
XI posiedzenie plenarne krajowej Sieci 
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Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

Prace w 2019 r.

Plany na 2020 r.

Przewodniczący Grupy – Arkadiusz Michalski, PGE Energia Odnawialna S.A



Wizyta Studyjna: Kraków/Nowy Targ, 29-31 maja 2019 r.

Tematy:

 Spotkanie z pracownikami Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 Wizytacja obiektów zieleni urządzonej z przedstawicielem Zarządu Zieleni

Miejskiej w Krakowie – jako przykładów obiektów służących adaptacji do

zmian klimatu

 Wykład dotyczący Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors for

Climate and Energy) – przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć

„Energie Cités”

 Wykład dotyczący projektu „Klimada 2.0” – przedstawiciel IOŚ PIB

 Projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich, zwiedzanie obiektów

w tym zwiedzanie rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem” – pracownicy

RDLP Kraków, pracownicy Nadleśnictwa Nowy Targ.





Posiedzenie GR ds. adaptacji do zmian klimatu – 6 listopada 2019 r. (MŚ)

Tematy:

 Postęp prac nad nową perspektywą finansową 2021-2027,

Projekt POIiŚ na lata 2021-2027 w zakresie adaptacji do zmian klimatu

 Adaptacja do zmian klimatu w nowych regionalnych programach

operacyjnych

 Realizacja programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz

ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”

 Założenia na COP 25 w Chile/Madrycie

 Projekt „Budownictwo drewniane”

 Uwagi Komisji Europejskiej do projektu Krajowego Planu na rzecz Energii

i Klimatu



Plany na 2020 r.

Wizyta Studyjna: Portugalia (Lizbona, Cascai), maj 2020 r.

Proponowane tematy:

 Realizacja strategii adaptacyjnej w Lizbonie

 Działania adaptacyjne w pasie nadbrzeżnym

 Odbudowa lasów po pożarach w regionie Sintra-Cascais Natural Park

 Wizyta w Cascais Operations Center

 Wewnętrzne warsztaty grupy w Hotelu



Plany na 2020 r. cd.

Wizyta Studyjna: Gdańsk, Hel, Żarnowiec

Proponowane tematy:

 Spotkanie z pracownikami Referatu Zmian Klimatycznych w UM Gdańsk

 Zwiedzanie obiektów dotyczących gospodarki wodnej wybudowanych po

powodziach w latach 2001 i 2016 w Gdańsku

 Refulacja na Helu

 Zwiedzanie ESP w Żarnowcu

 Przedstawienie projektu PGE Baltica dotyczącego budowy farm wiatrowych

na Morzu Bałtyckim

 Wewnętrzne warsztaty grupy w Hotelu



Plany na 2020 r. cd.

Posiedzenie grupy w siedzibie MŚ (listopad 2020)

Proponowane tematy:

 Wykład Marcina Popkiewicza - współautora książki „Nauka o klimacie”

i autorka książki „Rewolucja Energetyczna. Ale po co?”, redaktora portalu

„Nauka o Klimacie”

 Program PV GK PGE odpowiedzią na zmiany klimatu i elementem realizacji

transformacji energetycznej

 Co się wydarzyło między COP 25 w Madrycie a COP 26 w Glasgow

 Biznesowe aspekty adaptacji do zmian klimatu

 Skutki zmian klimatu oczami WHO

 Wewnętrzne warsztaty



Plany na 2020 r. cd.

Na wyjazdach studyjnych przeprowadzić warsztaty nt:

 demarkacji zakresu interwencji kraj-region, obligatoryjny zakres informacji we

wniosku o dofinansowanie w zakresie zmian klimatu (kraj-region),

 propozycji premiowanych kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie

w zakresie zmian klimatu,

 praktycznych rozwiązań dot. wspierania działań adaptacyjnych

w programach operacyjnych,

 przykładów działań adaptacyjnych w poszczególnych branżach i obszarach,

 ujęcia kwestii środowiskowych i klimatycznych w nowych programach

operacyjnych.



Plany na 2020 r. cd.

Zakup ekspertyz

Skierowanie pisma do Ministra Klimatu w wnioskami i postulatami zebranymi na

posiedzeniu Grupy 6 listopada 2019 r.

Włączenie w prace Grupy przedstawicieli Wód Polskich



Dziękuję za uwagę


