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DOKUMENTY



Dokumenty

Dokumenty podstawowe dot. adaptacji do zmian klimatu:

 ZIELONA KSIĘGA KOMISJI EUROPEJSKIEJ - Adaptacja do zmian klimatycznych 
w Europie  – warianty działań  na szczeblu UE.

 BIAŁA KSIĘGA - Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania,

 Strategia Adaptacji do zmian klimatu KE

 Strategie Krajowe



Raporty zawierające opisy skutków zmian klimatu i/lub zalecenia z tym związane:

• Raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, działającego w ramach 
Ramowej Konwencji Klimatycznej ONZ (IPCC),

• Raport EEA, np. na temat strategii adaptacyjnych dla miast europejskich z 2012 r.,

• Raport EEA, np. Adaptation of transport to climate change z 2014 r. 



Dokument roboczy KE

Wytyczne dla kierowników projektu: uodpornienie wrażliwych inwestycji 

na zmiany klimatu



„Portland Ecoroof Guide” 

Narzędzie, które ma pomóc kierownikom
projektów oraz DIY w projektowaniu, wykonaniu i
utrzymaniu zielonych dachów
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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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Narzędzia

1. Narzędzia do obróbki danych: slużą do projektowania oraz prowadzenia procesow planistycznych, ktore

uwzgledniają zagadnienia dotyczące wrażliwosci na zmiany i ryzyka klimatyczne

5. Narzędzia socjo-ekonomiczne: za pomocą tych narzędzi i z wykorzystaniem danych socjo-

ekonomicznych możliwa jest ocena wplywu podejmowanych decyzji na życie spoleczności lokalnej.

2.Portale: pozwalają na uzyskanie dostępu do innych źrodeł lub danych, ktore moga zostać wykorzystane w procesie

planistycznym.

3. Narzędzia analityczne: pozwalają na ocenę obecnych oddzialywań na ekosystemy oraz ewentualnych zmian

przewidywanych w projekcjach klimatycznych, co pozwala na utworzenie scenariuszy, dajacych odpowiedż na pytanie: jak

obecne decyzje planistyczne wplyna na jakosc zycia mieszkancow oraz ekosystemy w przyszłości.

4. Narzędzia wizualizacyjne: pozwalają na tworzenie symulacji, majacych za zadanie zaprezentowanie

wszystkim zaangazowanym w podejmowanie decyzji wizualizacje efektów

6. Narzędzia do monitoringu wykorzystania surowcow naturalnych: mogą być użyte w celu

oceny wrażliwosci danego terenu na zmiany klimatu

Adaptation Database for Planning Tool (ADAPT), 

CRiSTAL(Community-based Risk Screening Tool –

Adaptation and Livelihoods),

NOAA CSC Coastal Inundation Toolkit,

NOAA CSC Roadmap

Climate-Adapt, Adaptation Wizzard,

Ecosystem-Based Management Tools Network,

Digital Coast, ClimateWizard, 

Climate Sensitivity Database

HAZUS-MH (Hazards U.S, Multi-Hazard),

Sea Level Rise Affecting Marshes Model Version 6 (SLAMM 6.0),

Sea Level Rise Affecting Marshes Model (SLAMM-Viewer),

Land Use Portfolio Model (LUPM),

CommunityViz, NatureServeVista, Maxent, SimCLIM,

NEAFWARegional Vulnerability Modeling

CanVis, Google Mashups, Hazard

Assessment Template, NOAA Coastal

County Snapshots, 

Spatial Trends in Coastal Socioeconomics 

(STICS), SoVi(Social Vulnerability Index), 

Climate Adaptation Knowledge Exchange 

(CAKE), WeAdapt

Climate Change Vulnerability Index

Zrodlo: https://www.ebmtoolsdatabase.org/resource/climate-change-vulnerability-assessment-and-adaptation-tools



NARZĘDZIA



The Adaptation Support Tool

Celem narzędzia jest pomoc użytkownikom w opracowywaniu strategii adaptacyjnych 

związanych ze zmianami klimatycznymi i planów poprzez dostarczanie wskazówek, linków 

do odpowiednich źródeł i dedykowanych narzędzi



The Adaptation Support Tool



UK Climate Impacts Programme

• Today, our work focuses on 3 main categories:

• Decision-making for adaptation

• �Exchanging knowledge and ideas

• Creative adaptation

Adaptation Wizard



Community based adaptation

określenie obszarów, które są podatne na negatywne zmiany klimatu i mają duże
znaczenie dla społeczności lokalnych

np. dla rolników najważniejsze i najdroższe uprawy, dla biznesu najważniejsze lokalne
zakłady przemysłowe, dla administracji obszary z publiczną infrastrukturą o największej
wartości

określenie, czy nadanym obszarze są aktywne NGOs-y, które działają w dziedzinie
zmian klimatu, które można by włączyć w wybrane działania adaptacyjne (np.
w działania edukacyjne).

przykład takiego podejścia projekt Instytutu na rzecz Ekorozwoju : ”Dobry klimat
dla powiatów”,

użyte metody: ankiety przed i po projekcie – ich analizy i opisy, pomoc w wyłonieniu
lokalnych liderów lub przynajmniej osób kontaktowych do przekazywania informacji i
wiedzy, debaty, analizy eksperckie, raporty i sprawozdania z działań.
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Ecosystem based adaptation

Działanie  w  zgodzie  z  naturą  (oparte  na  ekosystemach  podejście do  adaptacji  
do  zmian  klimatu  i  ich  łagodzenia),  pomagając  chronić  przyrodę, zmniejsza także 
podatność ludzi i źródeł ich utrzymania na skutki  zmian  klimatu.  

Na  przykład  ekosystemy  przybrzeżne,  takie  jak  tereny  podmokłe,  lasy  
namorzynowe,  rafy  koralowe,  rafy  ostrygowe  i  plaże,  stanowiące  naturalną  
barierę,  zapewniają  naturalną  ochronę  wybrzeży przed sztormami i powodziami. 

Na przykład naturalne wybrzeża, odbudowane przez zasadzanie skupisk trawy 
morskiej i lasów namorzynowych, tworzą bufor przeciwko falom sztormowym

Podejścia oparte na ekosystemach są efektywne kosztowo, gotowe do zastosowania, 
a także dostępne dla ubogich i wiejskich społeczności. 
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DOBRE PRAKTYKI



Lokalizacja: Rotterdam , Holandia

Został poprzedzony trzema spotkaniami z 
mieszkańcami, aby ustalić ich wizję przyjaznego
miasta

Trzy wgłebienia pełnia funkcje zbiorników 
retencyjnych, które zbierają nadmiar wody
opadowej

Realizacja projektu trwała 2 lata (park oddano
do użytku w 2013 roku)

Powodzie i podtopienia



Powodzie i podtopienia

Lokalizacja: Arnberg ,Niemcy (koszt >500 000 
euro)

Ulewy (130 litrów w 4 godziny) doprowadzily do 
zalania czesci zabudowanej miasta.

Aby zapobiec ponownym zalaniom w ok. 2 lata
przeprowadzono skuteczna renaturyzacje
(proces przywrócenia środowisku stanu 
naturalnego, możliwie bliskiego stanowi 
pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim 
zmian przez człowieka, np. przywrócenie rzece 
naturalnego, meandrującego koryta) 2,7 km 
strumienia.

Wiecej informacji: http://climate-adapt.eea.europa.eu/-/arnsbe-1



• Lokalizacja: Kruibeke ,Belgia (koszt >500 000 euro)

• Mała gmina leżąca na obszarze zagrożonym

powodzią i podtopieniami które pociągają za sobą

sztorm i powodują cofanie sie slonej wody w glłb 

rzeki. Jest to teren atrakcyjny z ekologicznego

punktu widzenia (torfowiska)

• Część Planu Sigma który ma zapewnić stabilny

rozwoj regionu przy zachowaniu jego walorów 

ekologicznych, turystycznych i rekreacyjnych

zakłada obniżenie wału na długości 8 km, tak aby

skierować wodę w odpowiednim kierunku (600 

ha)

http://www.sigmaplan.be/en/projectareas/polders-of-

kruibeke

Powodzie i podtopienia



Podtopienia

Rabalder Parken – Dania, Kopenhaga

Kompleks , który obejmuje skatepark , sprzęt parkour, centrum fitness, miejsca do 
grillowania i odpoczynku, trampoliny i scenę, jest w pełni zintegrowany z istniejącym 
systemem kanałów wodnych, który ciągnie się przez szereg wzniesień i przenosi wodę 
deszczową do sąsiedniego jeziora.

Skatepark jest w praktyce basenem, który może pomieścić równowartość 10 basenów 
olimpijskich wody deszczowej w przypadku zagrożenia powodziowego i podtopień



Podnoszenie sie poziomu wody w morzu

• Lokalizacja: Polnocne wybrzeże oraz jezioro Ijssel, 
Holandia

(koszt <500 000 euro)

• Projekt oparty na partnerstwie publiczno-
prywatnym

• Aby zapobiec erozji wybrzeża, wykorzystuje się
koncepcję nazwaną „Sand motor“- duże ilości 
piasku umieszczane sa w strategicznym miejscu
dna morskiego, skąd za pomocą wiatru, fal i 
plywów rozprowadzany jest wzdluż wybrzeża. W 
2011 roku dostarczono w ten sposob 21 mln
kwadratowych piasku pozyskanego z dna morza
Polnocnego.

• To samo rozwiązanie stosowane jest w jeziorze
Ijssel co pomaga chronic okolice przed
podtopieniami.

http://www.dezandmotor.nl/en/



• Lokalizacja: Kopenhaga, Dania

• W Kopenhadze rozpoczęto implementację
zielonej infrastruktury na szeroką skalę

(ponad 40 zielonych dachów w 2013 roku).

Takie instalacje są obowiazkowe na budynkach,
ktore charakteryzuja sie spadkiem dachu
mniejszym niż 30 st.



Fale gorąca

• Lokalizacja: Eferding, Austria (koszt <500 000 euro)

• Projekt prywatny

• Funkcję klimatyzacji w Biohof Achleiner (kompleks sklepowo-restauracyjny) pelnią rośliny. 
Umieszczone są w srategicznych miejscach (foyer, kawiarnia, pokoje biurowe). Kompleks ten zostal
zaprojektowany w taki sposob aby zapewnić roslinom odpowiednie warunki nawidnienia i 
naslonecznienia. W ten sposob rosliny ochladzaja wnetrze na drodze ewapotransporacji

• W ciagu dnia wilgotność wewnątrz zwiekszona jest nawet 0 15% (10% wnętrza zajmują rośliny). 
Ochladzają pomieszczenia o 2,3 do 16,2 W/m2 (o 2 st. Celciusza)



Susze

Lokalizacja: Montpellier, Francja

(koszt <100 000 euro)

Rolnictwo oparte na monokulturach jest w
dużym stopniu podatne na zmiany
klimatyczne.

Odpowiedzią na to zagrożenie mogą być
uprawy oparte na wielu gatunkach
(współwystepowanie upraw oraz drzew –
agroleśnictwo). Wedlug badań (French
National Institute for Agronomical Studies
(Inra)) sadzenie drzew oraz roslin uprawnych
na obszarze 100 ha daje takie same plony co
oddzielne uprawy tych roslin na 140-150 ha.



• Lokalizacja: Montpellier, Francja

(koszt <100 000 euro)

• Projekt oparty na partnerstwie publiczno-
prywatnym

• Inra opracowal system o nazwie
agrovoltaika. Oparty jest on na 
pozyskiwaniu energii oraz produkcji
żywnosci. Hodowca uzyskuje zaciemnienie
nadmiernie naslonecznionych roslin oraz
produkowana jest w ten sposob energia
elektryczna, ktora może zostac
wykorzystana na dalszych etapach procesu
produkcji. 

Susze
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Realizacja: 2012

Ściany pokrywają metalowe 
ogrodzenie Infoboksu -

kontenerowej konstrukcji z 
wieżą widokową, w której 

będzie można śledzić plany i 
zmiany urbanistyczne 
zachodzące na terenie 

Gdyni. się”.

Żywe ściany w 
Gdyni 

(Skrzyżowanie 
ul. 10 lutego i 

ul. Świętojańskiej)

Zielona i niebieska infrastruktura  
przykład adaptacji antycypacyjnej

Wybudowano zbiornik

Dom wodny w Danii 
– przykład 

wykorzystania 
wody opadowej

• przywrócenie cyklu hydrologicznego na terenach zabudowanych 

• promowanie zielonej infrastruktury 

• .

• zmniejszenie wrażliwości na efekty zmian klimatu

• korzyści w innych obszarach, takich jak obszar 

socjalny, ekologiczny i ekonomiczny



PRZYKŁAD POLSKI



Warszawa - Adaptcity
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Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy 
wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej

Czas trwania: 1 lipca 2014 r. – 31 grudnia 2018 r.

Celem projektu jest zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla 
ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach 
w Polsce.



Warszawa - Adaptcity
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Rezultaty realizacji projektu:

Zwiększenie świadomości władz polskich miast dot. problematyki zmian klimatu

Zachęcimy mieszkańców Warszawy do zaangażowania się w działania w zakresie adaptacji miasta 
do zmian klimatu - inicjatywy lokalne!

Wsparcie w przyjęciu i wdrażaniu przez M.st. Warszawa strategii adaptacji miasta do zmian 
klimatu

Szacuje się, że w wyniku realizacji ww. strategii w Warszawie:
– spadnie umieralność podczas fal ciepła do 15%
– wzrośnie liczba terenów zielonych w mieście powyżej 8% 

jego powierzchni
– o 1°C zmniejszy się maksymalna różnica temperatur między 
śródmieściem a przedmieściami miasta (tzw. wyspa ciepła)



Warszawa - Adaptcity
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Rezultaty realizacji projektu:

Przynajmniej trzy inne polskie miasta zostaną zachęcone do opracowania strategii adaptacji do 
zmian klimatu z wykorzystaniem map klimatycznych lub innych instrumentów oraz 
przynajmniej dwa inne miasta do wprowadzenia innych rozwiązań adaptujących do zmian 
klimatu

przyczynimy się do wzrostu zainteresowania miast i metropolii polskich międzynarodowymi 
inicjatywami na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu – przynajmniej trzy nowe 
miasta przyłączą się do Porozumienia Burmistrzów Unii Europejskiej na rzecz klimatu 
(Covenant of Mayors), a przynajmniej jedno miasto włączy się do inicjatywy Unii Europejskiej 
EU-Climate ADAPT .

http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/


Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w 

przestrzeni miejskiej Radomia

Cel główny:

Stworzenie przestrzeni miejskiej w Radomiu o zwiększonej odporności na zmiany 
klimatu poprzez budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury 

opartej na podejściu ekosystemowym.



Cele szczegółowe

• złagodzenie już pojawiających się zagrożeń powodziowych i suszy, wynikających 
z niestabilnego przepływu rzek wpływających na teren Radomia;

• złagodzenie zjawiska podtopień na terenie miasta wynikających z 
przyspieszonego spływu wód opadowych w wyniku uszczelnienia powierzchni 
miasta oraz powstającej w wyniku szybkiego odpływu wody suszy miejskiej;

• poprawa jakości zielonej i niebieskiej (błękitnej) infrastruktury przez stworzenie 
różnorodnych habitatów wspierających kształtowanie się i podtrzymanie 
bioróżnorodności w realizowanych na terenie miasta zadaniach w zakresie 
gospodarki wodnej (np. zbiornik retencyjny) i istniejących ekosystemach (np. 
rehabilitacja rzeki miejskiej, rehabilitacja zbiornika miejskiego).





Efekty środowiskowe

• Zwiększenie pojemności retencyjnej istniejących zbiorników o 10 do 50% = 
zwiększenie możliwości buforowania ekstremalnych przepływów

• Poprawa zdolności do samooczyszczania w ciekach wodnych i częściowo 
zbiornikach

• Spowolnienie ekstremalnych przepływów wód na wybranych ciekach o 10 do 
20%

• Renaturyzacja, w tym meandryzacja, rzeki Mlecznej na odcinku 400 – 600 
metrów, oraz odtworzenie korytarza ekologicznego



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

zapraszam na naszą stronę 

klimada.mos.gov.pl


