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Czym jest Miejski Plan Adaptacji? 

Jakie opcje/działania wybrać? 
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Podatność 



Smog 

40 
>25 st. C 

3 
>650cm 

1 
>15 dni 

21 
>21m/s 

13 
>10mm 

20 stopień 
zasilania 

(lato 2015) 

> 14 mln zł 
strat po 
ulewach 

(2008-2014) 

> 5000 
interwencji 

po wichurach 
(2008-2014) 

>200 zgonów 
więcej rocznie 

z powodu 
upałów 

Dane 



Wynik 





Ocena ryzyka 



• wystąpienie jest niemal pewne: 

– podwyższona śmiertelność lub uszczerbek na 
zdrowiu wielu osób w wyniku fali upałów; 

– pojedyncze zgony i osoby poszkodowane w 
wyniku silnego wiatru; 

– obszarowe zakłócenia w funkcjonowaniu 
infrastruktury technicznej oraz drobne jej usterki 
w wyniku powodzi; 

Wysokie ryzyko 1 



• wystąpienie jest niemal pewne: 

– drobne usterki infrastruktury technicznej w 
wyniku upałów, silnego wiatru i podtopień;  

– punktowe zniszczenia zielonej infrastruktury lub 
niewielkie zniszczenia na większych obszarach 
miasta w wyniku powodzi, suszy lub silnego 
wiatru; 

– niewielkie punktowe uszkodzenia zielonej i 
błękitnej infrastruktury w wyniku podtopień; 

Wysokie ryzyko 2 



Jak dobrać opcje/działania? 



• Zidentyfikowano: 

– 172 działania w istniejących dokumentach miasta, 
w tym: 

• 35 uznano za szczególnie istotne 

• 7 uznano za ważne 

• 68 za średnio ważne 

• 57 za mało ważne 

 

Wysokie ryzyko 2 



• Zaproponowano: 

– 71 nowych działań, w tym: 

• 12 ogólnych (zarządzanie, informacja) 

• 21 dot. fal upałów 

• 14 dot. powodzi 

• 11 dot. podtopień 

• 7 dot. suszy 

• 6 dot. wiatru 

 

Wysokie ryzyko 2 



Adaptation wizard 



Adaptation wizard 



Jak ocenić opcje/działania? 



Ocena 

  Win-win No-regrets Low-regrets Elastyczna 

Ryzyko nie zostało 

określone 

  Podejmujemy 

działania w 

zależności od 

bieżących 

potrzeb 

Niskie, odległe 

ryzyko 

Podejmujemy 

działania z tej opcji  

Można podjąć 

działania z tej opcji 

Działania z tej opcji 

nie są konieczne 

  

  

  Średnie ryzyko, 

pewność 

wystąpienia w 

długim okresie 

Podejmujemy 

działania z tej opcji 

Podejmujemy 

działania z tej opcji 

Działania z tej opcji 

nie są konieczne, 

ale można je podjąć 

Wysokie lub 

szybko rosnące 

ryzyko 

Podejmujemy 

działania z tej opcji 

Podejmujemy 

działania z tej opcji 

Podejmujemy 

działania z tej opcji. 
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Przygotujmy się – na cieplejszą Ziemię 

• w.szymalski@ine-isd.org.pl 

• www.adaptcity.pl, www.mapa.um.warszawa.pl  
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