
Nazwa wskaźnika
13.2.1 Liczba krajów z ustalonymi na poziomie krajowym wkładami (NDCs), 
strategiami długoterminowymi, krajowymi planami adaptacji i strategiami, 
przedstawionymi w komunikatach w sprawie adaptacji i komunikatach krajowych

Cel Zrównoważonego 
Rozwoju Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu

Zadanie 13.2 Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych 
polityk, strategii i planów

Definicja wskaźnika

Wskaźnik przyjmuje wartość 1, jeśli w kraju ustanowiono lub wprowadzono w życie 
zintegrowane polityki, strategie i/lub plany zwiększające jego zdolność do 
przystosowania się do niekorzystnych skutków zmian klimatu, wspierające odporność 
klimatu i niską emisję gazów cieplarnianych w sposób niezagrażający produkcji żywności 
(w tym dostosowanie planu krajowego, wkład na poziomie krajowym, komunikacja 
krajowa, dwuletnie raporty i inne).

Jednostka prezentacji { 0 , 1 }

Dostępne wymiary

Wyjaśnienia
metodologiczne

W dniu 29 października 2013 r. Rada Ministrów przyjęła „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 
perspektywą do roku 2030”, tzw. SPA 2020. To pierwszy polski dokument strategiczny, 
który bezpośrednio dotyczy kwestii adaptacji do zachodzących zmian klimatu.

Celem SPA 2020 jest zapewnienie stabilnego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 
gospodarki i społeczeństwa w obliczu ryzyk, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne. W 
dokumencie wskazano priorytetowe kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć 
do 2020 roku w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach: 

• gospodarce wodnej, 

• rolnictwie, 

• leśnictwie, 

• różnorodności biologicznej, 

• zdrowiu, 

• energetyce, 

• budownictwie i gospodarce przestrzennej, 

• obszarach zurbanizowanych, 

• transporcie, 

• obszarach górskich i strefach wybrzeża. 

SPA 2020 jest elementem szerszego projektu badawczego o nazwie KLIMADA, 
realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w latach 2011-2013 ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego okres 
do 2070 roku.

Strategia SPA 2020 wpisuje się w działania Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do 
zmian klimatu, której celem jest poprawa odporności państw członkowskich na aktualne i 
oczekiwane zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem lepszego przygotowania 
do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcji kosztów społeczno-
ekonomicznych z tym związanych.
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Wraz z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem uruchomiona została strona 
internetowa klimada.mos.gov.pl, na której znajdują się informacje dotyczące zmian 
klimatu oraz adaptacji do nich.

Źródło danych Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Częstotliwość
i dostępność danych Dane roczne; od 2010 r.

Uwagi
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