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Wyjazd Piła 2018

Wyjazd grupy adaptacyjnej do Piły
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Wyjazd Piła 2018
W czasie wyjazdu studyjnego, uczestniczy poznali praktyczne aspekty 

adaptacji do zmian klimatu na przykładzie:

 Przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za dostarczanie wody i odbiór 

ścieków w kilkudziesięciotysięcznym mieście,

 Podmiotu odpowiedzialnego za oczyszczanie ścieków,

 retencji nizinnej realizowanej przez Lasy Państwowe ,

 Błękitno-zielonej infrastruktury (m.in. ogrodów deszczowych) w 

mieście Piła.

 Uczestnicy zapoznali się z zasadami działania pomp ciepła, 

instalacji fotowoltaicznej, kompostowni, obiektów 

hydrotechnicznych.

 W wolnym czasie uczestnicy oglądali mecze finałów MŚ w piłce 

nożnej ☺



VII spotkanie Grupy
7 listopada 2018

1. Wybór nowego przewodniczącego

2. Adaptacja do zmian klimatu w świadomości Polaków

3. Projekt 44MPA

4. Adaptacja w NPF

5. Finansowanie wdrażania adaptacji

6. Adaptacja w PEP
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Przewodniczący: Zastępca przewodniczącego



VII spotkanie Grupy
7 listopada 2018

1. Wybór nowego przewodniczącego

2. Adaptacja do zmian klimatu w świadomości Polaków

3. Projekt 44MPA

4. Adaptacja w NPF

5. Finansowanie wdrażania adaptacji

6. Adaptacja w PEP



PLANY NA 2019

Spotkanie wyjazdowe Grupy - Kraków 

 Wykład z prof. UJ na temat zmian klimatu na podstawia badań 

prowadzonych na polskiej Stacji Polarnej Hornsund

 Wizytacja obiektów retencyjnych w obszarze górskim

 Case Study: Adaptacja do zmian klimatu na przykładzie konkretnej 

inwestycji w Krakowie

 …



PLANY NA 2019

 Kontynuacja informacji dot. działań podejmowanych w Ministerstwie 

Środowiska w zakresie adaptacji do zmian klimatu 

 Działania w zakresie monitoringu wdrażania Miejskich Planów 

Adaptacji po ich przyjęciu

 Informacja nt. projektu IOŚ-PIB „Bazy wiedzy”

 Zebranie dobrych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu z 

regionów reprezentowanych przez uczestników spotkania

 Chcemy aby spotkania dotyczyły w większym stopniu realizacji i 

wdrażaniu działań adaptacyjnych niż jak do tej pory planowania i 

podejścia strategicznego

Kolejne spotkanie: kwiecień 2019 r.



Dziękuję za uwagę


