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AGENDA 

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu  

Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

2.06.2015 roku 

Ministerstwo Środowiska (sala 324B, III piętro) 

 

9:30-10:00 Rejestracja  
 

10:00 Wprowadzenie  
Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego 
Rozwoju, Ministerstwo Środowiska 
 

10:15 Prezentacja Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”  
Ewelina Kosela, Kierująca Zespołem ds. Krajowej Sieci „Partnerstwo: Środowisko 
dla Rozwoju”, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
 

10:45 Założenia funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu  
Anna Kamińska, Naczelnik Wydziału Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, 
Ministerstwo Środowiska 
 

11:15 Wybór przewodniczącego grupy i zastępców – głosowanie 
 

11:30 Przerwa kawowa 
 

11:45 Warsztat dot. planu pracy Grupy Roboczej na okres 2015-2016  
Anna Kamińska, Naczelnik Wydziału Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, 
Ministerstwo Środowiska 
 

 Warsztat zakłada pracę w 10-osobowych grupach w celu opracowania zestawu 
zadań do realizacji w ramach prac grupy roboczej; określenia oczekiwanych 
rezultatów prac oraz wstępnego zaplanowania harmonogramu działań (wizyt 
studyjnych krajowych i zagranicznych, spotkań i warsztatów międzysektorowych, 
planowanych ekspertyz i publikacji, udziału ekspertów zewnętrznych w pracach 
grupy, określenie zapotrzebowania na tłumaczenie  materiałów merytorycznych).   
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W celu przygotowania się do udziału w warsztacie, prosimy o przygotowanie się 
do odpowiedzi na następujące pytania: 

 Jakie identyfikuje Pan/Pani obszary niezbędnej interwencji legislacyjnej w celu 
modyfikacji prawa i właściwego uwzględnienia w nim kwestii adaptacji do zmian 
klimatu? 

 Czy identyfikuje Pan/Pani potrzebę tworzenia regionalnych/lokalnych 
dokumentów strategicznych uwzględniających kwestie adaptacji do zmian 
klimatu? 

 Jak widzi Pan/Pani zaangażowanie regionów/własnej instytucji w zapewnieniu 
uwzględnienia kwestii adaptacji do zmian klimatu w regionalnych/lokalnych 
dokumentach planistycznych i decyzjach? 

 W jaki sposób Pana/Pani zdaniem powinno wyglądać zapewnienie uwzględnienia 
kwestii adaptacji do zmian klimatu w regionalnych/lokalnych dokumentach 
strategicznych? 

 Które podmioty Pana/Pani zdaniem powinny być zaangażowane w prowadzenie 
prac nad ujednoliceniem i skoordynowaniem systemu prowadzenia polityki 
adaptacyjnej na szczeblu regionalnym? 

 W jakim zakresie identyfikuje Pan/Pani włączenie własnej instytucji w prowadzenie 
prac nad poprawą poziomu dostępnych danych poprzez uzupełnianie braków 
wiedzy i danych nt. adaptacji? 

 Jakie inne instytucje poziomu regionalnego i lokalnego należy Pana/Pani zdaniem 
włączyć w prace nad uzupełnianiem braków wiedzy i danych nt. adaptacji? 

 Które instytucje Pana/Pani zdaniem będą miały największą korzyść z udziału 
w forum współpracy pomiędzy organami poziomu krajowego i regionalnego? 

 W jakim stopniu doświadczenia Pana/Pani instytucji mogą wpłynąć na nawiązanie 
współpracy, wymianę informacji i korzystanie z wiedzy, doświadczeń w zakresie 
realizowanych działań adaptacyjnych z partnerami zagranicznymi, szczególnie 
w odniesieniu do obszarów miejskich? 

 Jak widzi Pan/Pani zaangażowanie własnej instytucji i grupy roboczej we 
wspieranie miast w procesie adaptacji (również w przypadku miast poniżej 100 tys. 
mieszkańców)? 

 Które produkty prac grupy powinny być Pana/Pani zdaniem szeroko 
rozpowszechniane i promowane? 

 
13:00 Prezentacja wniosków wypracowanych w grupach  

 
14:00 Przerwa obiadowa (sala 220, II piętro) 

 
 
 



    
 

 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
 

 

 
 

15:00 Przykłady rozwiązań adaptacyjnych realizowanych w kraju i za granicą 
 

 Informacje nt. dobrych praktyk zarządzania wodami opadowymi 
w miastach, zebranych w ramach projektu „Wyzwania zrównoważonej 
gospodarki wodnej miast. Usługi ekosystemów w dobie zmian 
klimatycznych”  
Dr Tomasz Bergier, Fundacja Sendzimira 

 Prezentacja Urzędu Miasta Warszawy nt. projektów własnych i/lub 
prezentowanych w ramach wizyty studyjnej w Stuttgarcie realizowanej 
w ramach projektu AdaptCITY 
Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy 

 Prezentacja Ministerstwa Środowiska nt. wniosków z wizyty studyjnej 
w Kopenhadze 
Piotr Czarnocki, Główny specjalista w Departamencie Zrównoważonego 
Rozwoju, Ministerstwo Środowiska 

 Prezentacja Ministerstwa Środowiska nt. wniosków z wizyty studyjnej 
w Oslo 
Marcin Grądzki, Specjalista w Departamencie Zrównoważonego 
Rozwoju, Ministerstwo Środowiska 
 

16:00 Podsumowanie warsztatu, dyskusja, zakończenie obrad 

 


