowiedniego poziomu adaptacji 
do zmian klimatu.
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w stosownych przypadkach należy uwzględnić zagadnienia związane z łagodzeniem 
zmian klimatu oraz odporność na skutki zmian klimatu i klęski żywiołowe. 

W AKK należy uwzględnić koszty i korzyści związane z projektem w kontekście 
emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do zmian klimatu. Kwantyfikacja emisji gazów 
cieplarnianych i oszacowanie ich kosztów ekonomicznych powinny opierać się na 
metodyce opisanej w Przewodniku AKK KE. 

W analizie ekonomicznej należy uwzględnić należycie uzasadnione koszty działań 
mających na celu zwiększenie odporności projektu na skutki zmian klimatu (aspekt 
adaptacji do zmian klimatu). 

Również korzyści wynikające z działań podjętych w celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych lub zwiększenia odporności na zmiany klimatu i ekstremalne 
zdarzenia pogodowe oraz inne klęski żywiołowe, należy ocenić i uwzględnić w 
analizie ekonomicznej, jeśli to możliwe ilościowo, w przeciwnym razie należy je 
odpowiednio opisać.
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ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Z 

UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB DOTYCZĄCYCH 

PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU I 

ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE 

ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Należy określić sposób, w jaki projekt przyczynia się do realizacji celów polityki ochrony 
środowiska, w tym w zakresie zmian klimatu, oraz w jaki sposób uwzględniono 
przedmiotowe cele w danym projekcie. 

W odniesieniu do aspektów związanych ze zmianami klimatu i klęskami żywiołowymi należy 
opisać, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów polityki klimatycznej 
określonych w krajowych dokumentach strategicznych. Większość wymienionych 
dokumentów w odniesieniu do działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu opiera się 
na ustaleniach oraz celach wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego. 

W zależności od rodzaju projektu można skorzystać z listy szczegółowych dokumentów 
wymienionych poniżej, przy czym dla każdego rodzaju projektu należy odnieść się do celów 
określonych w SPA 2020 (Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 
na zmiany klimatu do roku 2020), który jest podstawowym dokumentem strategicznym w 
obszarze adaptacji do zmian klimatu. Przykładowa lista dokumentów:

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010)

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski (2014).

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach 
bezpieczeństwa narodowego (2013)

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009)

Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do 
roku 2020 (2003)

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (2014)

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2015).
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Punkt F.8. WoD

PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIANY KLIMATU I 

ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚĆ 

NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

F.8.1.

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt przyczynia się do 

realizacji celów w zakresie zmian klimatu zgodnie ze 

strategią „Europa 2020”, w tym zawiera informacje na 

temat wydatków związanych ze zmianą klimatu zgodnie z 

załącznikiem I do rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) nr 215/2014.
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Punkt F.8.1 Wniosek o dofinansowanie 

Należy opisać, w jaki sposób realizacja projektu wpisuje się w 
cele klimatyczne określone w Strategii Europa 2020, przy czym 
różne projekty w różnym stopniu i zakresie mogą przyczyniać 
się do wskazanych poniżej celów. 

Cele unijnej Strategii Europa 2020 w odniesieniu do zmian 
klimatu i związanego z zagadnieniami klimatycznymi 
zrównoważonego wykorzystania energii zostały sformułowane w 
odniesieniu do stanu na rok 2020 w sposób następujący: 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku 
do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 %, jeśli warunki będą 
sprzyjające). 

Osiągnięcie 20% poziomu energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych.

Wzrost efektywności energetycznej o 20 %.
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Cele Strategii Europa 2020 dla Polski 

W przypadku Polski realizacja celu klimatycznego dotyczącego 
udziału energii odnawialnej będzie polegała na konieczności 
osiągnięcia w bilansie energii finalnej brutto poziomu 15% z 
OZE w 2020 r.

Polska w związku z przyjętym w pakiecie energetyczno-
klimatycznym poziomem odniesienia z 2005 r., powinna do 
2020 r. zredukować emisję gazów cieplarnianych w systemie 
handlu uprawnieniami do emisji EU ETS  o 21%, natomiast w 
obszarze non-ETS Polska będzie mogła zwiększyć emisje o 
14% w 2020 r. w stosunku do 2005 r. Unijną podstawą prawną 
ustanawiającą ETS, a w tym podział na rodzaje działalności 
objętej systemem ETS, jest dyrektywa nr 87/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. 

Polskie przepisy w tym zakresie można znaleźć na stronie 
internetowej: https://www.mos.gov.pl/kategoria/5681_krajowe/
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Punkt F.8.1 – właściwe przypisanie 

wydatków na klimat 

W tym punkcie należy podać informację na temat wysokości wydatków 
związanych z realizacją projektu na cele dotyczące zmian klimatu zgodnie ze 
wskazanym rozporządzeniem wykonawczym KE Komisji (UE) nr 215/2014. Z 
wyjątkiem kategorii interwencji, które odpowiadają bezpośrednio celom 
tematycznym lub priorytetom inwestycyjnym określonym w rozporządzeniu (UE) 
nr 1303/2013 oraz w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy, 
kategorie interwencji mogą być stosowane w odniesieniu do wsparcia w ramach 
różnych celów tematycznych. W celu określenia wysokości wydatków 
klimatycznych w danym projekcie, agregowanych następnie do celów 
sprawozdawczych przez instytucje zarządzające programami, należy: 

• przypisać współczynniki określone w tabeli 1 załącznika 1 do ww. 
rozporządzenia nr 215/2014 (współczynniki mogą wynieść 0%, 40% lub 100%) 
do odpowiednich kodów obszarów interwencji określonych dla projektu w 
punkcie B.2.1 wniosku, a następnie

• uwzględniając określone w tym punkcie kwoty przyporządkowane do 
poszczególnych kodów obszaru interwencji, wyliczyć wysokość wydatków na 
cele związane ze zmianami klimatu projekcie poprzez przemnożenie danych 
współczynników przez koszty całkowite projektu.
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Punkt F.8.2. 

F.8.2. 

Należy wyjaśnić, w jaki sposób uwzględniono zagrożenia związane ze 
zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i 
ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe. 

Należy odnieść się do tych kwestii poruszanych w pytaniach pomocniczych, 
które odnoszą się do rodzaju i charakteru projektu. Należy wziąć pod uwagę 
wszystkie etapy przygotowania przedsięwzięcia, w tym OOŚ.

W niniejszym punkcie należy podsumować analizy opisane we wcześniejszych 
odpowiednich punktach wniosku. 

W zakresie dotyczącym kosztów zewnętrznych i alternatywnych należy 
wykorzystać i podsumować opis znajdujący się w punktach E2 oraz E3 wniosku. 

W odniesieniu do rozwiązań alternatywnych należy z kolei podsumować 
informacje znajdujące się w punkcie D.2. 

Do opisu ryzyka klimatycznego i analizy podatności należy wykorzystać opis 
oraz instrukcję znajdującą się w punkcie D.2. i E.3.
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Punkt F.8.2 

Konieczne jest zatem w niniejszym punkcie zgodnie ze wskazówkami 
powyżej w syntetyczny sposób: 

• wskazanie na zastosowaną metodę oszacowania emisji i kosztów 
GHG oraz sposób włączenia ich do analizy ekonomicznej,

• opisanie, w jaki sposób kwestie związane ze zmianami klimatu były 
uwzględniane na poszczególnych etapach przygotowania projektu,

• opisanie analizy oraz oceny podatności, a także analizy i oceny 
ryzyka oraz procesu wyboru i sposobu włączenia do projektu opcji 
adaptacyjnych (z przywołaniem zastosowanej metody i uzyskanych 
wyników).

Należy również podsumować procedurę SOOŚ oraz OOŚ w 
kontekście zmian klimatycznych wykorzystując informacje oraz 
instrukcję z punktów D.2 oraz F.2 - F.5 wniosku. 
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Punkt F.8.2

Odpowiadając na pytanie dotyczące uwzględnienia kwestii związanych ze 
zmianami klimatu w ocenie strategicznej i ocenie oddziaływania na środowisko, 
należy:

• wyjaśnić i wskazać sposób uwzględnienia tych kwestii w dostępnej 
dokumentacji i procedurze obu ocen, 

• potwierdzić i wskazać organy zatwierdzające tę dokumentację

• w przypadku braku odpowiednich danych w dokumentacji z ocen, właściwe jest 
uzasadnienie zgodne ze wskazówkami określonymi w Instrukcji do punktu D.2.

W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie zamieszczone powyżej jest przecząca, 
w treści wniosku należy podać tego przyczyny (a w tym związane z terminem 
przeprowadzenia postępowania w sprawie OOŚ) oraz zawrzeć odpowiednie 
uzasadnienie zgodne ze wskazówkami określonymi w Instrukcji do punktu D.2, 
wskazujące, że w kontekście OOŚ, ryzyka klimatyczne wiążące się z realizacją 
wybranego wariantu zostały zredukowane do akceptowalnego poziomu. 
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Punkt F.8.2 Strategie w obszarze 

adaptacji do zmian klimatu 

Krajową strategią w obszarze adaptacji do zmian klimatu jest 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 

na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA 2020). 

Należy opisać zgodność projektu z przedmiotową strategią. 

Jeżeli istnieją również regionalne bądź lokalne plany adaptacji 

do zmian klimatu (na przykład miejskie plany adaptacji do 

zmian klimatu), w obszarze zainteresowania których znajdują 

się przedsięwzięcia wchodzące w skład projektu, konieczne 

jest opisane zgodności i związków projektu z celami 

klimatycznymi tych strategii. W przypadku, gdy odpowiedź na 

to pytanie została udzielona w pkt F.8.1, w pkt F.8.2 należy 

jedynie dać odpowiedni odnośnik do części F.8.1.
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Punkt F.8.2

Na pytanie dotyczące analizy wpływu projektu w kontekście 
zmian klimatu na otoczenie należy odpowiedzieć na podstawie 
przeprowadzonej analizy podatności, analizy ryzyka oraz oceny 
opcji adaptacyjnych, a także analiz dotyczących emisji gazów 
cieplarnianych, a w tym analiz ekonomicznych oraz ocen 
dotyczących efektów zewnętrznych emisji gazów 
cieplarnianych, których opis znajduje się w punktach D i E oraz 
F wniosku. Odpowiedź powinna mieć syntetyczny 
podsumowujący charakter. 

Konieczna jest odpowiedź na pytanie:

Czy wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach 
zagrożonych powodzią (oceniane zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE), 

są zaprojektowane w sposób, który uwzględnia to ryzyko?
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Punkt F.8.2. 

Należy wskazać konkretne dane/źródła wykorzystane w 

analizie podatności i ryzyka, dotyczące scenariuszy zmian 

klimatu oraz opisać, na jakich etapach projektu 

przeprowadzono tę analizę i jakie zidentyfikowano ryzyka.

Należy określić, czy przy analizie wariantów 

lokalizacyjnych przedsięwzięcia zostały uwzględnione 

ryzyka klimatyczne, w szczególności wynikające z analizy 

i oceny podatności przedsięwzięcia na prognozowane 

zmiany klimatu, o ile warianty lokalizacyjne były 

rozważane.
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Punkt F.8.3 

F.8.3. 

Należy wyjaśnić, jakie rozwiązania przyjęto w celu zapewnienia 
odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłe zmiany klimatu w 
ramach projektu.

W niniejszym punkcie należy odnieść się do tych kwestii poruszanych 
w pytaniach pomocniczych które odnoszą się do rodzaju i charakteru 
projektu. Zakres oddziaływań poszczególnych zagrożeń klimatycznych 
na projekt zależy od miejsca lokalizacji projektu, jego wrażliwości, 
zdolności adaptacyjnych oraz kierunku przewidywanych zmian 
natężenia tych czynników w czasie, które będą następowały wraz ze 
zmianami klimatu. 

Należy odnieść się syntetycznie do sposobu uwzględnienia w 
dokumentacji projektu zagadnień dotyczących odporności 
przedsięwzięć wchodzących w skład projektu na obecnie obserwowaną 
zmienność klimatu oraz prognozowane zmiany klimatu
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Punkt F.8.3. 

Należy opisać działania, które wynikają z rodzajów ryzyka 

zidentyfikowanych oraz przeanalizowanych na etapie 

przeprowadzonej oceny podatności i wyboru opcji 

adaptacyjnych (które zostały zawarte w punkcie D.2 oraz 

D.3 wniosku), przy czym odnieść się należy nie tylko do 

działań na etapie projektowania, ale także na etapie 

wdrażania i eksploatacji projektu (w tym działania 

„miękkie”). W każdym przypadku należy podać konkretne 

działania (nie „ogólne zasady”).

Konieczne jest jasne wykazanie powiązania konkretnych 

działań ze zidentyfikowanym wcześniej ryzykiem oraz 

przedstawienie odporności projektu po ich zastosowaniu.
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Punkt F.8.3. 

Konieczne jest opisanie odpowiednich warunków czy zaleceń dotyczących 
zarówno projektowania, jak i eksploatacji, które zostały sformułowane na 
etapie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć wchodzących w 
skład projektu oraz ewentualnie na etapie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych, tworzących 
ramy realizacji tych przedsięwzięć, o ile kwestie te zostały odpowiednio 
uwzględnione w ocenie oddziaływania na środowisko). 

W przypadku, gdy analizowane kwestie nie zostały uwzględnione na etapie 
oceny oddziaływania na środowisko, a w tym również na etapie 
kwalifikowania przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko, należy podać tego przyczyny (a w tym związane z 
terminem przeprowadzenia postępowania w sprawie OOŚ) oraz zawrzeć 
odpowiednie uzasadnienie, wskazujące, że w kontekście OOŚ, ryzyka 
klimatyczne wiążące się z realizacją wybranego wariantu zostały 
zredukowane do akceptowalnego poziomu (przy czym uzasadnienie może 
odnosić się również do innych niż OOŚ etapów przygotowania 
przedsięwzięcia) – należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie powielać 
informacji już zawartych w punkcie F.8.2. wniosku. W przypadku, gdy 
odpowiednie wyjaśnienia zostały już (częściowo) przedstawione w punkcie 
F.8.2 należy zawrzeć odpowiednie odniesienie do tego punktu
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Dziękuję za uwagę! 
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