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Czy w Polsce potrzebna jest 

adaptacja do zmian 

klimatycznych?

Obszar Polski należy zaliczyć do grupy krajów europejskich o dużym klimatycznym 

ryzyku.

Raport opublikowany 5 sierpnia 2015 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli

dotyczący działań zabezpieczających przez katastrofami naturalnymi. 

kontrolę przeprowadzono w okresie od 7 lipca do 2 grudnia 2014 roku.
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Wyniki

• W województwie małopolskim z 69 zaplanowanych na ostatnie dziesięciolecie 

zadań prewencyjnych rozpoczęto realizację tylko jednego - poziom zagrożenia 

powodziowego w 80% gmin jest ok. 15% wyższy od przeciętnego zagrożenia 

powodziowego w Polsce

• Województwo śląskie jest rejonem o szczególnie wysokim zapotrzebowaniu na 

wodę tymczasem zasoby wodne przypadające na jednego mieszkańca są 

czterokrotnie niższe od średniej europejskiej i nieomal o jedną trzecią niższe od 

średniej krajowej.



Czym jest adaptacja do zmian 

klimatu?

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€



SPA 2020 – wdrażanie
„miękka” koordynacja MŚ

wspieranie zaangażowania samorządów 

regionalnych  i lokalnych w proces wdrażania 

SPA 2020 (sieć współpracy, portal KLIMADA);

zapewnianie właściwego ukierunkowania działań 

adaptacyjnych w programach w ramach polityki 

spójności UE, z uwzględnieniem odporności na

zmiany klimatu powstającej/modernizowanej

infrastruktury;

wspieranie koncentracji wysiłków adaptacyjnych w miastach m.in. poprzez 

zaangażowanie w prace nad KPM wspólnie z MR, właściwe ukierunkowanie 

środków UE, konferencje dla miast;

zapewnianie możliwości finansowania działań adaptacyjnych na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym w ramach systemu funduszy środowiskowych 

NFOŚiGW i wfośigw poprzez odpowiednie ukierunkowanie zakresu interwencji 

funduszy w perspektywie do roku 2020.
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Projekty – konkretne działania

2014

Podręcznik adaptacji dla miast – przygotowanie miejskich planów adaptacji

2015 - 2016

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich

łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” 

2016 - 2018

Projekt - Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 
tys. mieszkańców
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PODRĘCZNIK ADAPTACJI DLA 

MIAST 



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.



Zagrożenie dla miast
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Opady - deszcze nawalne i susze

powodzie i podtopienia 

niedobory wody

gwałtowne burze

Występowanie ekstremów 

temperaturowych

miejska wyspa ciepła (MWC)

inwersje termiczne

smog (kwaśny i fotochemiczny)

Zaburzenia cyrkulacji powietrza 

w mieście

brak lub ograniczone 

przewietrzanie

kaniony miejskie
Zjawiska te mogą występować samodzielnie, lecz często 

obserwuje się ich silne powiązania, a co za tym idzie, wzmocnienie 

zagrożeń i wynikających z nich negatywnych skutków. 



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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Narzędzie – Podręcznik adaptacji dla miast

Dokument zawiera wytyczne do 

przygotowania Miejskich Planów 

Adaptacji (MPA) 
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Ogólny opis zawartości podręcznika
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1. powołanie zespołu

2. opracowanie 

harmonogramu

3. opracowanie zadań 

zespołu

4. konsultacje

publiczne

1. ocena szans i 

zagrożeń

2. analiza ilościowa i 

jakościowa zjawisk 

ekstremalnych 

zarejestrowanych na 

danym obszarze

3. kategoryzacja i 

nadanie wagi tym 

zjawiskom 

1. wskazanie obszarów 

priorytetowych

2. opracowanie i wybór 

opcji adaptacyjnych

3. charakterystyka 

koniecznych działań

4. dobre praktyki

1. gromadzenie danych 

dotyczących ekspozycji i 

wrażliwości na zmianę 

(czyli wpływu) oraz 

zdolności adaptacyjnej 

miasta = podatność

2. wyznaczenie trendów 

w analizowanych 

parametrach

1. konieczne 

przeprowadzenie sooś
2. konsultacje 

(współdziałanie 

zarządu miasta/gminy, 

podmiotu 

opracowującego 

dokument oraz innych 

interesariuszy)

3. przykładowy spis 

treści

4. wskazanie źródeł 

finansowania



PLANY ADAPTACJI DO ZMIAN 

KLIMATU W MIASTACH



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

• realizacja projektu uruchomi podobne działania na poziomie lokalnym 

w mniejszych miastach i gminach
!

44 miast => 30% ludności
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Cele i ramy czasowe projektu 

Określenie  podatności największych miast na 

zmiany klimatu 

(miasta >100 tys. mieszkańców oraz Sopot i kilka 

miast z Konurbacji Górnośląskiej)

identyfikacja zagrożeń, analiza ryzyk

Zaplanowanie działań adaptacyjnych na 

poziomie lokalnym 

(finansowanie tych działań: POIiŚ + RPO + 

NFOŚiGW/wfośigw, LIFE etc.)

Podniesienie świadomości nt. potrzeb adaptacji

do zmian klimatu na poziomie lokalnym

- Jednolita 

metodologia

- realizacja celu 

SPA 2020

Projekt będzie realizowany w latach 2016- 2018 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

zapraszam na naszą stronę 

klimada.mos.gov.pl


