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Etap końcowy

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu
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Realizacja: styczeń 2017 – styczeń 2019 
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Podręcznik adaptacji dla miast

https://klimada.mos.gov.pl/

ETAP 1 - Rozpoczęcie procesu

ETAP 2 - Ocena podatności

ETAP 3 - Analiza Ryzyka

ETAP 4 - Opracowanie opcji adaptacji

ETAP 5 - Ocena i wybór opcji

ETAP 6 - Przygotowanie dokumentu

https://klimada.mos.gov.pl/


Etap 6 – czyli?



Kto jest potrzebny?

 planowanie przestrzenne
 ochrona środowiska 
 gospodarka wodno-ściekowa
 budownictwo
 transport
 zdrowie publiczne
 zarządzanie kryzysowe
 geodezja  

 mieszkańcy miasta
 organizacje społeczne, 
 rady osiedli, 

zarządy wspólnot 
mieszkaniowych

 biznes
 naukowcy
 służby ratownicze

 urbanistyka
 klimatologia 

i meteorologia
 ochrona środowiska
 hydrologia
 ekonomia
 dialog społeczny
 zdrowie publiczne
 gospodarka wodna
 energetyka
 transport
 ochrona przyrody
 ochrona dóbr kultury 

Urzędnicy InteresariuszeEksperci



Co robiliśmy? 

Etap 1 

 nawiązana współpraca pomiędzy ekspertami a przedstawicielami miasta

 zidentyfikowani interesariusze

 uzgodnione wizja i cel nadrzędny planu adaptacji dla miasta

Etap 2

 rozpoznany wpływ zjawisk klimatycznych na miasto

 wskazane najbardziej wrażliwe sektory i grupy społeczne

 oceniony potencjał adaptacyjny miasta

 określone komponenty miasta najbardziej podatne na zmiany klimatu

Etap 3

 rozpoznane przyszłe zagrożenia klimatyczne 

 zidentyfikowane ryzyko dla najbardziej podatnych komponentów

 zidentyfikowane szanse miasta związane ze zmianami klimatu 

 ustalone priorytety działań adaptacyjnych



Co robiliśmy? 

Etap 4

 ustalone cele szczegółowe dla zwiększenia odporności miasta na zmiany 
klimatu

 zaproponowane trzy opcjonalne pakiety działań adaptacyjnych
Etap 5

 wybrany pakiet działań adaptacyjnych najbardziej efektywnych, 

zrównoważonych i akceptowalnych społecznie 

Etap 6 – w trakcie

 opracowany projekt planu adaptacji

 opracowana prognoza oddziaływania projektu planu adaptacji na środowisko

 Przeprowadzone/przeprowadzane konsultacje społeczne



Uzyskaliśmy: 

 Zidentyfikowane najpoważniejsze zagrożenia związane ze zmianami klimatu 

dla 44 miast

 Wskazane sektory i obszary najbardziej podatne na zmiany klimatu w 44 

miastach

 Wybrane działania adaptacyjne i ocena ich efektywności w 44 miastach

132 warsztaty będące formą konsultacji z przedstawicielami organizacji

społecznych i gospodarczych, stowarzyszeń oraz mieszkańców

 prawie 7000 godzin spotkań, uzgodnień i warsztatów



Diagnoza

Analiza zagrożeń klimatycznych

 dobowe dane meteorologiczne i hydrologiczne z 35 lat 
z 47 stacji IMGW (25 indeksów) i 2 stacji uczelni wyższych 

 dane satelitarne dot. miejskiej wyspy ciepła

 dane dot. zanieczyszczeń powietrza

 dane przestrzenne dot. powodzi i osuwisk

 publikacje naukowe



Diagnoza

Analiza podatności

 tysiące stron dokumentów planistycznych i strategicznych,

mnóstwo danych gospodarczych i społecznych 

 dane przestrzenne

 publikacje naukowe

 spotkania robocze

 44 warsztaty, w których udział wzięło 706



Diagnoza

Analiza ryzyka

 2 scenariusze klimatyczne RCP4.5 i RCP8.5 dla każdego miasta
w 2 horyzontach czasowych 2030 i 2050 (29 indeksów) 

 44 warsztaty, w których udział wzięło 1085 osób 

 spotkania robocze 



Diagnoza. Potencjał adaptacyjny

Możliwości finansowe (budżet miasta, dostęp do funduszy zewnętrznych, zdolność mobilizacji 
środków partnerów prywatnych) 

Przygotowanie służb (przeszkolenie służb inżynieryjnych, medycznych), 

Kapitał społeczny, funkcjonowanie organizacji społecznych (pozarządowych, partii politycznych, 
samorządowych), poziom świadomości społecznej grup lokalnych, gotowość do angażowania się 
w działania dla miasta, 

Mechanizmy informowania i ostrzegania, 

Sieć i wyposażenie instytucji (szpitale, szkoły, przedszkola), 

Organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego (dostęp do 
sprzętu i kadry ratowniczej), 

Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich (infrastruktury błękitno-
zielonej), 

Zaplecze innowacyjne (instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne). 



Co wiemy? – Potencjał adaptacyjny

Lp. ZASOBY 

Liczba miast 

OCENA POTENCJAŁU 

NISKI  ŚREDNI  WYSOKI  

1. Możliwości finansowe  5 28 11 

2. Kapitał społeczny  12 22 10 

3. Przygotowanie służb miejskich  1 27 16 

4. 
Mechanizmy informowania i ostrzegania społeczności miasta                                
o zagrożeniach środowiskowych 

2 19 23 

5. 
Sieć oraz wyposażenie instytucji i placówek miejskich w sektorze 
ochrony zdrowia i edukacji (szpitale, szkoły, przedszkola) 

10 31 3 

6. 
Organizacja współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie zarządzania 
kryzysowego (dostęp do sprzętu i kadry ratowniczej) 

 13 31 

7. 
Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich (błękitno-
zielonej infrastruktury) 

4 29 11 

8. 
Istniejące zaplecze innowacyjne: instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, 
firmy ekoinnowacyjne 

7 21 16 

 



Diagnoza – na podstawie scenariuszy klimatycznych do 2050

 Zmiany klimatu będą skutkowały zwiększeniem liczby dni upalnych i 
natężeniem fal upałów oraz wzrostem liczby dni z wysokimi opadami. 

 Dwa główne zagrożenia – upały i intensywne opady – będą wpływały na 
poszczególne sektory (mogą także przynosić efekty międzysektorowe). 

W miastach prognozowane są:
 zwiększenie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, wzrost liczby

zachorowań i zgonów, zwiększenie ryzyka chorób klimatozależnych

i chorób wektorowych;

 wzrost liczby miejsc i zasięgu podtopień, częstsze powodzie miejskie;

 spadek bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych;

 wzrost ryzyka uszkodzenia infrastruktury technicznej, kanalizacji, linii

elektroenergetycznych, dróg, torów, mostów, zmniejszenie trwałości i

cyklu życia infrastruktury;



Diagnoza – na podstawie scenariuszy klimatycznych do 2050

W miastach prognozowane są:
 większe utrudnienia w transporcie, w tym w funkcjonowaniu

komunikacji publicznej;

 wzrost zagrożenia dla ekosystemów rzek, do których odprowadzane są

wody opadowe i ścieki, oraz funkcjonowania oczyszczalni ścieków;

 większe utrudnienia w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia ludności

w wodę;

 większe utrudnienia w funkcjonowaniu elektrowni wykorzystujących

wodę w procesach technologicznych;

 wzrost zagrożenia dla zieleni miejskiej i zwierząt żyjących w mieście,

 wzrost ryzyka uszkodzenia drzewostanów w mieście i pożarów lasów;

 utrata gatunków i siedlisk, w szczególności siedlisk wodnych i zależnych

od wód oraz nadmorskich.



Diagnoza. Rezultaty

Analiza zagrożeń 
klimatycznych

Analiza podatności Analiza ryzyka

Wiedza o zjawiskach klimatycznych, na które eksponowane jest miasto

Wiedza o sektorach miasta, wrażliwych na czynniki klimatyczne

Wiedza o potencjale adaptacyjnym miasta

 Rozpoznanie  komponentów miasta wymagających najpilniejszych działań

 Rozpoznanie miejsc w mieście, w których wymagane są działania 

 Znajomość polityki rozwoju miasta  



Planowanie adaptacji 

Gospodarka wodna i ściekowa
ekstremalne temperatury, opady, susze, powodzie, wzrost poziomu morza

W 44 miastach

Zdrowie publiczne
ekstremalne temperatury, oblodzenia, powodzie, burze, wiatr

W 41 miastach

Transport
ekstremalne temperatury , opady, oblodzenia, ekstremalne opady śniegu, powodzie

W 36 miastach

Energetyka
termika, susze

W 14 miastach

Gospodarka przestrzenna
powodzie, fale upałów, przewietrzanie miasta

W 15 miastach

Tereny o wysokiej intensywności
ekstremalne temperatury, oblodzenia, powodzie, burze, wiatr

W 13 miastach

Różnorodność biologiczna
temperatury ekstremalne, susza, wzrost poziomu morza, wiatr

W 9 miastach

Turystyka
powodzie, ekstremalne temperatury, oblodzenia, wiatr i burze 

W 3 miastach

Dziedzictwo kulturowe
osuwiska, powodzie, ekstremalne temperatury, oblodzenia, wiatr i burze

W 2 miastach 



Planowanie adaptacji 

Jakie rozwiązania wybrać dla terenów intensywnie zabudowanych, 
w których negatywne skutki zjawisk klimatycznych kumulują się, 
a w których występują ograniczone możliwości przekształcania przestrzeni?

Jak zmienić myślenie w zarządzaniu zasobami wody?

Jak wykorzystać i wzmacniać kapitał przyrodniczy miast, który jest  
największym sojusznikiem w adaptacji do zmian klimatu? 



Planowanie adaptacji

Działania informacyjno-edukacyjne

mają na celu budowanie współpracy, edukację i informację o zagrożeniach, planowanych i 
podjętych działaniach adaptacyjnych, o funkcjonujących systemach monitorowania i 
ostrzegania oraz propagowanie dobrych praktyk

Działania organizacyjne

wymuszające zmiany w planowaniu przestrzennym, organizacji przestrzeni publicznej, 
zmiany prawa miejscowego, stworzenie wytycznych postępowania w sytuacjach zagrożenia

Działania techniczne

o charakterze twardym/inwestycyjnym pozwalające w szybkim czasie uzyskać efekty adaptacji 
miasta do zmian klimatu



Planowanie adaptacji. Działania edukacyjne

„Cenna deszczówka
– krótki przewodnik o tym, 

jak zatrzymać ją na działce”
Łódź

W poradniku szczególną uwagę 

zwrócono na wykorzystanie 

rodzimych gatunków roślin, 

nadających się na miejsca 

nasłonecznione lub zacienione oraz 

do zbiorników wodnych i ogrodów 

deszczowych.
https://deszczowka.info/bezplatny-poradnik-cenna-
deszczowka/#.W0hzKtUzaUk

https://deszczowka.info/bezplatny-poradnik-cenna-deszczowka/#.W0hzKtUzaUk


Planowanie adaptacji. Działania organizacyjne

„Katalog Dobrych Praktyk
– zasady zrównoważonego
gospodarowania wodami”

https://www.wroclaw.pl/srodowisko/files/dokumenty/88
11/Katalog%20Dobrych%20Praktyk%20-%20drogi.pdf

https://www.wroclaw.pl/srodowisko/files/dokumenty/8811/Katalog Dobrych Praktyk -#%20drogi.pdf


Planowanie adaptacji. Działania techniczne

Parki kieszonkowe w Łodzi

Fot.uml.lodz.pl

Źródło: Naszemiasto.pl | Fot: Grzegorz Gałasiński



Planowanie adaptacji. Działania techniczne

Zbiorniki retencyjne na potokach w Trójmieście

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdansk-
zbuduje-suchy-zbiornik-retencyjny-n121313.html



Planowanie działań



Planowanie działań: edukacyjno-promocyjne_organizacyjne_techniczne

1.
Budowa systemów monitorowania i gromadzenia danych o zagrożeniach 

związanych ze zmianami klimatu i ich skutkach
X X X

2.
Budowa systemów ostrzegania i informowania o zagrożeniach związanych 

ze zmianami klimatu
X X X

3.
Przegląd i aktualizacja planów, programów i strategii pod kątem potrzeb 

adaptacji do zmian klimatu
X

4.

Budowanie sieci współpracy w celu wdrażania miejskiego planu adaptacji 

(w mieście - organizacje, biznes; poza nim - obszary funkcjonalne, związki 

gmin, miasta partnerskie)

X

5.
Zabezpieczenie budynków i obiektów infrastruktury krytycznej 

znajdujących się w strefie zagrożenia
X X

6.
Likwidacja/zmiana funkcji obiektów infrastrukturalnych znajdujących się w 

strefach zagrożenia
X X X

7.

Wypracowanie zaleceń dla istniejących obiektów zlokalizowanych w 

obszarze zagrożenia powodziami od rzek lub od morza w zakresie 

możliwych sposobów ochrony przed stratami wskutek ich zalania

X X X

8.
Dostosowanie miejskiego systemu organizacji ruchu do potrzeb adaptacji 

do zmian klimatu
X X X

9.
Budowa miejskiego systemu optymalizacji zaopatrzenia i zużycia wody w 

mieście
X X X

10.
Ochrona i rozbudowa obszarów generowania świeżego/chłodnego 

powietrza, korytarzy wentylacji na obszarach miejskich
X X X



Planowanie działań: edukacyjno-promocyjne_organizacyjne_techniczne

11.
Opracowanie wytycznych planistycznych/urbanistycznych kształtowania 

przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb adaptacji                 do zmian klimatu
X X

12.
Budowa systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu termicznego 

mieszkańców
X X X

13. Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury X X X

14.
Opracowanie wytycznych uwzględniających potrzeby adaptacji do zmian 

klimatu w procesie zakupu towarów lub usługi (w tym usług budowlanych)
X X

15. Dostosowanie systemu komunikacji publicznej do skutków zmian klimatu X X

16.
Zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej przez ograniczanie 

powierzchni nieprzepuszczalnych w mieście lub ich rozszczelnienie
X X X

17.
Wzmocnienie służb ratowniczych dla zwiększenia ich efektywności działania 

w sytuacji reagowania na ekstremalne zjawiska klimatyczne
X X

18.
Prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych dotyczących zmian 

klimatu, ich skutków i podejmowanych działań adaptacyjnych
X

19.

Modernizacja lub rozbudowa systemu przeciwpowodziowego,                         

w tym odtwarzanie odcinków wydm i wałów przeciwsztormowych 

zniszczonych w wyniku wezbrań sztormowych oraz podniesienie i 

rozbudowa wałów przeciwsztormowych

X

20.
Wykonanie zabezpieczeń brzegów morskich narażonych na wpływ 

falowania
X X



Planowanie działań. Opcje adaptacji

 Skuteczność
 Niezawodność
 Działanie uboczne
 Czas/okres realizacji
 Efekty
 Termin rozpoczęcia
 Elastyczność
 Efektywność
 Koszt
 Zrównoważony charakter
 Synergia



Udział społeczeństwa

1) Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko wraz z prognozą 
oddziaływania strategii na środowisko 
– Ustawa OOŚ

2) Konsultacje społeczne 
– prawo lokalne

3) Współpraca – dobra praktyka

Źródło: http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/studies/index_en.htm



Dokument strategiczny

 Część planistyczna 
• zhierarchizowane cele i działania
• ustalone podmioty odpowiedzialne
• określone sposoby monitoringu wdrażania
• ewaluacja i aktualizacja

 Udział społeczeństwa 
 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

 Uchwała Rady Miasta

 Część diagnostyczna 
• zdefiniowane problemy
• zidentyfikowane zasoby 



Pytania?




