
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

25 kwietnia 2022 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w dn. 25.04.2022 r. 

odbyło się w godzinach 9:00 - 12:20 w formie on-line. Uczestnikami spotkania byli 

przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), Urzędów 

Marszałkowskich, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ), Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. 

 

2. Przedmiot spotkania  

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Grupy od powitania uczestników spotkania oraz 

przedstawienia agendy.  

 
Na początku prezentację pn. „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej (MKiŚ, UD246)” wygłosił 

przedstawiciel MKiŚ. Planowane zmiany omówiono w szerszym kontekście jako 

część projektu Miasto z Klimatem, który został zainicjowany w marcu 2020 roku. 

Przedstawiono zakres działań realizowanych w ramach projektu Miasto z Klimatem, 

obejmujących legislację, analizę postępów, finansowanie oraz wsparcie transformacji 

miast. Podkreślono, że projekt wprowadza zmiany w ustawach już obowiązujących. 

Następnie wymieniono osie działania: wprowadzenie obowiązku przygotowywania 

Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu (MPA) w miastach powyżej 20 tys. 

mieszkańców, włączenie kwestii klimatycznych do polityki rozwoju województwa, 

„zazielenienie” budżetu obywatelskiego, uwzględnienie wrażliwości na zmiany 



    
 

 
 

klimatu w planowaniu przestrzennym. Dalej w prezentacji omówiono proponowane 

zmiany w zakresie miejskich planów adaptacji. Zaznaczono, że minister właściwy do 

spraw klimatu określi, w drodze rozporządzeń, zakres MPA oraz sposób i formę jego 

przedkładania. Z wykonywania planu adaptacji burmistrz lub prezydent miasta będzie 

sporządzać sprawozdanie z monitoringu wdrażania działań adaptacyjnych, 

a następnie przekazywać go do IOŚ-PIB. W dalszej części omówiono treść MPA, na 

którą składa się koncepcja zazielenienia miasta oraz koncepcja zagospodarowania 

wód opadowych i roztopowych. Przedstawiono wyniki konsultacji i uzgodnień 

projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego 

wymiaru polityki miejskiej. Zaprezentowano harmonogram i postęp prac nad 

projektem zmian, które są procedowane od maja 2021 roku. Na końcu wymieniono 

źródła finansowania opracowywania planów adaptacji do zmian klimatu, w tym 

program FEnIKS oraz Regionalne Programy Operacyjne.  

 
Przewodniczący Grupy rozpoczął dyskusję, w ramach której projekt zmian 

przygotowywany przez MKiŚ omówiono w kontekście prac nad reformą planowania 

przestrzennego, którą koordynuje Ministerstwo Rozwoju i Techniki. Zwrócono uwagę 

na zamiar wprowadzenia standardu urbanistycznego dotyczącego większych 

obszarów zieleni. Następnie przedyskutowano wyniki projektu MPA 44 w kontekście 

planowanych zmian. Zaakcentowano wprowadzenie udogodnień dla miast w formie 

szkoleń i doradztwa, co zdaniem uczestników dyskusji pozwoli przyspieszyć prace 

nad opracowaniem MPA.  

 
Druga prelegentka z MKiŚ przedstawiła prezentację pn. „Projekt strategiczny 

Adaptacja do zmian klimatu”. Na początku omówiono status realizacji projektu, który 

trwa od 2017 roku. W ramach aktualizacji, która nastąpiła w marcu 2022 roku została 

wpisana inicjatywa międzyresortowa „Koniec z betonem w centrach miast”. 

Zaznaczono, że inicjatywa została określona w dokumencie Polski Ład, 

a koordynatorem jest MKiŚ. Wymieniono pozostałe ministerstwa, które uczestniczą 



    
 

 
 

w projekcie: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 

Podkreślono, że realizacja projektu wpisuje się w SOR, PEP 2030, SPA 2020, 

założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz przebiega zgodnie z harmonogramem. 

Dalej w prezentacji przedstawiono cel oraz główne korzyści realizacji projektu, w tym 

m.in. aktualizację dokumentu Strategiczny Plan Adaptacji (SPA); opracowanie 

nowych scenariuszy zmian klimatu dla Polski do 2100 roku;  wprowadzenie portalu 

o zmianach klimatu i adaptacji KLIMADA 2.0; opracowanie koncepcji kontynuacji 

projektu KLIMADA 3.0 w okresie 2021-2027. Następnie wymieniono korzyści 

w perspektywie krótkookresowej, w tym modyfikację statystyki publicznej w zakresie 

wskaźników zrównoważonego rozwoju miast. Przedstawiono przykłady realizacji 

w ramach projektu, omówiono główne programy priorytetowe oraz etapy ich 

realizacji. Zaprezentowano założenia inicjatywy ”Koniec z betonem w centrach miast” 

oraz wpisane w niej działania, w tym: opracowanie MPA w miastach powyżej 20 tys. 

mieszkańców; określenie minimalnego procentowego udziału przestrzeni biologicznie 

czynnej w miastach; wdrożenie instrumentu Zielonej Transformacji Miast; ocenę 

stanu zazielenienia wybranych polskich miast (IRMIR); aktualizację SPA (projekt 

Wzmocnienie koordynacji polityki adaptacji do zmian klimatu między władzami 

lokalnymi, regionalnymi i krajowymi w ramach instrumentu wsparcia technicznego 

Komisji Europejskiej). Na końcu prelegentka zaprosiła uczestników spotkania do 

udziału w warsztatach realizowanych w ramach projektu.  

 
Przewodniczący Grupy rozpoczął dyskusję, w ramach której omówiono terminy 

planowanego zakończenia aktualizacji SPA.  

 
Zgodnie z agendą przedstawicielka MKiŚ zaprezentowała projekt „Miasto 

z Klimatem”. Na początku przedstawiono status realizacji projektu, który trwa od 

2020 roku oraz podkreślono, że realizacja projektu wpisuje się w SOR, PEP 2030, 

PEP 2040. Następnie wymienione zostały cel oraz korzyści projektu: stworzenie 



    
 

 
 

przestrzeni do współpracy MKiŚ i JST; wypracowanie praktycznych rozwiązań dla 

miast wspierających transformację klimatyczną; zwiększenie kompetencji 

pracowników JST w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. Od 

2020 roku zrealizowano kilka ważnych działań, które przedstawiono w prezentacji: 

warsztaty miejskie, konkurs NFOŚiGW Szkoła z Klimatem, miejskie Seminaria 

Eksperckie, badania Lider, konkurs MKiŚ Miasto z Klimatem (najlepszy zrealizowany 

projekt); analizę działań – pomiar efektów we wdrażaniu polityki klimatyczno-

środowiskowej miast. Wyjaśniono, że w ramach analizy wytypowano 15 miast dla 

których będzie prowadzone doradztwo strategiczne, które koordynuje IOŚ-PIB. 

W ramach realizacji pierwszego etapu dokonano wyboru usług doradczych według 

kategorii: jakość powietrza, zieleń miejska, transport zeroemisyjny, retencja miejska, 

transformacja energetyczna. W drugim etapie zostaną stworzone mapy transformacji 

miasta w kierunku neutralności klimatycznej – dokument, który będzie zawierał m.in. 

listę projektów indykatywnych do wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 

2021-2027.  

 
Przewodniczący Grupy rozpoczął dyskusję, w ramach której omówiono zakres oraz 

tematykę szkoleń wspierających JST, które będą realizowane przez IOŚ-PIB 

w ramach projektu KLIMADA dla miast np. szkolenia z zamówień publicznych 

w zakresie projektowania zieleni. Zaznaczono, że w ramach aktualizacji SPA 

przewidziano szkolenia dla różnych podmiotów, w tym dla RDOŚ. 

 
W następnej prezentacji pn. „Instrumenty wsparcia Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

dla JST” przedstawiciel MKiŚ przybliżył zagadnienia dotyczące programowania 

wsparcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich w ramach 

nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Omówiono proces programowania na 

etapie negocjacji formalnych z Komisją Europejską treści programów oraz umowy 

partnerstwa. Na początku przedstawiono zakres wsparcia adaptacji zmian dla 

obszarów miejskich w programie FEnIKS w ramach Celu szczegółowego 2.4. 



    
 

 
 

„Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu 

z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem 

podejścia ekosystemowego”. Cel szczegółowy został podzielony na dwa priorytety, 

które omówiono w dalszej części prezentacji. Pierwszy to adaptacja terenów 

zurbanizowanych do zmian klimatu dotyczy wsparcia z Funduszu Spójności dużych 

miast, które były partnerami projektu MPA 44 oraz Warszawy i Koszalina. 

Przedstawiono zakres wsparcia, w tym: wdrożenie planów adaptacji do zmian 

klimatu; zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi z udziałem 

rozwiązań opartych na przyrodzie (nature-based solutions); zielono-niebieska 

infrastruktura; wspieranie edukacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Drugi 

priorytet dotyczy adaptacji do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku związanego 

z klęskami żywiołowymi oraz monitoringu. Zaznaczono, że źródłem finansowania jest 

EFRR oraz, że priorytet ma szerszy zakres – według wstępnych ustaleń wsparcie 

otrzymają miasta średnie, wskaźniki są w trakcie ustalania. Zwrócono uwagę na to, 

że możliwość finansowania z poziomu krajowego planów adaptacji dla mniejszych 

miast jest istotna z punktu widzenia wejścia w życia projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej, która 

wprowadzi obowiązek opracowania MPA dla miast średnich oraz aktualizacji planów 

adaptacji dla miast dużych. Wśród kolejnych obszarów wsparcia wymieniono m.in.: 

zrównoważone adaptacyjne do zmian klimatu systemy, w tym z udziałem niebieskiej 

infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie; zielona infrastruktura 

w powiązaniu z wodą opadową; działania edukacyjne; budowa, przebudowa, remont 

urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej, służącej zmniejszeniu skutków 

powodzi lub suszy. W dalszej części prezentacji omówiono Cel szczegółowy 2.7. 

„Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz 

zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich 

rodzajów zanieczyszczenia”. Wymieniono poszczególne grupy wsparcia, w tym 

zielono-niebieską infrastrukturę. Prelegent zaznaczył, że część miast uzyska 

wsparcie finansowe w ramach programu FEPW w obszarze adaptacji do zmian 



    
 

 
 

klimatu, gdzie będą wspierane: miasta średnie, ale tracące funkcje społeczno-

gospodarcze oraz regionalne ośrodki wzrostu. Omówiono przedmiot wsparcia, w tym: 

opracowanie i wdrożenie MPA, zrównoważone systemy gospodarowania wodami 

opadowymi, zielono-niebieską infrastrukturę, zieleń miejską, edukację i korytarze 

ekologiczne w miastach. Na końcu zaprezentowano możliwości wsparcia 

finansowego projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu w ramach RPO, 

programu LIFE, Krajowego Planu Odbudowy, INTERREG 2021-2027 oraz 

programów NFOŚiGW.  

 
Przewodniczący Grupy rozpoczął dyskusję w ramach której omówiono linię 

demarkacyjną pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi. Zwrócono uwagę, że 

zrezygnowano z kryterium „gęstość zaludnienia”, w przypadku opracowania MPA 

kryterium będzie wielkość miasta oraz liczba ludności, dla Polski Wschodniej 

dodatkowo wprowadzono kryterium ekonomiczne.  

 
W dalszej części spotkania prezentację pn. „Miejska zielona akupunktura – sposób 

na wzmocnienie zielonej infrastruktury w miastach" przedstawiła prelegentka 

z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Na początku omówiono zarys 

powstania idei Miejskiej Zielonej Akupunktury (MZA) w ramach projektu SALUTE4CE 

„Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich 

obszarach funkcjonalnych”, realizowanego w ramach programu INTERREG dla 

Europy Środkowej w latach 2019-2022. Idea powstała z uwagi na to, że wiele miast 

europejskich ma problem ze znalezieniem dużych obszarów na zagospodarowanie 

ich zielenią. Z drugiej strony miasta mają potrzeby zapewnienia terenów zielonych 

dla realizacji m.in. funkcji rekreacyjnych. Następnie przedstawiono założenia 

projektu. Po pierwsze, wprowadzenie na obszarach miast rozwiązań opartych na 

przyrodzie (nature-based solutions) z wykorzystaniem roślinności rodzimej. Po 

drugie, planowanie interwencji punktowych o powierzchni nie większej niż 0,2 ha. Po 

trzecie, miejsca interwencji wybierane są przy udziale mieszkańców. Szczegółowo 



    
 

 
 

omówiono etapy tworzenia systemu MZA oraz kryteria wyboru miejsca realizacji 

(niezbędności i przydatności). Dalej przedstawiono zasady doboru interwencji na 

wybranych terenach (przydatność techniczna, finansowa, społeczna i praktyczna). 

Zwrócono uwagę na to, że kryteria zostały określone w ramach metody, która była 

najpierw opracowana przez konsorcjum partnerów (10 partnerów z 5 państw 

europejskich, w tym z Polski). Zaprezentowano 4 obszary funkcjonalne z podziałem 

na kraje oraz szczegółowo omówiono polski obszar opracowania. W ramach 

wyników projektu wymieniono listę miejsc wybranych do realizacji idei MZA oraz 

podano przykłady miejsc interwencji w miastach polskich (Ruda Śląska, 

Świętochłowice oraz Chorzów). W dalszej części prezentacji zademonstrowano 

mapę punktów przyjętych w planie działań oraz omówiono akcje pilotażowe. 

W ramach projektu przewidziano realizację 16 zielonych inwestycji w 4 obszarach 

pilotażowych projektu w każdym kraju (Niemcy, Polska Słowacja, Włochy). Na końcu 

prezentacji podano przykłady realizacji inwestycji w Chorzowie oraz sformułowano 

wnioski. Zaznaczono, że na stronie projektu znajdują się Handbook, gdzie zebrano 

doświadczenia wszystkich partnerów oraz Szkolenie on-line (UEA E-learning Course) 

w zakresie MZA.  

 
Przewodniczący Grupy rozpoczął dyskusję, w ramach której omówiono kryteria 

doboru roślinności w projekcie MZA na podstawie analizy gleb i warunków 

klimatycznych we współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym. Następnie 

przedyskutowano powiązanie interwencji w ramach MZA z działaniami 

rewitalizacyjnymi.  

 
Na koniec spotkania przewodniczący Grupy podsumował jego przebieg, podziękował 

prelegentom i uczestnikom za udział, omówił planowany na początku jesieni 2022 

roku wyjazd studyjny oraz zaprosił uczestników Grupy do zgłaszania pomysłów i 

propozycji dotyczących wyjazdu, po czym zakończył spotkanie. 

 
Protokół sporządzono 29.04.2022 r. 


