
Podsumowanie prac Grupy Roboczej
ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

w ramach działania krajowej sieci
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

”

Posiedzenie plenarne
5 grudnia 2017r.

Piotr Czarnocki, zastępca przewodniczącego GR



V SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. ADAPTACJI DO
ZMIAN KLIMATU

Kwiecień 2017
10:00 – 10:15 - Wprowadzenie, sprawy organizacyjne
10:15 - 10:45 - Przedstawienie stanu prac nad projektem MPA (Miejskie Plany Adaptacji)
10:45 – 11:10 - Uwzględnienie komponentu dotyczącego zagospodarowania wód opadowych
w RPO

11:10 – 11:40 – Dyskusja
11:40 – 12:00 – Przerwa kawowa

12:00 – 13:00 - Analiza RPO pod kątem uwzględnienia komponentu
dotyczącego adaptacji do zmian klimatu
13:00 – 14.00 Praca w grupach i dyskusja - Analiza możliwości
rozszerzenia wybranych RPO o kwestie adaptacyjne
14:00 – 14:10 Podsumowanie
14:10 – Obiad (sala 455)
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VI SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. ADAPTACJI
DO ZMIAN KLIMATU

Listopad 2017
10:00 – 10:15 - Wprowadzenie, sprawy organizacyjne
10:15 - 10:45 - Przedstawienie stanu prac nad projektem MPA (Miejskie Plany Adaptacji)
10:45 – 11:15 – Omówienie zasad pracy w grupach

RPO: Małopolskie, Łódzkie, Dolnośląskie, Pomorskie

11:15 – 11:30 – Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 – Praca w grupach
13:00 – 14.00 Podsumowanie
14:00 – Obiad (sala 455)
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Plan działań na rok 2018

Plany działań Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu na 2018 rok:
1. W 2018r. w ramach spotkań Grupy Roboczej poruszana będzie następująca tematyka (kontynuacja
działań z 2017r.):
 Analiza RPO województw pod kątem kwestii związanych z adaptacją do zmian klimatu oraz wodami
opadowymi
 Wymiana doświadczeń poszczególnych województw w zakresie świadomości nt. adaptacji do zmian
klimatu i uwzględnienia ich w dokumentach strategicznych.
 Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu
 Inwestycje mająca charakter adaptacyjny

2. Zaplanowanie i organizacja krajowej wizyty studyjnej podczas której zrealizowane zostaną założenia
określone podczas pierwszego spotkania Grupy Roboczej w 2017 r. Praktyczne aspekty związane z adaptacją do
zmian klimatu w jednym z polskich miast w kontekście celów prac GR w roku 2018.
 Analiza i przegląd RPO poszczególnych województw pod kątem uwzględnienia kwestii adaptacyjnych
 Wypracowanie rozwiązań umożliwiających skuteczne działania w kierunku włączenia lub rozwinięcia
kwestii adaptacyjnych w RPO
 Informacja nt. zrealizowanych, realizowanych i planowanych działań Ministerstwa Środowiska w obszarze
adaptacji do zmian klimatu

3. Planowanie i organizacja zagranicznej wizyty studyjnej – „Działania związane z wdrażaniem adaptacji do
zmian klimatu w praktyce”, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym zagospodarowania wód opadowych.
4. Komunikacja efektów realizacji projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach
powyżej 100 tys. mieszkańców”, tzw. projekt MPA
5. Promocja poradnika „Podręcznik adaptacji dla miast”, dokumentu zawierającego wytyczne i opis etapów
dla przygotowania Miejskich Planów Adaptacji.
6. Promocja „Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu”
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Plan działań na rok 2018 – wyniki
ankiety

Jakie istotne tematy powinna Grupa poruszyć podczas spotkań w 2018 r?

• Wzmocnić rolę zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz różnorodności biologicznej w
adaptacji do zmian klimatu.

• zagadnienia dotyczące klimatu w procedurze OOŚ - wymogi dla beneficjentów i instytucji.

• jest to grupa interdyscyplinarna tzn. zajmująca się wieloma aspektami środowiskowymi.
Powinna również uczestniczyć w opiniowaniu dokumentów strategicznych
przygotowywanych przez Ministerstwo Środowiska np. obecnie opracowywana Polityka
Ekologiczna Państwa. Obecnie grupa skupia się na analizie możliwości dofinansowania
różnych działań dotyczących adaptacji do zmian klimatu. To jest oczywiście dobry
kierunek. Brakuje jednak spotkań i wyjazdów które mogłyby poszerzyć wiedzę członków
grupy

• Przeciwdziałanie suszy - aktualne systemowe działania rządu w tej sprawie
Przeciwdziałanie powodzi - aktualne systemowe działania rządu w tej sprawie

• Odpowiedź zgodna z wcześniejszymi propozycjami dot. zaangażowania się grupy: -
poznanie stanu wiedzy wśród JST w kwestiach związanych ze zmianami klimatu; -
określenie najważniejszych obszarów działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu; -
określenie barier działań w poszczególnych obszarach; - określenie puli działań i
przeszkód ich realizacji; - podniesienie w JST kwestii związanych ze zmianami klimatu na
wyższy niż dotychczas poziom ważności.
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Plan działań na rok 2018 – wyniki
ankiety

Jakie istotne tematy powinna Grupa poruszyć podczas spotkań w 2018 r?

• Opracowanie katalogu dobrych praktyk/rozwiązań w dokumentach strategicznych służących przeciwdziałaniu
zmianom klimatu oraz adaptacji do tych zmian, w podziale na dokumenty z zakresu planowania przestrzennego
oraz inne sektorowe. 2. Metodologia sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko w zakresie analizy i
oceny założeń projektów dokumentów strategicznych w powyższym zakresie.

• sposób pozyskania środków pieniężnych na sfinansowanie działań przewidzianych w Planach dostosowania miast
do zmian klimatu, wypracowanie przykładowych działań do zmian klimatu dla miast i mniejszych miejscowości,
wypracowanie zmian w przepisach prawa powodujące, że gminy zmieniłyby sposób gospodarowania przestrzenią
co przyczyniłoby się do zniwelowania skutków zmian klimatu

• Podniesienie kwalifikacji i usystematyzowanie wiedzy poprzez poszerzenie informacji w zakresie praktycznej
oceny planowanej inwestycji, projektu dokumentu pod kątem jego wpływu na klimat.

• Kwestie narzędzi budowania odporności na zmiany klimatu dla miast / gmin, w tym pod kątem działań
informacyjnych

• Powiązanie różnych dokumentów strategicznych, planów i programów w adaptacją do zmian klimatu, jak również
powiązanie planów adaptacji (np. MPA) z dokumentami strategicznymi, planami i programami. Odpowiednie
powiązanie, a przynajmniej wskazanie elementów wspólnych, wskaże działania o najszerszym spektrum
oddziaływania, co przyczyni się do racjonalniejszego przeznaczania środków finansowych na poszczególne
zadania. dobre praktyki stosowane w innych krajach UE, aktualne zmiany w prawodawstwie, wizyty studyjne na
terenach instalacji/obiektów wpisujących się w tematykę zagadnień klimatycznych
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Plan działań na rok 2018 – wyniki
ankiety

Jakie aspekty pracy grupy chciał(a) by Pan(i) ewentualnie
zmienić w 2018 r?

• Więcej spotkań w ciągu roku - więcej wyjazdów studyjnych -
prezentacje i dyskusje dot. dokumentów strategicznych
Państwa; ew. opinie

• Wprowadzić możliwość uczestniczenia w wyjazdach
terenowych w celu uzyskania nowej wiedzy specjalistycznej i
doświadczenia

• W mojej ocenie należy zwiększyć częstotliwość spotkań do
poziomu 4 spotkań w roku.
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