Uwagi Koalicji Klimatycznej
do projektu Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
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Wątpliwość budzi ograniczenie scenariuszy zmian warunków
klimatycznych w Polsce tylko do perspektywy
średnioterminowej, to jest do 2030 roku. Jest to na tyle krótki
okres, że zakres prognozowanych zmian jest niewielki, co
Scenariusze
może budzić zastrzeżenia, co do potrzeby podejmowania
zmian klimatu do
Scenariusze zmian klimatu do roku 2070 i wpływ na sektory i działań adaptacyjnych. W ocenie Koalicji Klimatycznej
Koalicja
18-35 2030 r. i wpływ
obszary wrażliwe
scenariusze powinny obejmować okres co najmniej
Klimatyczna
na sektory i
pięćdziesięcioletni, to jest do roku 2065 – 2070 . W takim
obszary wrażliwe
przypadku możliwa byłaby nie tylko pełniejsza ocena
potencjalnych skutków zmian klimatu, które wystąpią w
Polsce, ale pozwoliłoby to także na racjonalne wybranie
działań priorytetowych w zakresie adaptacji.

Proponowany zapis (forma uzupełnienia)

Uzasadnienie

Jednostka
zgłaszająca

2

33

Wyniki prognoz
pokazują, że do
roku 2030 zmiany
klimatu będą
miały dwojaki,
pozytywny i
negatywny wpływ
na gospodarkę i
społeczeństwo.
Wzrost średniej
temperatury
powietrza będzie
miał pozytywne
skutki m.in. w
postaci
wydłużenia
okresu
wegetacyjnego,
skrócenia okresu
grzewczego oraz
wydłużeniu
sezonu
turystycznego.

Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu
będą miały dwojaki pozytywny i negatywny wpływ na
gospodarkę i społeczeństwo. Zdecydowanie dominujący
będzie jednak wpływ negatywny. Wzrost średniej temperatury
powietrza spowoduje wydłużenie okresu wegetacyjnego, co
oznaczać będzie m.in. wcześniejsze rozpoczęcie wegetacji
roślin (w tym uprawnych), a co za tym idzie ich większe
narażenie na skutki wiosennych przymrozków. Będzie miało
to znaczące, negatywne konsekwencje dla całej polowej
produkcji rolnej, w tym przede wszystkim dla sadownictwa.
Skróceniu okresu grzewczego towarzyszyć będzie wyższa
temperatura w okresie letnim i częstsze występowanie
okresów z bardzo wysoką temperaturą. Zwiększy to
zapotrzebowanie na klimatyzację – w efekcie czego wzrośnie
w okresie letnim zapotrzebowanie na energię elektryczną
(szacuje się, że klimatyzacja pomieszczeń wymaga
czterokrotnie więcej energii niż ich ogrzewanie) – a więc
wówczas, gdy elektrownie mogą mieć trudności z
utrzymaniem warunków pracy ze względu na niski stan wód i
trudności z chłodzeniem kotłów. Wyższa średnia temperatura
być może wydłuży sezon turystyczny latem, ale będzie
zapewne miała bardzo negatywne konsekwencje dla
możliwości uprawiania turystyki zimowej. Będzie to miało
znaczące negatywne oddziaływania nea te regiony Polski,
których rozwój w dużym stopniu oparty jest na turystyce
zimowej.

W ocenie Koalicji Klimatycznej przedstawionym kwestiom w
Strategii... poświęcono niewystarczającą uwagę, co może
Koalicja
skutkować tym, że prowadzone działania adaptacyjne w tym Klimatyczna
zakresie będą nieefektywne.
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35-49

• W ocenie Koalicji Klimatycznej taka analiza jest niezbędna
bowiem, przynajmniej w części przypadków, można
spodziewać się rozbieżności planowanych kierunków działań
Strategii... i zapisów istniejących dokumentów strategicznych.
Jest to tym bardziej istotne, że analizy takiej nie zawiera
także Prognoza oceny oddziaływania na środowisko projektu
Opisy poszczególnych kierunków działań należy uzupełnić o
dokumentu Strategii...
następujące informacje:
• Choć zapewne na obecnym etapie nie jest możliwe
• Analizę zgodności dokumentów strategicznych, do których
wskazania szczegółowego harmonogramu wdrażania
Strategia... się odwołuje i w ramach, których poszczególne
poszczególnych działań, to w ocenie KK powinna zostać co
działania będą realizowane z celami Strategii.... wraz z
najmniej zaproponowana perspektywa ich realizacji. Bez
rekomendacjami niezbędnych zmian istniejących
takiej kategoryzacji prowadzenie efektywnych działań
dokumentów strategicznych. • Wskazanie pilności podjęcia
adaptacyjnych nie będzie możliwe.
zaproponowanych działań. Przy czym nie chodzi tu o
• Bez jednoznacznego określenia terminu, do którego
Koalicja
szczegółowe rozpisanie harmonogramu (to zadanie do
poszczególne dokumenty strategiczne powinny zostać
Klimatyczna
wykonania na etapie przygotowywania programu
uzupełnione o proponowane kierunki działań, może się
wdrożeniowego Strategii...), ale określenie ich pilności (np. w
okazać, że planowane działania adaptacyjne do 2020 roku
zakresie: działania najpilniejsze, pilne i uzupełniające). •
nie zostaną podjęte.
Określenie terminu, do którego poszczególne dokumenty
• Jeśli działania zaproponowane w Strategii.. . mają być w
strategiczne powinny zostać uzupełnione o proponowane
praktyce wdrożone, to ta musi zyskać status dokumentu
kierunki działań. • Należy także określić hierarchię ważności
nadrzędnego nad istniejącymi. W innym przypadku jej zapisy
dokumentów strategicznych wobec Strategii... • Określenie
pozostaną jedynie na papierze.
współzależności działań adaptacyjnych i ich skutków.
• Bez określenia współzależności działań adaptacyjnych i ich
skutków może się okazać, że podejmując jedne działania
adaptacyjne ograniczone zostaną możliwości innych działań.
Dla przykładu – zwiększenie powierzchni nawadnianych
upraw rolniczych może ograniczyć dostępność wody dla
przemysłu, w tym też dla energetyki (chłodzenie instalacji).

4

5

6

7

Jednoznaczne przedstawienie kryteriów podziału rozwiałoby
rodzące się wątpliwości (np. dlaczego uznano, że w
Koalicja
województwie pomorskim nie ma potrzeby zwiększania
Klimatyczna
powierzchni terenów zieleni w miastach, a w zachodniopomorskim jest taka potrzeba?)

Brak

Należałoby przedstawić kryteria, które legły u podstawy
dokonania podziału przedstawionego w tabeli 4.

52-53

Wskaźniki w
tabeli

Przedstawione wskaźniki nie odnoszą się w zasadzie do
planowanych kierunków działań. Dla przykładu w odniesieniu
do celu 1, który dotyczy m.in. bezpieczeństwa
Koalicja Klimatyczna postuluje uzupełnienie zaplanowanych
energetycznego nie ma żadnego wskaźnika w tym zakresie.
wskaźników o takie, które w pełni odpowiadać będą
Koalicja
Chociaż działania w rolnictwie, zgodnie z zapisami w
zaplanowanym działaniom w ramach poszczególnych celów i
Klimatyczna
analizowanym projekcie dokumentu, miałaby pochłonąć 44%
kierunków działań.
środków przeznaczonych na adaptacje, to także w tym
sektorze nie przewidziano specyficznych wskaźników
realizacji celów Strategii...
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W rozdziale tym powinna się znaleźć analiza, jakie działania
będą prowadzone przez podmioty publiczne, a jakie będą
wymagały działań wspieranych ze środków prywatnych.
Opis podmiotów
Ponadto, ponieważ Strategia... jest dokumentem rządowym,
zaangażowanych
przygotowanym na poziomie centralnym, to w opinii Koalicji
w realizację
Klimatycznej powinna ona zawierać szczegółowe wskazanie
projektu
podmiotów administracji szczebla centralnego
zaangażowanych w jej wdrażanie wraz z omówieniem
zakresu ich obowiązków i zadań w tym zakresie.
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Tabela powinna wskazywać, jaki udział nakładów będzie
pochodził z poszczególnych źródeł, a conajmniej jaka część
środków na działania adaptacyjne przeznaczona zostanie z
budżetu Państwa i jakie obszary działań finansowane będą z
tych źródeł.
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Tabela 6

System instytucjonalny odpowiedzialny za wdrażanie
Strategii... został opisany w sposób bardzo ogólny. Budzi to
zastrzeżenia. Kwestie adaptacji to problem rozdziału
niezbędnych prac pomiędzy instytucje publiczne (w zakresie
podejmowania prac na rzecz bezpieczeństwa społecznego i Koalicja
środowiskowego oraz zapewnienie odpowiedniej podstawy Klimatyczna
dla dalszego harmonijnego rozwoju społeczno –
gospodarczego) oraz prywatne (w zakresie poprawy
bezpieczeństwa indywidualnego i ograniczenia
indywidualnych strat).

Autorzy przedstawili jedynie listę różnych, potencjalnych
źródeł finansowania Strategii... bez jakiejkolwiek próby
wskazania, w jakich obszarach i w jakim stopniu będą one
partycypować w kosztach działań adaptacyjnych.

Koalicja
Klimatyczna

