


Cel i rola projektu MPA



Plany adaptacji do zmian klimatu
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

• Termin realizacji: 24 miesiące – podpisanie umowy 12.01.2017 r.

• Źródła finansowania: Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz 
budżetu państwa

• Beneficjent: Ministerstwo Środowiska

• Partnerzy: 44 miasta



Beneficjent

Partnerzy
Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców

Miasta powyżej 90 tys. mieszkańców  konurbacji górnośląskiej i aglomeracji trójmiasta o liczbie mieszkańców poniżej  90 tys. funkcjonalnie 
związane z miastami o liczbie mieszkańców pow. 100 tys. 



• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

• Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

• ARCADIS Polska

Realizatorzy



Koordynacja

Kierownik Projektu – Barbara Rajkowska barbara.rajkowska@ios.edu.pl

Koordynator zespołu IOŚ – Agata Hryc-Ląd

Koordynator zespołu IETU – Justyna Gorgoń

Koordynator zespołu IMGW – Andrzej Tiukało 

Koordynator zespołu ARCADIS – Katarzyna Kobiela

Biuro zarządzania Projektem/sekretariat Projektu – Jolanta Bogucka – Klajner

jolanta.bogucka-klajner@ios.edu.pl

mailto:barbara.rajkowska@ios.edu.pl
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Koordynacja

Zespół Zarządzania Zmianą – Andrzej Tiukało

Zespół Zarządzania Jakością – Anna Bojanowicz – Bablok

Zespół Analiz Ekonomicznych – Marcin Czarnacki

Zespół ds. Informacji i Promocji – Wanda Jarosz

Zespół Informatyczny – Grzegorz Kardaś

Regiony

Region 1 – Agnieszka Kuśmierz (IOS-PIB)

Lublin, Kielce, Radom



Koordynacja

Region 2 – Krzysztof Skotak (IOS-PIB)

Białystok, Olsztyn

Region 3 – Jakub Spera (IMGW)

Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, Szczecin

Region 4 – Monika Kotynia (Arcadis)

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek Płock, Grudziądz

Region 5 – Ryszard Kosierb (IMGW)

Legnica, Wrocław, Wałbrzych, Opole

Region 6 – Zdzisław Cichocki (IOS-PIB)

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Poznań, Kalisz



Koordynacja

Region 7 – Krzysztof Kutek (Arcadis)

Częstochowa, Łódź

Region 8 – Janusz Krupanek (IETU)

Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Mysłowice, 
Siemianowice śląskie

Region 9 – Katarzyna Kobiela (Arcadis)

Gliwice, Rybnik, Tychy, Zabrze, Bielsko-Biała, Jaworzno, Czeladź

Region 10 – Jolanta Olbracht (Arcadis)

Kraków, Tarnów, Rzeszów



Cele opracowania MPA
Celem nadrzędnym jest przygotowanie władz miast i ich 
mieszkańców do świadomego i odpowiedzialnego reagowania 
na możliwe zmiany klimatu ich skutki  (zagrożenia)
• Określenie podatności miast na zmiany klimatu
• Zaplanowanie działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym
• Podniesienie świadomości nt. potrzeby adaptacji do zmian klimatu na poziomie 

lokalnym

PRODUKT / REZULTAT
Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstałe z uwzględnieniem specyficznych 
lokalnych uwarunkowań geograficznych, społecznych i gospodarczych



Czym jest, a czym nie jest Miejski Plan Adaptacji 
do zmian klimatu?

MPA jest:

• instrumentem polityki miejskiej 
każdego z  44 największych miast 
Polski

• dokumentem umożliwiającym 
aplikowanie o środki na projekty 
(wynikające z MPA) 
ukierunkowane na adaptację 
miasta do zmian klimatu 

MPA nie jest:

• opracowaniem naukowym

• gwarancją otrzymania środków na 
projekty infrastrukturalne

• dokumentem  zastępującym jakikolwiek 
dokument strategiczny bądź operacyjny 
w mieście



MPA jako propozycja działań adaptacyjnych
Wybór pakietu działań 
adaptacyjnych spośród wielu opcji 
adaptacji dla danego miasta będzie 
wynikiem analiz, które będą 
rozpoczynały się od identyfikacji 
zagrożeń związanych ze zmianami 
klimatu przez analizę podatności 
miasta, analizę ryzyka po wybór 
najkorzystniejszej opcji adaptacji



Etapy działań



ETAP 1, czyli planowanie prac projektowych 
(rozpoczęcie)

Rezultaty ETAPU 1
• Ustalony skład interdyscyplinarnego Zespołu MPA 

złożonego z  Zespołu Miejskiego (ZM) oraz Zespołu 
Ekspertów (ZE) wraz z podziałem kompetencji 
i przypisaniem im określonych zadań

• Zweryfikowany i przyjęty harmonogram pracy nad MPA
• Przyjęty Regulamin pracy Zespołu Miejskiego 
• Przyjęte założenia schematu MPA
• Ustalona wizja i cel nadrzędny MPA dla miasta
• Kompletna lista interesariuszy

Cele ETAPU 1

• Zaplanowanie prac projektowych, w tym 
m.in. powołanie zespołów projektowych 
oraz opracowanie harmonogramu prac

• Zdefiniowanie podejścia do 
angażowania interesariuszy





ETAP 2, czyli ocena podatności miasta
wrażliwość miasta 

Podtopienia w Krakowie 
14 czerwca 2016
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Cele ETAPU 2                       Rezultaty ETAPU 2
• Opracowana miejska karta informacyjna –

charakterystyka miasta
• Ustalona lista najistotniejszych dla miasta zjawisk 

klimatycznych i ich pochodnych
• Przygotowana macierz oceny wrażliwości miasta do 

ustalenia związków pomiędzy zjawiskami klimatycznymi 
i ich pochodnymi a komponentami miasta

• Wybrane cztery sektory/obszary najbardziej wrażliwe na 
zmiany klimatu wraz z wrażliwymi komponentami miasta 
składającymi się na te sektory

• Opracowana macierz oceny potencjału adaptacyjnego 
miasta

• Opracowana macierz podatności miasta na zmiany 
klimatu

• Ocena podatności miasta na bazie:
• analizy skutków zmian klimatu w mieście 
• oceny wrażliwości 
• oceny potencjału adaptacyjnego

Oceniamy podatność miasta na 
zmiany klimatu:

wrażliwość miasta + potencjał 
adaptacyjny miasta = podatność miasta 
na zmiany klimatu



Warsztat 1 Zabrze



Warsztat 1 Zabrze



ETAP 3, czyli analiza ryzyka

Rezultaty ETAPU 3

• Ustalony ranking ryzyk związanych ze 
zjawiskami klimatycznymi i ich 
pochodnymi 

• Przygotowana lista szans związanych 
ze zmianami klimatu

• Zidentyfikowane braki i luki wiedzy 
odnoszące się do zagrożeń 
klimatycznych, komponentów miasta, 
adaptacyjności oraz podatności miasta 

Szansa rozumiana jest jako możliwość 
wystąpienia pożądanych zmian klimatu co może 
doprowadzić do korzyści dla społeczeństwa i 
gospodarki, np.:
• zmniejszenie kosztów ponoszonych na 

odśnieżanie (jako skutek wzrostu temperatur)
• zmniejszenie kosztów ogrzewania mieszkań 

(jako skutek krótszych zim)

Cele ETAPU 3

• Identyfikacja i ocena ryzyk związanych ze 
zmianami klimatu w mieście oraz identyfikacja 
lokalnych szans z nimi związanych



ETAP 4, czyli ocena opcji adaptacji

Cele ETAPU 4

• Wskazanie celów szczegółowych i obszarów 
priorytetowych MPA oraz zidentyfikowanie 
możliwych opcji adaptacji

Rezultaty ETAPU 4

• Wskazanie celów szczegółowych, związanych z redukcją 
zidentyfikowanych ryzyk w mieście oraz nadanie im 
priorytetów w skali miasta

• Identyfikacja opcji adaptacyjnych dla realizacji 
poszczególnych celów szczegółowych

INFORMACYJNO-
EDUKACYJNE 

TECHNICZNE ORGANIZACYJNE 



ETAP 5, czyli ocena i wybór opcji
Cele ETAPU 5

• Dokonanie wyboru najbardziej 
adekwatnych opcji adaptacji w oparciu 
o analizę wielokryterialną (MCA) oraz 
analizę kosztów i korzyści (CBA)

Rezultaty ETAPU 5

• Przygotowane „Karty opcji” 

• Ranking opcji adaptacyjnych po 
analizie wielokryterialnej (MCA) 

• Wybrane najkorzystniejsze opcje 
adaptacji

• Lista rekomendowanych działań po 
analizie MCA oraz analizie kosztów 
i korzyści (CBA

Po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej MCA wielu
opcji adaptacyjnych , wybrany pakiet działań adaptacyjnych 
zostanie poddana analizie kosztów i korzyści (CBA, ang. cost
benefit analysis) 

W wyniku analizy CBA i konsultacji z ZE i ZM możliwe jest 
usunięcie z rekomendowanego pakietu działań 
adaptacyjnych, działań które są nieefektywne ekonomicznie

W ten sposób zostanie wyłoniony rekomendowany do 
wdrożenia w MPA zbiór działań adaptacyjnych



ETAP 6, czyli przygotowanie dokumentu

Cele ETAPU 6

• Opracowanie dokumentu Miejskiego Planu 
Adaptacji wraz z przeprowadzeniem 
Strategicznej Oceny Oddziaływania Na 
Środowisko (SOOŚ)

Rezultaty ETAPU 6

• Opracowany dokument Miejskiego Planu 
Adaptacji wraz prognozą oddziaływania na 
środowisko projektu MPA z innymi 
dokumentami wynikającymi 
z przeprowadzenia procedury Strategicznej 
Oceny Oddziaływania na Środowisko



Wdrożenie MPA

Podmioty odpowiedzialne 

Koszty
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Ewaluacja 

Aktualizacja  
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Jakie działania będą wymagały finansowania?

Działania informacyjno-edukacyjne
mają na celu budowanie współpracy, edukację i informację o zagrożeniach, o wizualizacji 
rozkładu i ekspozycji ryzyka, 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, zmiany 
podejścia do komponentów miasta

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



Jakie działania będą wymagały finansowania?

•Działania informacyjno-edukacyjne

•Systemy ostrzegania i informowania społeczeństwa o zagrożeniach

•Systemy gromadzenia danych o zagrożeniach, szkodach i stratach 

•Edukacja o skutkach zagrożeń, dobrych i złych praktykach w związku z 
zagrożeniami

•Budowa platform wymiany wiedzy i sieci współpracy dla wdrażania MPA



Jakie działania będą wymagały finansowania?

•Działania organizacyjne

•Przeglądy i aktualizacje dokumentów strategicznych i planistycznych w tym 
dokumentów planowania przestrzennego i zarządzania kryzysowego

•Wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatycznych

•Tworzenie wytycznych, procedur, instrukcji postępowania służb miejskich 
w związku z zagrożeniami klimatycznymi



Jakie działania będą wymagały finansowania?
•Działania techniczne

•Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury 

•Zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej w strefie 
zagrożenia (powodzią, osuwiskami itp.)

•Zmiana funkcji obiektów infrastrukturalnych znajdujących się w strefach 
zagrożenia (powodzią, osuwiskami itp.)

•Budowa systemu optymalizacji zużycia wody w mieście

•Budowa systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu termicznego 
mieszkańców

•Dostosowanie systemu komunikacji publicznej do skutków zmian klimatu



Jakie działania będą wymagały finansowania?

•Działania techniczne w strefie wybrzeża

•Odtwarzanie odcinków wydm i wałów przeciwsztormowych zniszczonych 
w wyniku wezbrań sztormowych oraz podniesienie i rozbudowa wałów 
przeciwsztormowych i wałów przeciwpowodziowych

•Wykonanie zabezpieczeń brzegów narażonych na wpływ falowania

•Zabezpieczenie zagrożonych budynków i infrastruktury krytycznej w strefie 
narażonej na wpływ falowania

•Zmiana funkcji obiektów infrastrukturalnych znajdujących się w strefach 
narażonych na wpływ falowania



Sektory/obszary, w których planowane będą 
działania adaptacyjne

•Zdrowie publiczne                                              Dziedzictwo kulturowe

•Transport                                                              Różnorodność biologiczna

•Energetyka                                                           Strefa wybrzeża 

•Gospodarka wodna

•Gospodarka odpadami

•Turystyka 

•Przemysł/budownictwo/rolnictwo

•Usługi publiczne



Jakie mogą być kryteria oceny działań?

• Skuteczność: Czy działanie zmniejsza podatność miasta na zmiany klimatu? 
• Rozwój: Czy działanie zwiększa potencjał adaptacyjny miasta? 
• Elastyczność: Czy działanie jest dostatecznie elastyczne, by można je łatwo 

zmodyfikować w zmieniających się warunkach klimatycznych?
• Efektywność: Czy korzyści  adaptacyjne realizacji działania przewyższają jego koszty? 
• Zrównoważony charakter: Czy działanie spełnia zasady zrównoważonego rozwoju?
• Racjonalność: Czy działanie przyczynia się do oszczędnego gospodarowania 

zasobami? 
• Synergia: Czy działanie ograniczy inne zagrożenia niezwiązane z klimatem? 
• Spójność: Czy działanie  nie ma negatywnego wpływu na słabsze grupy społeczne?



Dziękuję

Zapraszam na stronę projektu

www.44mpa.pl




