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CELE GŁÓWNE

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 wdrażania 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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SPOTKANIA GRUPY

2015:

- I spotkanie grupy – 2 czerwca 2015

- II spotkanie grupy – 18 listopada 2015

2016:

- III spotkanie grupy – 21 kwietnia 2016

- IV spotkanie grupy – 12 grudnia 2016

Członkowie:

Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich
Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
Przedstawiciele Miast
Przedstawiciele wybranych Ministerstw



III SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. ADAPTACJI 
DO ZMIAN KLIMATU

Czerwiec 2016

Tematy omawiane na spotkaniu:

Porozumienie 21. konferencji w sprawie klimatu w 2015 r. – wpływ na krajową i europejską 
politykę ds. adaptacji do zmian klimatu.

Klimat w ocenach oddziaływania na środowisko – prace grupy roboczej ds. oceny 
oddziaływania na środowisko

Aktualne działania Ministerstwa Środowiska w obszarze adaptacji do zmian klimatu –
prezentacja projektów

Narzędzia, dokumenty i rozwiązania techniczne w 

obszarze zmian klimatu stosowane w innych krajach 

Unii Europejskiej – przykłady dobrych praktyk

Klimat w systemie planowania przestrzennego
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PLANY PRAC W RAMACH 

GRUPY



IV SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. ADAPTACJI 
DO ZMIAN KLIMATU

Grudzień 2016

Gospodarka wodna

Działania Ministerstwa Środowiska w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Systemy gospodarowania wodami opadowymi

Doświadczenia Łódzkich projektów „EH-REK Arturówek” oraz „SWITCH”

Doświadczenia projektu AdaptCity – Adaptacja do 

zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę 

wodną w przestrzeni miejskiej Radomia

Plany prac Grupy na rok 2017
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ZAANGAŻOWANIE GRUPY W PRACE NAD MIEJSKĄ ADAPTACJĄ 
DO ZMIAN KLIMATU

Projekt MPA

 4 kwietnia 2016 – Ogłoszenie o zamówieniu

 Październik 2016 – Wybór Wykonawcy na realizację projektu

 Grudzień 2016 – Podpisanie Umowy z Wykonawcą

 Członkowie grupy jako źródło informacji z poziomu regionów

 Ministerstwo Środowiska jako źródło informacji nt. aktualnego stanu prac nad projektem i planowanych założeń, w tym

związanych z wdrażaniem.

Współpraca Między MŚ a Marszałkami województw.

 Podniesienie i budowanie świadomości nt. potrzeby adaptacji na poziomie

lokalnym;

 Wprowadzenie możliwości finansowania adaptacji do zmian klimatu i planów

adaptacji dla mniejszych miast w ramach Regionalnych Programów

Operacyjnych.

 Komplementarne działania Ministerstwa Środowiska w zakresie

programowania POIiŚ oraz nowej perspektywy MFEOG i NMF

 Wymiana informacji pomiędzy Marszałkami a MŚ w zakresie działań

umożliwiających finansowanie działań z RPO



WARTO!

Szacunki zawarte w 
Strategii Adaptacji do 
zmian klimatu dla Unii 

Europejskiej 
opublikowanej przez 
Komisję Europejską 

pokazują, że:
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oznacza przewidywanie szkodliwych skutków zmian klimatu i podejmowanie
właściwych działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód przez nie
powodowanych. Wczesne podjęcie działań umożliwi zmniejszenie kosztów szkód
poniesionych w przyszłości.

Źródło: http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/eu_strategy_en.pdf

Adaptacja do zmian klimatu

Komisja Europejska 

w publikacji „Działania UE przeciw zmianom klimatu”

zainwestowane w 
działania mające 
na celu ochronę 

przed 
niekorzystnym 

zjawiskiem

oszczędności jakie trzeba byłoby 
zainwestować w działania 

naprawcze.

1€
4€ do 7€



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

adaptacja@mos.gov.pl

klimada.mos.gov.pl


