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Zrównoważony rozwój Warszawy 

Luty 

2009 

•Przystąpienie do inicjatywy KE 
Porozumienie między Burmistrzami (CoM) 

Lipiec 
2009 

• PrzyjęcieStrategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu 
Transportowego Warszawy 

Wrzesień 
2011 

•PrzyjęciePlanu działań na rzecz zrównoważonego  
zużycia energii (SEAP) 

 

Grudzień 

2015 

•PrzyjęciePlanu Gospodarki Niskoemisyjnej dla    
Warszawy (PGN) 

 
Grudzień 

2016 r. 
 

• PrzyjęcieProgramu Ochrony Środowiska 

2018 

• Planowane przyjęcieStrategii adaptacji do zmian 
klimatu dla m.st. Warszawy 
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Kluczowe zagrożenia klimatyczne  

i ryzyka z nimi związane w Warszawie 

Susze lata 2011, 2013-2015 Upały lata 2002, 2006, 2010, 2015 Podtopienia 

Powodzie lata 2010, 2012 Burze, silne wiatry 
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Projekt „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian 
klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu 

mapy klimatycznej i partycypacji społecznej – 

ADAPTCITY” 
 
Czas trwania projektu: 1 lipca 2014 r. - 31 grudnia 2018 r. 
 
Finansowanie: NFOŚiGW, Program Life+ 
 
Partnerzy: 
Instytut na rzecz Ekorozwoju 
Miasto stołeczne Warszawa 
Unia Metropolii Polskich 
Verband Region Stuttgart 
 
 



ADAPTCITY – realizacja projektu 

Stuttgart – 
dobre 
praktyki 

Komitet 
Konsultantów 
Naukowych – 
mapy 
klimatyczne 

WOSAK – 
Warszawski 
Okrągły Stół ds. 
Adaptacji do 
zmian Klimatu 

Konsultacje 
społeczne – 
Pomysły na 
Klimat 

Projekt Strategii 
Adaptacji – 
Uchwała Rady 
m.st. Warszawy 



Działania zrealizowane 

W wyniku prac przeprowadzonych we współpracy z Komitetem 
Konsultantów Naukowych powstał zestaw map klimatycznych,  
które są dla nas ważnym narzędziem wspierającym sformułowanie 
strategii adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu. 
 



Serwis mapowy ADAPTCITY 
 

www.mapa.um.warszawa.pl  
 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/


Zróżnicowanie zagrożeń klimatycznych 

w poszczególnych dzielnicach 

194,6 km2 tj. 37,6% pow. Miasta 

111,2 km2 tj. 21,8% pow. Miasta 

87,2 km2 tj. 11,9% pow. Miasta 

53,6 km2 tj. 10,4% pow. Miasta 

68,7 km2 tj. 13,36% pow. Miasta 



                    WOSAK 

Wizja Strategii:  

„Warszawa - wspólnota 

odpowiedzialna wobec  

zmian klimatu” 
 

        Warszawski Okrągły Stół ds. Adaptacji do zmian Klimatu (WOSAK)  

  wrzesień 2016 r. – styczeń 2017 r. 

• przygotowano zasady jakimi Miasto powinno się kierować w budowaniu i 
realizacji swojej polityki, aby uwzględnić zagadnienia adaptacji do zmian 
klimatu, 

• wskazano kluczowe obszary ryzyka z punktu widzenia wrażliwości Miasta  na 
zmiany klimatu, 

• sformułowano wizję i cele, jakie powinny być zawarte w Strategii Adaptacji, 

• określono kierunki działania, które pozwolą zrealizować cele, 

• przygotowano założenia do Strategii Adaptacji.  



Konsultacje społeczne 
Pomysły na Klimat 

• przeprowadzonych 18 warsztatów, w 18 dzielnicach, przy udziale ok. 200 osób 
• możliwość identyfikacji konkretnych problemów i rozwiązań 
• zbieranie POMYSŁÓW na KLIMAT 

1 lutego – 30 czerwca 2017 r. 

Warsztaty konsultacyjne 

Raport z konsultacji dostępny na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl 



• z Biurami Urzędu i jednostkami Miasta, 

• z grupami zawodowymi: 

lekarzami i personelem medycznym, 

nauczycielami, 

służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a także 
ochronę przed powodzią oraz podmiotami realizującymi 
zadania w zakresie wód powierzchniowych. 

 

Kolejne kroki 

ADAPTCITY – realizacja projektu 

Konsultacje założeń do Strategii Adaptacji do zamian klimatu:  

Konsultacje projektu Strategii Adaptacji do zamian klimatu: 
 
  
  2 spotkania ogólnomiejskie. 



III posiedzenie Komisji Reprezentantów Metropolii  

w ramach projektu ADAPTCITY 

14 września 2017 r. 

Warszawa 

Konferencja 8-9 listopada 2017 r. 

Centrum Nauki Kopernik 

Międzynarodowa konferencja 
Innowacyjne Eco-Miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie 

Do udziału w konferencji zapraszamy: 

• przedstawicieli samorządów,  

• reprezentantów środowisk eksperckich, 

• przedstawicieli biznesu. 

 

Rejestracja telefoniczna: 

(+48) 22 840 66 64 




