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Wytyczne JASPERS 

Podstawy adaptacji do zmian klimatu, ocena podatności i ryzyka 
 
 

JASPERS (wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich) jest porozumieniem 
zawartym między Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem 
Odbudowy i Rozwoju (EBOR).  
 
Celem JASPERS jest zapewnienie wsparcia podczas przygotowywania dużych projektów, które będą 
współfinansowane z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
w nowych państwach członkowskich. Inicjatywa JASPERS jest realizowana w niektórych krajach IPA 
na podstawie przepisów dotyczących unijnego funduszu IPA i wspiera kraje kandydujące przez 
stopniowe ulepszanie praktyki i procesów niezbędnych do absorpcji funduszy UE. 
 
Aby ułatwić realizację tych działań, w ramach JASPERS opracowano serię wytycznych, które 
zawierają ogólne porady i zalecenia dotyczące konkretnych obszarów planowania strategicznego lub 
opracowywania projektów.       
 
Wsparcie JASPERS udzielane jest w dobrej wierze i z należytą starannością (diligentia quam in suis), 
z wykorzystaniem doświadczenia i praktyk biznesowych jej partnerów, EBI i EBOR. Beneficjenci 
przyjmują jednak do wiadomości, że EBI, w zakresie funkcji, jaką pełni w ramach JASPERS, nie 
ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody poniesione w związku z jakąkolwiek poradą 
udzieloną przez JASPERS. 
 
 

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie 
 
Niniejsze opracowanie sporządzono w dobrej wierze, jednak czytelnik korzysta z niego na własne 
ryzyko.  
 
JASPERS nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji zawartych w niniejszym 
opracowaniu ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej lub odpowiedzialności, 
bezpośredniej lub pośredniej, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo 
spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, korzystaniem z materiałów zawartych w niniejszym 
opracowaniu lub poleganiem na tych materiałach.  
 
Niniejsze opracowanie nie zostało formalnie omówione ani zatwierdzone przez Komisję 
Europejską. Uwagi przedstawione w niniejszym opracowaniu niekoniecznie stanowią lub 
odzwierciedlają poglądy partnerów JASPERS (Komisji Europejskiej, EBI i EBOR). W 
szczególności, poglądów wyrażonych w niniejszym dokumencie nie można traktować jako 
oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. 
 
EBI zachowuje prawa autorskie do niniejszego opracowania w imieniu JASPERS.  Niniejszym 
udziela się zgody na powielanie i rozpowszechnianie niniejszego opracowania w całości lub 
części do celów niekomercyjnych i bez opłat pod warunkiem wskazania JASPERS jako źródła. 

 

Uwaga dotycząca tłumaczenia: 
 
Należy zwrócić uwagę, że niniejsza polska wersja "Wytycznych JASPERS – Podstawy adaptacji 
do zmian klimatu, ocena podatności i ryzyka, wersja 1" jest bezpośrednim tłumaczeniem 
angielskiej wersji językowej z czerwca 2017 r. Ewentualne nowsze informacje ani zmiany w 
zakresie metodyki, które pojawiły się po dacie publikacji tego dokumentu nie zostały w nim 
uwzględnione, nie był on też aktualizowany ani zmieniany. 

 
 



 

 

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 
 

Internet: www.jaspers-europa-info.org, www.jaspernetwork.org  

Email: jaspers@eib.org, jaspersnetwork@eib.org 

 

Niniejszy dokument można pobrać ze strony www.jaspersnetwork.org. 
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Wstęp 
 
Proces adaptacji do zmian klimatu, oceny podatności i ryzyka (Climate Change Adaptation, 

Vulnerability and Risk Asssessment) polega na zarządzaniu czynnikami związanymi z 

przystosowaniem się do zmian klimatu w całym cyklu realizacji projektu. Obejmuje on identyfikację 

zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, na które podatny jest dany projekt, ocenę poziomu 

ryzyka oraz analizę środków adaptacyjnych, które można zastosować, aby zmniejszyć to ryzyko 

do akceptowalnego poziomu.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji o podstawowych zasadach 

dokonywania takiej oceny, zwłaszcza w kontekście przygotowania projektu, oraz o wymaganiach 

dobrej praktyki. Realizacja projektu odnosi się do procesu realizacji projektów infrastrukturalnych 

(w zakresie transportu, wody, odpadów, energii, gospodarki opartej na wiedzy itp.), od etapu 

wstępnej koncepcji po etap wdrożenia.  

Niniejszy dokument nie ma na celu określenia konkretnej metodyki, której należy ściśle 

przestrzegać w przypadku każdego projektu. Po uzyskaniu podstawowych informacji osoby 

korzystające z nich będą musiały rozważyć, jakie dodatkowe działania należy podjąć w kontekście 

każdego konkretnego projektu, przy czym możliwe jest zastosowanie różnych podejść.  

Niniejsze wytyczne JASPERS opierają się głównie na informacjach zawartych w dokumencie 

roboczym Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu pt. Guidelines 

for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient, których podsumowanie 

znajduje się w publikacji pt. Climate Change and Major Projects. Ponadto niniejsze wytyczne 

JASPERS są zgodne z dokumentem doradczym grupy roboczej europejskich instytucji 

finansowych ds. adaptacji do zmiany klimatu (EUFIWACC) p.t.: Integrating Climate Change 

Information and Adaptation in Project Development.  

 

Łagodzenie zmian klimatu a przystosowanie do zmian klimatu 
 
Podejście do zmian klimatu ma dwa główne elementy składowe: łagodzenie i przystosowanie.  

Łagodzenie (mitygacja) odnosi się do likwidowania przyczyn zmian klimatu poprzez ograniczanie 

emisji gazów cieplarnianych (GC). Przystosowanie (adaptacja) polega na uwzględnieniu 

nieuniknionych konsekwencji zmian klimatu oraz dążeniu do obniżenia poziomu ryzyka i poprawy 

odporności. Pomimo wyrażonych na forum UE i na poziomie międzynarodowym zobowiązań do 

ograniczenia emisji, zmiany klimatu są nieuniknione, a zatem musimy się do nich przystosować. 

Ocena podatności i ryzyka koncentruje się na aspekcie przystosowania do zmian klimatu i ma na 

celu uwzględnienie go w procesie realizacji projektu. 

  

Projekty, na które klimat ma wpływ a projekty mające na celu przystosowanie 
do zmian klimatu 
  

Projekty można podzielić na dwie kategorie: 

 Projekty, na które klimat ma wpływ – aktywa i projekty infrastrukturalne, których 

powodzenie może być zagrożone w przypadku zignorowania zmian klimatu, takie jak 

budowa autostrady na terenie narażonym na występowanie osuwisk; 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/major_projects_en.pdf
https://www.google.lu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieqPf8mJzUAhXQYlAKHfHRA1MQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ebrd.com%2Fwhat-we-do%2Fget%2Fintegrating-climate-change-adaptation-in-project-development.pdf&usg=AFQjCNGzOWR2XvI1ZwFBi6wKDnTM1GMtSw&sig2=-nhEG9xq_cddzBkMPmbWkA
https://www.google.lu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieqPf8mJzUAhXQYlAKHfHRA1MQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ebrd.com%2Fwhat-we-do%2Fget%2Fintegrating-climate-change-adaptation-in-project-development.pdf&usg=AFQjCNGzOWR2XvI1ZwFBi6wKDnTM1GMtSw&sig2=-nhEG9xq_cddzBkMPmbWkA
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 Projekty mające na celu przystosowanie do zmian klimatu – których głównym celem 

jest obniżenie podatności na zagrożenia związane z klimatem, takie jak projekty 

przeciwpowodziowe. 

Ocenę podatności i ryzyka można i należy przeprowadzać dla obydwu typów projektów. Wszystkie 

duże projekty infrastrukturalne bez względu na sektor mogą być podatne na zmiany klimatu 

(projekty, na które klimat ma wpływ) i mogą wymagać przystosowania do zmieniającego się 

klimatu, dlatego proces ten ma zastosowanie do wszystkich projektów na zasadzie 

międzysektorowej. Projekty mające na celu przystosowanie do zmian klimatu koncentrują się na 

aspekcie przystosowania, co nie oznacza jednak, że nie ma potrzeby przeprowadzania procesu 

adaptacji do zmian klimatu oraz oceny podatności i ryzyka. Przeciwnie, oznacza to, że proces jest 

jeszcze bardziej istotny dla zagwarantowania powodzenia projektu i uniknięcia nieprawidłowej 

adaptacji.  

 
Adaptacja do zmian klimatu, podatność i ocena ryzyka – 
podstawowe wymagania 
  

Adaptacja do zmian klimatu a proces realizacji projektu  

Poniższy diagram przedstawia typowe fazy realizacji projektu i znaczenie adaptacji klimatu dla 

każdej z nich. 

Rys. 1: Uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu w procesie realizacji projektu 

 
 

Proces realizacji projektu jest zazwyczaj przedstawiany w formie liniowej, natomiast w 

rzeczywistości jest on bardziej skomplikowany. Projekty nie zawsze przechodzą bezproblemowo z 

jednej fazy do kolejnej, niekiedy dochodzi do zastojów albo cofnięcia się do wcześniejszego etapu. 

Dotyczy to również procesu adaptacji do zmiany klimatu oraz oceny podatności i ryzyka – niektóre 

fazy wymagają większej szczegółowości, niż inne albo powtórzenia. Istotne jest uwzględnienie 

adaptacji do zmiany klimatu oraz oceny podatności i ryzyka w standardowych procesach realizacji 

projektu, takich jak, między innymi, wstępne i właściwe studium wykonalności, audyty, oceny 

techniczne, oceny ryzyka lub analizy (due diligence) środowiskowe i społeczne. 
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Kontekst przedprojektowy (strategiczny)  

Przed rozpoczęciem tradycyjnych etapów realizacji projektu (studium wykonalności, analiza 

wariantów, projektowanie, zamówienia i budowa, eksploatacja, wycofanie z użycia) przeprowadza 

się prace w zakresie analiz strategicznych. Na tym etapie podejmuje się istotne decyzje o tym co i 

po co budować. Te informacje powinny być zapisane w strategii lub planie, w którym problematyka 

zmiany klimatu już została uwzględniona w postaci oceny podatności i ryzyka na poziomie strategii. 

Na poziomie projektu z kolei należy znać te informacje i rozumieć w jaki sposób wcześniejsze  

decyzje zostały podjęte. 

 

Zadania na poziomie projektu 

Adaptacja do zmian klimatu oraz ocena podatności i ryzyka jest procesem zarządzania różnymi 

aspektami przystosowania do zmian klimatu podczas realizacji projektu zwiększającym jego 

odporność, a nie produktem czy raportem. W kontekście realizacji projektu proces ten rozpoczyna 

się na etapie wstępnego studium wykonalności/etapie początkowym i powinien być zintegrowany 

z wszystkimi kolejnymi etapami realizacji projektu, w tym studium wykonalności, analizą wariantów 

i projektowaniem. Wyniki tej oceny powinny być wykorzystywane jako podstawa decyzji 

podejmowanych w miarę rozwoju projektu. 

Proces ten można podzielić na trzy główne zadania (które uznać można alternatywnie za etapy, 

kroki albo elementy składowe procesu oceny) oraz dodatkowo na etap przygotowawczy polegający 

na właściwym wyznaczeniu zakresu oceny:  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Zadanie 0: 
Przygotowanie 

jego celem jest stworzenie podstaw dla oceny i właściwe wyznaczenie 

jej zakresu; 

 

Zadanie 1: 
Podatność  
              

ma na celu analizę, na jakie zagrożenia klimatyczne projekt jest 

najbardziej podatny w kontekście jego części składowych i lokalizacji; 

 

Zadanie 2: Ryzyko  ma na celu określenie prawdopodobieństwa i dotkliwości różnych 

rodzajów ryzyka klimatycznego mających wpływ na projekt; 

 

Zadanie 3: 
Adaptacja 

ma na celu zidentyfikowanie i ocenę wariantów adaptacyjnych i 

uwzględnienie najwłaściwszych działań w projekcie w celu zwiększenia 

jego odporności i przystosowania go do zmiany klimatu. 

0

Przygotowanie

1

Podatność

2

Ryzyko

3

Adaptacja
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Zadanie 0: Przygotowanie 
 
Celem tego zadania jest określenie podstaw oceny, 

zrozumienie kontekstu projektu oraz tego, jak zostanie zastosowana metodyka i kto powinien być 

zaangażowany w dalszy proces. Dzięki ustaleniu tych informacji na samym początku ocena będzie 

miała odpowiedni zakres i będzie zgodna ze swoim przeznaczeniem.  

 

Podzadanie 0.1: Kontekst projektu  
 

Należy zacząć od dogłębnego zrozumienia proponowanego 

projektu i jego celu, z uwzględnieniem wszystkich działań 

pomocniczych niezbędnych do wspierania jego realizacji i 

funkcjonowania. 

Aby zrozumieć, na jakie ryzyka projekt może być narażony w związku z aktualną zmiennością 

klimatu i zmianami klimatu w przyszłości, należy zrozumieć sam projekt i jego pełen kontekst. 

Projekty obejmują zwykle wiele działań towarzyszących i różne elementy składowe oraz stanowią 

część większego systemu infrastruktury. Wpływ zmiany klimatu na którekolwiek z tych działań lub 

części składowych może utrudniać pomyślną realizację projektu. Dlatego ważne jest także, aby 

zrozumieć znaczenie projektu w ogólnym kontekście, określić jego cel oraz znaczenie danych 

elementów infrastruktury. Należy także znać proponowany okres trwałości projektu lub jego 

elementów składowych.  

W zależności od złożoności projektu jego opis można podzielić na oddzielne, łatwiejsze w obsłudze 

części, zgodnie z poniższym przykładem, w celu określenia możliwego wpływu zmiany klimatu na 

każdą z nich:  

 infrastruktura fizyczna (aktywa);  

 sposób funkcjonowania infrastruktury, z uwzględnieniem jej eksploatacji i utrzymania 

(procesy);  

 wszystkie czynniki, od których może zależeć właściwe funkcjonowanie projektu, takie jak 

dostawy energii, wykorzystanie wody, połączenia transportowe i inne (czynniki 

wejściowe);  

 cel projektu i jego rezultaty (czynniki wyjściowe);  

 umiejscowienie projektu w szerzej rozumianym układzie infrastruktury lub sieci planowania 

(współzależności).  

 

Podzadanie 0.2: Metodyka 
 
Metodyka zastosowana w procesie oceny musi być wyjaśniona 

szczegółowo, logicznie i przejrzyście w sposób umożliwiający 

zrozumienie, w jaki sposób ocena będzie (lub została) 

przeprowadzona oraz jakie są granice jej miarodajności. 

Można zastosować podejście ilościowe polegające na użyciu tabel punktacji (matryc) służących 

do oceny podatności i ryzyka lub jakościowe mające bardziej opisowy charakter.  

Czego dotyczy 

projekt? 

0 1 2 3

Jak przeprowadzona 

zostanie ocena? 
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Opis metodyki powinien zawierać informację o tym, na którym etapie realizacji projektu dokonano 

oceny podatności i ryzyka; czy ocena i analiza przystosowania do zmian klimatu była prowadzona 

na wszystkich etapach realizacji projektu, czy też dokonano jej po zakończeniu etapu 

projektowania w formie audytu (co może mieć miejsce w przypadku bardziej dojrzałych projektów). 

W opisie metodyki powinno się także znaleźć objaśnienie źródeł informacji wykorzystanych do 

dokonania oceny. Ocena wymaga w szczególności uwzględnienia obecnych i przyszłych istotnych 

rodzajów ryzyka zmian klimatu na podstawie solidnych i miarodajnych prognoz, w tym scenariuszy 

klimatycznych. Należy podać źródła i materiały referencyjne (w Załączniku I podano kilka 

przykładów źródeł danych). 

Należy również ustalić, czy obowiązują krajowe przepisy lub międzynarodowe wytyczne i normy, 

których należy przestrzegać podczas dokonywania oceny. 

 

Podzadanie 0.3: Interesariusze  
 
Należy ustalić zakres obowiązków i role wszystkich stron 

zaangażowanych w proces oceny podatności i ryzyka lub z nim 

powiązanych, jak również związki z innymi specjalistycznymi 

ocenami i analizami (np. OOŚ, SOOŚ, AKK).  

Należy wskazać, kto powinien dokonywać oceny, a kto kierować procesem oraz kto jeszcze 

powinien być zaangażowany. Ocenę powinny wykonać osoby zaangażowane w projekt 

dysponujące odpowiednią wiedzą na temat jego elementów składowych, miejsca realizacji i tła 

historycznego. Powinna być ona efektem pracy zespołu złożonego ze specjalistów rozmaitych 

dziedzin reprezentujących odmienne punkty widzenia, nie może powstawać w izolacji. Procesem 

oceny powinien kierować zaangażowany członek zespołu – często najbardziej odpowiednią osobą 

jest jeden z dotychczasowych członków zespołu, np. inżynier projektu. W celu rozwiązywania 

konkretnych problemów niezbędne może być zatrudnienie wyspecjalizowanych konsultantów z 

doświadczeniem w adaptacji do zmiany klimatu, co umożliwi zespołowi świadome podejmowanie 

decyzji w ramach procesu.   

Oprócz zespołu dokonującego oceny należy także zaangażować innych interesariuszy w drodze 

konsultacji i wspólnych dyskusji. Warto mieć przejrzysty plan zaangażowania osób 

zainteresowanych oraz określić kluczowe etapy procesu oceny, na których osoby te powinny być 

włączone. Taki plan powinien określać, kto powinien być zaangażowany (np. władze i instytuty 

techniczne, działy konstrukcyjne i operacyjne, lokalni mieszkańcy), kiedy (np. podczas badania 

podatności, podczas oceny ryzyka, podczas identyfikacji i oceny wariantów adaptacji, na 

wszystkich etapach) i w jaki sposób (np. w drodze warsztatów, dyskusji publicznych, wywiadów). 

Jest to niezbędne do pełnego zrozumienia lokalnego i historycznego tła projektu oraz 

odpowiedniego uwzględnienia zmiany klimatu w bieżącym zarządzaniu projektem.    

Kto jest 

zaangażowany? 
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Zadanie 1: Ocena podatności 
 
To zadanie ma ułatwić zrozumienie zagrożeń związanych ze 

zmianą klimatu, na które projekt może być podatny oraz podjęcie decyzji o uwzględnieniu albo 

wykluczeniu konkretnych zagrożeń z bardziej szczegółowej analizy ryzyka.   

Podatność projektu stanowi połączenie dwóch aspektów: 1) stopnia wrażliwości elementów 
składowych projektu na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (wrażliwość) oraz 2) 
prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia w miejscu realizacji projektu, obecnie i w 
przyszłości (narażenie). Te dwa aspekty można poddać ocenie szczegółowej oddzielnie bądź 
łącznie. Kolejność tych dwóch podzadań zależy od tego, na którym etapie cyklu realizacji projektu 
ocena jest dokonywana, jednak w rzeczywistości często wykonuje się je równocześnie. Jeśli 
lokalizacja projektu jest znana, wówczas w zakresie narażenia można uwzględnić bądź wykluczyć 
z niego niektóre zagrożenia związane ze zmianami klimatu specyficzne dla danego miejsca. 
Natomiast jeśli technologia projektu została już wybrana, wówczas niektóre szczególne rodzaje 
ryzyka zmiany klimatu można uznać za istotne bądź nieistotne w kontekście analizy wrażliwości. 
  

 

W kontekście zmian klimatu kluczowe zmiany ujawniają się w formie następujących czynników 

klimatycznych (zwanych także „głównymi czynnikami klimatycznymi”):  

 temperatura – zmiany średnich temperatur oraz częstotliwość i wielkość skrajnych 

temperatur; 

 opady atmosferyczne (np. deszcz, śnieg) – zmiany średnich opadów oraz częstotliwość i 

wielkość opadów o skrajnym nasileniu; 

 poziom morza – zmiana względnego poziomu morza;  

 prędkość wiatru – zmiany średnich i maksymalnych prędkości wiatru; 

 wilgotność – zmiany ilości pary wodnej w atmosferze; 

 promieniowanie słoneczne – zmiany natężenia energii słonecznej. 

Zmiany w zakresie tych czynników powodują powstanie różnych zagrożeń związanych ze 

zmianami klimatu, które mogą oddziaływać na dany projekt. Przykłady zagrożeń związanych ze 

zmianami klimatu, które zaleca się uwzględnić w ocenie podatności, zostały wymienione w Tabeli 

2. Lista ta jest obszerna, ale niewyczerpująca. To, czy określone zagrożenia są istotne dla danego 

projektu uzależnione jest od jego „wrażliwości” i „narażenia”. 

Tabela 2: Przykłady zagrożeń związanych z klimatem, które należy wziąć pod uwagę 

Zagrożenie związane z 
klimatem 

Opis 

Wzrost średniej 
temperatury powietrza 

Wzrost średnich temperatur w czasie 

Skrajne zdarzenia 
temperaturowe (takie jak 
fale upałów) 

Zmiany częstotliwości i intensywności występowania wysokich 
temperatur, w tym fal upałów (okresów skrajnie wysokich temperatur 
maksymalnych i minimalnych) 

Zmiany średnich opadów Rozłożone w czasie trendy zwiększania lub zmniejszania się opadów 
(np. deszczu, śniegu, gradu) 

Ekstremalne opady  Zmiany częstotliwości i intensywności okresów intensywnych opadów  

0 1 2 3

Wrażliwość  × Narażenie = Podatność 
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Zagrożenie związane z 
klimatem 

Opis 

Dostępność wody Względna obfitość lub brak wody 

Temperatura wody Zmiany temperatury wód powierzchniowych i gruntowych 

Powodzie (przybrzeżne i 
rzeczne) 

Powodzie będące wynikiem wezbrania wód morskich lub rzecznych  

Temperatura wody 
morskiej 

Zmiany średniej temperatury wody na powierzchni morza 

Podnoszenie się 
względnego poziomu 
morza 

Spowodowane współwystępowaniem wyższej temperatury wody 
morskiej (wzrost objętości wody) i topienia się pokrywy lodowej i 
lodowców  

Wezbrania sztormowe Anormalne podniesienie się poziomu wody morskiej spowodowane 
przez sztorm, przekraczające wielkość prognozowanych pływów 
astronomicznych 

Intruzja wody słonej Przedostawanie się wody słonej do warstwy wodonośnej wody 
słodkiej, które może prowadzić do zanieczyszczenia źródeł wody do 
spożycia oraz innych konsekwencji 

Zasolenie oceanu Zmiany stężenia soli w wodzie morskiej 

Odczyn wody oceanicznej  Zakwaszenie wody oceanicznej  

Erozja obszarów 
przybrzeżnych 

Niszczenie terenu oraz osadów plażowych i wydmowych przez 
działanie fal, pływów, prądów morskich, drenażu lub silnych wiatrów 

Erozja gleby Proces usuwania i przemieszczania się gleby i skał w wyniku 
wietrzenia, ruchów masowych oraz działania strumieni, lodowców, fal, 
wiatrów i wód podziemnych 

Niestabilność gruntu / 
osuwiska / lawiny 

Niestabilność gruntu: przemieszczenie się ziemi; osuwisko: 
przemieszczenie się masy materiału w dół po pochyłej powierzchni 
wywołane siłą grawitacji, często wspomagane przez działanie wody 
zawartej w przesiąkniętym materiale; lawina: szybkie zsuwanie się 
śniegu po pochyłej powierzchni 

Zasolenie gleby  Zmiany zawartości soli w glebie 

Średnia prędkość wiatru  Występujące w czasie zmiany średniej prędkości wiatru  

Maksymalna prędkość 
wiatru  

Wzrosty maksymalnej siły podmuchów wiatru  

Sztormy (trasy przebiegu i 
intensywność) 

Zmiany w lokalizacji sztormów, ich częstotliwości i intensywności 

Wilgotność Zmiany ilości pary wodnej w atmosferze 

Susze Długie okresy wyjątkowo niskich opadów, prowadzące do niedoborów 
wody 

Burze piaskowe Burze wywołane przez silne wiatry powodujące unoszenie się w 
powietrzu pyłu 

Pożary Niepożądane, nieplanowane i powodujące zniszczenia pożary, takie 
jak pożary lasów, obszarów zakrzewionych i trawiastych 

Jakość powietrza Zwiększone miejscowe stężenie zanieczyszczeń, związane także z 
występowaniem smogu 

Efekt miejskiej wyspy 
ciepła 

Miasta lub obszary metropolitalne charakteryzujące się znacząco 
wyższą temperaturą, niż otaczające je obszary wiejskie, co jest 
spowodowane wyższą absorpcją energii słonecznej przez materiały 
stosowane na obszarze miejskim, np. asfalt  
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Zagrożenie związane z 
klimatem 

Opis 

Długość okresu 
wegetacyjnego 

Wydłużanie się bądź skracanie okresów wzrostu określonych 
gatunków flory  

Promieniowanie 
słoneczne 

Energia emitowana przez słońce, powstała w wyniku reakcji jądrowej 
odpowiedzialnej za wytwarzanie energii elektromagnetycznej 

Fale chłodów Długie okresy występowania skrajnie niskich temperatur  

Zniszczenia 
spowodowane 
zamrażaniem i 
rozmrażaniem materiału 

Powtarzające się zamarzanie i rozmarzanie może spowodować 
naprężenia powodujące uszkodzenia np. betonu  

Topnienie wiecznej 
zmarzliny  

Topienie uprzednio trwale zmrożonej gleby 

 
 

Podzadanie 1.1: Wrażliwość  
 
Poszczególne typy projektów są podatne na różne zagrożenia 

związane z klimatem. Informacje dotyczące kontekstu projektu 

zebrane w podzadaniu 0.1 pozwalają zrozumieć sposób jego 

funkcjonowania, na ile krytyczne jest jego znaczenie w ramach 

szerszej sieci lub systemu, a co za tym idzie, które zagrożenia są w związku z tym istotne i 

dlaczego. Na przykład, port morski może wykazywać wysoką wrażliwość na wzrost poziomu 

morza, natomiast układ chłodzenia elektrowni cieplnej może być wysoce wrażliwy na susze 

powodujące wyschnięcie rzeki.  

Z uwagi na duże zróżnicowanie rodzajów projektów inżynierowie i inni specjaliści mają obowiązek 

identyfikowania potencjalnie istotnych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. 

Jeśli z opisu projektu wynika, że zawiera on różne elementy składowe, analiza wrażliwości powinna 

być przeprowadzona w odniesieniu do każdego z tych elementów. Analiza ta może mieć charakter 

względnie podstawowy (wskazanie, czy projekt jest wrażliwy bądź niewrażliwy na poszczególne 

zagrożenia) lub bardziej szczegółowy (np. określenie, czy wrażliwość na dane zagrożenie jest 

wysoka, średnia, niska czy zerowa).  

Analiza wrażliwości nie uwzględnia czynników związanych z miejscem realizacji projektu – opiera 

się ona wyłącznie na czynnikach charakterystycznych dla projektu, niezwiązanych z jego 

lokalizacją, np. dotyczących przedmiotu projektu i sposobu jego funkcjonowania. Jeśli analiza 

wrażliwości zostanie przeprowadzona na wczesnym etapie procesu realizacji projektu, uzyskane 

w ten sposób informacje mogą być przydatne w procesie analizy wariantów w zakresie wyboru 

lokalizacji projektu. Zrozumienie wrażliwości projektu na różne zagrożenia pozwala wybrać 

najodpowiedniejszą lokalizację inwestycji. 

 

Podzadanie 1.2: Narażenie 
 
Na tym etapie oceny analizuje się, w jaki sposób miejsce realizacji 

projektu narażone jest na konkretne zagrożenia związane ze 

zmianami klimatu zarówno obecnie, jak i w przyszłości.  

Analiza narażenia na zagrożenia związane z klimatem powinna uwzględniać zarówno aktualną 

zmienność klimatu, jak i zmiany klimatu w przyszłości.  

Cechy 
charakterystyczne 

projektu 

Cechy 
charakterystyczne 

lokalizacji 
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W kontekście aktualnej zmienności klimatu narażenie można określić analizując dostępne 

najświeższe dane historyczne dotyczące lokalizacji projektu (lub lokalizacji poszczególnych jego 

wariantów) oraz miejsc występowania zagrożeń takich jak powódź, susza, wysokie temperatury 

czy erozja obszarów przybrzeżnych. 

W zakresie zmian klimatu w przyszłości ocena powinna uwzględniać odpowiednie dostępne, 

wiarygodne prognozy dotyczące proponowanego fizycznego okresu życia projektu lub jego 

elementów składowych. Należy podać źródła i materiały referencyjne (w Załączniku I podano kilka 

przykładów takich źródeł danych).  

Należy wykorzystać dane na poziomie co najmniej krajowym. W przypadku większości projektów 

im bardziej zawężone będą dane pod względem terytorialnym, jak i merytorycznym tym 

dokładniejsza i bardziej użyteczna będzie ocena. Ponadto, podczas wyboru wariantów 

lokalizacyjnych niektóre informacje, np. dotyczące występowania powodzi czy osuwisk, muszą być 

znane dla konkretnego miejsca.  

 

 

Podzadanie 1.3: Podatność  
 

Ocena podatności stanowi połączenie analizy wrażliwości i narażenia i ma na celu określenie, które 

zagrożenia związane ze zmianami klimatu są istotne z punktu widzenia rodzaju i lokalizacji 

projektu.  

Jeśli ocena wrażliwości i narażenia będzie miała charakter bardziej szczegółowy – tj. z określeniem 

wysokiego, średniego bądź zerowego poziomu wrażliwości i narażenia – wówczas wynikowa 

ocena podatności będzie bogatsza w informacje, ponieważ zawierać będzie ranking poziomów 

podatności dla każdego zagrożenia. Im bardziej szczegółowa ocena, tym jej wyniki stanowiły będą 

lepszą podstawę do podejmowania decyzji w różnych fazach realizacji projektu. 

Ocenę podatności można również uznać za etap screeningu ryzyka, bowiem jej celem jest 

wskazanie najistotniejszych zagrożeń, na które projekt jest podatny. Te zagrożenia poddawane są 

następnie bardziej szczegółowej ocenie na etapie oceny ryzyka. 

 

  

  UWAGA:  

Jeżeli w wyniku oceny podatności projekt uznany zostanie za niepodatny na 

zagrożenia związane z klimatem i wniosek ten zostanie odpowiednio uzasadniony, 

przeprowadzenie oceny ryzyka może okazać się bezprzedmiotowe. 
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Zadanie 2: Ocena ryzyka 
 
Celem tego zadania jest ustalenie prawdopodobieństwa i 

dotkliwości każdego ryzyka mającego wpływ na powodzenie projektu. 

W ocenie podatności ustalono zagrożenia, na które projekt może być podatny. Zagrożenia te są 

następnie poddawane bardziej szczegółowej ocenie celem ustalenia poziomu ryzyka, jaki stanowią 

dla projektu, jego celów i elementów składowych. 

Poziom szczegółowości oceny ryzyka uzależniony jest od skali projektu (rozumianej jako rodzaj, 

wielkość i względne znaczenie) oraz etapu realizacji projektu, na którym się ją przeprowadza. Na 

przykład, na wczesnym etapie realizacji projektu ocena ryzyka będzie przeprowadzona 

prawdopodobnie na wyższym poziomie ogólności, niż na etapach późniejszych.  

Dla bardziej dogłębnego zrozumienia poszczególnych rodzajów ryzyka ustalić należy 

prawdopodobieństwo ich wystąpienia (na ile możliwa jest ich materializacja) oraz dotkliwość 

wpływu jaki będą miały w razie wystąpienia (konsekwencje zaistnienia ryzyka).  

 

 

 

 

Podzadanie 2.1: Prawdopodobieństwo  
 
Na tym etapie oceny ryzyka bada się prawdopodobieństwo 

wystąpienia danego zagrożenia związanego z klimatem w 

określonej skali czasowej, np. w okresie życia projektu.  

Ważne jest określenie w metodyce (zgodnie z opisem w podzadaniu 0.2) skali zastosowanej do 

oceny prawdopodobieństwa i jej dokładne wyjaśnienie. W całej ocenie należy stosować tę samą 

skalę. Skala ta może obejmować trzy (np. niskie, średnie, wysokie), pięć (np. rzadkie, niskie, 

średnie, wysokie, bardzo wysokie) lub inną liczbę poziomów prawdopodobieństwa. Na przykład, 

skale zastosowaną do oceny ryzyka w Podręczniku AKK można, celem zachowania spójności, 

wykorzystać do oceny ryzyka w szerszym kontekście.a Skalę tę należy objaśnić, a każdej kategorii 

towarzyszyć musi opis jej znaczenia (np., co rozumie się pod pojęciem "poziom wysoki").  

W przypadku niektórych rodzajów ryzyka zmiany klimatu może istnieć znaczna niepewność co do 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia. W takich przypadkach zespół oceniający powinien dokonać 

oceny według swojej najlepszej wiedzy, na podstawie aktualnie dostępnych danych, statystyk i 

informacji oraz w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami (jak opisano w 

podzadaniu 0.3). Te źródła informacji powinny uwzględniać odniesienia do krajowych, regionalnych 

lub lokalnych danych i prognoz dotyczących klimatu.  

Należy zwrócić dodatkową uwagę na to, w jaki sposób prawdopodobieństwo związane z ryzykiem 

zmiany klimatu może się zmieniać z czasem. Na przykład, wzrost średnich temperatur 

spowodowany przez zmianę klimatu może doprowadzić do znaczącego wzrostu 

prawdopodobieństwa wystąpienia niektórych rodzajów ryzyka związanego ze zmianami klimatu 

podczas trwania projektu.  

Ogólny przykład skali prawdopodobieństwa z podziałem na pięć poziomów prawdopodobieństwa 

przedstawiono w Tabeli 3. 

Prawdopodobieństwo × Dotkliwość = Ryzyko 

0 1 2 3

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

oddziaływania 

a  Patrz http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf. Rozdz. 2.9.1 (str.70)  

    zawiera opis skal prawdopodobieństwa, dotkliwości oraz wynikowych poziomów ryzyka. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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Tabela 3: Przykładowa skala oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oddziałujących na projekt 

 1 2 3 4 5 

Bardzo niskie Niskie Średnie Wysokie Bardzo wysokie 

Znaczenie: Bardzo małe 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Uwzględniając 
obecnie 
stosowane 
praktyki i 
procedury 
wystąpienie 
takiego 
zdarzenia jest 
mało 
prawdopodobne  

Zdarzenie 
takie 
wystąpiło w 
kraju/sytuacji 
o podobnych 
warunkach 

Wystąpienie 
zdarzenia jest 
prawdopodobne 

Wystąpienie 
zdarzenia jest 
bardzo 
prawdopodobne, 
może zdarzyć 
się nawet 
kilkakrotnie 

LUB  

Znaczenie:  5% szans 
wystąpienia  

20% szans 
wystąpienia  

50% szans 
wystąpienia  

80% szans 
wystąpienia  

95% szans 
wystąpienia  

 

 

Podzadanie 2.2: Dotkliwość 
 
Na tym etapie oceny ryzyka rozważa się konsekwencje wystąpienia 

zidentyfikowanych zagrożeń związanych z klimatem. Każde 

zagrożenie ocenia się na skali dotkliwości. Czynnik ten określa się 

również wielkością oddziaływania.  

Również w tym przypadku ważne jest, aby metodyka określała skalę oceny dotkliwości oraz aby 

skala ta była jasno wytłumaczona. Skala ta może obejmować trzy (np.: niski, średni i wysoki), pięć 

(np.: nieistotny, niewielki, umiarkowany, wysoki, katastrofalny) lub inną liczbę poziomów 

dotkliwości. Skala ta musi być objaśniona w kontekście projektu. Każdej kategorii towarzyszyć musi 

opis jej znaczenia dla projektu (np., co rozumie się pod pojęciem "poziom katastrofalny").  

Konsekwencje te należy rozpatrywać w kontekście aktywów fizycznych oraz ich funkcjonowania, 

bezpieczeństwa i higieny, oddziaływania środowiskowego, skutków społecznych, skutków 

finansowych oraz ryzyka utraty dobrego imienia. Podczas oceny należy wziąć pod uwagę zdolność 

adaptacyjną projektu oraz system, w którym ten projekt funkcjonuje, np. na ile projekt poradzi sobie 

z oddziaływaniem i jak duże ryzyko jest w stanie przyjąć. W ramach oceny należy także rozważyć 

doniosłość danego elementu infrastruktury dla szerszej sieci lub systemu oraz możliwość 

wystąpienia dodatkowych oddziaływań na szerszą skalę i efektu kaskadowego.  

Ogólny przykład skali dotkliwości z podziałem na pięć poziomów przedstawiono w Tabeli 4. 

 

Wielkość 

oddziaływania 
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Tabela 4: Przykładowa skala oceny dotkliwości konsekwencji 

 1 2 3 4 5 

Nieistotne   Umiarkowane Poważne Katastrofalne  

Znaczenie: Minimalne 
oddziaływanie, 
które można 
złagodzić 
standardowymi 
środkami.  

Zdarzenie 
wpływające na 
normalne 
funkcjonowanie 
projektu o 
lokalnym i 
przejściowym 
zakresie 
oddziaływania.  

Poważne 
zdarzenie 
wymagające 
podjęcia 
dodatkowych 
działań, którego 
konsekwencją 
są 
oddziaływania o 
charakterze 
umiarkowanym.  

Krytyczne 
zdarzenie 
wymagające 
podjęcia działań 
nadzwyczajnych, 
którego 
konsekwencją są 
oddziaływania o 
charakterze 
rozległym lub 
długoterminowym.   

Kataklizm 
potencjalnie 
mogący prowadzić 
do likwidacji 
aktywów/sieci 
wywołując 
znaczące szkody, 
którego 
konsekwencją są 
oddziaływania o 
charakterze 
rozległym i 
długoterminowym.  

 

Podzadanie 2.3: Ryzyko  
 
Po dokonaniu oceny dotkliwości i prawdopodobieństwa wystąpienia każdego zagrożenia możliwe 

jest określenie poziomu znaczenia każdego potencjalnego ryzyka przez połączenie tych dwóch 

czynników. Ryzyka te można przedstawić w formie matrycy w celu wskazania najistotniejszych 

spośród nich oraz określenia tych rodzajów ryzyka, w przypadku których w przyszłości konieczne 

będzie zastosowanie środków adaptacyjnych. W Tabeli 5 przedstawiono przykładową matrycę 

ryzyka w oparciu o przykładowe skale prawdopodobieństwa i dotkliwości z Tabel 3 i 4. 

Tabela 5: Przykładowa matryca ryzyka 

 Prawdopodobieństwo Bardzo 

niskie 

Niskie Średnie Wysokie Bardzo 

wysokie 

Dotkliwość  1 2 3 4 5 

Nieistotna 1 1 2 3 4 5 

Niewielka 2 2 4 6 8 10 

Umiarkowana 3 3 6 9 12 15 

Wysoka 4 4 8 12 16 20 

Katastrofalna 5 5 10 15 20 25 

       

  Znikome ryzyko 

  Niskie ryzyko 

  Średnie ryzyko        

  Wysokie ryzyko         

  Skrajne ryzyko        

 

W Tabeli 5 przedstawiono przykład matrycy ryzyka, natomiast uznanie danego poziomu ryzyka za 

możliwy do zaakceptowania tego, co jest istotne a co nie, należy do zespołu eksperckiego 

przeprowadzającego ocenę w kontekście warunków konkretnego projektu. Niezależnie od tego, 

jaki podział zostanie zastosowany, powinien on być uzasadniony, jasno zdefiniowany oraz opisany 

w przejrzysty i logiczny sposób.  Na przykład, zdarzenie katastrofalne, mimo iż jego wystąpienie 

jest mało prawdopodobne, może zostać uznane za ekstremalne ryzyko dla projektu ze względu na 

dotkliwość konsekwencji. 
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Aby zapewnić spójność podejścia stosowanego w analizie istotności ryzyka dotyczącego 

podobnych projektów lub lokalizacji, korzystne może być uzgodnienie pewnej standaryzacji na 

poziomie krajowym lub sektorowym  

Zaleca się włączenie oceny ryzyka związanego z adaptacja do zmian klimatu do ogólnej oceny 

ryzyka projektu, co umożliwi zastosowanie całościowego, a nie jednostkowego podejścia do oceny 

tego zagadnienia. Proces oceny ryzyka powinien także rozpoczynać się na jak najwcześniejszym 

etapie planowania projektu, ponieważ jeśli ryzyko zostało wcześniej zidentyfikowane, można nim 

łatwiej i oszczędniej zarządzać lub go unikać. 

 

 

  UWAGA:  

Jeśli z oceny ryzyka wynika, że projekt nie jest narażony na żadne istotne ryzyko 

wynikające ze zmiany klimatu, i wniosek ten jest odpowiednio uzasadniony, wówczas 

dalsza ocena lub określenie środków adaptacyjnych mogą być bezprzedmiotowe. 
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Zadanie 3: Adaptacja 
 
Podzadanie 3.1: Identyfikacja i ocena wariantów 
adaptacji  
 
Jeśli ocena ryzyka wykaże, że projekt jest narażony na istotne ryzyko związane ze zmianami 

klimatu, wówczas ryzykiem tym należy zarządzać, tak aby zmniejszyć je do akceptowalnego 

poziomu W odniesieniu do każdego zidentyfikowanego istotnego ryzyka należy zaproponować i 

przeanalizować różne środki adaptacyjne.  

Środki te mogą mieć postać:  

 środków strukturalnych – fizycznych zmian koncepcji projektu lub jego lokalizacji;   

 środków niestrukturalnych – zwanych także działaniami miękkimi; zalicza się do nich 

działania z zakresu eksploatacji i utrzymania oraz odpowiednie monitorowanie. Dotyczą 

głównie sposobu zarządzania infrastrukturą w długim okresie; 

 zarządzania ryzykiem – dokonywania oceny, czy określone ryzyko może być 

zaakceptowane i czy można nim zarządzać.   

Należy poddać ocenie różne warianty środków adaptacyjnych, aby wskazać właściwy środek lub 

zestaw środków służących zmniejszeniu ryzyka do akceptowalnego poziomu.  

Określenie „akceptowalnego poziomu” zależy od decyzji zespołu ekspertów dokonujących oceny 

oraz poziomu ryzyka, jakie projektodawca gotowy jest zaakceptować. Na przykład, w przypadku 

pewnych elementów projektu uznanych za infrastrukturę o znaczeniu niekrytycznym, gdzie koszty 

środków adaptacyjnych przewyższałyby korzyści płynące z unikania ryzyka, najlepszym wariantem 

może być dopuszczenie, w pewnych okolicznościach, do uszkodzenia tych elementów. Jest to 

jedna z form zarządzania ryzykiem. 

Z uwagi na dużą niepewność prognoz w zakresie zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, 

kluczowe jest określenie rozwiązań adaptacyjnych skutecznych zarówno w obecnej sytuacji, jak i 

w przyszłości. Środki takie często określa się mianem "low regret" lub "no regret". 

Można również rozważyć zastosowanie środków elastycznych/dostosowujących się, takich jak 

monitorowanie sytuacji i stosowanie środków fizycznych tylko wówczas, gdy warunki osiągną próg 

krytyczny. Wariant ten może być szczególnie istotny, gdy prognozy dotyczące klimatu będą 

wykazywać wysoki poziom niepewności. Rozwiązanie to można zastosować pod warunkiem 

wyraźnego określenia wartości progowych oraz wykazania, iż proponowane przyszłe środki 

ograniczą ryzyko w wystarczającym stopniu.  

 

Podzadanie 3.2: Integracja środków adaptacyjnych  
 
Wybrane środki muszą zostać uwzględnione na etapie planowania i projektowania inwestycji. Co 

istotne, należy wykazać, że nie są to wyłącznie rozwiązania sugerowane, ale że znajdą one swoje 

miejsce w ukończonej inwestycji i w sposobie jej eksploatacji. Należy wyraźnie przydzielić 

odpowiedzialność za ich wdrożenie oraz, o ile to możliwe, określić ich koszty. 

Ważne jest unikanie niewłaściwej adaptacji. Jest to sytuacja, kiedy dane działanie okazuje się 

bardziej szkodliwe, niż pomocne, wywołuje negatywne wtórne efekty kaskadowe lub jest 

nieskuteczne. Na przykład, środki ochrony przeciwpowodziowej mogą chronić daną lokalizację, ale 

0 1 2 3
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zwiększać skalę podtopień w innych miejscach oraz powodować długotrwałe zmiany w przepływie 

rzeki. Dlatego należy uwzględniać cały układ, w którym funkcjonuje projekt.   

Zadanie 3.3: Ocena ryzyka rezydualnego  
 
Należy udowodnić, że środki adaptacyjne zmniejszają ryzyko do akceptowalnego poziomu. 

Konieczne jest zatem przeprowadzenie dla projektu ponownej oceny ryzyka z uwzględnieniem 

środków adaptacyjnych. Należy pamiętać, że zawsze istnieć będzie ryzyko rezydualne 

(szczątkowe), jednak jego poziom nie może być nadmierny ani znaczący. 

Ocenę ryzyka rezydualnego istniejącego po wdrożeniu środków adaptacyjnych należy 

przeprowadzić zgodnie z tą sama procedurą, którą opisano w Zadaniu 2. Oczekuje się, że przy 

założeniu danego prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanego zagrożenia związanego z 

klimatem środki adaptacyjne obniżą dotkliwość jego oddziaływania. 

Jeśli zagadnienie adaptacji do zmiany klimatu zostały uwzględnione w pełnym cyklu realizacji 

projektu, od wczesnych stadiów konceptualnych, aż po jego szczegółowe opracowanie, wówczas 

wskazanie konkretnych środków może być niemożliwe, ponieważ unikanie ryzyka jest integralnym 

elementem realizacji projektu lub ponieważ środki adaptacyjne zostały uwzględnione w projekcie 

przedsięwzięcia. W takim przypadku następujące zadania: ocena ryzyka, identyfikacja, ocena i 

integracja wariantów adaptacyjnych oraz ocena ryzyka rezydualnego (zadania 2 i 3) zostałyby 

zrealizowane jednocześnie. Jeżeli jednak ocena jest przeprowadzana na późniejszych etapach 

realizacji projektu z zastosowaniem podejścia bardziej przypominającego audyt, wtedy środki 

łatwiej będzie wyróżnić jako elementy "dodane", których celem jest dostosowanie wcześniej 

opracowanego projektu. 

W każdym zaś przypadku ocenę należy zakończyć, kiedy można wykazać, że poziom ryzyka jest 

akceptowalny.  

 

Podzadanie 3.4: Stały monitoring 
 
W ramach działań następujących po ocenie oraz zgodnie z dobrą praktyką zarządzania, projekt 

powinien być monitorowany przez cały okres jego eksploatacji. Jest to działanie niezbędne z dwóch 

powodów: 

 Monitorowanie eksploatacji projektu, jego ogólnego poziomu efektywności oraz 

efektywności poszczególnych środków adaptacyjnych. Uzyskanie informacji o poziomie 

dokładności oceny, które można będzie wykorzystać w ocenach i projektach w przyszłości.  

 Monitorowanie zidentyfikowanych zagrożeń związanych z klimatem oraz potencjalnych 

oddziaływań projektu celem stwierdzenia, czy możliwe jest osiągnięcie zdefiniowanych 

wartości progowych, co może wskazywać na konieczność wdrożenia dodatkowych działań 

adaptacyjnych.  
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Wnioski i podsumowanie  
 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych zasad procesu adaptacji do 

zmian klimatu oraz oceny podatności i ryzyka. Zamiarem autorów nie było opisanie konkretnej 

metodyki, ani szczegółowej instrukcji postępowania podczas prowadzenia takich ocen. 

Ogólnie rzecz biorąc, podstawową zasadą jest, że osoby realizujące projekt powinny 

zidentyfikować zagrożenia, na które podatny jest projekt (Zadanie 1), ocenić poziom ryzyka 

(Zadanie 2) i wdrożyć środki adaptacyjne, aby zmniejszyć to ryzyko do akceptowalnego poziomu 

(Zadanie 3). Ocena powinna rozpocząć się jak najwcześniej, być zintegrowana z normalnym 

cyklem realizacji projektu i nie mieć charakteru opracowania przygotowanego w oderwaniu od 

reszty projektu.  

Powinna ona opierać się na wiarygodnych danych i prognozach z uwzględnieniem aktualnej 

zmienności klimatu i zmian klimatu prognozowanych na przyszłość. 

Zespół projektowy powinien wykazać, że przyjęto jasne i logiczne podejście do uwzględnienia 

aspektów adaptacji do zmian klimatu w normalnym cyklu realizacji projektu.    
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Załącznik I: Przykładowe źródła informacji 
 
Poziom europejski/międzynarodowy  
 
Informacje na ogólnym poziomie uzyskać można ze źródeł międzynarodowych i europejskich: 

Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT) http://climate-

adapt.eea.europa.eu/  

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/climate-change 

 

Europejska Agencja Środowiska 

https://www.eea.europa.eu/themes/climate-change-adaptation   

 

Usługa programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S)  

https://climate.copernicus.eu    

 

Bank Światowy: Climate Change Knowledge Portal (portal wiedzy o zmianie klimatu)  

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/ 

 

The Nature Conservancy: Climate Wizard  

http://www.climatewizard.org/ 

 

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu: Centrum dystrybucji danych 

http://www.ipcc-data.org/  

 

Poziom państw członkowskich 
 
Podstawowym źródłem informacji do dokonywania ocen dla konkretnych projektów powinny być 

właściwe organy szczebla krajowego lub regionalnego, takie jak organy środowiskowe czy instytuty 

hydrometeorologiczne 

Informacje można pozyskać z krajowych ocen ryzyka, krajowych lub regionalnych strategii 

adaptacji oraz związanych z nimi planów działania, które zostały opracowane bądź są w trakcie 

opracowywania dla każdego państwa członkowskiego. W wielu takich opracowaniach 

zidentyfikowano kluczowe obszary wrażliwe dla poszczególnych sektorów, co można wykorzystać 

podczas ogólnych ocen podatności. 

Dodatkowe informacje dla każdego kraju można znaleźć na Europejskiej Platformie Adaptacji do 

Zmian Klimatu: Climate-ADAPT http://climate-adapt.eea.europa.eu/   

Każde państwo członkowskie przygotowuje raporty krajowe na potrzeby UNFCCC (Ramowej 

konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu), przy czym najnowsza wersja sprawozdania nosi numer 

6 (w chwili tworzenia niniejszego opracowania). Raporty te omawiają aspekty łagodzenia i adaptacji 

w kontekście działań podejmowanych w każdym z krajów na rzecz wdrożenia Konwencji. Można 

je znaleźć pod poniższym adresem: 

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/7742.php.   

Informacje tam zawarte często są na wysokim poziomie ogólności ze względu na to, że dotyczą 

całych krajów.  

 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/climate-change
https://www.eea.europa.eu/themes/climate-change-adaptation
https://climate.copernicus.eu/
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/
http://www.climatewizard.org/
http://www.ipcc-data.org/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/7742.php
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W sprawie informacji bardziej szczegółowych miejscowo należy skonsultować się z właściwymi 

organami.  
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Załącznik II: Odniesienia do innych wytycznych i norm branżowych 
w zakresie odporności na klimat 
 

Dokument roboczy Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu pt. 

„Wytyczne dla kierowników projektu: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu” 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_

managers_en.pdf      

 

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu – publikacja z 2016 

roku – Zmiana klimatu a duże projekty 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/major_projects_en.pdf  

 

Dokument grupy roboczej instytucji finansowych ds. adaptacji do zmiany klimatu (EUFIWACC) w 

sprawie integracji informacji dotyczących zmiany klimatu i adaptacji do zmian klimatu w ramach 

realizacji projektu 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/integrating_climate_change_en.pdf  

 

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej – Przewodnik po 

analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych z 2014 roku 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf  

  

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska – Poradnik dotyczący uwzględniania 

problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej w ocenie oddziaływania na środowisko z 

2013 roku 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guidance.pdf  

 

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki 

(CENELEC) 

http://www.cencenelec.eu/standards/sectors/climatechange/pages/default.aspx  

 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)  

http://www.iso.org/iso/home/news_index/iso-in-action/climate_change.htm   

 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/major_projects_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/integrating_climate_change_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guidance.pdf
http://www.cencenelec.eu/standards/sectors/climatechange/pages/default.aspx
http://www.iso.org/iso/home/news_index/iso-in-action/climate_change.htm
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