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Zakres prezentacji 

1) O polityce adaptacyjnej  

2) O miejskim planie adaptacji do zmian klimatu

3) O gospodarce wodnej w 44 miejskich planach adaptacji, 
które powstały w ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach 
powyżej 100 tys. mieszkańców” 

4) O „dobrej” adaptacji do zmian klimatu – na podstawie projektu „Analiza miejskich planów adaptacji 
do zmian klimatu” w ramach współpracy IOŚ-PIB z JASPERS oraz MFiPR i MKiŚ

5) O tym, jak zorganizować proces opracowania MPA

Źródło:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250367/9789241511445

-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Strategiczny plan adaptacji 
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Tworzenie Europy odpornej

na zmiany klimatu 

- nowa strategia UE w sprawie 

adaptacji do zmian klimatu

ONZ UE RP

„Opracowanie planów 

adaptacji do zmian klimatu

w miastach powyżej 100 tys. 

mieszkańców” 44 MPA

20
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Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350802



Miejski Plan Adaptacji 

Diagnoza

Cele 
i działania 

adaptacyjne

WdrażanieMonitoring

Ewaluacja

MPA jest dokumentem strategicznym 

wyrażającym politykę miasta

w zakresie adaptacji do zmian klimatu. 

Długofalowa świadoma polityka 

Uzgodniona społecznie 

Opracowana w oparciu o wiedzę

Adaptacja w podejmowaniu decyzji i unikanie nowych 

zagrożeń

MPA  ma na celu przystosowanie miasta 

do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności

na zjawiska ekstremalne 

oraz podnoszenie potencjału do radzenia sobie

w sytuacji zmieniających się warunków klimatycznych



Negatywny wpływ na środowisko zagospodarowania miejskiego i zmian klimatu

Adaptacja w warunkach miejskich 

MPA skupia się na przestrzeni, 

zarówno w diagnozie, jak i w planie działań 

Adaptacja w mieście

ograniczenie wpływu zmian klimatu na miasto

i powstrzymanie negatywnego wpływu miasta na klimat lokalny

MPA jest dokumentem horyzontalnym 

w stosunku do innych polityk miejskich



Opr. Anna Romańczak, IOŚ-PIB

Miejski Plan Adaptacji 



Gospodarka wodna w 44 MPA 
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Gospodarka wodna w 44 MPA 

1) Błękitno-zielona infrastruktura

2) Systemy gospodarowania wodami opadowymi

3) Ochrona przeciwpowodziowa (powodzie rzeczne i od strony morza)

4) Systemy zaopatrzenia ludności w wodę i ochrona zasobów wodnych

5) Ochrona różnorodności biologicznej

6) Systemy monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu i

zarządzanie kryzysowe

7) Świadomość ekologiczna w obszarze zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian

8) Dokumenty polityki miejskiej i prawo miejscowe



✓ Niezawodność

Przedsięwzięcie jest skuteczne w warunkach obserwowanych zagrożeń klimatycznych

i będzie skuteczne w warunkach długoterminowych zmian klimatu

✓ Wielofunkcyjność

Przedsięwzięcia pozwala rozwiązać wiele problemów związanych ze zmianami klimatu 

i odpowiedzieć na wiele potrzeb adaptacyjnych miasta

✓ Elastyczność (skalowalność)

Przedsięwzięcia wdrożone obecnie jest łatwe do modyfikowania 

w zależności od kierunków zmian klimatu (progów klimatycznych)

✓ Odporność na zużycie ekonomiczne (moralne)

Przedsięwzięcie będzie zachowywać wartość użytkową bez względu na postęp techniczny

✓ Synergia

Oprócz zmniejszenia ryzyka klimatycznego 

przyczyni się do osiągniecia celów środowiskowych 

„Dobra” adaptacja do zmian klimatu 

 



Skuteczna adaptacja w praktyce 

✓ Promowanie rozwiązań bazujących na naturze jako tych spełniających kryteria efektywności 

(niezawodność, wielofunkcyjność, elastyczność, odporność na zużycie, synergia z innymi celami 

środowiskowymi), w tym przyjmowanie rozwiązań technicznych, gdy nie ma możliwości wdrażania rozwiązań 

bazujących na przyrodzie (np. śródmiejskie dzielnice miast) i przyjęcie zasady, że rozwiązaniom technicznym 

zawsze towarzyszą rozwiązania bazujące na przyrodzie

✓ Promowanie kompleksowych rozwiązań w zlewniach cieków, nie jest możliwe wdrażanie adaptacji do 

zmian klimatu w gospodarce wodnej bez przezwyciężenia barier wynikających z granic administracyjnych 

✓ Promowanie działań zwiększających wiedzę w planowaniu i wdrażaniu działań adaptacyjnych, w tym 

miejskich planów adaptacji dostarczających rzetelną wiedzę o wpływie zmian klimatu na miasto i 

gwarantujących długofalowość polityki adaptacyjnej

✓ Obligatoryjne włączanie działań edukacyjnych i partycypacji społecznej w przygotowanie i wdrażanie 

projektów

 



MPA – świadoma, bazująca na wiedzy, uzgodniona społecznie polityka

✓ opracowanie MPA wymaga sporej wiedzy eksperckiej 

– odpowiednio przygotowane zamówienia publiczne 

✓ potrzebna jest wiedza różnych interesariuszy 

– współpraca z urzędnikami, mieszkańcami, użytkownikami, wypełnienie obowiązku ustawowego to za mało

✓ potrzebna jest współpraca ponad granicami administracyjnymi

✓ nie jest możliwe opracowanie planu adaptacji „na szybko”

– ramy prawne i finansowe nie powinny powodować, że plany będą „produkowane” bez rzetelnej analizy i 

oceny podatności miasta oraz partycypacji



Zapraszamy do kontaktu
malgorzata.hajto@ios.edu.pl
w.jastrzemski@eib.org
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