
 

 

Program1 

Spotkania Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu  

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami 

unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

29 – 31 maja 2019 r., Kraków/Nowy Targ 

 
1 dzień – 29 maja 2019 r. 
 

18.00 Zakwaterowanie w hotelu w Krakowie 

 
2 dzień – 30 maja 2019 r. 
 

7:45-8.45 Śniadanie 

9.00-9.30 Przejazd do Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

9.30-12.00 Spotkanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w tym dwa 
referaty przedstawicieli IGiGP: 

1) Dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ -  “Wieloletnia 
zmienność temperatury powietrza i opadów 
atmosferycznych w południowej Polsce – 
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” 

2) Prof. dr hab. Wiesław Ziaja – “Wybrane skutki 
ocieplenia klimatu Arktyki” 

Dyskusja na temat zmian klimatu.  

12:00-14:00  Zwiedzanie terenów zielonych w Krakowie w kontekście 
adaptacji do zmian klimatu – przedstawiciele Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Krakowie 

14:00-14.30 Przejazd do miejsca zakwaterowania 

14.30-15.30 Obiad w miejscu zakwaterowania 

15.30-17.00 Obrady Grupy – sala konferencyjna w tym: 
1) Referat nt. projektu „Baza wiedzy o zmianach 

klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej 
upowszechniania w kontekście zwiększania 
odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa 
na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i 
minimalizowania skutków nadzwyczajnych 
zagrożeń” – Małgorzata Hajto IOŚ-PIB 

2) Referat nt. „Porozumienia Burmistrzów” – 
przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć 
„Energie Cités” 

3) Referat nt. finansowania działań adaptacyjnych – 
Arkadiusz Michalski MŚ 

17.00-19.00 Przejazd z Krakowa do miejsca zakwaterowania w 
Nowym Targu 

19.00-20.00 Kolacja w miejscu zakwaterowania w Nowym Targu 

 
 
 
 
 



 

 

3 dzień – 31 maja 2019 r.  
  

7.30-9.00 Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Hotelu 
Rancho Lot w Nowym Targu 

9.00-10.00 Spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Nowy Targ i RDLP 
Kraków nt. projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej 
na terenach górskich  
(sala konferencyjna w Hotelu Rancho Lot) 

10.00-11.30 Wizyta w rezerwacie przyrody "Bór na Czerwonem"* 

11.30-14.30 Przejazd do Krakowa (Dworzec PKP) przez Jabłonkę, 
Spytkowice (gdzie będą zwiedzane obiekty realizowane w 
ramach projektów adaptacyjnych) 

14.30 Zakończenie wizyty studyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Organizator zastrzega możliwość zmiany tematu oraz godzin poszczególnych punktów 

programu, przy jednoczesnym zachowaniu terminu rozpoczęcia oraz zakończenia spotkania 

 


