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Gospodarka wodna

Działania Ministerstwa Środowiska w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Systemy gospodarowania wodami opadowymi

Doświadczenia Łódzkich projektów „EH-REK Arturówek” oraz „SWITCH”

Doświadczenia projektu AdaptCity – Adaptacja do 

zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę 

wodną w przestrzeni miejskiej Radomia
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CELE GŁÓWNE

CEL 1: Operacjonalizacja/wdrażanie Strategicznego planu adaptacji dla 
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 
perspektywą do 2030 (SPA 2020).

CEL 2: Wsparcie wdrażania adaptacji na poziom regionalny poprzez 
wskazanie kierunków działań adaptacyjnych, które powinny zostać 
uwzględnione w dokumentach strategicznych tworzonych na poziomie 
wojewódzkim. 

CEL 3: Wsparcie procesu monitoringu i raportowania z realizowanych na 
poziomie regionalnym i lokalnym działań adaptacyjnych.

CEL 4: Stworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 
jednostkami szczebla krajowego i regionalnego oraz współpracy 
międzynarodowej.

CEL 5: Wsparcie realizacji projektu dot. adaptacji do zmian klimatu w 
miastach pow. 100 tys. Mieszkańców (POIiŚ 2014-2020)
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CZERWIEC 2016
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KWIECIEŃ 2016
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CZERWIEC – LIPIEC 2016



PLANY ADAPTACJI DO ZMIAN 

KLIMATU W MIASTACH



MIASTA – „LOKOMOTYWY ROZWOJU”

W szczegółowym celu 4. SPA 2020 (Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i 
lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu) podkreślono wrażliwość miast na zmiany klimatu i ich 
znaczenie w procesie adaptacji. 
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Ponad 60% ludności Polski żyje w miastach, które są 
głównymi ośrodkami działalności gospodarczej i kulturalnej, 
centrami innowacji oraz miejscem zatrudnienia. 

Wysoki poziom urbanizacji oznacza, że zmiany klimatu będą 
miały wpływ na dynamikę rozwoju miast i na kondycję 
ekonomiczną całych państw, jak również na jakość życia ich 
mieszkańców. 

W miastach wojewódzkich, które należą do grupy miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców jest generowana ponad 
połowa polskiego PKB.



PARTNERZY PROJEKTU
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EFEKTY PROJEKTU
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• Przygotowanie planów adaptacji dla 44 miast biorących udział w projekcie plus 

Warszawa w ramach projektu ADAPTCITY przyczyni się od objęcia ochroną ok 30% 

ludności Polski;

• Przygotowanie i wdrożenie planów to ważny element realizacji celów SPA 2020; 

• Realizacja projektu uruchomi podobne działania na poziomie lokalnym 

w mniejszych miastach i gminach;
!

44 miast => 30% ludności

2016 – 2018 okres realizacji projektu
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PROJEKT MPA

Założenia Projektu:

 Określenie podatności największych miast na zmiany klimatu;

 Zaplanowanie działań na poziomie lokalnym oraz wskazanie źródeł

finansowania tych działań;

 Podniesienie i budowanie świadomości nt. potrzeby adaptacji na

poziomie lokalnym;

 Jednolita metodyka i Uwzględnianie specyficznych lokalnych

uwarunkowań;

 Zaangażowanie ze strony wszystkich stron projektu oraz

mieszkańców;

 Ścisła współpraca z wszystkimi przedstawicielami jednostek

zaangażowanych w projekcie po stronie miasta

Projekt MPA

 4 kwietnia 2016 – Ogłoszenie o zamówieniu

 Październik 2016 – Wybór Wykonawcy na realizację projektu

 Grudzień 2016 – Podpisanie Umowy z Wykonawcą

 Członkowie grupy jako źródło informacji z poziomu regionów

 Ministerstwo Środowiska jako źródło informacji nt. aktualnego stanu prac nad projektem i planowanych założeń, w tym

związanych z wdrażaniem.
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ZAANGAŻOWANIE GRUPY W PRACE NAD MIEJSKĄ ADAPTACJĄ 
DO ZMIAN KLIMATU

Współpraca Między MŚ a Marszałkami województw.

 Podniesienie i budowanie świadomości nt. potrzeby adaptacji na poziomie

lokalnym;

 Wprowadzenie możliwości finansowania adaptacji do zmian klimatu i planów

adaptacji dla mniejszych miast w ramach Regionalnych Programów

Operacyjnych.

 Komplementarne działania Ministerstwa Środowiska w zakresie

programowania POIiŚ oraz nowej perspektywy MFEOG i NMF

 Wymiana informacji pomiędzy Marszałkami a MŚ w zakresie działań

umożliwiających finansowanie działań z RPO

Rola miast:

 Współpraca z Ministerstwem Środowiska na podstawie podpisanych porozumień;

 Wyznaczenie lidera/koordynatora projektu po stronie miasta oraz utworzenie interdyscyplinarnych

zespołów miejskich;

 Współpraca z wybranym przez MŚ Wykonawcą;

 Aktywna współpraca z Ministerstwem Środowiska oraz Wykonawcą na etapie prowadzenia konsultacji i

dialogu społecznego na wszystkich etapach prac nad planami.



MIEJSKI PLAN ADAPTACJI (MPA) 
- ZAKRES

Wstęp

Diagnoza - uzasadnienie potrzeby opracowania planu adaptacji dla miasta, podsumowanie i 
wnioski z przeprowadzonych analiz (dane liczbowe, mapy)  

główne zagrożenia - wnioski z ekspertyzy

ocena podatności – wnioski z kompleksowej oceny podatności 

analiza ryzyka – wnioski z analizy dot. możliwych 
szans i zagrożeń

Działania adaptacyjne – charakterystyka priorytetowych 
działań, analiza opcji 

Wdrażanie MPA – harmonogram realizacji działań 
adaptacyjnych, odpowiedzialne jednostki

Monitoring realizacji MPA

Załączniki (np. raporty z konsultacji, mapy, 
listy projektów)
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PORADNIK
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Celem Poradnika jest określenie wskazówek i

metodologii obliczeń uwzględniających zagadnienia

klimatyczne w procesie przygotowania inwestycji

(przedsięwzięć oraz projektów), w tym przedsięwzięć

finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy

finansowej 2014 – 2020 na WSZYSTKICH etapach

przygotowania inwestycji, od OOŚ.



WARTO!

Szacunki zawarte w 
Strategii Adaptacji do 
zmian klimatu dla Unii 

Europejskiej 
opublikowanej przez 
Komisję Europejską 

pokazują, że:
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oznacza przewidywanie szkodliwych skutków zmian klimatu i podejmowanie
właściwych działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód przez nie
powodowanych. Wczesne podjęcie działań umożliwi zmniejszenie kosztów szkód
poniesionych w przyszłości.

Źródło: http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/eu_strategy_en.pdf

Adaptacja do zmian klimatu

Komisja Europejska 

w publikacji „Działania UE przeciw zmianom klimatu”

zainwestowane w 

działania mające 

na celu ochronę 

przed 

niekorzystnym 

zjawiskiem

oszczędności jakie trzeba 

byłoby zainwestować w 

działania naprawcze.

1€
4€ do 7€



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

adaptacja@mos.gov.pl

klimada.mos.gov.pl


