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Słowo wstępne  

Dr Wojciech  Szymalski,  prezes  Fundacji  Instytut  na  rzecz  Ekorozwoju  –  koordynator  projektu 

„Przygotowanie  strategii  adaptacji  do  zmian  klimatu  miasta  metropolitalnego  przy 

wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”: 

Od  2014  roku  realizujemy  projekt  Adaptcity.  Dziś,  w  2018  roku,  z  całym  przekonaniem mogę 

powiedzieć,  że  wspólnie  z  przedstawicielami  największych  polskich  miast  przeszliśmy  proces 

szybkiego uczenia się, czym jest adaptacja do zmian klimatu. Kiedy zaczynaliśmy pracę wielu nie 

dostrzegało,  że zakres  ich działań wiąże się z adaptacją do zmian klimatu. Dziś myślę,  że  tylko 

nieliczni tego nie dostrzegają.  

Wyraźnym  śladem  naszych  działań  jest  cykl  klimatycznych  forów  metropolitalnych,  które  od 

2017  do  połowy  2018  roku  realizowaliśmy  w  11  największych  miastach  Polski,  zrzeszonych 

w Unii  Metropolii  Polskich.  Począwszy  od  Gdańska,  gdzie  rozbudowano  znacznie  system 

zbiorników  na  wodę  deszczową  zapobiegających  kolejnym  podtopieniom  po  nawalnych 

deszczach, poprzez poprawiający  znacznie  swoją elektryczną komunikacją  trolejbusową Lublin, 

aż  po  likwidujący  niską  emisję  Kraków.  A  jeszcze  był  Wrocław,  gdzie  powstały  rozwiązania 

wspierające  gromadzenie  wody  deszczowej  i  tworzenie  zielonych  dachów  oraz  Szczecin 

i Białystok – miasta usprawniające gospodarkę odpadami. W Bydgoszczy gospodarowanie wodą 

stałą się oczkiem w głowie władz i zmierza w kierunku modelowego rozwiązania dla całej Polski. 

To  tylko  przykłady  rozwiązań,  którymi  chwaliły  się  polskie  miasta  w  kontekście  adaptacji  do 

zmian klimatu.  

Konferencja „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu” wieńczy naszą pracę edukacyjną 

z polskimi miastami. Do przygotowania pozostał jeszcze poradnik adaptacji, który będzie oparty 

na  doświadczeniach  z  przygotowania  strategii  adaptacji  m.st.  Warszawy  do  zmian  klimatu. 

Jednak już sama konferencja pokazuje, jaką drogę przeszliśmy i co osiągnęliśmy. Dlatego chcemy 

nieść  to doświadczenie dalej.  Zeszyt  konferencyjny w dużej mierze promuje  rozwiązania,  które 

skutecznie  w  polskich  miastach  zrealizowano.  Niech  będzie  inspiracją  dla  nowych  władz,  aby 

wciąż poprawiać jakość życia w naszych metropoliach.  
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Międzynarodowa konferencja  

pt. ”Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”  

18‐19 września 2018 roku • Hotel Sobieski w Warszawie 

 

Wydarzenie  jest  wspólnym  przedsięwzięciem  Unii  Metropolii  Polskich,  Miasta  Stołecznego 

Warszawy, Regionu Stuttgart oraz Instytutu na rzecz Ekorozwoju.  

Głównym  celem  dwudniowych  obrad  jest  zaprezentowanie  efektów  realizowanego  od  lipca 

2014  roku  przedsięwzięcia  pod  nazwą:  „Przygotowanie  strategii  adaptacji  do  zmian  klimatu 

miasta  metropolitalnego  przy  wykorzystaniu  mapy  klimatycznej  i  partycypacji  społecznej”, 

w skrócie  „ADAPTCITY”,  finansowanego  ze  środków  Komisji  Europejskiej  w  ramach  programu 

LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i międzysektorowy, a obrady zostały zaplanowane 

w kilku sesjach tematycznych. Pierwszego dnia sesje dotyczą zagrożeń związanych ze zmianami 

klimatu  dla  przyrody,  gospodarki  i  społeczeństwa.  Tematyka  drugiego  koncentruje  się  przede 

wszystkim  na  przeciwdziałaniu  skutkom wzrostu  temperatury. W  czasie  prezentacji  i  dyskusji 

będzie  podejmowana  tematyka  zarządzania  wodą  w  mieście  oraz  zarządzania  ryzykiem. 

Panelistami  są  naukowcy  oraz  przedstawiciele  administracji  samorządowej  największych 

polskich miast, jak również miast z Europy Środkowo‐Wschodniej i Europy Zachodniej.  

Przedsięwzięcie  jest  przygotowane  i  finansowane  ze  środków  Komisji  Europejskiej  w  ramach 

programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Dzień I – 18 września  

I. Sesja na temat zagrożeń dla przyrody w mieście 

1.  Zielona  i  niebieska  infrastruktura miast:  adaptacja  do  zmian  klimatu  oraz 
znaczenie dla bioróżnorodności i zdrowia mieszkańców 

Autor: 	prof. 	dr 	hab. 	Piotr 	Tryjanowski 	

  Już  ponad  połowa  populacji  Homo  sapiens  żyje  w  miastach,  a  w  krajach 
wysokorozwiniętych  liczba  ta  sięga  prawie  80%.  Prowadzi  to  do  silnego  przekształcania 
przestrzeni  terenów  zurbanizowanych,  a  przede  wszystkim  zwiększonego  wykorzystania,  czy 
wręcz  niszczenia  fragmentów  cennych  przyrodniczo  –  obszarów  zielonych  i wód,  nazywanych 
odpowiednio:  zieloną  i  niebieską  infrastrukturą.  Z  drugiej  strony  jednak,  w  kręgu  badaczy 
ekosystemów  miejskich,  samorządowców,  jak  i  mieszkańców,  wzrasta  świadomość  znaczenia 
obszarów cennych przyrodniczo nie tylko dla zachowania bioróżnorodności, ale i komfortu życia 
ludzi w miastach. Celem pomiaru znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury, zaproponowano 
szereg wskaźników pozwalających oszacować znaczenie finansowe tych obszarów, a tym samym 
próbować  w  racjonalnie  ekonomiczny  sposób  nimi  zarządzać.  Pomimo  popularności  takiego 
podejścia, opartego o koncepcję wyceny usług ekosystemowych, przy początkowym zachwycie 
pomysłem,  ostatnimi  laty  podkreśla  się  trudność  jego  praktycznego  zastosowania.  Jedną 
z przyczyn  jest  jego  stacjonarny, dość konserwatywny charakter, nie uwzględniający niezwykle 
dynamicznego  rozwoju  przestrzeni  zurbanizowanych,  na  przykład  związanego  ze  zmianami 
klimatycznymi. Właśnie  te  zmiany  są  szczególnie widoczne w miastach,  gdzie  efekt  „miejskiej 
wyspy ciepła” stanowi wyzwanie zarówno dla przyrody, jak i człowieka. 

  Samorządy  miejskie  dostrzegają  szybkość  postępujących  zmian  związanych  z  klimatem, 
zagęszczeniem  ludności, przemianą wzorców konsumenckich  i  rodzinnych.  Inwestują na całym 
świecie miliardy dolarów po to, by się do owych zmian dostosować, a w dłuższej perspektywie 
także  im  przeciwdziałać.  Sporą  część  kosztów  pochłaniają  inicjatywy  związane  z  adaptacją  do 
podwyższającego  się  poziomu  mórz  i  oceanów,  co  jednak  z  polskiej  perspektywy  jest  mniej 
interesujące. Najbardziej wartościowe dla nas jest przyjrzenie się adaptacjom do pojawiających 
się  ekstremów  temperaturowych,  intensywnych  burz  i  powodzi,  a  także  czasowych,  acz 
znaczących, niedoborów wody. 

  Czy,  a  jeśli  tak,  to  w  jaki  sposób,  możemy  uczynić  nasze  miasta  miejscami  bardziej 
przyjaznymi dla przyrody i człowieka? Czy te dwa elementy – przyrodę i człowieka – da się nie 
tylko  połączyć,  ale  rozważaniom  nadać  synergistyczny  charakter?  Taki,  by  nasze  pozytywne 
postrzeganie  i  prace  na  rzecz  zielonej  i  niebieskiej  infrastruktury  przekładały  się  na  komfort 
i jakość  życia  mieszkańców.  Analizy  adaptacyjne  wykonane  dla  80  miast  świata,  a  także 
szczegółowe  prace  wykonywane  w  ramach  projektu  BIOVEINS  dla  7  miast  europejskich, 
wskazują,  że  jest  to  możliwe,  choć  nie  trywialne  do  realizacji.  Krótkoterminowe  koncepcje 
aktywności opierają się na analizach planistycznych i potrzebie zachowania maksymalnej  liczby 
terenów zielonych i wód na obszarze miast,  jednak głębsze studia nakazują także refleksję nad 
jakością zieleni  i weryfikację np. gatunków wykorzystywanych w nasadzeniach zieleni miejskiej 
w ostatnich wiekach. Struktura roślinności bowiem wpływa na rozmieszczenie fauny – w różny 
sposób,  na  różne  gatunki  i  grupy  troficzne,  co  związane  jest  z  wielkością  gatunków,  cechami 
historii życia i zdolnościami do dyspersji, ale też poziomu antropofobii. Wybór gatunków drzew, 
krzewów, a nawet bylin w parkach, w subtelny sposób wpływa na zdrowie mieszkańców, choć 
nie  są  to  zależności  proste  do  wykazania  i  wytłumaczenia,  a  niejednokrotnie  przeciwstawne, 
czego  przykładem  jest  generalna  pozytywna  zależność  zdrowia  psychicznego  od  zieleni, 
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natomiast  w  indywidualnych  przypadkach  (silne  alergie)  niekorzystnie  wpływająca  na 
pojedyncze osoby.  

  Warto  podkreślić,  iż  nie  istnieją  proste  plany  adaptacji,  są  one  zależne  od  położenia, 
wielkości  i  zamożności  miast.  Jednakże  można  wypracowywać  pewne  rozwiązania 
kompromisowe,  optymalne  z  punktu  widzenia  ochrony  przyrody  i  komfortu  życia  ludzi 
w mieście.  Są  to  jednak  zadania  długotrwałe,  a  celem  uzyskania  skutecznych  rozwiązań, 
niezbędna jest dobrze prowadzona edukacja społeczeństwa. 

Zaprezentowane wyniki  badań  zrealizowano w  ramach  projektu  BIOVEINS  ‐  Connectivity  of  green  and 
blue infrastructures; living veins for biodiverse and healthy Cities (2016/22/Z/NZ8/00004) 

Literatura: 

Butt, N., et al. (2018). Opportunities for biodiversity conservation as cities adapt to climate change. Geo: 
Geography and Environment, 5, e00052. 

Schilthuizen, M. (2018). Darwin Comes to Town: How the Urban Jungle Drives Evolution. Picador USA. 

Tryjanowski, P., et al. (2013). Bird migration advances more strongly in urban environments. PLoS One, 8, 
e63482. 

O autorze: 

Piotr 	 Tryjanowski  –  prof.  dr  hab.,  Uniwersytet  Przyrodniczy  w  Poznaniu.  Bada  m.in.  procesy 
urbanizacji  zwierząt,  adaptacje  do  zmian  klimatycznych.  Publikuje  na  łamach  najlepszych 
międzynarodowych czasopism specjalistycznych. Zaangażowany w projekty naukowe oparte o koncepcję 
dane nie dogmaty (Data not Dogma)!  

2.  Wpływ zmian klimatu na faunę owadów – na przykładzie motyli dziennych 

Autor: 	dr 	hab. 	Marcin 	Sielezniew	

  Motyle  dzienne  należą  do  najlepiej  poznanych  grup  owadów.  Wynika  to  z  dwóch 
czynników,  z  których  jednym  jest  tryb  życia  sprzyjający  obserwacjom.  Ponadto  cieszą  się 
powszechną sympatią, co sprawia, że w ich badania chętnie angażują się wolontariusze (citizen 
science). W  efekcie motyle  dzienne można  uważać  za  grupę modelową w  dziedzinie  ekologii 
i ochrony  owadów.  W  wielu  krajach  Europy  dostępne  są  szczegółowe  dane  odnośnie 
historycznego i aktualnego rozprzestrzenienia poszczególnych gatunków, co pozwala określić ich 
status  i wyróżnić gatunki  rzadkie czy zagrożone wyginięciem. Konsekwencją  tego są przeróżne 
czerwone  listy  oraz  wykazy  gatunków  chronionych.  Niektóre  gatunki  uznane  za  szczególnie 
cenne  w  skali  Unii  Europejskiej  trafiły  do  załączników  Dyrektywy  Siedliskowej  i  są  chronione 
w ramach sieci Natura 2000.  

  Motyle dzienne są nie tylko przedmiotem troski konserwatorskiej, ale również spełniają 
funkcje  gatunków  wskaźnikowych  i  osłonowych  (parasolowych),  co  wykorzystywane  jest 
w szeroko rozumianej ochronie przyrody, w tym monitoringu przyrodniczym. Przedstawiciele tej 
grupy czule reagują m.in. na antropogeniczne przekształcenia środowiska oraz zmiany klimatu. 
Dokumentują to  liczne badania naukowe, a wątek motyli  i zmian klimatycznych można znaleźć 
w ponad 180 publikacjach! Wśród nich są często cytowane artykuły w najbardziej prestiżowych 
czasopismach, takich jak „Nature” i „Science”. Reakcje motyli dziennych na zmiany klimatyczne 
są  bardzo  różne.  W  odpowiedziach  odnotowanych  wśród  poszczególnych  gatunków  można 
wyróżnić  przesunięcia  zasięgów  występowania,  adaptacje  na  miejscu  oraz  lokalne  zaniki 
populacji.  

  Metody oceny efektów polegają na szacowaniu zmian wielkości zasięgu występowania, 
przesunięciu granic zasięgu oraz monitoringu liczebności postaci dorosłych. W Europie u szeregu 
gatunków (np. osadnika egerii) obserwuje się ekspansję w kierunku północnym będącą skutkiem 
regionalnego ocieplenia. Wiele szczegółowych danych dotyczy Wielkiej Brytanii, gdzie od ponad 
40  lat  funkcjonuje  system monitoringu motyli.  Odpowiedź  brytyjskich motyli  na  niekorzystne 
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zmiany klimatu i środowiska okazała się być bardzo szybka. Zaobserwowano przy tym, że zyskują 
ruchliwe  gatunki  ubikwistyczne  (wszędobylskie),  podczas  gdy  tracą  osiadli  specjaliści. 
Stwierdzono, że wyspecjalizowane motyle są bardziej wrażliwe od roślin czy ptaków i giną jako 
pierwsze. Prognozuje się, że w przyszłości w przypadku wielu gatunków odpowiednie nisze będą 
ulegać  kurczeniu,  a  wśród  najbardziej  zagrożonych  są  takie  o  zasięgu  arktycznym  i/albo 
alpejskim.  

  Ogólnie  zmiany  klimatu,  w  połączeniu  ze  zniszczeniem  i  fragmentacją  siedlisk, 
postrzegane  są  jako  śmiertelny  antropogeniczny  koktajl!  W  Polsce,  mimo  braku  obserwacji 
porównywalnych skalą z Zachodnią Europą, również widoczne są zmiany w faunie motyli łączone 
z  czynnikami  klimatycznymi.  Dobrym  tego  przykładem  jest  Puszcza  Białowieska,  która  była 
intensywnie  badana  pod  kątem  fauny  motyli  dziennych  w  połowie  XX  w.,  czego  efektem  są 
cenne  dane  porównawcze.  W  ostatnich  dekadach  z  terenu  Puszczy  zniknęło  kilka  gatunków 
o zasięgu  borealno‐górskim,  a  przynajmniej  jeden  z  nich wymarł  jednocześnie w  całej  Polsce. 
Z kolei  kilka  innych  (np.  polowiec  szachownica)  skolonizowało  w  tym  samym  czasie  obszar 
Puszczy wskutek ekspansji na północ.  

  Częstą  odpowiedzią  na  ocieplenie  klimatu  są  zmiany  fenologiczne  przejawiające  się 
w przyśpieszeniu, a czasem również skróceniu, pojawu oraz zwiększeniu liczby generacji w ciągu 
roku.  Szereg  takich  przykładów  można  znaleźć  również  w  krajowej  faunie,  zarówno  wśród 
gatunków  bardzo  pospolitych  (np.  rusałka  pawik),  jak  i  rzadszych  (np.  czerwończyk  fioletek). 
Niestety, skutkiem ocieplenia może być również występowanie susz, które negatywnie wpływają 
zarówno  na  bazę  roślin  nektarodajnych  jak  i  żywicielskich  gąsienic,  redukując  tym  samym 
płodność i przeżywalność.  

O autorze:  

Marcin 	 Sielezniew,  prof.  UwB.  Pracuje  w  Instytucie  Biologii  Uniwersytetu  w  Białymstoku.  Autor 
kilkudziesięciu  publikacji  naukowych  i  wielu  artykułów  popularnonaukowych  z  dziedziny  entomologii, 
a także książki poświęconej motylom dziennym. 

3.  Zmiany klimatu a kondycja przyrody – naukowcy ostrzegają 

Autor: 	prof. 	dr 	hab. 	Piotr 	Skubała 	

  W fanerozoicznej historii Ziemi, czyli w ciągu ostatnich ponad 540 mln  lat, miały miejsce 
epizody  intensywnego wymierania,  obejmujące  znaczący  procent  świata  organicznego w  skali 
planetarnej.  Życie  na  naszej  planecie  doświadczyło  pięciu  wielkich  wymierań  i  wielu 
pomniejszych (Gould 2004). Obecnie obserwujemy szóste takie zjawisko, tym razem wywołane 
przez jeden z gatunków – człowieka.  

  W jakim stopniu na współczesne wymieranie gatunków wpływają zmiany klimatu? W 2016 
roku,  w  „Nature”,  zaprezentowano  wyniki  badań  naukowców  z  Uniwersytetu  Queensland 
w Australii  oraz  z  Międzynarodowej  Unii  Ochrony  Przyrody,  w  których  autorzy  poszukiwali 
głównych  przyczyn  wymierania  gatunków.  Analizie  poddano  sytuację  8 688  gatunków 
zagrożonych  bądź  będących  blisko  zagrożenia  wyginięciem.  Jako  kluczowy  czynnik,  tzw.  big 
killer,  będący  zagrożeniem  dla  największej  liczby  gatunków  (6241  –  72%  ogólnej  liczby) 
naukowcy  podają  nadmierną  eksploatację  środowiska  naturalnego,  wymieniając  polowania, 
połowy, zbieractwo oraz wyrąb lasów. Zmiany klimatu również znalazły się wśród dziesiątki big 
killers.  Zajmują  one  obecnie  siódme  miejsce,  ale  autorzy  podkreślają,  że  mają  największą 
dynamikę i wkrótce mogą znaleźć się wśród wiodących czynników przyczyniających się do utraty 
bioróżnorodności (Maxwell et al. 2016).  

  W raporcie brytyjskich naukowców z University of East Anglia i Tyndall Centre for Climate 
Change  Research  ukazały  się  różne  scenariusze  dotyczące  bioróżnorodności  do  końca  wieku, 
w zależności od efektów Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Paryżu 



I. Sesja na temat zagrożeń dla przyrody w mieście | 9 

w 2015  roku.  Ich  zdaniem  do  50%  gatunków  może  zostać  utraconych  bez  wprowadzenia 
skutecznej  polityki  klimatycznej,  gdy  temperatura  wzrośnie  o  4,5°C  (w  stosunku  do  czasów 
przedindustrialnych). Realizacja postanowień paryskich  i ograniczenie wzrostu  temperatury do 
2°C  oznaczać  będzie  zmniejszenie  różnorodności  o  25%.  Dla  gatunków,  które  są  zdolne 
do migracji na nowe tereny, ryzyko lokalnego wymierania zmniejsza się z około 25% do 20% przy 
globalnym średnim wzroście temperatury o 2°C. Z kolei gatunki niezdolne do szybkiej migracji, 
mogą nie przetrwać nawet przy tym optymistycznym scenariuszu (Warren et al. 2018).  

  Nigdy w  historii  ludzkości  nie  byliśmy  jako  gatunek w  takim momencie  i miejscu. Nigdy 
jeszcze za naszej bytności na planecie nie staliśmy wobec  takiego wyzwania. Nigdy  jeszcze nie 
miała  miejsce  tak  wielka  mobilizacja  naukowców  z  całego  świata.  Pod  koniec  2017  roku 
na łamach  prestiżowego  czasopisma  „Bioscience”  ukazał  się  apel  naukowców  do  ludzkości 
(World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice). Ostrzeżenie zostało sygnowane przez 
15  364  przedstawicieli  świata  nauki  ze  184  krajów.  Stanowi  swoistą  przestrogę  przed 
negatywnymi  konsekwencjami działań  ludzi.  Przesłanie  jest mocne  i wyraziste: nasz wpływ na 
biosferę  jest  destrukcyjny  i  zagraża  nie  tylko  przyrodzie,  ale  również  ludziom.  Szczególnie 
niepokojąca  jest  obecna  tendencja  potencjalnie  katastrofalnej  zmiany  klimatu,  wynikająca 
z rosnącego  stężenia  gazów  cieplarnianych,  emitowanych  podczas  spalania  paliw  kopalnych. 
Naukowcy zdecydowali się na ten krok, by zwiększyć presję społeczną na rządzących i wymusić 
zmiany  oraz  wprowadzić  programy  naprawcze.  „Wkrótce  będzie  za  późno,  aby  zmienić  kurs, 
a czas  ucieka.  Musimy  zdać  sobie  sprawę,  że  Ziemia  jest  naszym  jedynym  domem”  
(Ripple et al. 2017). 

  Alarmistyczne tony płyną nie tylko ze strony naukowców. W lipcu 2018 roku bardzo mocny 
głos  dotarł  z  Watykanu,  gdzie  odbyło  się  sympozjum,  mające  wesprzeć  m.in.  COP24 
w Katowicach, a  także wcześniejsze spotkanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz 
Banku  Światowego.  Kardynał  Peter  Turkson  podczas  otwarcia  stwierdził,  że  nasza  planeta 
„znajduje  się  na  granicy  bezprecedensowej,  globalnej  katastrofy”. W  jego  przekonaniu,  skutki 
zmian klimatycznych, to jest ocieplenia i podnoszenia się poziomu mórz, „stawiają pod znakiem 
zapytania przyszłość ludzkiej egzystencji” (Watykan wzywa …).  

  Niepokojące  zmiany  w  ekosystemach  na  naszej  planecie,  będące  efektem  ocieplenia 
klimatu,  dotyczą  także  ekosystemów  w  miastach,  w  skali  nawet  większej  niż  poza  nimi. 
We wspomnianych powyżej badaniach poszukujących big killers na trzecim miejscu znalazła się 
urbanizacja  (Maxwell  et  al.  2016).  Wpływ  miasta  okazuje  się  do  tej  pory  zabójczy  dla 
bioróżnorodności. Staje się to dla ludzkości coraz poważniejszym problemem, z uwagi na fakt, że 
w  2008  roku  ponad  połowa  mieszkańców  globu  zamieszkała  w  miastach  i  ich  udział  ciągle 
wzrasta, w  Polsce  sięga  on  już  60%  ludności.  Trzeba  otwarcie  przyznać,  że większość  naszych 
działań w miastach prowadzi do degradacji przyrody. Swoistym symbolem naszego stosunku do 
przyrody  w  mieście  jest  sytuacja  drzew.  W  miastach  drzewa  przegrywają  z  interesem 
inwestorów,  obserwujemy  zjawisko  dendrofobii  wśród  osób  decydujących  o  ich  losie.  Wiele 
szkód  obserwowaliśmy  w  trakcie  obowiązywania  ustawy  tzw.  lex  Szyszko.  Swoistą  zmorą 
widoczną  w  naszych miastach  jest  tzw.  „rewitalizacja”. W  całej  Polsce  prowadzimy  działania, 
które  mają  służyć  temu,  aby  nasze  miasta  były  ładniejsze.  Niestety,  najczęściej  wiąże  się  to 
z usunięciem zieleni i pokryciem tego miejsca kostką brukową lub asfaltem. Przestrzeń publiczna 
bez zieleni przestaje być przyjazna dla mieszkańców. Środki publiczne, zamiast poprawiać jakość 
życia, przyczyniają się do jej obniżenia. I z pewnością nie przyczyniają się do łagodzenia skutków 
zmian klimatu.  

  Zmiany klimatu dotyczą całej naszej planety. W jaki sposób poradzimy sobie ze skutkami 
zmian klimatu w miastach? Czy mamy szansę w najbliższej przyszłości na zapewnienie zdrowego 
i szczęśliwego życia w miastach? Szczególną troskę zaczynamy w ostatnim okresie wykazywać w 
odniesieniu  do  konsekwencji  zmian  klimatu  dla mieszkańców miast. Miasta  na  całym  świecie 
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próbują przygotować się do wyzwań, jakie przed nami stoją w związku z ocieplaniem się klimatu. 
Czynią  to  także  polskie  miasta,  na  przykład  w  ramach  projektu  zainicjowanego  przez 
Ministerstwo Środowiska, w którym uczestniczą 44 polskie miasta zamieszkałe przez ponad 100 
tysięcy mieszkańców, przygotowując miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. W tej „walce” 
ze  skutkami  rosnącej  temperatury  na  Ziemi  i  wszystkimi  wiążącymi  się  z  tym,  często 
dramatycznymi skutkami, mamy wielkiego sprzymierzeńca. Jest nim przyroda w mieście. Spełnia 
ona  niezwykle  ważną  rolę  w  procesie  łagodzenia  zmian  klimatu.  Niestety,  zmiany  klimatu 
wpływają  także  na  przyrodę  w  mieście.  Znaleźliśmy  się  w  przeklętej  pętli  –  nie  możemy 
skutecznie  przeciwdziałać  zmianom  klimatu  bez  przyrody,  z  kolei  przyroda  ulega  degradacji 
w wyniku postępujących zmian klimatu. 
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4.  Zagrożenia  dla  przyrody  obszaru  Górnośląsko‐Zagłębiowskiej  Metropolii 
w aspekcie wyzwań adaptacji do zmiany klimatu 

Autor: 	dr 	Leszek 	Trząski 	

  Przyroda obszaru Górnośląsko‐Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) jest bardziej różnorodna – 
tak na poziomie krajobrazowym,  jak ekosystemowym i gatunkowym – niż w większości  innych 
zurbanizowanych regionów Polski. Wynika to z uwarunkowań naturalnych i historycznych, takich 
jak  wielka  niegdyś  różnorodność  form  ukształtowania  terenu,  działów  wodnych  i  struktur 
geologicznych,  naturalnych  rodzajów  lasów,  ogólnie  niewielka  przydatność  dla  wielko‐
powierzchniowego  rolnictwa,  sadowienie  miast  jako  izolowane,  śródleśne  enklawy,  a także 
wielka liczba form antropogenicznych ‐ zbiorników wodnych, nasypów, obniżeń terenu. Historia 
miast  to  w  wielu  przypadkach  historia  osad  towarzyszących  górnictwu  rudnemu,  skalnemu 
i węglowemu. Dzisiejsza szata roślinna i wody powierzchniowe GZM, stanowiące razem osnowę 
przyrodniczego systemu obszaru, to po części pozostałość dawnej puszczy śląskiej, a po części – 
efekt  spontanicznej  regeneracji  przyrody  na  terenach  poddanych  trwającemu  kilkaset  lat, 
drastycznemu oddziaływaniu górnictwa, przemysłu i urbanizacji.  

  Dynamika  przekształceń  przyrody  obszaru  GZM  nie  była  i  nie  jest  przedmiotem 
systematycznych  badań.  Istniejąca  dokumentacja  przyrodnicza  jest  fragmentaryczna, 
a gromadzone  dane  nie  zostały  spożytkowane  dla  waloryzacji  przyrody  w  kategoriach 
(błękitno)zielonej infrastruktury, usług ekosystemowych, jakości przestrzeni publicznych, czy też 
potencjału adaptacji  do  zmiany klimatu. Brak  rozeznania kapitału przyrodniczego w  skali GZM 
i jego odpowiedniego udokumentowania w systemach informacji przestrzennej może skutkować 
błędnymi  decyzjami w  zakresie  przestrzennej  polityki metropolii,  a  także  brakiem  koordynacji 
działań miast metropolii w zakresie adaptacji do zmiany klimatu.  

  Historycznie ukształtowany policentryczny układ osadniczy sprawił, że system przyrodniczy 
znacznej  części  obszaru  GZM  wciąż  jeszcze  odznacza  się  ciągłością  przestrzenną.  Podlega  on 
jednak  nasilającej  się  presji  wynikającej  z  niekontrolowanej  ekspansji  miast,  zarówno  na 
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zewnątrz jak i do wewnątrz obszaru. Zjawisko to, szczególnie nasilone w ostatnich 20 latach, ma 
wiele  cech  klasycznego  „urban  sprawl”,  ze  wszystkimi  konsekwencjami  środowiskowymi, 
gospodarczymi  i  społecznymi,  przy  czym  uszczuplanie  przestrzeni  przyrodniczej  bezpośrednio 
przekłada się na zmniejszanie odporności miast GZM na skutki zmiany klimatu.  

  Niekontrolowana  ekspansja  zabudowy  miast  GZM  i  chaos  urbanistyczny  powodują, 
że szybko postępuje:  

- fragmentacja i ogólne zmniejszanie areału nieleśnych terenów zielonych  
- fragmentacja korytarzy rzecznych/potoków 
- niekontrolowany wzrost powierzchni uszczelnionych  
- zanik drobnych zbiorników wodnych i mokradeł na obrzeżach miast. 

Zagrożenia dla przyrody obszaru GZM, których narastanie (chociaż nie genezę!) można przypisać 
zmianie  klimatu  uwarunkowanej  zjawiskami  ponadregionalnymi,  jak  i  lokalnymi,  to  przede 
wszystkim:  

- ekspansja inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, 
- zarastanie zbiorników wodnych, 
- wzrost zagrożenia zakwitami glonów w zbiornikach wodnych i wolno płynących ciekach 
- fragmentacja i ogólne zmniejszenie areału terenów zielonych, 
- nadmierne nagrzewanie się wody w ciekach, w tym zwłaszcza w niewielkich ciekach 

miejskich, 
- okresowe zaniki przepływu w czasie susz i gwałtowne wezbrania po większych opadach, 
- stepowienie podmiejskich łąk, 
- niekorzystne zmiany w lasach podmiejskich – uszkodzenia termiczne, zniszczenia 

wywołane huraganowymi wiatrami, susza fizjologiczna, wzrost zagrożenia pożarowego, 
- osłabienie drzewostanów miejskich z powodu przedłużających się okresów suszy 

w sezonie wegetacyjnym. 

  Źródłem  zagrożeń  dla  przyrody  obszaru  GZM  w  warunkach  zmiany  klimatu  jest  ściśle 
branżowe pojmowanie poszczególnych aspektów zarządzania środowiskiem. Jest to szczególnie 
widoczne na przykładzie gospodarki wodami deszczowymi, co do której nawet nie podejmuje się 
prób  integracji  z  gospodarką  zasobami  przyrody  (w  tym  zieleni  urządzonej).  Wzorem  epoki 
przemysłowej,  remedium  na  skutki  niekontrolowanego  uszczelnienia  powierzchni  terenu 
upatruje  się  wyłącznie  w  rozbudowie  kanalizacji  deszczowej  (taki  kierunek  działań  jest 
realizowany  w  oparciu  o  jednoznaczne  zapisy  RPO  i  ZINT).  Do  wyjątków  należą  natomiast 
przedsięwzięcia  nakierowane  na  zwiększanie  retencyjności  obszaru  zlewni  lub  pojemności 
retencyjnej  dolin  rzecznych,  na  infiltrację  nadmiaru  wód  do  gruntu,  czy  też  na 
zagospodarowanie  nadmiaru  wód  deszczowych  na  miejscu.  Innym  przejawem  branżowego 
myślenia  jest  głęboko  zakorzenione  rozdzielne  pojmowanie  „zieleni  urządzonej”  i  „dzikiej 
przyrody”, a także ignorowanie spontanicznie ukształtowanych zasobów przyrody (jako uboczny 
efekt dawnej działalności przemysłowej i górniczej) jako „z definicji” mało wartościowych.  

W  sferze  postulatów,  głoszonych  przez  środowiska  naukowe  i  czasami  wpisywanych 
w dokumenty  planistyczne  poszczególnych  miast  GZM,  lecz  nie  wdrażanych  w  praktyce, 
pozostaje także:  

- inwentaryzowanie/waloryzowanie zasobów przyrody w kontekście usług 
ekosystemowych, 

- świadome wzmacnianie systemu przyrodniczego poza obszarami prawnie chronionymi 
i leśnymi, 

- ochrona miejskich dolin rzecznych przed zabudową, 



12 | II. Sesja na temat zagrożeń dla gospodarki w mieście 

- wprowadzanie do prawa miejscowego standardów urbanistycznych, które 
uwzględniałyby dostęp do odpowiedniej jakości terenów zielonych i czystych wód 
powierzchniowych, 

- takie planowanie, projektowanie i przebudowa już istniejących terenów zielonych, w tym 
drzewostanów miejskich, aby były one bardziej odporne na dynamicznie zmieniające się 
warunki pogodowe (silny wiatr, nawalne opady, przedłużające się okresu suszy, 
gwałtowne zmiany temperatury.  

  GZM  stoi  przed wielką  (być może  już  ostatnią)  szansą  na  podtrzymanie  i wzmocnienie 
systemu  przyrodniczego,  gdyż  obowiązkiem  metropolii  jest  przyjęcie  polityki  przestrzennej 
poprzedzone  opracowaniem  studium  przestrzennego.  Oby  tylko  studium  to  zostało 
wykorzystane  do  rzetelnej  waloryzacji  kapitału  przyrodniczego  w  kategoriach  właściwych  dla 
zasobów  błękitno‐zielonej  infrastruktury  i  udokumentowania  tego  kapitału  w  systemie 
informacji  przestrzennej.  W  praktyce  gospodarowania  przestrzenią  metropolii  zagadnienie  to 
powinno być ściśle powiązane z adaptacja do zmiany klimatu.  

O autorze:  

Leszek 	 Trząski   –  przyrodnik,  inżynier  środowiska,  edukator,  od  prawie  30  lat  współpracujący 
z samorządami  gmin,  powiatów,  regionów. Wicedyrektor  Śląskiego  Ogrodu  Botanicznego w Mikołowie 
(wcześniej  pracownik  naukowy  GIG  w  Katowicach  i  Uniwersytetu  Śląskiego)  oraz  pracownik  Ogrodu 
Botanicznego PAN w Powsinie. 
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1. Przewidywane straty związane ze zmianami klimatu 

Autor: 	Aleksander 	Śniegocki 		

  Zmiany klimatu generują istotne straty dla gospodarki i społeczeństwa. Nie chodzi jedynie 
o charakter  zmian,  ale  też  o  samo  ich  wystąpienie.  Zaspokajanie  potrzeb  mieszkańców 
w zakresie  infrastruktury  miejskiej  tworzonej  z  uwzględnieniem  dotychczasowych  warunków 
klimatycznych  stanie  się  coraz  trudniejsze,  a  zakumulowany  przez wiele  dekad  kapitał  będzie 
narażony  na  coraz  wyższe  ryzyko  nagłego  zniszczenia  ze  względu  na  ekstremalne  zjawiska 
pogodowe. Mieszkańcy miasta mogą też stracić część korzyści zapewnianych przez ekosystem, 
który również może nie nadążyć za zmieniającym się klimatem. 

W przypadku polskich miast kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu są:  

1) częstsze występowanie zjawisk katastrofalnych, w szczególności powodzi,  
2) częstsze,  coraz  bardziej  dotkliwe  fale  upałów  oraz  pogłębianie  się  problemu miejskich 

wysp ciepła,  
3) coraz  bardziej  nierównomierne  opady,  powodujące  susze  i  podtopienia,  a  także 

gwałtowne  burze.  Dla  miast  położonych  nad  Bałtykiem  szczególnym  zagrożeniem  jest 
z kolei zmiana poziomów wód morskich. 

  Metody  ilościowe  oraz  zasoby  danych  pozwalające  na  oszacowanie  przyszłych  strat 
gospodarczych  związanych  ze  zmianami  klimatu  w miastach  nadal  znajdują  się  na  wczesnym 
etapie rozwoju, szczególnie w Polsce. Tym niemniej, na podstawie dostępnych wyników analiz 
można  wyciągnąć  szereg  wniosków  istotnych  dla  decydentów.  Zgodnie  z  wynikami  prognoz 
ekonometrycznych  przeprowadzonych  w  ramach  projektu  Klimada,  średnie  roczne  straty 
związane  z  ekstremalnymi  zjawiskami  klimatycznymi mogą w Polsce wzrosnąć w  latach  2010‐
2050 blisko czterokrotnie i przekroczyć 200 mln zł w połowie wieku. Przy tym zmieni się rozkład 
kosztów  według  sektorów:  o  ile  w  ubiegłej  dekadzie  na  rolnictwo  przypadało  blisko  40% 
całkowitych strat wynikających z ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w połowie wieku będzie 
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to  ok.  20%.  Negatywny wpływ  zmian  klimatu  będzie  więc  w  coraz  większym  stopniu  dotykał 
działalność gospodarczą skupioną w miastach. Należy przy tym podkreślić, że wskazany wzrost 
strat  oraz  zmiana  ich  struktury  wynika  nie  tylko  z  charakteru  postępujących  zmian 
klimatycznych.  Istotniejszym  czynnikiem  jest  perspektywa  dalszego  bogacenia  się  polskiego 
społeczeństwa  oraz  akumulacji  kapitału  w  miastach:  im  zamożniejsi  się  stajemy,  tym  więcej 
możemy  stracić  na  skutek  zmian  klimatu.  Relacja  średnich  rocznych  strat  poza  sektorem 
rolniczym do PKB wzrośnie w latach 2010‐2050 z 0,3% do ok. 0,45%. Przy tym w rzeczywistości 
straty  te będą objawiać  się głównie na  skutek dużych powodzi, powodując  jednorazowe szoki 
ekonomiczne mogące sięgać 1‐3% PKB. Straty na poziomie poszczególnych ośrodków miejskich 
będą  jeszcze  wyższe,  przekładając  się  na  istotne  zaburzenie  funkcjonowania  lokalnych 
gospodarek i pogorszenie jakości życia mieszkańców. 

  Ograniczenie  skali  strat  wywołanych  przez  rzadkie,  katastrofalne  zjawiska  wymaga  od 
polskich miast konsekwentnego realizowania długoterminowych działań na rzecz dostosowania 
infrastruktury  miejskiej  do  tego  rodzaju  szoków.  Jednocześnie  samorządy  nie  powinny 
zapominać o ograniczaniu trudniej kwantyfikowalnych strat zdrowotnych oraz tych związanych 
z utratą usług ekosystemowych. 

O autorze:  

Aleksander 	 Śniegocki  – Kierownik Projektu Energia i Klimat w Instytucie WiseEuropa. Ekonomista, 
autor  analiz  i  publikacji  poświęconych  polskiej  i  unijnej  polityce  energetyczno‐klimatycznej,  m.in. 
w ramach projektu „Niskoemisyjna Polska 2050”. 

2. Zagrożenie miast nadmorskich przez wzrost poziomu morza 

Autor: 	prof. 	dr 	hab. 	Jacek 	Piskozub 	

  Globalny poziom morza zawsze zmieniał się w wyniku naturalnych procesów: zmian ilości 
wody  uwięzionej  w  lądolodach  i  lodowcach  górskich,  zmian  temperatury  wód  morskich 
wpływających  na  ich  objętość  oraz  zmian  konfiguracji  (batymetrii)  dna  oceanicznego  pod 
wpływem procesów geologicznych.  Ludzkość miała olbrzymie  szczęście,  gdyż  stałe  siedziby na 
brzegach morskich zaczęła budować około 5‐6 tysięcy lat temu, wkrótce po ustabilizowaniu się 
globalnego  poziomu  morza  po  zakończeniu  ostatniej  epoki  lodowej.  Ten  korzystny  okres 
skończył się wraz z rozpoczęciem ery przemysłową i wzrostem stężenia atmosferycznego gazów 
cieplarnianych,  powodującym  jednoczesne  topnienie  lądolodów  i  lodowców  górskich  oraz 
ocieplenie wód oceanu. 

  Wzrost globalnego poziomu morza jest opóźniony w stosunku do trendów temperatury 
powierzchniowej  ze  względu  na  inercję  związaną  ze  skalą  czasu  potrzebną  do  topienia 
lodowców  i  ogrzewania  oceanu.  W  XX  wieku  globalny  wzrost  poziomu  morza  wynosił  około 
1 mm/rok  (czyli  10  cm  na  stulecie).  W  okresie  gdy  posiadamy  globalne  dane  satelitarne 
o poziomie morza (od roku 1993) wzrost ten wynosi już 3 mm/rok. W dodatku przeprowadzona 
niedawno dokładna analiza błędów pomiarowych altimetrii satelitarnej pozwoliła stwierdzić, że 
wzrost ten przyspiesza (ok. 2,5 mm/rok w pierwszych 12 latach pomiarów satelitarnych do 3,5 
mm/rok w kolejnych 12 latach). Gdyby ten trend utrzymał się do końca stulecia, oznaczałoby to 
wzrost poziomu morza w XXI wieku o 35 cm. Jednak obserwowane przyspieszenie wskazuje na 
to, że wzrost ten może być wyższy. Jednak o ile większy? 

  Klasyczna  metoda  prognozowania  przyszłego  wzrostu  poziomu  morza  polega  na 
dodawaniu  wkładu  od  wszystkich  znanych  procesów  nań  wpływających.  Prognozy  oparte 
o modelowania dynamiki lądolodu i rozszerzalności cieplnej wody morskiej jeszcze w 2007 roku 
przewidywały od ok. 30 do 60 m wzrostu poziomu morza w latach 1990‐2100, w zależności od 
modelu  i  scenariusza  przyszłych  emisji  gazów  cieplarnianych.  Jednak  metody  półempiryczne 
porównujące  historyczne  temperatury  i  zmiany  poziomu  morza  i  projektujące  tę  zależność 
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w przyszłość, używając projekcji temperatur z raportów IPCC wskazywały na wzrost bliższy 1 m 
(100  cm).  Ta  niezgodność  została  rozwiązana  na  korzyść metod  półempirycznych,  po  tym,  jak 
okazało  się,  że  dynamika  lądolodu  pozwala  na  szybszy  jego  rozpad  niż  wcześniej  sądzono 
(szczególnie w przypadku, gdy spoczywa on na dnie morskim, jak ma to miejsce w dużej części 
Antarktydy  Zachodniej).  Najnowsze  prognozy  mówią  już  o  50‐130  cm,  w  zależności  od 
scenariusza  emisji  (a  emisje  zwiększają  się  dotychczas  zgodnie  z  najbardziej  pesymistycznymi 
scenariuszami). 

  Oprócz zmian globalnych, poziom morza zależy od czynników lokalnych. Jednym z nich są 
zmiany cyrkulacji oceanicznej ‐ ze względu na zależność poziomu morza od równowagi między 
siłą  Coriolisa  a  grawitacją  (równowaga  geostroficzna).  Na  przykład  zatrzymanie  Prądu 
Zatokowego (Golfsztromu), na Północnym Atlantyku spowodowało by wzrost poziomu morza na 
tym  akwenie  (oraz  morzach  przybrzeżnych,  takich  jak  Bałtyk)  o  prawie  1  metr.  Również 
topnienie  lądolodów  i  lodowców  górskich  powoduje  różną  zmianę  poziomu morza  w  pobliżu 
topniejącego lodu, oraz daleko od niego w wyniku zmian pola grawitacyjnego spowodowanego 
zniknięciem tegoż lodu (w pobliżu topiącego się lądolodu poziom morza nawet opadnie). Analiza 
efektu  przestrzennego  prognozowanych  zmian  ilości  lodu  Antarktydy,  Grenlandii  i  lodowców 
górskich wskazuje  na  to,  że wzrost  absolutnego  poziomu morza  na  Bałtyku  będzie  równy  90‐
100% wzrostu globalnego.  

  Powyższa  analiza  dotyczy  absolutnego  poziomu  morza.  Jednak  dla  brzegów  morskich 
i znajdującej się na nich infrastruktury ważniejszy jest pozorny wzrost poziomu morza, na który 
wpływają  również  ruchy  pionowe  dna morskiego  i  brzegów morskich.  Np.  wokół  północnych 
brzegów  Bałtyku  dno  morskie  nadal  podnosi  się  w  wyniku  ruchów  izostatycznych 
spowodowanych  „odciążeniem” Skandynawii po  stopnieniu  lądolodu Ostatniej  Epoki  Lodowej. 
Wokół  Zatoki  Botnickiej,  pomiędzy  Szwecja  a  Finlandią,  ruchy  izostatyczne  podnoszą  brzegi 
o prawie  1  metr  na  stulecie,  powodując  spadek  pozornego  poziomu  morza.  Niestety,  przy 
polskim brzegu Bałtyku  ruchy  izostatyczne  są bliskie  zera,  a w dodatku  słabo  zbadane  (Polska 
jest  chyba  jedynym  krajem  nadbałtyckim  gdzie  tego  rodzaju  badania  nie  są  współcześnie 
prowadzone).  Jednak  różnice  w  historycznych  danych  poziomu  morza  mierzonego  ze  stacji 
nabrzeżnych wydaje  się  świadczyć o  tym,  ze  rejon  Zatoki Gdańskiej może  się  obniżać  o  około 
1 cm na stulecie, zwiększając o tyle samo obserwowany (pozorny) wzrost poziomu morza.  

  Wzrost  poziomu morza  groźny  jest  dla miejscowości  nabrzeżnych  nie  jako  średnia,  ale 
wzrost wartości maksymalnych, występujących podczas spiętrzeń sztormowych (cofek). Dlatego 
ważne jest również prognozowanie przyszłej sztormowości. Niestety, jak dotąd nie ma pewności 
nie tylko co do jej przyszłych trendów, ale nawet historycznych.  

  Reasumując,  możliwy  wzrost  poziomu  morza  o  ponad  metr  do  końca  stulecia, 
w połączeniu  ze  spiętrzeniami  sztormowymi  (których  przyszłych  maksymalnych  wartości  nie 
znamy) i prawdopodobnym ujemnym trendem zmian izostatycznych w pobliżu Zatoki Gdańskiej 
stwarzają  duże  wyzwanie  dla  ochrony  terenów  nadbrzeżnych  (również  sąsiadujących 
z wszystkimi  ciekami wodnymi wpływającymi do morza) w miastach nadmorskich.  Szczególnie 
w Gdańsku,  ze  względu  na  położenie  w  delcie  Wisły,  częściowo  nawet  na  Żuławach  oraz 
istnienie  ujęć  wody  pitnej  wzdłuż  brzegu  morza  (możliwość  zasolenia  przy  podnoszącym  się 
poziomie  wód)  wyzwanie  to  będzie  szczególnie  duże,  a  koszty  zapobiegania  coraz  większe 
w miarę podnoszenia się poziomu morza. 

O autorze:  

Jacek 	 Piskozub   –  pracuje w  Instytucie Oceanologii  PAN w  Sopocie,  zajmując  się  związkami między 
oceanem i klimatem. 
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3. Deszcze nawalne – doświadczenia Miasta Gdańska 

Autor: 	Wiesław 	Bielawski 		

  Granice administracyjne Gdańska obejmują  tereny o niezwykle urozmaiconej  rzeźbie: od 
mocno  pofałdowanej  wysoczyzny  po  przydepresyjne  obszary  Żuław,  gdzie  gospodarowanie 
wodami opadowymi  i powierzchniowymi  jest zadaniem wielokierunkowym i skomplikowanym. 
Zasadą jest, że wody opadowe z terenu miasta są odprowadzane do lokalnych odbiorników, aby 
ostatecznie dotrzeć do Zatoki Gdańskiej. Na obszarach, gdzie nie ma możliwości grawitacyjnego 
odprowadzenia  wód  z  obszaru  odwadnianego  lub  występują  ograniczenia  w  swobodnym 
odpływie,  zastosowane  są  systemy  mechaniczne  regulacji  stosunków  gruntowo  wodnych. 
Najważniejszym elementem sieci hydrograficznej Gdańska, będącym jednocześnie odbiornikiem 
ogromnej  większości  wód  opadowych  z  terenu  miasta,  jest  Martwa  Wisła  ‒  jedno  z  ramion 
ujścia Wisły,  obecnie  odcięte  od  głównego  koryta  śluzą  w  Przegalinie,  i  jej  główny  dopływ  – 
rzeka Motława. Do Motławy i Martwej Wisły są włączone odwodnienia pochodzące z systemów 
melioracyjnych.  Głównym  odbiornikiem  wód  z  obszaru  wysoczyzny  jest  wybudowany 
w średniowieczu  Kanał  Raduni  –  dopływ  Motławy,  który  obecnie  prowadzi  wody  ze  zrzutu 
elektrowni  wodnej  w  Pruszczu  Gdańskim.  Do  Kanału  Raduni  uchodzi  wiele  potoków,  w  tym: 
Oruński, Siedlicki i św. Wojciech. Północna część miasta znajduje się w zlewniach: potoku Strzyża 
włączonego do Martwej Wisły oraz kolektora Kołobrzeska i Potoku Oliwskiego, uchodzących do 
Zatoki Gdańskiej. Zachodnia część Gdańska jest zlokalizowana głownie w zlewni rzeki Strzelenka, 
która stanowi lewostronny dopływ Raduni. 

  W biegu gdańskich potoków, których  łączna długość wynosi około 78 km,  zlokalizowano 
liczne  zbiorniki  retencyjne,  które  przede  wszystkim  pełnią  funkcję  ochrony  przed  powodzią 
i jednocześnie  umożliwiają  zachowanie  dotychczasowych  przekrojów  koryt  cieków  dzięki 
redukcji  odpływu  wód  opadowych  pochodzących  z  obszarów  intensywnego  zainwestowania 
miejskiego. Obecnie w Gdańsku  funkcjonuje 55  zbiorników  retencyjnych o  łącznej  pojemności 
około 680 tys. m3; w tym dziewięć zbudowanych w latach 2007–2014. Planowana jest budowa 
kolejnych 40 obiektów. 

  Bardzo  szybki  przyrost  terenów  zabudowanych  i  utwardzonych  (zainwestowanych), 
szczególnie w obrębie południowo‐zachodnich obszarów miasta oraz na obszarze gminy Kolbudy 
w  zlewni  ciążącej  do  Kanału  Raduni,  powoduje  na  skutek  uszczelniania  podłoża  gruntowego 
zwiększenie  spływów  powierzchniowych.  Jednocześnie  istniejący  system  retencji  jest 
niewystarczający wobec wciąż  rosnących  potrzeb. W  tej  sytuacji  zostały wprowadzone  rygory 
dla działalności  inwestycyjnej, polegające na ograniczeniu natężenia odpływu wód opadowych 
z terenów, na których prowadzi się inwestycje, do wielkości jak w stanie sprzed rozpoczęcia prac 
budowlanych. 

  Z  uwagi  na położenie, Gdańsk  jest  zagrożony wieloma  rodzajami  powodzi,  zarówno pod 
względem  źródeł,  jak  i  skali  możliwych  zjawisk.  Wystąpić  zatem  mogą  powodzie:  opadowe, 
roztopowe,  zatorowe  śryżowe  i  zatorowe  lodowe,  powodzie  sztormowe  oraz  tzw.  powodzie 
mieszane, powstające w wyniku wezbrania wód w ciekach oraz jednoczesnego działania wiatru 
wiejącego od morza.  Innym rodzajem zagrożenia, o znacznie mniejszym prawdopodobieństwie 
wystąpienia,  jest  zdarzenie  będące  wynikiem  zniszczenia  lub  uszkodzenia  obiektów  osłony 
przeciwpowodziowej  lub  przeciwsztormowej.  Pod  względem  zasięgu  i  rozmiaru  zagrożenia 
powodzie można zaliczyć do lokalnych lub ponadlokalnych. 

Zagrożenie powodziowe o charakterze ponadlokalnym pochodzi od rzek: Wisły, Martwej Wisły, 
Motławy i Raduni oraz od wód Zatoki Gdańskiej. 

  Powodziami  o  charakterze  lokalnym,  występującymi  niemal  wyłącznie  wskutek  obfitych 
opadów, są zagrożone obszary w sąsiedztwie cieków spływających z górnego tarasu. Większość 
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tych  cieków  znajduje  ujście  w  Kanale  Raduni,  urządzeniu  wodnym  o  ograniczonej 
przepustowości,  niosącym  jeszcze  do  niedawna  realne  zagrożenie  powodziowe  dla  obszaru 
Oruni  Dolnika.  Ochrona  przed  powodzią  od  wód  zlewni  Kanału  Raduni  jest  aktualnie 
kontynuowana  przez  budowę  zbiorników  retencyjnych  zlokalizowanych  w  biegu  potoków, 
których zadaniem jest redukcja przepływu w ciekach, a więc zmniejszenie prawdopodobieństwa 
wystąpienia  lokalnych  zjawisk  powodziowych  oraz  utrzymanie  sumarycznego  przepływu 
w kanale  w  granicach  jego  przepustowości.  Zasadniczym  działaniem  służącym  eliminacji 
zagrożenia  od  Kanału  Raduni  była  jego  kompleksowa przebudowa w  latach  2011–2014,  która 
polegała na obustronnym umocnieniu i uszczelnieniu koryta ścianką szczelną stalową z oczepem 
żelbetowym  na  odcinku  umocnionym  dotąd  na  prawym  brzegu  wałem  ziemnym  o  długości 
7,1 km. Zbiorniki retencyjne zlokalizowane na ciekach uchodzących do dużych odbiorników oraz 
do  Zatoki  Gdańskiej,  w  biegu  potoku  Strzyża  i  Potoku  Oliwskiego,  pełnią  głównie  funkcje 
ochrony przed powodziami o charakterze lokalnym.  

  Ekstremalny  opad,  o  bardzo  dużym  natężeniu  i  długim  czasie  trwania,  drastycznie 
przekraczający parametry obliczeniowe określone w prawie, który wystąpił 14  lipca 2016 roku 
po upływie zaledwie 15 lat od podobnego zdarzenia z 9 lipca 2001 roku, stanowi potwierdzenie 
prognozowanych  zmian klimatycznych objawiających  się,  oprócz  innych  zjawisk,  zwiększeniem 
częstotliwości pojawiania się nawałnic w okresie letnim, niosących zniszczenia i ludzkie tragedie. 
Ulewa z roku 2001, szacowana na opad 300‐letni, spowodowała katastrofalne skutki szczególnie 
w zlewni Kanału Raduni oraz potoku Strzyża. W wyniku przepełnienia zostało przerwane w kilku 
miejscach prawostronne obwałowanie Kanału Raduni i spiętrzone masy wody runęły na Orunię 
Dolnik, powodując znaczne straty materialne. W zlewni potoku Strzyża uległa zniszczeniu zapora 
czołowa zbiornika retencyjnego Srebrniki, stając się przyczyną podtopienia znacznych obszarów 
Wrzeszcza,  zwłaszcza  skrzyżowania  ul. Słowackiego  i  al. Grunwaldzkiej  oraz  rejonu  węzła 
Kliniczna.  Opad  z  lipca  2016  roku  charakteryzował  się  znacznie większym  zasięgiem  i większą 
sumaryczną objętością – oceniony został na deszcz 500‐letni. Katastrofalny przepływ nie mieścił 
się w  korycie  potoku  Strzyża,  powodując  zniszczenia  jego  brzegów,  a  przepełnienie  zakrytych 
odcinków w dolnej zlewni spowodowało zatopienie terenów Dolnego Wrzeszcza, podobnie  jak 
w  roku  2001.  W  przebiegu  zdarzenia  nie  miało  istotnego  znaczenia  zniszczenie  niewielkiego 
zbiornika  Nowiec  II,  zlokalizowanego  w  górnej  partii  zlewni.  Znaczne  szkody  wystąpiły  także 
w zlewni  Potoku  Oliwskiego,  gdzie  odnotowano  najwyższe  wartości  opadu.  Najwięcej  szkód 
powodziowych  wystąpiło  w  Ogrodzie  Zoologicznym  oraz  w  dolnej  części  zlewni,  gdzie  uległ 
zniszczeniu zbiornik retencyjny Subisława. Nie odnotowano natomiast znaczących strat w zlewni 
Kanału  Raduni,  a  woda  płynąca  tamtędy  utrzymała  się  w  jego  korycie.  Analiza  porównawcza 
skutków  nawałnic wskazuje,  że  system  ochrony  przeciwpowodziowej w  zlewni  Kanału  Raduni 
oparty  jest  na  prawidłowych  założeniach  i  charakteryzuje  się  względną  skutecznością 
w warunkach ekstremalnego przepływu.  

  Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich powodzi spowodowanych deszczami nawalnymi, 
podjęte  przez  miasto  inwestycje  rozbudowy  systemu  retencji  przyniosły  spodziewany  efekt,  nie 
mniej pełne zabezpieczenie przez skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych jest niemożliwe.  

O autorze:  

Wiesław 	 Bielawski   od  2002  roku  pełni  funkcję  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Gdańska  ds.  polityki 
przestrzennej.  Do  maja  2010  roku  prezes  Krajowej  Rady  Izby  Urbanistów.  Także  członek  Pomorskiej 
Okręgowej  Izby Zawodowej Architektów, przewodniczący Komisji Unii Metropolii Polskich ds.  Integracji 
Planów  Rozwoju  i  Inwestycji  Miejskich,  członek  Głównej  Komisji  Urbanistyczno‐Architektonicznej  przy 
Ministrze  Infrastruktury,  członek  Państwowej  Rady  Gospodarki  Przestrzennej,  przewodniczący  MKUA 
w Gdańsku.  Laureat  oraz  członek  Jury  wielu  konkursów  architektonicznych.  Przewodniczył  Jury  m.in. 
międzynarodowego  konkursu  na  koncepcję  architektoniczną  Europejskiego  Centrum  Solidarności 
w Gdańsku. Od 2002 sprawuje nadzór nad sporządzeniem nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego 
w Gdańsku.  

4.  Stacja uzdatniania wody w Rzeszowie – wpływ suszy na eksploatację 

Autor: 	Maria 	Tendera	

  Najcenniejszym dobrem  człowieka  jest  zdrowie. Aby  je  chronić  należy przede wszystkim 
dbać o dobrą jakość wody spożywanej przez człowieka, cytując banalny slogan „woda to życie”. 
Zadanie to realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Sp.z o o w Rzeszowie, 
poprzez zaopatrzenie mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej w wodę.  

  Stacja  Uzdatniania  Wody  zlokalizowana  w  dzielnicy  Zwięczyca  składa  się  z  dwóch 
niezależnych ciągów  technologicznych. Na przestrzeni  lat  zakład był  rozbudowywany, w miarę 
jak  rozrastał  się  Rzeszów  i  rosło  zapotrzebowanie  na wodę  pitną.  Największe  przedsięwzięcie 
sfinansowane  w  ponad  50%  ze  środków  unijnych  i  oparte  na  innowacyjnej  technologii  pod 
nazwą „Poprawa  jakości wody dla mieszkańców aglomeracji  rzeszowskiej”, wdrożono w  latach 
2007‐2008.  Maksymalna  produkcja  zakładu  to  84 tys. m3  na  dobę,  a  średnie  obecne 
zapotrzebowanie mieszkańców to około 40 tys. m3 na dobę. 

  Źródłem wody  dla  ZUW  Rzeszów  są  wody  powierzchniowe  rzeki Wisłok,  po  spiętrzeniu 
progiem wodnym  poniżej  ujęcia  (przy  Zalewie  Rzeszowskim) w  celu  podniesienia  i  stabilizacji 
poziomu  wody,  niezbędnego  dla  prawidłowej  pracy  ujęcia.  Z  uwagi  na  górski  charakter 
dopływów  rzeki,  jakość  wód  charakteryzuje  się  w  ciągu  roku,  a  nawet  miesiąca,  dużą 
zmiennością  obciążenia  ładunkiem  zanieczyszczeń,  mającą  ścisły  związek  z  warunkami 
atmosferycznymi i porą roku. 

Wody powierzchniowe rzeki Wisłok charakteryzuje: 

- okres  nasilonych  opadów  deszczu  i  roztopy  śniegu  – wysoka mętność,  barwa  i  zawiesina 
mineralna 

- okres  letni,  brak  opadów,  duże  nasłonecznienie  –  eutrofizacja  rzeki,  wzrost  materii 
organicznej i rozwój planktonu roślinnego. 

  Ujęcie brzegowe wody na rzece Wisłok, znajduje się w strefie cofkowej zbiornika Rzeszów. 
Postępujące zamulanie zbiornika powoduje wypłycanie koryta rzeki Wisłok w zasięgu jego cofki. 
Z roku na rok rośnie poważne zagrożenie dla pracy ujęcia wody, co odzwierciedlają poprzeczne 
profile  geologiczne  wykonane  na  wysokości  ujęcia  wody.  Ze  względu  na  zamulenie  Zbiornika 
Rzeszów  na  wysokości  ujęcia,  obserwujemy  utrudniony  i  spowolniony  przepływ  wód  rzeki 
Wisłok oraz  tworzenie się  zastoin. Skutkiem tego  jest osadzanie  się namułów od strony ujęcia 
i zaciąganie  osadów  dennych  rzeki  do  ciągu  technologicznego.  Ponadto  dochodzi  również 
problem szkód w postaci obrywania brzegów rzeki Wisłok . W sytuacji niepodejmowania działań 
zabezpieczających  przed  dalszym  podmywaniem  brzegów  istnieje  zagrożenie  zmiany  koryta 
rzeki,  co  ma  istotny  wpływ  na  punkt  poboru  wody  dla  MPWiK  Rzeszów,  a  tym  samym  dla 
zaopatrzenia  mieszkańców  aglomeracji  w  wodę  przeznaczoną  do  spożycia.  Należy  dodać,  że 
obecnie  rzeszowski  oddział  przedsiębiorstwa  Wody  Polskie  zlecił  opracowanie  projektu 
i w przyszłym roku mają ruszyć prace odmulania zbiornika. 

  Ponadto  z  badań  wynika,  że  zagrożeniem  dla  rzeki  jest  nadmiar  substancji  biogennych, 
czyli  związków  fosforu  i  azotu,  powodujących  eutrofizację  rzeki  niekiedy  na  całym  odcinku 
powyżej  ujęcia.  Sprzyja  to  masowemu  rozwojowi  planktonu  roślinnego  (tzw.  zakwit  glonów) 
oraz pojawia się zwiększona ilość mikroorganizmów. Na przestrzeni kilku ostatnich lat w okresie 
letnim,  obserwuje  się  coraz  dłuższe  okresy  utrzymywania  się wysokiej  temperatury  powietrza 
oraz brak opadów atmosferycznych,  co powoduje niski poziom wody w  rzece.  Stan  taki może 
doprowadzić do deficytu  tlenowego  rzeki, a  tym samym powoduje  silne zanieczyszczenie wód 
materią  organiczną.  W  efekcie  następuje  pogorszenie  parametrów  wody  tj.  barwy, 
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- zastosowanie  innowacyjnego  systemu  biomonitoringu  wody  surowej  SYMBIO,  który 
wykrywa  skażenia  przy  pomocy  obserwacji  zmian  zachowania  małż  słodkowodnych 
(nagłe zamknięcie się muszli skorupiaków) 

- dodatkowa stabilizacja mikrobiologiczna wody uzdatnionej promieniami UV 
- zamontowanie sit ssawnych na ujęciu wody, co zmieniło sposób pobierania wody z rzeki 

na ekologiczny, eliminując napływ narybku oraz ograniczając ilości zawiesiny 
- prowadzenie  kampanii  promującej  picie  „kranówki”  poprzez  rozdawanie  wody 

paczkowanej do woreczków na imprezach masowych na terenie miasta. 
- dewizą naszego przedsiębiorstwa jest hasło: „Woda to czysta przyjemność”. 

O autorze:  

Maria 	 Tendera   –  Zastępca  Kierownika  Zakładu  Uzdatniania  Wody  Technologia,  w  MPWiK 
w Rzeszowie, Sp.z.o.o. 
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1.  Epidemiologia a zmiany klimatu  

Autor: 	prof. 	dr 	hab. 	Wojciech 	Hanke 	

  Skutki  zdrowotne  związane  z  zmianami  klimatu  są  z  reguły  niespecyficzne  i  trudne  do 
powiązania  z  obserwowanymi  danymi  środowiskowymi.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  tzw. 
chorób  cywilizacyjnych  charakteryzujących  się  długim  okresem  latencji.  Ze  względu  na  wagę 
wyciąganych  wniosków,  które  często  są  podstawą  do  działań  interwencyjnych,  badania  takie 
powinny nie tylko wskazywać na  istnienie zależności statystycznej, ale także umożliwiać ocenę 
związku przyczynowo‐skutkowego.  

  Epidemiologia  jest  nauką,  która  posiada  unikatowe  możliwości  analizowania  takich 
zależności  pomiędzy  szeroko  pojętą  ekspozycją  człowieka  na  czynniki  szkodliwe  a  ryzykiem 
występowania skutków zdrowotnych. Dysponuje ona zarówno modelami badań przekrojowych, 
sprowadzających  się  do  porównań  pomiędzy  populacjami  o  różnym  poziomie  ekspozycji,  ale 
także badań prospektywnych, w których ocenia  się dynamikę  zmian wskaźników zdrowotnych 
w odniesieniu  do  zmian  w  środowisku  człowieka.  Z  reguły  wymagają  one  informacji  o  stanie 
zdrowia  badanych  osób,  natężeniu  czynników  środowiskowych,  ale  również  czynników 
zakłócających, czyli takich, które ze względu na podobny mechanizm działania mogą wywoływać 
zmiany w stanie zdrowia o zbliżonym profilu. Prowadzone badania pozwoliły wskazać na istotne 
negatywne  zmiany  w  natężeniu  umieralności  i  hospitalizacji  u  osób  eksponowanych  na  takie 
czynniki  jak:  zanieczyszczenia powietrza, hałas czy wyspy ciepła. Z drugiej  strony wskazano, że 
interwencje mające na celu ograniczenie  tych czynników,  skutecznie  zmniejszają chorobowość 
i umieralność z powodu chorób układu krążenia i oddechowego.  

  W prezentacji przedstawione zostaną główne zagrożenia zdrowotne związane ze zmianami 
klimatu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  ludności  miast.  Omówione  zostaną  również  wyniki 
badań  dokumentujących  pozytywne  wyniki  prowadzonych  interwencji  dot.  wpływu  obszarów 
zielonych  na  zdrowie  i  dobrostan  mieszkańców  miast.  Wskazane  zostaną  podstawowe 
ograniczenia  metodyczne  badań  epidemiologicznych  wynikające  z  ich  obserwacyjnego 
charakteru  i  niemożności  zachowania  warunków  eksperymentu  naukowego.  W  szczególności 
istotnym  czynnikiem  zakłócającym  jest  status  społeczno‐ekonomiczny  i  powiązany  z  nim  styl 
życia badanych osób. Te czynniki często skutkują również występowaniem chorób przewlekłych. 
W  wielu  przypadkach,  trudno  odróżnić  wpływ  tych  czynników  od  typowo  środowiskowych 
narażeń.  
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  Z  tego  powodu  preferowane  są  badania  prospektywne,  które  umożliwiają  obserwację 
populacji  o  wyraźnie  scharakteryzowanym  profilu.  Te  jednak  są  kosztowne  i  właśnie  dlatego 
rzadko  podejmowane.  Pewnym  kompromisem  mogą  być  rutynowe  dane  o  stanie  zdrowia 
obserwowanych populacji  zbierane w  sposób  ciągły  (tzw. monitoring  zdrowia)  z zachowaniem 
standardowych warunków ich uzyskiwania.  

O autorze:  

Wojciech 	 Hanke   jest  od  przeszło  30  lat  związany  z  Instytutem  Medycyny  Pracy.  Pełni  funkcję 
kierownika  Zakładu  Epidemiologii  Środowiskowej  oraz  Zastępcy  Dyrektora  ds. Naukowych.  Jako 
Konsultant  Krajowy  Ministra  Zdrowia  w  dziedzinie  Zdrowia  Środowiskowego  angażuję  się 
upowszechnienie  wiedzy  z  zakresu  jakości  powietrza  i  jego  wpływu  na  zdrowie  oraz  wypracowanie 

i promowanie dobrych praktyk w celu poprawy jakości powietrza. 

2.  Zagrożenia  związane  ze  wzrostem  temperatury  w  obszarach  miejskich 
w kontekście zmian klimatycznych.  

Autorzy:	prof.	dr 	hab.	Krzysztof 	Błażejczyk,	Jarosław	Baranowski,	Anna	Błażejczyk	

  Ekstremalne  zjawiska  pogodowe,  takie  jak  fale  upałów  i  susze,  nasilają  się  w  ciągu 
ostatnich kilkunastu lat i przewiduje się, że będą częściej występować w przyszłości. Większość 
mieszkańców  Polski  zamieszkujących  obszary miejskie  będzie  się  borykało  z  problem wzrostu 
temperatury otoczenia, co przekłada się na spadek bezpieczeństwa zdrowotnego. Obserwowany 
jest  problem  wzrostu  zachorowań  spowodowanych  zmianami  klimatycznymi  np.  zatrucia 
salmonellozą,  borelioza  z  Lyme,  śmierć  spowodowana  przez  czynniki  pogodowe,  śmierć 
spowodowana dysfunkcjami układu oddechowego i krążenia. 

  Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących oceny zależności między 
czynnikami  klimatycznymi  a  problemami  zdrowotnymi  związanymi  z  klimatem  w  Polsce 
w ostatnich dekadach i w najbliższej przyszłości. 

  Do  oceny  wpływu  klimatu  na  zdrowie  wykorzystano  dwie  niezależne  bazy  danych: 
epidemiologiczną  i  klimatologiczną. Dane epidemiologiczne zostały  zaadaptowane z krajowych 
i europejskich  statystycznych  baz  danych,  w  tym  z  dziennych  raportów  na  temat  całkowitej 
dziennej  śmiertelności w  15 miastach w  Polsce  o  populacji  powyżej  200  000  osób  (Białystok, 
Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, 
Warszawa,  Wrocław  i  Zielona  Góra).  Baza  danych  klimatologicznych  składa  się  z  dziennych 
wartości  zmiennych  meteorologicznych.  Aby  ocenić  zdrowie  populacji  w  przyszłości, 
zastosowano  trzy  scenariusze  SRES  dotyczące  zmian  klimatu  (A1B,  A2,  B1).  W  prezentacji 
szczególną  uwagę  zwraca  się  na  zmiany  warunków  termicznych  i  ich  wpływ  na  zdrowie 
populacji. 

  Miarą  zagrożenia wzrostu  temperatury  był  uniwersalny wskaźnik  odczuć  cieplnych UTCI 
(skrót  pochodzi  od  jego  angielskiej  nazwy  –  Universal  Thermal  Climate  Index)  (UTCI).  Aby 
obliczyć model UTCI należy wziąć pod uwagę zarówno warunki meteorologiczne  (temperatura 
powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość wiatru, prężność par), jak i zmienne 
inne  niż  meteorologiczne  (przemiana  metaboliczna  i  opór  cieplny  odzieży).  W  efekcie  UTCI 
dostarcza fizjologicznie istotnych informacji o reakcjach adaptacyjnych organizmu, zarówno dla 
wysokich, jak i niskich temperatur. 

  Szczególną uwagę zwrócono na dwie klasy warunków termicznych. W związku z  tym dla 
każdego  miasta  pogrupowano  dni  z  określonymi  kategoriami  stresu  cieplnego  i  dla  każdej 
kategorii obliczono średnie dzienne wskaźniki śmiertelności: 

- dni z umiarkowanym stresem cieplnym (MHS) – z wartościami UTCI między 26,1 ‐ 32,0ºC 
- w przypadku dni z silnym stresem cieplnym (SHS), tj. UTCI wynoszącym 32,1 ‐ 38,0ºC 
- w dni z bardzo silnym stresem cieplnym (VSHS), tj. UTCI> 38ºC. 
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  Dla porównania wzięto pod uwagę śmiertelność w dniach bez kategorii termicznych (NTS), 
tj. wartości UTCI od 9,1 do 26,0 °C, aby znaleźć względne ryzyko zgonów w dniach z MHS, SHS 
i VSHS. 

  Analiza  doprowadziła  do  opracowania  modelu  statystycznego  codziennej  śmiertelności 
związanej  z  ciepłem  (HRM)  dla  wartości  standaryzowanych  (100  000  mieszkańców),  co 
zaobserwowano w różnych kategoriach stresu cieplnego. 

  Częstotliwość dni SHS i VSHS w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku wynosiła średnio około 
2%, a dni MHS – około 7,5%. Najczęstsze są dni z umiarkowanym stresem zimnym (44%)  i bez 
stresu  termicznego  (36%). Częstotliwość dni  stresu  termicznego nie  różni  się  znacząco między 
miastami. Ich wielkość waha się od 0,2% w Gdańsku (na wybrzeżu Morza Bałtyckiego) do 2,5% 
w Krakowie i 2,8% w Rzeszowie w południowo‐wschodniej Polsce (ryc. 1).  

Ryc. 1. Roczna częstotliwość, w 
procentach, poszczególnych 
kategorii stresu cieplnego w 
badanych miastach, 1991‐2000.  

 

  Średnia  roczna  śmier‐
telność  dzienna  dla  wszystkich 
badanych  miast  wynosi  około 
173  przypadków  i  waha  się  od 
3‐6  przypadków  dziennie  w 
stosunkowo  małych  miastach 
(Olsztyn,  Zielona  Góra,  Toruń, 
Rzeszów, Białystok) do 28 zgonów w Łodzi  i 48 w Warszawie. We wszystkich miastach dzienna 
liczba zgonów uległa zmianie w zależności od rzeczywistej kategorii stresu termicznego. W NTS 
i MHS  całkowita  dzienna  liczba  zgonów  wyniosła  około  176  osób.  W związku  ze  wzrostem 
intensywności stresu termicznego, całkowita dzienna liczba zgonów wzrosła. W dniach SHS było 
196, a w VSHS – 240 przypadków dziennie. Daje to średnio 13 lub 17 przypadków dla każdego 
miasta. 

  W  kolejnym  kroku  opracowano  standaryzowane  wskaźniki  umieralności  na  100  000 
mieszkańców  każdego  miasta.  Wskaźniki  zostały  obliczone  dla  różnych  kategorii  stresu 
cieplnego:  warunki  termoneutralne  (NTS),  umiarkowane  stresy  cieplne  (MHS)  i  duże  stresy 
cieplne (SHS + VSHS). Najwyższe wartości wskaźników stwierdzono dla Łodzi i Poznania (Polska 
Centralna),  a  najniższe  dla  Rzeszowa  (południowo‐wschodnia),  a  także  dla  Białegostoku 
(północno‐wschodnia Polska) (tab. 1). 

Miasto  NTS  MHS  SHS+VSHS  Tabela 1. Standaryzowane dzienne 
wskaźniki umieralności (na 100 000 
mieszkańców) w wybranych miastach 
w Polsce (1991‐2000), obserwowane 
w odniesieniu do różnych kategorii 
stresu cieplnego, tj. bez stresu 
termicznego (NTS), umiarkowanego 
stresu cieplnego (MHS) i stres cieplny 
(SHS + VSHS).  

 

Szczecin  2.239  2.350  2.449 

Gdańsk  2.204  2.330  2.609 

Bydgoszcz  2.406  2.610  2.812 

Toruń  2.059  2.210  2.298 

Białystok  1.815  1.950  2.039 

Poznań  2.715  2.800  3.234 

Zielona Góra  1.742  1.950  2.061 

Łódź  3.294  3.350  4.145 

Warszawa  2.358  2.432  2.830 

Lublin  2.027  2.320  2.470 
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Wrocław  2.331  2.380  2.498 

Katowice  2.596  2.620  2.723 

Kraków  2.339  2.400  2.533 

Rzeszów  1.441  1.560  1.633 

Średnio   2.255  2.376  2.595 

Aby ocenić roczną liczbę zgonów związanych z ciepłem (HRM), opracowano następujący model: 

HRM = 2,595 * (populacja / 100 000) * (roczna liczba dni SHS + VSHS) + 
  2,376 * (populacja / 100 000) * (roczna liczba dni MHS) 

  Prognozy klimatyczne wskazują na wzrost temperatury powietrza i częstotliwość dni stresu 
cieplnego  w  XXI  wieku.  W  związku  z  tym  musimy  spodziewać  się  wzrostu  śmiertelności 
związanej  ze  stresem cieplnym. W  zależności  od  scenariusza  SRES wzrost może osiągnąć 137‐
277%. Inne CRD również wzrosną, np. śmiertelność z przyczyn sercowo‐naczyniowych, rak skóry, 
infekcje boreliozą z Lyme i zatrucia salmonellozą. 

System  opieki  zdrowotnej  musi  dostosowywać  się  do  zaobserwowanych  i przewidywanych 
zmian zagrożeń cieplnych w miastach. Wskazane jest:  

- wyposażenie  szpitali,  ambulatoriów  i  innych  obiektów  służby  zdrowia  w  urządzenia 
klimatyzacyjne i chłodnicze 

- lepsze  przygotowanie  personelu  medycznego  do  przypadków  związanych  z  czynnikami 
zmian klimatu, w tym stresu cieplnego 

- odpowiednia  ochrona  miejsc  pracy  narażonych  na  czynniki  klimatyczne  (w  tym  fale 
upałów), aby zminimalizować negatywne skutki zdrowotne. 

Długoterminowe, bardziej trwałe działania: 

- system  ostrzegania  społeczeństwa  i  władz  służby  zdrowia  o  ekstremalnych  zjawiskach 
cieplnych 

- cykliczne  kursy  podnoszące  kwalifikacje  personelu  medycznego  w  zakresie  diagnostyki 
i leczenia zaburzeń zdrowotnych związanych z wysoką temperaturą 

- wdrażanie programów edukacyjnych zajmujących się złożonym wpływem zmiany klimatu 
na zdrowie człowieka 

- modernizacja laboratoriów do wczesnego diagnozowania chorób sercowo‐naczyniowych 
- poprawa  infrastruktury  w  szpitalach,  ambulatoriach,  uzdrowiskach  i  innych  obiektach 

opieki zdrowotnej 
- interaktywny  system  do monitorowania  i  rejestrowania  chorób  związanych  z  klimatem, 

w tym ZZL 
- finansowanie  badań  w  zakresie  epidemiologii,  toksykologii  i  fizjologii  klimatu,  w  celu 

poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów zaburzeń zdrowotnych związanych z ciepłem 
- system  informacyjny  dla  profilaktyki  zdrowotnej,  w  tym  badania  okresowe,  promocja 

zdrowego  żywienia  i  stylu  życia,  pomoc  przedmedyczna  i  odpowiednie  reakcje  na 
ekstremalne zjawiska pogodowe. 

O autorach:  

Krzysztof 	 Blażejczyk  i  Jarosław 	 Baranowski  pracują  w  Instytucie  Geografii 
i Zagospodarowania  Przestrzennego  Polskiej  Akademii  Nauk,  Anna 	 Błażejczyk  –  Bioklimatologia. 
Laboratorium bioklimatologii i ergonomii środowiska. 
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3.  Fale upałów w Lublinie od 1951 roku  

Autor: 	dr 	Agnieszka 	Krzyżewska 		

  W dobie współczesnych zmian klimatu, na skutek wzrostu średniej temperatury powietrza 
oraz  zmian  w  cyrkulacji  atmosferycznej  i  oceanicznej  prognozuje  się,  że  fale  upałów  będą 
występować  częściej,  łącząc  się w  coraz  dłuższe,  intensywniejsze  i  bardzo  groźne  dla  zdrowia 
i życia człowieka fale upałów (IPCC 2014). Szacuje się, że fala upałów, która wystąpiła w Europie 
Zachodniej w sierpniu 2003 r. spowodowała 70000 ofiar śmiertelnych (Robine i in. 2008).  

  Zjawiska te nie mają jednoznacznej definicji i są wyznaczane różnymi metodami. W Polsce 
za  falę  upałów  przyjmuje  się  okres  co  najmniej  trzech  kolejnych  dni  upalnych  z  tmax>30°C 
(Kossowska‐Cezak,  Skrzypczuk  2011).  Do  analizy  wykorzystano  dane  ze  stacji  UMCS  na  Placu 
Litewskim z lat 1951‐2016, dane ze stacji IMGW Lublin Radawiec (fale upałów 1994 i 2015) oraz 
dane z czujników HOBO, rozmieszczonych w 5 miejscach na terenie Lublina (lata 2009‐2010).  

  W Lublinie od 1951 roku zaobserwowano 38 fal upałów, które przeciętnie trwały 4,3 dnia. 
Najdłuższe  fale pojawiły  się w 2015  roku  (11 dni) oraz 1994  roku  (10 dni). Były  to  tzw. mega‐
heatwaves  (Krzyżewska,  Dyer,  2018),  czyli  bardzo  długie  i  intensywne  fale  upałów,  które 
powodują duże straty w ludziach, rolnictwie, gospodarce, energetyce i transporcie. Najbardziej 
uciążliwe dla organizmu człowieka fale wystąpiły w latach 1963, 1994, 2010 i 2015. Fale upałów 
najczęściej pojawiały się w lipcu (19 przypadków) i sierpniu (13 przypadków, Krzyżewska 2015). 

  Różnice między centrum Lublina  (stacja UMCS) a obszarem pozamiejskim  (stacja  IMGW) 
w przypadku temperatury maksymalnej są niewielkie, zaś w przypadku temperatury minimalnej 
dochodzą  do  5°C.  Dobowa  temperatura  minimalna  >20°C  (wystąpienie  nocy  tropikalnej) 
sprawia,  że wzrasta  śmiertelność mieszkańców Lublina  (Krzyżewska  i  in.,  2015).  Średnia  liczba 
nocy tropikalnych w Lublinie to 1,2/rok, lecz ich liczba rośnie. Do początku lat 90‐tych takie noce 
występowały sporadycznie, od tego czasu zdarzają się one coraz częściej. 

  Lublin podczas fal upałów należy do chłodniejszych miast w Polsce, czego przyczyn należy 
szukać  w  jego  położeniu,  niskiej  zabudowie,  obecności  zieleni  i  urozmaiconej  rzeźbie  terenu, 
m.in.  obecności  wąwozów,  do  których  spływa  chłodne  powietrze  w  nocy,  zaś  różnice  mogą 
dochodzić do 7°C między dnem doliny a wierzchowiną (Kaszewski i in., 2014).  

W obrębie Lublina podczas fal upałów najchłodniej jest na terenach z zabudową jednorodzinną 
(ul. Ofelii), pokrytych zielenią (Plac Litewski), zaś najcieplej – w zabudowanej „studni miejskiej” – 
dziedziniec Dominikanów, otoczony ze wszystkich stron budynkami (Dobek 2012). 
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O autorze:  

Agnieszka 	 Krzyżewska   jest  pracownikiem  Zakładu  Meteorologii  i  Klimatologii  UMCS  w  Lublinie. 
Autorka  ponad  20  publikacji  naukowych  związanych  z  tematyką  wyznaczania,  przebiegu  i skutków  fal 
upałów w Polsce i na świecie. 

4.  Związek  umieralności  mieszkańców  Warszawy  z  wysoką  temperaturą 
powietrza, w latach 2008‐2013 

Autor: 	Dr 	Daniel 	Rabczenko	

  W ostatnim  czasie w Polsce  i  Europie  coraz  częściej występują długie okresy, w  których 
utrzymuje  się  ekstremalnie  wysoka  temperatura.  Istniejące  doniesienia  wskazują  na 
powodowany przez takie zdarzenia wzrost dziennej  liczby zgonów. Ponieważ występowanie fal 
upałów łączone jest z globalnymi zmianami klimatu, istotnym jest skwantyfikowanie ich wpływu 
na umieralność w warunkach polskich. Celem pracy było zbadanie kształtu zależności pomiędzy 
temperaturą  a  umieralnością  oraz  określenie,  czy  utrzymująca  się  wysoka  temperatura  jest 
dodatkowym  (obok  samej wysokości  temperatury)  czynnikiem  ryzyka  zgonu.  Przeprowadzono 
analizy  krótkookresowego  związku  dziennej  liczby  zgonów  z  powodu  ogółu  przyczyn 
(z wyłączeniem  przyczyn  zewnętrznych)  z  maksymalną  dobową  temperaturą  powietrza  oraz 
występowaniem przedłużonych okresów o wysokiej temperaturze w Warszawie w ciepłej części 
roku (maj ‐ wrzesień), w latach 2008‐2013.  

Dane 

  W  analizie  wykorzystano  dane  o  dziennej  liczbie  zgonów  z  Głównego  Urzędu 
Statystycznego,  dane  dotyczące  warunków meteorologicznych  uzyskane  z Wydziału  Geografii 
i Studiów  Regionalnych  Uniwersytetu  Warszawskiego  oraz  z  globalnej  bazy  danych  National 
Climatic  Data  Centre.  Oprócz  analiz  wpływu  temperatury  dobowej  na  umieralność  zbadano 
również  dodatkowy  efekt  przedłużającego  się  występowania  bardzo  wysokiej  temperatury. 
Wykorzystano dwie definicje okresu przedłużającego  się występowania wysokiej  temperatury. 
Falę  upałów  określono  jako  co  najmniej  trzy  dni  z  temperaturą  maksymalną  powyżej  30°C, 
natomiast  okresy  gorące  jako  co  najmniej  trzy  dni  ze  średnią  maksymalnych  temperatur 
powietrza  równą  lub  wyższą  niż  30°C,  podczas  których  dni  gorące  (Tmax  ≥  30°C)  stanowią  co 
najmniej  połowę  całego  okresu  i  możliwe  jest  rozdzielenie  ich  dniami  ciepłymi  (25°C  ≤Tmax 
<30°C),  których  liczba  nie  przekracza  jednak  trzech  dni.  Analizowano  dzienną  liczbę  zgonów 
z powodu  wszystkich  przyczyn,  z  wyłączeniem  przyczyn  zewnętrznych,  w  całej  populacji,  jak 
również w podpopulacjach wyznaczonych przez płeć oraz wiek (0‐69 oraz 70 lat i więcej). 

Metody 

  W analizie związku maksymalnej temperatury powietrza oraz występowaniem fal upałów 
z umieralnością  wykorzystano  uogólnione  modele  addytywne  (GAM).  Uwzględniano  również 
możliwe  czynniki  zakłócające:  ogólny  trend  umieralności,  dzień  tygodnia,  rok  kalendarzowy, 
ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. 

Wyniki 

  Analiza  kształtu  krzywych  opisujących  związek  umieralności  z  temperaturą  wykazała,  że 
mają one podobny, paraboliczny kształt w całej populacji oraz w podpopulacjach wyznaczonych 
przez  płeć  i wiek.  Dla  każdej  z  analizowanych  podpopulacji wyznaczono wartość  temperatury 



26 | III. Sesja na temat zagrożeń dla ludności w mieście 

powietrza, dla której zależność umieralności od temperatury zmienia charakter z ujemnego na 
dodatni.  Wartość  ta  może  być  interpretowana  jako  warunki  komfortowe.  Oscylowała  ona 
pomiędzy 20 a 24°C, przy  czym dla  kobiet wartości były wyższe niż dla mężczyzn.  Fale  gorąca 
definiowane  jako  przynajmniej  trzy  dni  z  maksymalną  temperaturą  powietrza  powyżej  30°C 
powodowały wzrost umieralności mężczyzn, niezależny od wartości temperatury maksymalnej, 
ale tylko w populacji mężczyzn w wieku 70 lat i więcej był on istotny statystycznie. 

Uwagi 

Prezentacja oparta jest na pracy opublikowanej w Przeglądzie Epidemiologicznym w 2016 roku: 
D. Rabczenko, B. Wojtyniak, M. Kuchcik, W. Szymalski, W. Seroka, and E. Żmudzka, „Association 
between  high  temperaturę  and  mortality  of  Warsaw  inhabitants,  2008‐2013,”  Przegl. 
Epidemiol., vol. 70, no. 4, 2016. 

O autorze:  

Daniel 	 Rabczenko   – matematyk,  doktor  nauk medycznych w  zakresie  biologii medycznej.  Adiunkt 
w Zakładzie Analiz i Monitorowania Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
–  Państwowego  Zakładu  Higieny.  Od  dwudziestu  lat  zajmuje  się  analizą  różnego  rodzaju  danych 
epidemiologicznych  i  medycznych,  zwłaszcza  czynników  wpływających  na  krótkookresowe  zmiany 
umieralności. 
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1.  Czynniki  społeczne  jako  naturalny  element  oceny  wrażliwości  klimatu 
miejskiego – fale upałów 

Autorzy: 	Andrej 	Steiner, 	Alena 	Kozlayova	

  Rozpatrywanie  wrażliwości  społecznej  i  jej  związku  z  adaptacją  to  stosunkowo  nowa 
dziedzina polityki i badań w Europie. Jest jednak bardzo istotna dla miast, biorąc pod uwagę, że 
73% mieszkańców  Europy mieszka w miastach,  a  przewiduje  się,  że  odsetek  ten wzrośnie  do 
80%  do  2050  (EEA,  2015).  Cechy  demograficzne  i  społeczno‐ekonomiczne  populacji miejskiej, 
w połączeniu z  jakością środowiska, mogą mieć znaczny wpływ na jej podatność na zagrożenia 
klimatyczne. 

  Rozwiązania adaptacyjne wdrożone bez właściwego uwzględnienia wrażliwości społecznej 
na  zmiany  klimatyczne  mogą  spowodować  pogorszenie  wpływu  klimatu  na  niektóre  grupy 
społeczne  i  pogłębienie  nierówności  w  rozkładzie  skutków  tych  zmian  w  społeczeństwach 
miejskich.  Przeciwnie,  uznanie  tego  faktu  oraz  znajomość  miejsca  pobytu  grup  szczególnie 
wrażliwych może wspierać działania adaptacyjne.  

  Metodologicznie  nie  ustalono  jeszcze  „najlepszej  praktyki"  w  celu  oceny  i  mapowania 
wrażliwości społecznej na wydarzenia związane z klimatem. Podczas gdy podstawowe przyczyny 
społecznej wrażliwości na ekstremalne zjawiska pogodowe (takie jak wiek, zdrowie lub warunki 
życia)  są  dobrze  znane,  wybór  wskaźników  podatności  na  zagrożenia,  metod  ich  łączenia 
i reprezentacji przestrzennej może się znacznie różnić. 

  W  artykule  przedstawiono  jedno  z  metodologicznych  podejść  do  oceny  podatności  na 
sprawiedliwość  społeczną,  a  także  zastosowanie  kryteriów  społecznych  do  doboru  środków 
adaptacyjnych stosowanych w dwóch słowackich miastach (Koszyce, Trnawa). 

Graficzne i numeryczne połączenie tzw. czynników społecznych, takich jak: 

- koncentracja osób w wieku 75+ i 4 ‐ 
- przenikalność  cieplna  budynków  prefabrykowanych  (tańsze  mieszkania  w  większości 

zamieszkałe przez osoby o niskich dochodach) 
- koncentracja osób mieszkających w blokach mieszkalnych na piętrach (tańsze mieszkania 

w większości zamieszkałe przez osoby o niskich dochodach) 
- zasięg  nieekranowanych  terenów  utwardzonych  (znajdujących  się  głównie  przed 

szpitalami, centrami handlowymi i szkołami, często odwiedzanych przez grupy wrażliwe) 
- szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy seniorów 
- dostępność  terenów  zielonych  z  pokryciem  koron  drzew  ponad  60%  i  powierzchnią 

ponad  2  ha  (w  czasie  upałów  służą  one  jako  ochrona,  głównie  dla  emerytów,  matek 
z małymi dziećmi i osób niepełnosprawnych) 

- poziom wiedzy o prawidłowych wzorcach zachowań w przypadku ciepła (badanie) 
- klimatyzacja w miejskim transporcie publicznym  
- dostępność pomocy medycznej podczas upałów 
- uzupełnione o dodatkowe dane jako: 

• rozkład temperatur w pojedynczych częściach miasta podczas upałów 
• chropowatość powierzchni (wysokość i orientacja budynków) 
• pokrycie terenów zielonych 
• cyrkulacja strumieni powietrza chłodzącego i wiatrów katabatycznych 
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• pokazanie rozmieszczenie najbardziej wrażliwych społecznie obszarów wymagających 
zwiększonej uwagi. 

Stosowanie kryteriów społecznych w celu ustalenia priorytetów w zakresie wdrażania środków 
dostosowawczych, takich jak:  

- lokalizacja w pobliżu najbardziej narażonego kwadratu 
- wsparcie dużej liczby osób 
- efektywność działań adaptacyjnych. 

Pokazane na przykładzie miasta Trnava. 

O autorach: 

Andrej 	Steiner  jest założycielem i dyrektorem Karpackiego Instytutu Rozwoju od 2004 roku. Posiada 
ogromne  doświadczenie  i  wiedzę  w  zakresie  zarządzania  rozwojem  terytorialnym,  planowania 
strategicznego  oraz  wdrażania  planów  rozwoju  na  poziomie  krajowym,  regionalnym  i  lokalnym. 
W ostatnich  latach  swoje  zainteresowania  koncentruje  na  zagadnieniach  związanych  z  klimatem  na 
obszarach  miejskich,  włączając  zagadnienia  klimatyczne  do  procesów  planowania  i  podejmowania 
decyzji. Autor licznych publikacji wydanych na Słowacji i poza jej granicami. W przeszłości pracował jako 
główny  doradca  ONZ  ds.  Europy  i  krajów  byłego  Związku  Radzieckiego  w  dziedzinie  zarządzania 
środowiskiem,  jako  dyrektor  Programu  Ochrony  Środowiska  Amerykańskiego  Korpusu  Pokoju  dla 
Słowacji i jako konsultant Komisji Europejskiej. 

Alena 	Kozlayová – absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszyckiej. Jest członkiem CDI 
od 2006  roku. Specjalizuje  się w zarządzaniu  rozwojem miast. Oprócz  specjalistycznej wiedzy na  temat 
procesów administracji  publicznej,  a w  szczególności  planowania  strategicznego  iwdrażania  planów na 
różnych  poziomach,  prowadzi  badania  w  zakresie  przygotowania  i  wdrażania  polityki  klimatycznej 
w samorządach  miejskich.  W  badaniach  tych  kładzie  nacisk  na  udział  społeczeństwa,  przejrzystość, 
efektywność . Jest autorką i współautorką publikacji na temat zarządzania i adaptacji do zmian klimatu na 
poziomie miejskim i regionalnym. 

2.  Zieleń bez granic  i  jej  rola w adaptacji do  zmian klimatu – Polityka  zieleni 
i środowiska 

Autor: 	Katarzyna 	Szymczak‐Pomianowska 		

...„Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie a zakres nigdzie.”… 

(Albert Schweitzer)  

  Zmiany  klimatu  są  zjawiskiem  globalnym,  jednak  ich  skutki  odczuwane  są  przede 
wszystkim lokalnie. Jednocześnie to właśnie miejsca o najwyższym stopniu zurbanizowania, czyli 
miasta, pełnią coraz większą rolę w ochronie bioróżnorodności przyrodniczej, ochronie korytarzy 
ekologicznych oraz mają swój niebagatelny udział w procesie przywracania zniszczonej przyrody, 
tym samym adaptując do zmian klimatu. 

  Koniecznością  i wyzwaniem staje  się więc kształtowanie polityki  rozwoju przestrzennego 
miasta,  w  której  traktuje  się  zieleń  na  równi  z  innymi  formami  zagospodarowania  terenu. 
Dlatego  Wrocławska  Polityka  Zieleni  i  Środowiska  zakłada  kształtowanie  ekosystemu 
przyrodniczego według nowatorskiej idei „Zieleń bez granic”. Planowanie rozwoju miasta w myśl 
tej  koncepcji  doprowadza  do  zaniku  tradycyjnej  granicy  pomiędzy  strukturą  urbanistyczną, 
a przyrodą i tworzy „miasto zatopione w zieleni”. 

  Polityka ta jest fundamentem zrównoważonego rozwoju Wrocławia. W mieście zieleń nie 
może  być  traktowana  jako  dodatek  do  inwestycji  czy  funkcjonalne  uzupełnienie  miasta.  Ma 
stanowić  integralny  i  równoprawny  element  zagospodarowania,  wymagający  starannego 
kształtowania  i  aktywnej  ochrony.  Wrocławska  zieleń  przenika  miasto  a  jej  znaczenie 
ekologiczne,  ochronne,  rekreacyjne  czy  estetyczne  nie  wiąże  się  bezpośrednio  z  właścicielem 
terenu. 
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  Polityka  zieleni  i  środowiska  składa  się  z  trzech  stref:  dominującej,  równorzędnej 
i współtworzącej.  Każda  z  nich  wchodzi  w  relacje  z  obszarami  zurbanizowanymi  a  wśród 
wspólnych  celów  jest  ochrona  drzew  i  bioróżnorodności  oraz  zwiększanie  powierzchni  zieleni 
i budowanie  błękitno‐zielonej  infrastruktury  podnoszącej  jakość  życia  mieszkańców.  We 
wszystkich  strefach  zieleni  ustalone  zostały  polityki  przestrzenne  określające  zasady 
kształtowania  środowiska  przyrodniczego  i  zieleni,  mające  na  celu  ochronę  i  zachowanie 
najważniejszych  elementów  poszczególnych  krajobrazów  miejskich  oraz  przede  wszystkim 
zachowanie ciągłego sytemu przyrodniczego.  

  Strefa  zieleni  dominującej  to  zielony  szkielet miasta,  który  tworzą  obszary  kluczowe  dla 
ochrony  wartości  przyrodniczych,  ciągłości  korytarzy  ekologicznych  i  zachowania 
bioróżnorodności oraz przewietrzania. Fragmenty strefy objęte są formami ochrony przyrody. Ta 
strefa to adaptacja miasta do zmian klimatu w skali makro. Strefa zieleni równorzędnej integruje 
i  stwarza  możliwości  współistnienia  człowieka  i  przyrody  na  obszarach  zabudowanych. 
Przenikając  tereny  mieszkaniowe  i  usługowe,  zieleń  stanowi  istotny  element  kształtowania 
fizjonomii  miasta,  podlega  wspólnym  zasadom  budowania  kompozycji  przestrzennej  i  jest 
płaszczyzną  kontaktów  społecznych.  Ta  strefa  to  adaptacja  miasta  do  zmian  klimatu  w  skali 
mikro.  Odpowiednik  tej  strefy  na  terenach  aktywności  gospodarczej  stanowi  strefa  zieleni 
współtworzącej. Pełni głównie funkcje izolacyjną, chociaż w przypadku współczesnych inwestycji 
przemysłowych kontekst zieleni uznaje się za walor i traktuje z poszanowaniem. 

  Zieleń bez granic to tworzenie ekosystemu Wrocławia poprzez jego ochronę, prawidłowe 
kształtowanie oraz zarządzanie przyrodą i środowiskiem miejskim.  
…”Zdrowe ekosystemy to podstawa każdej strategii na rzecz adaptacji do zmian klimatu.”… 

(Stavros Dimas, komisarz UE ds. środowiska) 

O autorze: 

Katarzyna	 Szymczak‐Pomianowska   jest Dyrektorem Departamentu Zrównoważonego Rozwoju 
Urzędu Miejskiego Wrocławia.  Odpowiada  za wdrażanie  działań  oraz mechanizmów mających  na  celu 
efektywną  adaptację miasta  do  zmian  klimatu, w  tym  rozwój  i  udostępnianie wrocławianom  terenów 
zielonych. Wnikliwie wsłuchuje się w głosy mające na celu wypracowanie takich rozwiązań, by Wrocław 
był  miastem  zielonym,  zdrowym  i  zadowolonym.  Od  kilku  lat  angażuje  się  w  dialog  z  mieszkańcami 
w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz konsultacji społecznych. Jako kobieta – aktywna 
prywatnie i zawodowo miłośniczka przyrody, jazdy na rowerze oraz miasta, w którym żyje. 

3.  Projektowanie  budynków  w  sytuacji  zmieniającego  (ocieplającego)  się 
szybko klimatu 

Autor: 	dr 	inż . 	Arkadiusz 	Węglarz 	

  Analiza zmian klimatycznych wskazuje na stopniowe ocieplenie klimatu w Polsce. Wzrost 
średniej rocznej temperatury powietrza o ok. 1oC, z jednoczesnym wzrostem jej zmienności nie 
wykluczają występowania temperatur poniżej zera. Choć liczba dni z temperaturami ujemnymi 
będzie  malała,  nie  można  wykluczyć  znacznych  spadków  temperatury  w  okresach 
krótkotrwałych  i  częste  przejścia  przez  zero.  Zamarzanie  i  odmarzanie  będzie  szkodliwe 
w szczególności  dla  porowatych materiałów  budowlanych, w  tym  powierzchni  otynkowanych. 
Jednocześnie w lecie wydłużą się okresy z pogodą słoneczną, bardzo wysokimi temperaturami, 
powodującymi  długotrwałe  upały.  Wzrost  temperatur  i  wilgotności  pogorszy  komfort 
przebywania  w  budynkach  i  wpłynie  na  rozwój  grzybów  i  pleśni  w  ich  wnętrzu.  Letnie  fale 
upałów spowodują niebezpieczny wzrost temperatur w mieszkaniach, zwłaszcza na najwyższych 
kondygnacjach  a  większe  promieniowanie  UV  wpłynie  także  na  szybsze  niszczenie  fasad 
i dachów. Rozpatrując wpływ ocieplania  się  klimatu na budownictwo należy wziąć pod uwagę 
zmiany  związane  ze  wzrostem  temperatury  i  nasłonecznienia,  zwiększeniem  ilości  opadów 
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i wilgotności  w  miesiącach  zimowych,  a  także  częstsze  występowanie  ekstremalnych  zjawisk 
pogodowych,  takich  jak  silne  wiatry  (huragany)  i  powodzie.  Wymienione  oddziaływania  na 
budynek wpłyną na zasady jego projektowania.  

Zasady projektowania budynków w warunkach zmian klimatycznych 

  Biorąc pod uwagę  fakt,  że  czas  życia budynków planowany  jest na ok. 50‐100  lat należy 
stosować trwałe materiały i nowoczesne technologię mające na celu poprawę izolacji budynków 
i  zmniejszenie  nasłonecznienia  w  okresach  letnich  (systemy  wentylacyjne,  klimatyzacyjne 
i odpowiednie systemy grzewcze). W procesie budowy należy używać materiałów odpornych na 
wilgoć, korozję, grzyby i pleśnie, a także na częste zamarzanie i rozmarzanie oraz na zwiększone 
promieniowanie  słoneczne.  Szczególne  ekstremalne  zjawiska  klimatyczne  wpływają  na  stan 
betonu,  z  którego  powstaje  większość  współczesnych  konstrukcji.  Zjawisku  niszczenia  betonu 
można  przeciwdziałać  poprzez  pokrycie  warstwy  wierzchniej  specjalną  powłoką 
przeciwdziałającą  zawilgoceniu  konstrukcji  i  jej  niszczeniu  w  przypadku  nagłej  zmiany 
temperatury  i  powstaniu  zlodowaceń  powodujących  spękania.  Stosuje  się  również  specjalne 
dodatki  do  betonu  zwiększające  jego  mrozoodporność.  Wysokie  temperatury  powietrza 
w okresach  upałów  spowodują  konieczność  dłuższej  i  intensywniejszej  pielęgnacji  betonów, 
w tym  ich  schładzanie,  aby  nie  dopuścić  do  osłabienia  parametrów  wytrzymałościowych 
i mechanicznych. 

  Stopniowe  ocieplanie  klimatu  wpływa,  zgodnie  z  prognozami,  na  zmianę  ekosystemów 
znajdujących  się  na  terenie  Polski.  Wypieranie  drzew  iglastych  i  zastępowanie  ich  drzewami 
liściastymi doprowadzi do zastąpienia tradycyjnych drzew, takich jak sosna, świerk stosowanych 
jako źródło drewna budowlanego, drzewami liściastymi, co będzie trzeba uwzględnić w procesie 
projektowania  i  wykonawstwa  obiektów  budowlanych.  Pojawienie  się  nowych  szkodników 
biologicznych musi spowodować znalezienie i stosowanie nowych środków ochronnych drewna. 

  Spodziewając się narastania liczby pożarów wraz ze wzrostem susz w okresie lata, należy 
podjąć niezwłocznie działania  zwiększające bezpieczeństwo pożarowe budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych,  zespołów  tych  budynków,  budynków  i  obiektów  budowlanych  zagrodowych 
i gospodarczych  poprzez  podniesienie  klasy  odporności  pożarowej  ZL,  PM  i  IN  dla  tych 
budynków,  podniesienie  wymagań  dotyczących  klasy  odporności  ogniowej  elementów 
budynków  i  działania  profilaktyczne  uniemożliwiające  lub  utrudniające  rozprzestrzenianie  się 
pożarów z ekosystemów szczególnie na nienarażonych, na obszary zurbanizowane. 

  Wraz ze wzrostem liczby dni z upałami pojawi się duże ryzyko przegrzewania budynków w 
lecie.  Aby  zagwarantować  odpowiednią  jakość  środowiska  wewnętrznego  w  okresie  lata 
konieczna  będzie  optymalizacja  wielkości  otworów  okiennych,  szczególnie  na  południowej 
elewacji i stosowanie osłon przeciwsłonecznych. Do osłon przeciwsłonecznych zalicza się: 

- stałe elementy architektoniczne takie jak: okapy, balkony, daszki, gzymsy 
- ruchome zewnętrzne elementy architektoniczne, czyli: markizy, rolety, okiennice, żaluzje 

zewnętrzne itp. 
- wewnętrzne elementy przeciwsłoneczne, np. żaluzje 
- elementy zacieniające w przestrzeni międzyszybowej 
- zestawy  szybowe  o  zmiennej  charakterystyce  przepuszczania  promieniowania 

słonecznego,  zawierające  takie  elementy  jak:  szkło  refleksyjne  lub  przeciwsłoneczne, 
szkło  termotropowe,  szkło  fotochromatyczne,  szkło  elektrochromatyczne,  szkło 
ciekłokrystaliczne itp. 

- odpowiednio  zaprojektowana  roślinność, drzewa  i  pnącza okresowo  zielone nasadzone 
od strony południowej. 

  Dla  poprawy  klimatu  wewnętrznego  budynków  i  klimatu  ich  otoczenia  celowe  będzie 
stosowanie  na  dużą  skalę  dachów,  tarasów  i  ścian  zielonych  na  terenach  miejskich,  gdyż 
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niwelują  one  negatywne  skutki  urbanizacji,  redukują  smog  i  oddziaływanie  miejskiej  wyspy 
ciepła,  retencjonują  wody  opadowe  (przeciwdziałając  podtopieniom  w  czasie  intensywnych 
opadów deszczu), tłumią hałas, poprawiają estetykę budynków.  

  Zmiany  klimatu wymuszą  także  inne  podejście  do  zarządzania  energią w  budynkach.  Co 
prawda zmniejszy się zużycie energii związane z koniecznością ogrzewania budynków zimą, ale 
wzrośnie ilość energii niezbędnej do zachowania komfortu cieplnego latem. 

  Wydłużenie okresów z temperaturą powyżej zera, zmniejszenie ilości dni z temperaturami 
wyraźnie  ujemnymi  wydłuży  sezon  budowlany  i  umożliwi  prowadzenie  inwestycji,  także 
w teoretycznie mroźnych miesiącach zimowych, co może być jednym z nielicznych pozytywnych 
skutków  zmian  klimatycznych.  Zmiana  zasad  projektowania  budynków  wpłynie  na  sposoby 
przygotowania dokumentacji technicznej dla nowych i modernizowanych budynków. Konieczne 
będzie  szersze  używanie  programów  symulacyjnych,  metod  zintegrowanego  projektowania 
i powszechne używanie przez inżynierów techniki BIM. 

Podsumowanie 

  Choć  następuję  ocieplenie  klimatu,  to  nie  ma  obecnie  podstaw  do  podjęcia  działań 
prowadzących  do  obniżenia  wymagań  w  zakresie  izolacyjności  termicznej  budynków.  Wręcz 
przeciwnie,  ze  względu  na  istotny  wpływ  zużycia  energii  w  budownictwie  na  zmiany  klimatu 
(emisja gazów cieplarnianych przy produkcji energii do ogrzewania i chłodzenia) należy zaostrzyć 
wymagania  dotyczące  standardów  energetycznych  nowych  i  modernizowanych  obiektów. 
Celowym  wydaje  się  również  coraz  większe  zastosowanie  OZE  w  budownictwie  i  dążenie  do 
stawiania domów samowystarczalnych energetycznie.  

O autorze:  

Arkadiusz 	Węglarz  ‐ adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest doradcą 
Zarządu  ds.  Gospodarki  Niskoemisyjnej  w  Krajowej  Agencji  Poszanowania  Energii  S.A.  Pełni  funkcję 
wiceprezesa  Zarządu  Zrzeszenia  Audytorów  Energetycznych.  Autor  ekspertyz  dla:  Ministerstwa 
Gospodarki,  Ministerstwa  Finansów,  Ministerstwa  Środowiska,  Głównego  Inspektoratu  Ochrony 
Środowiska,  Polskich  Sieci  Energetycznych,  Ministerstwa  Infrastruktury,  NFOŚiGW.  Kierownik 
i wykonawca  projektów  realizowanych  w  ramach  Phare,  Save,  5PR,  6PR,  IEE  oraz  programów 
bilateralnych.  

4.  Zieleń w mieście ulic 

Autor: 	Bartosz 	Zimny 		

  Zieleń uliczna przeżywa swój  renesans. Choć ostatnie 3 dekady można scharakteryzować 
raczej jako lata zaniedbań w tej kwestii, to powoli daje się zauważyć, że zarówno mieszkańcy jak 
i  włodarze  miast,  zaczynają  mieć  bardzo  konkretne  oczekiwania  wobec  miejsca,  w  którym 
mieszkają. Ma to związek z wciąż  rosnąca świadomością,  że  infrastruktura danego miejsca ma 
nie tylko działać – ale też być estetyczna.  

  Gwałtowny  rozwój  infrastruktury  drogowej  powoduje,  że  łatwo  ulec  pokusie 
i podporządkować wygląd danej ulicy wyłącznie mediom  i  infrastrukturze podziemnej,  których 
de  facto nie widać. Przekłada to się również na to, że często czysta technologia dominuje nad 
innymi aspektami, które dla przeciętnego użytkownika mogą być (paradoksalnie) najważniejsze. 
Analizując  urbanistykę  polskich  miast  można  łatwo  wyjść  z  założenia,  że  dominującą  formą 
przestrzeni publicznej nie  jest park, czy plac miejski, ale właśnie ulica. To przy ulicach mieszka 
znakomita większość obywateli miast i jednocześnie to ulice stanowią największą powierzchnię 
użytkową, nad którą pieczę trzyma jeden zarządca.  

  Rozwiązaniem problemów,  jakie niosą za sobą min. „wyspa ciepła”, dokuczliwa akustyka 
czy pylenie, jest zieleń niska oraz wysoka (jest też rozwiązaniem stosunkowo najtańszym).Jednak 
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bardzo  często  sama  chęć  wprowadzenia  zieleni  zderza  się  z  wszelkiego  rodzaju  problemami 
natury technicznej, stąd konieczne są rozwiązania z pogranicza techniki i inżynierii.  

  Łódź  jest miastem szczególnym, gdyż  jest  jedynym dużym ośrodkiem miejskim w Polsce, 
nie posiadającym średniowiecznego rodowodu. Przekłada się to na stosunkowo niewielką liczbę 
placów,  znaczne  oddalenie  parków  od  samego  centrum  i  zdominowanie  jej  urbanistyki  przez 
gęstą sieć uliczną. Trwające obecnie procesy rewitalizacyjne, których jednym z głównych założeń 
jest m.in. wprowadzenie drzew do ulic wymagają specjalnych rozwiązań. Niekiedy są to działania 
wymagające  gruntownej  zmiany  filozofii  czym  powinna  być  ulica  i  w  jaki  sposób  ma  służyć 
mieszkańcom.  Czasami  rozwiązaniem  jest  zupełne  odwrócenie  proporcji  i  potraktowanie  ulicy 
jako przede wszystkim przestrzeni publicznej, a w drugiej kolejności arterii komunikacyjnej.  

O autorze:  

Bartosz 	 Zimny   –  architekt. W  latach 2013‐2016  związany  zawodowo z  Zarządem Dróg  i Transportu 
w Łodzi. Od 2016 r. pracuje w Zarządzie  Inwestycji Miejskich w Łodzi w Wydziale Architektury  i Zieleni. 
Opracował koncepcję modernizacji łódzkich ulic na ulice typu woonerf. Autor oraz współautor projektów 
pierwszych  woonerfów  w  Łodzi.  Interesuje  się  przede  wszystkim  wpływem  przestrzeni  publicznej  na 
mieszkańców miasta. 
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1.  Gospodarowanie wodą w Budapeszcie  

Autor: 	Tibor 	Racz 		

  Gospodarka wodą w Budapeszcie jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Obejmuje takie 
obszary jak: zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, zarządzanie opadami deszczu i ochrona 
przeciwpowodziowa.  

  Budapeszt  zaopatrywany  jest  w  wodę  z  rzeki  Dunaj.  Przy  aluwialnym,  piaszczysto‐
żwirowym  korycie  rzeki,  można  w  prosty  sposób  pozyskać  wodę  pitną  za  pomocą  techniki 
filtrowania  bankowego.  Tak  zgromadzona  woda  przekazywana  jest  bezpośrednio  do  studni 
nadrzecznej i dezynfekcji.  

  Jakość i  ilość wody zależy od poziomu wody w Dunaju. W przypadku wysokiego poziomu 
większa  część  studni  musi  zostać  czasowo  zamknięta,  a  jakość  wody  nie  jest  korzystna. 
W okresie  niskiego  poziomu  Dunaju,  ilość wody  spada,  a  jakość wody  staje  się  zła,  ponieważ 
w odwiertach  pojawia  się  woda  z  głębszych  warstw,  która  nie  poddaje  się  naturalnemu 
filtrowaniu.  Tak  więc  produkcja  wody  pitnej  jest  zagrożona  zarówno  w  czasie  powodzi,  jaki 
i suszy.  

  W  przeszłości  Budapeszt  był  często  zalewany,  głównie  na  wiosnę  oraz  w  lecie. 
Wczesnowiosenne  powodzie  spowodowane  były  przepływem  wielkich  kawałków  lodu  oraz 
topnieniem śniegu, a także kształtem rzeki – wąskie zakręty. Szybka urbanizacja ostatnich dwóch 
stuleci  spowodowała  większą  ekspozycję  na  powódź.  Po  katastrofalnej  powodzi  w  1838 r. 
podjęto  działania,  mające  na  celu  zniwelowanie  zagrożeń  powodziowych.  Rzeka  została 
pogłębiona, skorygowana, poszerzona, co zmniejszyło częstotliwość zatorów lodowych. 

  Obecnie w dobie zmian klimatu obserwujemy inne zjawiska pogodowe, które mają wpływ 
na Dunaj. Ekstremalne opady powodują na mniejszych przepływach gwałtowne powodzie. Małe 
rzeki  są  wyjątkowo  wrażliwe  na  intensywne  opady  deszczu.  Średnie  roczne  opady 
w Budapeszcie wynoszą  530‐550 mm. Maksymalne  opady  jednego  dnia wynosiły  140 mm we 
wczesnych  latach pięćdziesiątych,  a od 1901  roku w niektórych  częściach miasta odnotowano 
kilka opadów o wysokości 80‐120 mm. 
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  Rosnąca powierzchnia  zabudowy  zwiększa  spływ, więc powodzie  stają  się  coraz bardziej 
intensywne, wysokie i zagrażają zurbanizowanym terenom. Dlatego też, w dobie zmian klimatu 
należy  zadbać o ochronę przeciwpowodziową  rzek. W przypadku opadów nie ma skutecznego 
sposobu  operacyjnego  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego,  bez  wystarczającej  profilaktyki 
nie można uniknąć szkód. 

  Zapobieganie  powodziom  musi  być  częścią  nowych  strategii  użytkowania  gruntów. 
Potrzebna  jest  zielona  infrastruktura  wokół  rzek,  a  to  zapotrzebowanie  może  być  również 
czynnikiem  przyspieszającym  rozwój  inwestycji  przeciwpowodziowych.  Obecne  systemy 
odwadniające Budapesztu nie są wystarczające. Oznacza to, że w każdej części miasta może być 
powódź. Zdolność odprowadzania wody deszczowej zależy od poziomu Dunaju: jeśli występuje 
wysoka  woda,  deszczówka  może  być  pompowana  do  Dunaju,  ale  jego  pojemność  jest 
ograniczona. Zastosowanie tradycyjnego drenażu wydaje się nieuniknione.  

  Pojawia  się  pytanie,  w  jaki  sposób  częstotliwość  intensywnych  opadów  zmieni  się 
w przyszłości wraz ze zmianą klimatu? Co się stanie, jak zmieni się klimat?  

  Z  punktu widzenia  ekspozycji  hydrologicznej  konieczne  jest  odróżnienie  lokalnych  zmian 
od  regionalnych  zmian  w  dorzeczu  Dunaju.  Roczne  opady  pozostają  podobne  do  wartości 
bieżącej,  ale  średnie  sezonowe  ulegną  zmianie.  Opady  zimowe  będą  rosły,  ale  zmniejszy  się 
udział  śniegu.  Oznacza  to,  że  wyższe  poziomy  wody mogą  występować  w  sezonie  zimowym. 
Wiosna i lato będą bardziej suche. Pory deszczowe będą krótsze i bardziej intensywne. Oznacza 
to, że powodzie będą mniejszym zagrożeniem na Dunaju w Budapeszcie, ale niski poziom wody 
będzie częstszy. Jesień będzie natomiast nieco bardziej mokra.  

  Jeśli  chodzi  o  lokalny  klimat,  zmiany,  których  oczekiwano,  wydają  się  podobne:  spadki 
wiosenne i letnie będą mniejsze, podczas gdy zima będzie coraz bardziej wilgotna.  

  Ograniczanie  skutków  zmiany  klimatu  jest  ważnym  zadaniem  na  przyszłość.  Problem 
powodzi można rozwiązywać poprzez rozwój wałów przeciwpowodziowych, praktycznie obecne 
przepisy mogą zapewnić wystarczający poziom ochrony.  

  Zadanie  polega  na  opracowaniu  podobnego  systemu  kontroli  powodzi  dla  miasta, 
wzmocnienia  tych wałów,  które  nie  są wbudowane w  środek  regulacji.  Błyskawiczna  kontrola 
przeciwpowodziowa wymaga nowego sposobu myślenia, wspólnego rozwiązania, które połączy 
ochronę  przyrody  z  inwestycjami  przeciwpowodziowymi,  z  rewitalizacją  rzeki  i  budową 
zbiorników.  

  Poradzenie  sobie  z  powodziami  wymaga  opracowania  systemów  odprowadzania  wody 
deszczowej, głównie na obrzeżach Budapesztu, gdzie pierwotne użytkowanie gruntu pozwoliło 
na wchłanianie wody, ale rozwój miast to uniemożliwia.  

  Plany  rozwoju  urbanistycznego  Budapesztu  ("Budapeszt  2020"  i  "Budapeszt  2030") 
proponują  otwarcie  miasta  w  kierunku  Dunaju  i  mniejszych  rzek  tego  miasta  jako  narzędzie 
łagodzenia skutków zmian klimatu.  

  Ważnym  celem  ochrony  przeciwpowodziowej  Budapesztu  jest  rozwój  systemu  ochrony 
przeciwpowodziowej  ze  szczególnym  uwzględnieniem  nowej  regulacji  poziomów  powodzi 
opartej na modelowaniu numerycznym.  

O autorze:  

Tibor 	Ferenc 	Racz  urodził się w 1967 r. w Budapeszcie, w 1991 r. ukończył inżynierię wodną. Przez 
lata pracował jako projektant w zakresie drenażu opadów i ochrony przeciwpowodziowej. Od 2008 roku 
kieruje Działem Ochrony Przeciwpowodziowej w Budapeszcie. 
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2.  PANDa ‐ Polski Atlas Natężeń Deszczów a adaptacja miast do zmian klimatu 

Autor: 	Katarzyna 	Siekanowicz‐Grochowina	

  Przestrzeń  zurbanizowana,  z  uwagi  na  cenność  zagospodarowania  i  wysoki  stopień 
uszczelnienia,  jest  szczególnie  wrażliwa  na  skutki  nawalnych  lub  długotrwałych  opadów. 
Miejskie systemy odwodnienia winny być zatem projektowanie i zarządzanie w taki sposób, by 
zapewnić  bezpieczeństwo  oraz  komfort  mieszkańców  i  ich  mienia.  To  podejście  wymaga 
dostarczenia wiarygodnej  i  aktualnej  informacji  o  natężeniach  deszczów. W  tym właśnie  celu 
powstaje projekt PANDa. 

  PANDa to Polski Atlas Natężeń Deszczów – zbiór aktualnych modeli opadowych, tworzony 
w ramach projektu prowadzonego przez RetencjaPL, we współpracy z Instytutem Meteorologii i 
Gospodarki  Wodnej,  przy  dofinasowaniu  Narodowego  Centrum  Badań  i  Rozwoju  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Inteligentny  Rozwój  2014‐2020.  Opracowanie  powstaje  w  oparciu 
o zapisy ze 100 stacji deszczomierzowych z lat 1986‐2015. Dane źródłowe o opadach pochodzą 
z Instytutu  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  i  poddane  zostały  trójetapowej  weryfikacji 
(quality  assurance),  mającej  zagwarantować  ich  wiarygodność.  W  tym  celu  wykorzystano 
następujące  źródła:  sumy  dobowe  opadów  rejestrowane  na  niezależnych  urządzeniach 
pomiarowych,  zapisy  warunków  synoptycznych  oraz  dane  o  opadach  z  sieci  radarów 
meteorologicznych POLRAD.  

  Modele  PANDa  opracowano  w  oparciu  o  maksima  opadowe  zarejestrowane 
w trzydziestoleciu (1986‐2015) wyznaczone dla czasów trwania: 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 
360,  720, 1080,  1440,  2160, 2880  i  4320 minut dla  każdej  ze  stu  stacji. W oparciu o wartości 
empiryczne  zarejestrowane  na  stacjach  opadowych,  dokonano  dopasowania  dwóch  rodzin 
modeli – tj. fizykalnych i probabilistycznych. Pierwsze cechuje mniej złożony formalizm. Zostały 
one  opracowane  dla  prawdopodobieństw  przewyższenia  10%,  20%,  50%  i  100%  (częstości 
odpowiednio: C=10 lat, C=5 lata, C=2 lat, C=1 rok). Modele probabilistyczne zaś dostępne są dla 
pełnego wachlarza prawdopodobieństw.  

  Docelowo, dzięki zastosowaniu metod geostatystycznych, modele opadowe PANDa będą 
dostępne  dla  przestrzeni  całego  kraju.  Na  obecnym  etapie  projektu  trwa  dobór  optymalnych 
metod interpolacji dla uzyskania spójnego przestrzennie modelu opadowego dla Polski. 

  Podkreślana  we  wstępie  potrzeba  wiarygodnej  i  aktualnej  informacji  o  natężeniach 
deszczów  zweryfikowana  została  poprzez  porównanie  empirycznych  wartości  maksimów 
opadowych z lat 1986‐2015, stanowiących podstawę modeli Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów 
z  wartościami  odpowiadających  im  estymat,  wyznaczonych  na  podstawie  dwóch  często 
stosowanych  w  praktyce  inżynierskiej  modeli  opadowych,  tj.  modelu  Błaszczyka  i  modelu 
Bogdanowicz‐ Stachý.  

  W  przypadku  modelu  Błaszczyka  zauważono  tendencję  do  niebezpiecznego  zaniżania 
estymowanych wartości natężeń deszczów miarodajnych względem wartości zaobserwowanych 
w zbiorze odpowiadających im maksimów, stanowiących trzon modelu PANDa [1]. 

  Z kolei w przypadku porównania wartości natężeń deszczów miarodajnych wyznaczanych 
na podstawie modelu Bogdanowicz – Stachý i wartości rzeczywistych z wielolecia 1986‐2015 dla 
prawdopodobieństw  10%  i  20%  i  dla  czasów  trwania  mniejszych  bądź  równych  od  4 h, 
zauważono, że model Bogdanowicz – Stachý wykazywał tendencję do zawyżania rzeczywistych 
natężeń deszczów miarodajnych. Dla pozostałych analizowanych prawdopodobieństw – tj. 50% i 
100%  wg  modelu  Bogdanowicz–Stachý  natężenia  deszczów  miarodajnych  były  niższe  od 
obserwowanych w wieloleciu. Ponadto teza Bogdanowicz – Stachý o podziale kraju na regiony 
opadowe  nie  znajduje  potwierdzenia  w  naturalnym  zróżnicowaniu  rzeczywistych  natężeń 
deszczów miarodajnych na obszarze całego kraju. [2] 
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  Powyższe porównania dowodzą konieczności opracowania i pilnego wdrożenia do praktyki 
inżynierskiej  aktualnych  modeli  opadowych  dla  obszaru  całej  Polski.  Należy  podkreślić,  że 
modele opadowe z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów służyć mogą zarówno  jako wiarygodny 
materiał wejściowy dla modelowania warunków hydraulicznych zlewni miejskich czy wytycznych 
do  projektowania  systemów  odwodnień,  ale  także  stanowić  mogą  podstawę  do  tworzenia 
modeli opadowych z adaptacją do zmian klimatu w okresie perspektywicznym.  

  Do  tej  pory,  na  potrzeby  zarządzania  i  projektowania  systemów  odwodnień,  dane 
z Polskiego  Atlasu  Natężeń  Deszczów  wykorzystano  w  praktyce  m.  in.  w  Poznaniu,  Łodzi, 
Gliwicach, Rumii, Częstochowie i Słupsku. 
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O autorze:  

Katarzyna	 Siekanowicz‐Grochowina   –  doktorantka  na  Wydziale  Inżynierii  Środowiska 
Politechniki  Wrocławskiej.  Zawodowo  zajmuje  się  systemami  informacji  geograficznej  (GIS), 
współautorka  Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów  (PANDa).  Związana  zawodowo  ze  spółką  RetencjaPL 
Sp. z o.o. oraz Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. 

3.  Zielono‐niebieski pakiet 

Autor: 	Jacek 	Zalewski 	

  Co  jest  potrzebne,  aby  w  skali  miasta  móc  wdrożyć  zielono‐niebieskie  rozwiązania, 
sprzyjające  adaptacji  do  zmian  klimatu  i  ograniczające  nagły  odpływ  wód  deszczowych?  Jak 
przygotować urząd do takiego działania i kto powinien brać w tym udział? Wbrew pozorom nie 
są  to  łatwe  pytania.  Uzyskanie  rozmachu  w  działaniach,  aby  ilość  realizowanych  drobnych 
projektów  dała  faktyczne  efekty,  wymaga  zaangażowania  ze  strony  wielu  zainteresowanych. 
Skoordynowanie  prac w  ramach  urzędu  także może  nastręczać  trudności,  gdyż  przez  ostatnie 
lata utrwalił się sposób postępowania oparty o uproszczone metody działania, często w reakcji 
na potrzeby  skutecznego wydatkowania pieniędzy unijnych. Przykładowo  zmiana podejścia do 
budowy  dróg  osiedlowych,  dróg  dojazdowych  do  posesji,  a  nawet  dróg  o  wyższej  kategorii 
przebiegających  przez miasto  natrafia  na  opór wynikający  z  przyzwyczajeń  i  ambicji  włodarzy 
oraz  mieszkańców,  ale  także  z  metod  działania  instytucji.  A  czy  łatwo  wykonać  fontannę 
wykorzystującą  wody  deszczowe? Warto  skupić  się  na  takich  rozwiązaniach,  które  w  krótkim 
czasie mogą wytworzyć modę na  rozwiązania  zielono‐niebieskiej  infrastruktury, niemal  tak  jak 
pojawiła się moda na bieganie czy moda na zdrowe żywienie lub używanie rowerów w mieście. 
  Zaangażowanie  w  promocję  tych  rozwiązań,  przy  dobrze  przemyślanej  strategii 
i określeniu osiągalnych celów, na pewno przyniesie dobre rezultaty. Nie należy spodziewać się 
jednak,  by  efekty  przyszły  szybko  i  mogły  w  krótkim  czasie  być  porównywalne  do  ściśle 
technicznych metod  przeciwdziałania  podtopieniom w mieście  lub  zbyt  częstym  zrzutom wód 
deszczowych  do  odbiorników.  Ponieważ  zielono‐niebieska  infrastruktura  i  dążenie  do 
„rozszczelnienia”  powierzchni  miast  jest  długofalowo  najbardziej  sensowną  strategią, 
przygotowanie  instrumentów  jej  wdrażania  powinno  być  naturalną  konsekwencją  tworzenia 
planów  adaptacji  do  zmian  klimatu.  W  prezentacji  na  kilku  przekładach  omówiono  ważne 
elementy  efektywnego  podejścia  do  wprowadzania  zielono‐niebieskiej  infrastruktury  w  skali 
miasta. 
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O autorze:  

Jacek 	Zalewski 	– absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, obecnie kieruje 
biurem firmy Arup w Krakowie, zajmując się głównie gospodarką wodną. Jego doświadczenie obejmuje 
cały  cykl  przygotowania  inwestycji,  w  tym  związanych  z dofinansowaniem  ze  źródeł  UE 
i międzynarodowych  instytucji  finansujących.  Od  ponad  10  lat  zaangażowany  w  projekty  związane 
z ochroną przed powodziami i podtopieniami oraz ich powiązaniem z planowaniem przestrzennym miast. 
Współautor  projektów  przygotowujących  miasta  do  zrównoważonego  gospodarowania  wodami 
opadowymi  i  roztopowymi.  Prowadzi  szkolenia  z  gospodarowania  wodami  deszczowymi  na  terenach 
zurbanizowanych,  jest  również  prezenterem  na  konferencjach  o  tej  tematyce  (Stormwater  Poland, 
Retencja 2050+, Adaptcity, GWOR Zakopane). 

4.  Realizacja dachów zielonych, zgodnie z wytycznymi DAFA 

Autor: 	Witold 	Okoński 	 	

  Stowarzyszenie  DAFA,  poprzez  nawiązanie  współpracy  członkowskiej  z  FLL,  zakupiło 
licencję  i  pozyskało  prawo  do  wydania  w  języku  polskim  „Wytycznych  do  projektowania, 
wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych ‐ Wytycznych dla dachów zielonych”. 

  Opracowanie stanowi realizację jednego z zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie 
DAFA w 2006  roku – podnoszenia kultury projektowej, wykonawczej  i eksploatacyjnej dachów 
płaskich.  Jako  członek  prestiżowych,  międzynarodowych  stowarzyszeń  branżowych  IFBS 
(Związek  Przemysłowy  Lekkiego  Budownictwa  Stalowego),  IFD  (Międzynarodowa  Federacja 
Dekarzy)  i  FLL  (Stowarzyszenie  Badania,  Rozwoju  i  Kształtowania  Krajobrazu)  w  wydawanych 
publikacjach DAFA przekazuje  informacje  techniczne  i  stan wiedzy  na  podstawie  doświadczeń 
krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie, uzupełniając je 
o uwarunkowania i doświadczenia branży w Polsce. 

  Wytyczne  FLL  są  zbiorem  zaleceń  oraz  norm  określających  wymagania  techniczne  oraz 
parametry  dla  materiałów  wykorzystywanych  do  budowy  dachów  zielonych.  Stanowią  punkt 
odniesienia  dla  projektowania,  wykonywania  oraz  pielęgnacji  dachów  zielonych  w  większości 
krajów Europy i świata oraz uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.  

  Zgodnie  z  umową  licencyjną  polskie wydanie  bazuje  na wiernym  tłumaczeniu  publikacji 
„Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“ z języka niemieckiego 
jako  źródłowego,  a  dodatkowo  zostało  rozszerzone o opracowane przez DAFA  i  zamieszczone 
w Załączniku  nr 4  zestawienie  przepisów  stosowanych  w  warunkach  polskich.  W  tekście 
pozostawiono powołania na normy niemieckie (DIN) oraz cytaty z innych przepisów niemieckich. 
Jeżeli  funkcjonuje  norma  PN‐EN  zamiast  DIN  (o  tym  samym  numerze),  to  w  miejsce 
oznakowania  DIN  wprowadzono  oznakowanie  PN‐EN  (np.  zamiast  DIN  EN  12056–3  jest 
w tekście  PN‐EN  12056–3).  W  nawiasach  kwadratowych  znajdą  Państwo  odniesienia  do 
Załącznika nr 4, a wszelkie uzupełnienia do tekstu źródłowego dotyczące uwarunkowań polskich 
zostały zaznaczone kursywą.  

  Cytowane w podręczniku zbiory zasad zawarte w normach są nazywane wiedzą techniczną 
i  są  niezbędne  do  stosowania  niniejszych  wytycznych.  Czas,  w  którym  powstało  niniejsze 
opracowanie  zbiegł  się  ze  zmianami  w  prawie  wynikającym  z  konieczności  ujednolicenia 
funkcjonowania wspólnego  rynku  europejskiego,  zarówno w  zakresie właściwości  użytkowych 
wyrobów  budowlanych,  jak  i  identycznych  metod  badawczych.  Wyszukiwanie  norm,  według 
oznaczeń zawartych w tekście podstawowym, będzie utrudnione i niekiedy wręcz nieskuteczne. 
Dlatego  też  zespół  redakcyjny  przygotował  zamienny,  aktualny  zbiór  zasad  zawarty  w  spisie 
norm w pkt 4.3 wspomnianego Załącznika nr 4. 
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  W  prace merytoryczno‐redakcyjne  nad  opracowaniem wytycznych  zaangażowani  zostali 
niezależni eksperci oraz zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej Dachy Zielone, na który składają 
się praktycy reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA. 

  Intencją  zespołu  opracowującego  polskie  wydanie  wytycznych  było  odwołanie  się  do 
metod  analitycznych  stosowanych w warunkach  krajowych  do  oceny  jakościowej  substratów. 
Stosowane  w  Polsce metody  analityczne,  zwłaszcza  chemiczne  (metody  badań  fizycznych  dla 
podłoży  sypkich  są  stosowane  w  krajach  UE  obligatoryjnie),  wykorzystywane  do  oceny 
zasobności  podłoża  w  składniki  pokarmowe  różnią  się  od  tych  stosowanych  w  Niemczech. 
Odwołanie  się  do  metod  badawczych  oraz  zalecanych  zawartości  składników  pokarmowych 
w substratach  dla  zazieleń  intensywnych  i  ekstensywnych  może  być  przydatne  w  naszych 
warunkach do oceny jakościowej substratów polecanych na dachy zielone. 

  Dodatkowym  elementem  polskiego  wydania  wytycznych  jest  niemiecko‐polski  słownik 
terminów  branżowych,  zamieszczony  w  Załączniku  nr  5.  Słownik  zawiera  317  niemieckich 
terminów wraz z  ich odpowiednikami w  języku polskim  i obejmuje słownictwo specjalistyczne, 
które wystąpiło w wytycznych oraz cytowanych normach. Dla ułatwienia poszukiwań dowolnego 
wyrazu zostały one ułożone w porządku alfabetycznym. Słownik jest adresowany do wszystkich 
osób  zainteresowanych problematyką  tej  dyscypliny, może być  przydatny podczas  korzystania 
z norm  i  opracowań  branżowych,  a  także  z  niemieckojęzycznej  literatury  fachowej  oraz 
systemów informacyjnych z niemieckim interfejsem użytkownika.  

  Wykorzystanie  w  praktyce  wiedzy  z  niniejszych  wytycznych  będzie  miało  wpływ  na 
poprawę  jakości  projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji  dachów  zielonych.  Tym  samym 
przyczyni się do zwrócenia większej uwagi na wybór dostępnych rozwiązań na etapie projektu 
i budowy,  a w  eksploatacji  na  potrzebę  przeprowadzania  zabiegów pielęgnacyjnych  i  kontroli, 
szczególnie  w  pierwszych  latach  funkcjonowania  zazielenionego  dachu.  To  z  kolei  umożliwia 
realizację  założeń  projektanta  dachów  zielonych  dotyczących  zapewnienia  przez  lata  trwałego 
efektu oraz funkcjonalności rozwiązania. 

  Stowarzyszenie  FLL  wydało  w  2018  r.  nowelizację  „Wytycznych  dla  dachów  zielonych”, 
które są w trakcie opracowania w wersji polskiej przez Stowarzyszenie DAFA. 

O autorze:  

Witold 	 Okoński   posiada  doświadczenie w  branży  dachowej  od  1983  r.,  pracując  zarówno w firmie 
wykonawczej,  jak  i  w  przemyśle  w  Niemczech,  a  od  kilku  lat  również  w  Polsce.  Obecnie  zajmuje 
stanowisko Area Managera na kilka krajów Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Carlisle Construction 
Materials  GmbH.  Prezes  DAFA  w  latach  2012‐2018.  Członek  Zespołu  Redakcyjnego  „Wytycznych  dla 
dachów zielonych”.  
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1.  Rola  zobrazowań  satelitarnych  w  określeniu  zmian  zachodzących 
w przestrzeni miejskiej na przykładzie m.st. Warszawy 

Autor: 	Wojciech 	Kiryła 	

  Przedmiotem  opracowania,  wykonanego  przez  Instytut  Geodezji  i  Kartografii  w  ramach 
współpracy przy tworzeniu projektu „LIFE_ADAPTCITY_PL – przygotowanie strategii adaptacji do 
zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej  

i  partycypacji  społecznej”,  było  wykonanie  analiz  dotyczących  przedstawienia  zróżnicowania 
powierzchni  przepuszczalnych  i  nieprzepuszczalnych  dla  wód  opadowych, map  zróżnicowania 
gęstości  zabudowy  dla  różnych  części  miasta,  zmienności  pod  względem  jakości  jak  i  stanu 
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terenów  zielonych  oraz  przygotowanie  kompozycji  zdjęć  satelitarnych  prezentujących 
temperaturę powierzchni oraz poziom albedo dla miasta st. Warszawy. 

  Wymienione  wyżej  analizy  zostały  przeprowadzone  na  podstawie  serii  zobrazowań 
satelitarnych  amerykańskich  satelitów  Landsat  5  TM  –  Thematic  Mapper  (wprowadzony  na 
orbitę w  roku  1984)  oraz  Landsat  8 OLI  – Operational  Land  Imager wystrzelony w  roku  2013 
(obydwa  sensory  charakteryzuje  rozdzielczość  przestrzenna  –  rozmiar  pojedynczego  piksela, 
30m  oraz  rozdzielczość  czasowa  –  czas  rewizyty  nad  tą  samą  orbitą  16  dni).  Dane  służące 
wyznaczeniu  i  opracowaniu  powierzchni  przepuszczalnych  oraz  nieprzepuszczalnych  zostały 
wykonane na podstawie  zdjęć wykonanych przez  satelity  IRS‐P6 o  rozmiarze od 5,8m do 20m 
(indyjski,), oraz RapidEye o rozdzielczości 5m. 

  Dodatkowym źródłem informacji były dane opracowane w ramach projektu COPERNICUS 
GIO  Land  Monitoring,  będącego  kontynuacją  zrealizowanych  przez  Europejską  Agencję 
Środowiska  (EEA)  projektów:  CORINE  Land  Cover  CLC1990,  CLC2000,  CLC2006,  CLC2012  oraz 
Urban  Atlas  2006  w  ramach  7  Programu  Ramowego  Unii  Europejskiej,  którego  celem  było 
opracowanie  szczegółowych map użytkowania  terenu  dla  obszarów miast  na  podstawie  zdjęć 
satelitarnych. W wyniku projektu powstały mapy dla 305 miast europejskich. Kryterium wyboru 
miast była wielkość populacji (m.in. 100 000 mieszkańców). Dla Polski opracowane zostały mapy 
dla 10 aglomeracji miejskich. 

  Analizy  dotyczące  zmian,  jakości  i  stanu  terenów  zielonych,  temperatury  powierzchni 
miasta  oraz  zmian  współczynnika  albedo  przeprowadzono  dla  lat  2002‐2014.  Do  analiz 
wykorzystywano zdjęcia wykonane w maju, czerwcu, sierpniu oraz wrześniu z uwagi na zmiany, 
jakie zachodzą zarówno w rozkładzie temperatury powierzchni, jak i stanu wegetacji roślin. 

  W  opracowaniu  wskazano  tendencję  zmian  (lub  ich  brak)  zarówno  we  współczynniku 
albedo,  temperatury  powierzchni  miasta  oraz  jakości  stanu  terenów  zielonych.  Dodatkowo 
przedstawiono  miejsca  największych  oraz  najciekawszych  zmian  wyżej  wymienionych 
parametrów w różnych częściach miasta.  

  W wyniku przeprowadzonych analiz powstały serie map prezentujących opisane powyżej 
obszary badań oraz zestawienia statystyczne (wraz z opisem) dotyczące m.in. obszarów parków, 
poszczególnych  dzielnic  czy  lasów na  terenie miasta  st. Warszawy. Dodatkowo  zasugerowano 
dalsze  analizy,  które mogłyby  dostarczyć  wielu  ciekawych  wyników  i  wskazać  dalsze  kierunki 
w przeprowadzaniu podobnych badań. 

O autorze:  

Wojciech 	 Kiryła   jest  absolwentem  Wydziału  Geografii  i  Studiów  Regionalnych  Uniwersytetu 
Warszawskiego. Studia ukończył w roku 2014 na specjalizacji Geoinformatyka i Teledetekcja, tytuł pracy 
magisterskiej  brzmiał:  „Cyfrowa mapa  geomorfologiczna  województwa  lubelskiego  w skali  1:  300  000 
z wykorzystaniem  metod  geoinformatycznych”.  Pracę  w  Instytucie  Geodezji  i Kartografii  rozpoczął 
w 2014. Interesuje się przede wszystkim wykorzystaniem narzędzi GIS w badaniach dotyczących zagrożeń 
środowiska oraz zmian, jakie zachodzą w obszarach zurbanizowanych. 

2.  Rotterdam Roofscape. Zielone dachy w Rotterdamie  

Autor: 	Marloes	Gout 		

  Miasto  Rotterdam  stoi  przed  rozmaitymi  wyzwaniami  ekologicznymi.  Zagęszczenie 
centrum miasta,  podnoszenie  się  poziomu morza,  zwiększone  opady,  stres  cieplny  w  okresie 
letnim  i  utrata  różnorodności  biologicznej  to  tylko niektóre  z  tych problemów. Pod względem 
gospodarki  wodnej  tradycyjne  rozwiązania,  takie  jak  wały  i  inne  zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe,  nie  są  wystarczające,  aby  zapobiec  powodziom  w  mieście.  Dlatego 
potrzebne są nowe rozwiązania.  
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  Jednym  z  takich  rozwiązań  jest  program  komunalnego  zielonego  dachu  ustanowiony 
w 2008  r.  W  ramach  projektu  przeprowadzano  kampanię  informacyjną  na  temat  korzyści 
zielonych dachów skierowaną do obywateli. Przyznano również dotacje tym, którzy zdecydowali 
się  na  budowę  zielonego  dachu  na  własnym  terenie.  Głównym  celem  programu  było 
zatrzymanie wody deszczowej,  co  zmniejszyło  spływ do  kanalizacji. W  czasie  trwania  projektu 
zauważono, że zielone dachy mogą łączyć wiele funkcji, od rekreacyjnej do miejsca wytwarzania 
zielonej energii poprzez zamontowanie na nich paneli słonecznych.  

  Od  2017  roku  program  zielonych  dachów  przekształca  się  w  "Wielofunkcyjny  program 
Rooftop". Połączenie funkcji oferuje zarówno korzyści publiczne (redukcja wody deszczowej do 
kanalizacji), jak i prywatne korzyści (przestrzeń rekreacyjna) dla użytkownika budynku. 

  Aby  przekonać  prywatnych  właścicieli  budynków  do  inwestowania  w  wielofunkcyjne 
dachy,  gmina  zainicjowała  projekt  LIFE  @  Urban  Roofs.  Zakłada  się  współpracę  pomiędzy 
prywatnymi  właścicielami  budynków  w  celu  stworzenia  projektów  pilotażowych  do  rozwoju 
dachu. W projekcie uczestniczą prywatny inwestor, dwie fundacje i władze miasta. Badany jest 
optymalny  stosunek  korzyści  publicznych  i  prywatnych  przy  funkcjonowaniu  dachów 
wielofunkcyjnych. Jednak głównym celem zamierzenia jest dostarczenie prywatnym inwestorom 
informacji na temat zalet wielofunkcyjnego użytkowania dachu. Pod koniec projektu dostępnych 
będzie  więcej  informacji  na  temat  wartości  inwestycji  w  działaniach  na  rzecz  klimatu.  Nowe 
formy współpracy i modele inwestycyjne zostaną zbadane i zrealizowane. 

  Projekt  jest  finansowany  przez  Unię  Europejską.  www.resilientrotterdam.nl, 
(www.rotterdam.nl/groenedaken and www.rotterdam.nl/wonen‐leven/urban‐roofs/ ) 

O autorze:  

Marloes 	 Dout   jest  konsultantką  ds.  zrównoważonego  rozwoju  w  gminie  Rotterdam  od  2014  roku. 
Ukończyła studia na Uniwersytecie Technicznym w Delft w ramach programu Master Industrial Ecology. 
Jej  zainteresowania  naukowe  koncentrowały  się  wokół  zielonych  dachów,  zwłaszcza  w  aspekcie 
wzmocnienia populacji pszczół w Holandii. Po ukończeniu studiów kontynuowała badania nad zielonymi 
dachami  dla  miasta  Rotterdam.  Obecnie  zajmuje  się  wdrażaniem  ekologicznych  i  wielofunkcyjnych 
dachów w kontekście adaptacji do zmian klimatu i transformacji energetycznej. Skupia się na kampaniach 
informacyjnych dla mieszkańców miast na na temat zrównoważonego rozwoju. 

3.  Realizacja  Programu  Ochrony  Powietrza  w  Krakowskim  Obszarze 
Metropolitalnym 

Autor: 	Daniel 	Wrzoszczyk	

  Program  Ochrony  Powietrza  dla  Województwa  Małopolskiego  (POP  WM)  nakłada  na 
samorządy  lokalne  szereg  obowiązków,  w  wyniku  których  ma  nastąpić  poprawa  jakości 
powietrza.  Program  jest  również  realizowany  przez  gminy  znajdujące  się  w  obszarze 
metropolitalnym  miasta  Krakowa  i  tworzące  Stowarzyszenie  Metropolia  Krakowska  (dalej: 
gminy SMK). Stowarzyszenie w  latach 2014‐2021 realizuje Strategię Zintegrowanych  Inwestycji 
Terytorialnych  (dalej:  Strategia  ZIT)  finansowaną  ze  środków  funduszy  europejskich  oraz 
środków własnych JST. Niniejszy artykuł prezentuje znaczenie funduszy europejskich w realizacji 
POP WM i zwiększenie koordynacji działań gmin na rzez poprawy jakości powietrza w Metropolii 
Krakowskiej.  

- Do  głównych  celów  POP WM,  które  powinny  zostać  zrealizowane  przez  gminy  SMK  do 
2023 r. należy zaliczyć:  
• Wymianę  lub  likwidację  istniejących  instalacji  na  paliwa  stałe  (od  2018  roku miasto 

Kraków około 8000, gminy SMK około 37 000 szt.) 
• Wyeliminowanie spalania odpadów 
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• Ograniczenie  emisji  z  transportu,  dzięki  zwiększeniu  efektywności  działania  sytemu 
transportu zbiorowego oraz rozbudowę infrastruktury rowerowej. 

- W  latach  2014‐2020  gminy  SMK  korzystają  ze  środków  funduszy  europejskich 
przeznaczonych  na  realizację  Strategii  ZIT.  Strategia  ta  jest  jednym  z  podstawowych 
narzędzi  finansowania  realizacji  POP WM  w  obszarze  metropolitalnym.  Łączna  wartość 
środków  europejskich  przeznaczona  na  działania  poprawiające  jakość  powietrza  wynosi 
ponad  300  mln  euro.  Do  głównych  obszarów  interwencji  funduszy  europejskich  należy 
zaliczyć:  
• Projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – zakładany 

efekt  to  zmniejszenie  zapotrzebowania  energetycznego  tych  budynków.  Osiągane 
oszczędności w  zużyciu energii uzależnione  są od modernizowanego obiektu  i mogą 
wahać  się  od  25%  do  nawet  80%,  co  pozwala  na  oszczędność  wydatków  na 
utrzymanie  budynku  średnio  od  kilkunastu  do  kilkudziesięciu  tysięcy  złotych w  skali 
roku.  Do  2021  roku  w ramach  poddziałania,  planuje  się  zmodernizować  ponad  sto 
budynków użyteczności publicznej z terenu 12 gmin SMK. 

• Projekty wspierające działania na rzecz likwidacji starych kotłów. Celem działania jest 
poprawa  jakości  powietrza,  poprzez  wymianę  starych  kotłów,  pieców  i  urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. W ramach tego działania, 
we  wszystkich  gminach  Metropolii  Krakowskiej,  realizowanych  jest  łącznie  28 
projektów,  które  obejmą  wymianę  ok.  6500  starych  pieców.  Dodatkowo, 
realizowanych  jest  szereg działań  informacyjno‐edukacyjnych służących podnoszeniu 
świadomości ekologicznej mieszkańców. 

• Projekty  służące  zmniejszeniu  emisji  z  transportu.  Wsparciem  objęte  są 
przedsięwzięcia  ukierunkowane  na  wzmacnianie  systemów  transportu  miejskiego, 
w tym  transportu  zbiorowego  na  obszarze  objętym  strategią  ZIT  (zakup  taboru 
autobusowego, węzły przesiadkowe, parkingi typu „park and ride”, ścieżki rowerowe). 

  Wsparcie w zakresie tego poddziałania, realizowane jest w 10 gminach KrOF. Do 2021 roku 
na terenie Metropolii powstanie 39 parkingów typu Parkuj i Jedź (P+R) na 3 249 miejsc. Drogi dla 
rowerów  i  ciągi  pieszo‐rowerowe  zostaną  wybudowane  w  10  gminach,  a  ich  łączna  długość 
będzie wynosiła 103,80 km. Ponadto, planowany jest zakup 197 ekologicznych, niskoemisyjnych 
autobusów  obsługujących  linie miejskie  i  aglomeracyjne.  Ze  środków  poddziałania,  powstanie 
także 47 parkingów dla rowerów na 1 158 miejsc. 

- Realizacja  projektów  wynikających  ze  Strategii  ZIT  przekłada  się  również  na  zwiększcie 
intensywności  i  jakości  współpracy między  urzędnikami  zaangażowanymi  we  wdrażanie 
projektów.  Należy  zauważyć,  że  realizacja  działań  wynikających  z  POP  WM  wymaga 
niejednokrotnie ich operacjonalizacji, dlatego współpraca i wymiana doświadczeń jest tak 
ważna w sprawnym wdrażaniu POP WM. Do wartych podkreślenia przejawów współpracy 
gmin SMK należy zaliczyć : 
• Wymianę wiedzy i dobrych praktyk – od lipca 2017 r. SMK organizuje „Forum na rzecz 

czystego  powietrza”  –  są  to  cykliczne  (comiesięczne)  spotkania,  na  których 
przedstawiciele  gmin  SMK  dyskutują  i  wymieniają  się  doświadczeniami  w  zakresie 
realizacji projektów/przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza. 

• Kontrole  spalania  odpadów  –  pracownicy  Urzędu  Miasta  Krakowa  oraz  Krakowskiej 
Straży  Miejskiej  przeprowadzili  szereg  szkoleń  i  warsztatów  dla  przedstawicieli  gmin 
SMK  oraz  lokalnych  Straży  Miejskich,  na  których  omawiano  szczegóły  prawne 
i organizacyjne prowadzenia kontroli. 

• Wspólne  akcje  promocyjne  –  niewątpliwym  sukcesem  gmin  SMK  było  opracowanie 
i realizacja  w  sezonie  zimowym  2017/18  wspólnej  kampanii  promocyjnej.  Właśnie 
wtedy,  opracowano  komunikaty  i  grafiki,  które  korespondowały  z  prowadzoną  przez 
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Miasto  Kraków  kampanią  na  rzecz  czystego  powietrza.  Strona www.wymienpiec.info, 
branding 16 autobusów aglomeracyjnych, spot informacyjny w TVP Kraków, informacje 
w prasie lokalnej oraz plakaty – to główne kanały, jakimi gminy zachęcały mieszkańców 
do wymiany pieca i nieużywania mułów i flotów węglowych.  

• Skoordynowane działania w zakresie inwentaryzacji – w 2015 r. w ramach opracowania 
Planów  Gospodarki  Niskoemisyjnej  przeprowadzono  pierwszą  inwentaryzację  kotłów 
na  terenie  gmin  metropolii.  W  2018  roku  planowane  jest  powtórzenie  działań 
inwetaryzacyjnych.  

• Komunikowanie norm jakości paliw – od lipca 2017 r., w całej Małopolsce obowiązuje 
zakaz  stosowania  mułów  i  fotów  węglowych  (Uchwała  Nr  XXXII/452/17  Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r.). W związku z tym, pracownicy 
urzędów gmin przeprowadzili akcję informacyjną w ponad 60 składach węgla. 

  Podsumowując,  poprawa  jakości  powietrza  wymaga  skoordynowanych  działań  wielu 
instytucji  publicznych,  jednak  bez  zaangażowania  mieszkańców  i  wzrostu  społecznej 
świadomości osiągnięcie wymiernych efektów będzie trwało wiele lat. Rosnące zainteresowanie 
mediów  problemem  jakości  powietrza  oraz  powstające  lokalne  ruchy  społeczne  zabiegające 
o poprawę  jakości  powietrza,  mogą  istotnie  przyczynić  się  do  wspierania  wysiłków  władz 
samorządowych  w  realizację  polityki  niskoemisyjnej.  Należy  jednak  pamiętać,  że  polityka 
niskoemisyjna  niejednokrotnie wymaga  zmiany  nawyków  i  postaw  ‐  co  często wydaje  się  być 
większym  problemem  niż  brak  środków  finansowych.  Dlatego  tak  ważne  jest  podejmowanie 
wspólnych wysiłków przez władze samorządowe, społeczność lokalną oraz media. 

O autorze:  

Daniel 	Wrzoszczyk  jest Dyrektorem Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, od 2008 
roku angażuje się w tworzenie i funkcjonowanie lokalnych partnerstw samorządowych oraz koordynację 
realizacji zintegrowanych strategii rozwojowych.  

4.  Zarządzanie  finansami  Miasta  w  kontekście  działań  adaptacyjnych  – 
przypadek Miasta Szczecin 

Autor: 	Iwona 	Bobrek 		

  Zarządzanie  finansami Miasta  należy  rozpatrywać  w  ramach  całego  sytemu  zarządzania 
daną jednostką samorządu terytorialnego (JST). Definicje zarządzania strategicznego podkreślają 
rolę  integracji  procesów  zarządzania  w  celu  osiągnięcia  lepszych  efektów  i  zapewnienia 
„systemowej  gwarancji  przetrwania  organizacji  w  krytycznie  istotnych  dla  przetrwania 
warunkach”1  Pomiędzy  kluczowymi  kategoriami  określającymi  zarządzanie  ukierunkowane  na 
przyszłość  takimi  jak:  różnorodność  i  elastyczność  oraz  zdolność  do  reagowania  na  otoczenie 
znajduje  się  również  adaptatywność2.  W  sektorze  publicznym  zarządzanie  strategiczne 
koncentruje  się  na  rozwoju  lokalnym,  a w szerszym  kontekście  na  rozwoju  regionalnym 
w dłuższym horyzoncie czasu3.  

  W Mieście  Szczecin  aktualna  „Strategia  Rozwoju4  określa  kierunki  i  cele  strategiczne  do 
2025  roku.  Misja  określona  w  Strategii  brzmi:  „Szczecin  miastem  otwartym  i  tolerancyjnym, 
atrakcyjnym miejscem do  życia  i  pracy – wspólnotą mieszkańców wykorzystującą do  trwałego 

                                                       
1 Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE. Warszawa 2001. 
2  Fudali  A.:  Czy możemy  planować,  zarządzać  i  kontrolować  przyszłością  organizacji  we współczesnych  czasach? 
w Wybrane aspekty zarządzania biznesem, red. Olszewski J., Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2015. 
3 Sierak J.: Zarządzanie strategiczne w  jednostkach samorządu terytorialnego, Myśl Ekonomiczna  i Polityczna nr 4 
(43), Warszawa 2013. 
4 ://bip.um.szczecin.pl/chapter_11124.asp?soid=8ED6AD35235F4C07B05B8D5F81CF4090 
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rozwoju  dziedzictwo  kulturowe,  walory  środowiska  przyrodniczego  oraz  nadbałtyckie 
i nadodrzańskie położenie”. 

  Długofalowa wizja Szczecina ujęta w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 została skorelowana 
ze  strategią  zarządzania  marką  ‐  Szczecin  Floating  Garden  20505,  której  wyznacznikiem  jest 
wizja Szczecina przyszłości. Strategia brandingowa stanowi wytyczne dla długofalowego procesu 
komunikowania się miasta jako marki z interesariuszami.  

  Warto zaznaczyć, że standardy kontroli zarządczej, która  jest obowiązkowym elementem 
zarządzania w JST określają, że: „jasne określenie misji może sprzyjać ustaleniu hierarchii celów 
i zadań  oraz  efektywnemu  zarządzaniu  ryzykiem”6.  Zgodnie  ze  standardami  należy  rozważyć 
możliwość  wskazania  celu  istnienia  JST  w  postaci  krótkiego  i  syntetycznego  opisu  misji, 
natomiast  cele  i  zadania  należy  określać  jasno  i  w  co  najmniej  rocznej  perspektywie;  a  ich 
wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników. 

  Model zarządzania strategicznego stosowany w Mieście przewiduje wykorzystanie takich 
narzędzi jak: wieloletni plan inwestycyjny (Wieloletni Program Rozwoju Miasta Szczecin), budżet 
zadaniowy, polityka finansowa oraz wieloletnia prognoza finansowa (WPF) oraz inne procedury 
Miasta. Istotą tego systemu jest spójność i nadrzędność celów strategicznych dla podejmowania 
decyzji  w  poszczególnych  obszarach.  W  konsekwencji  narzędzia  realizacji  Strategii  Miasta 
w sposób ciągły definiują kierunki inwestowania ograniczonych zasobów budżetowych, które są 
w stanie w największym stopniu przyczynić  się do  trwałego  rozwoju  społeczno‐gospodarczego 
Szczecina.  

  Wieloletni  plan  inwestycyjny  (Wieloletni  Program  Rozwoju  Miasta  Szczecin  –  WPRS) 
w przypadku  Miasta  Szczecin  obejmuje  aktualnie  zadania  inwestycyjne  na  lata  2018‐2022 
z perspektywą  do  2023  roku7.  Zadania  wykonywane  przez  JST  bardzo  rzadko  mają  charakter 
roczny, zazwyczaj na ich realizację potrzeba kilku lat.  

  Wieloletnie  planowanie  finansowe  jest  procesem,  w  wyniku  którego  określane  są 
możliwości  finansowe  gminy w długim  czasie8. Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  (WPF)  jest  to 
zestawienie  w  kilkuletniej  perspektywie  prognozowanych:  dochodów  własnych  i  pozostałych, 
przychodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz rozchodów. Jest to również plan działania 
określający sposoby finansowania oraz kolejność realizacji zadań. WPF określa wielkość środków 
dostępnych  na  podstawowe  dziedziny  działalności  JST  w  latach  przyszłych.  WPF  także 
dostosowuje wielkości i harmonogramy wydatków inwestycyjnych oraz przepływów pieniężnych 
związanych z ich finansowaniem do wymogu zachowania zdolności płatniczej JST. WPF określa: 
bezpieczny  poziom  zadłużenia,  wielkość  niezbędnych wydatków  operacyjnych  oraz wydatków 
przeznaczonych na obsługę  i  spłatę bieżących  i  planowanych  zobowiązań oraz  kwotę wolnych 
środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje. WPF usprawnia zarządzanie gospodarką 
finansową JST. 

  Określenie zamiarów inwestycyjnych w długoterminowej perspektywie czasowej, w ujęciu 
rzeczowym  oraz  finansowym,  pozwala  na  ocenę  zdolności  finansowej  JST  w  konfrontacji 
z potrzebami. Na podstawie opracowanych prognoz JST może podjąć w odpowiednim terminie 
starania  o  pozyskanie  środków  finansowych  ze  źródeł  zewnętrznych,  co  jest  istotnym 
warunkiem utrzymania wysokiego poziomu inwestycji. 

                                                       
5 http://www.szczecin.eu/marka/strategia_marki 
6 Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów 
z dnia 16 grudnia 2009 r. (poz. 84). 
7 http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50827.asp 
8  Cichocki  K.S.:  Rola  i  miejsce  Wieloletniego  Planowania  Finansowego  w  zintegrowanym  systemie  zarządzania 
gminą, w: Wieloletnie planowanie finansowe, red. Cichocki K.S., Municipium, Warszawa 2001 
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  Powiązanie  wieloletniego  planu  finansowego  z  budżetem  zadaniowym  umożliwia 
obliczenie  wskaźników  efektywności  gospodarowania  zasobami  finansowymi.  Istotą  budżetu 
zadaniowego  jest  zarządzanie  działalnością  gminy  poprzez  ujęcie  tej  działalności  w  zadania. 
Narzędzie  to  pozwala  na  lepszą  alokację  zasobów  finansowych  i  rzeczowych,  w  rezultacie 
właściwsze  zaspokojenie  potrzeb  mieszkańców.  Budżet  zadaniowy  odpowiada  postulatom 
ustawowym  w  zakresie  celowości  wydatkowania  środków  finansowych  gminy,  gdyż  wiąże 
konkretny  wydatek  z  zadaniem,  które  gmina  realizuje  na  rzecz  społeczności  lokalnej.  Budżet 
zadaniowy umożliwia także dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez 
układ  zadaniowy  budżet  staje  się  czytelny  i  przejrzysty.  Zapis  budżetu  w  formie  układu 
zadaniowego powoduje, iż jest on zrozumiały zarówno dla jego wykonawców, jak i dla radnych, 
mieszkańców  gminy  oraz wszystkich  interesariuszy.  Budżet  zadaniowy,  którego  podstawą  jest 
długofalowa strategia  rozwoju danej  JST  staje  się podstawowym  instrumentem zarządzania  tą 
jednostką9. 

  Podstawowym elementem kontroli zarządczej w administracji, wprowadzonej przepisami 
ustawy o finansach publicznych (ustawa) jest odpowiedzialność każdego kierownika jednostki za 
wdrożenie  i  monitorowanie  takich  elementów  kontroli  zarządczej,  aby  jednostka  osiągała 
wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Stosowanie 
metody  budżetowania  zadaniowego,  które  nie  jest  obowiązkowe,  zapewnia  prawidłową 
realizację  kontroli  zarządczej.  Wydaje  się,  że  JST,  które  tej  metody  nie  stosują  będą  miały 
trudności z wypełnieniem wymogów ustawy. 

  Strategiczne  podejście  do  zarządzania  miastem  i  wykorzystanie  narzędzi  zarządzania 
strategicznego  pozwala  na  efektywne  przydzielenie  zasobów  i  osiąganie  założonych  celów. 
W mieście wzrasta świadomość zagrożeń związanych ze zmieniającym się klimatem, co pozwala 
na  jasne  określenie  priorytetów. Dla  osiągnięcia  założonych  celów  kluczowym czynnikiem  jest 
spójność  dokumentów  realizacyjnych,  w  tym  dokumentów  związanych  z  zarządzaniem 
finansami. 

O autorze:  

Iwona 	Bobrek ‐ ekonomistka z wieloletnią praktyką w samorządzie lokalnym; obecnie na stanowisku 
Dyrektora  Wydziału  Zarządzania  Finansami  Miasta  w  Urzędzie  Miasta  Szczecin.  Absolwentka  MBA 
Uniwersytetu  Szczecińskiego;  ukończyła  kurs:  Urban  Management  Course  –  World  Bank,  Budapeszt, 
2001;  praktyk  controllingu  –  wieloletni  członek  Internationaler  Controller  Verein;  doradca  przy 
wdrożeniu  budżetu  zadaniowego.  Autorka  artykułów  z  dziedziny  finansów  publicznych:  budżetu 
zadaniowego, zdolności kredytowej, badania wiarygodności kredytowej – credit ratingu. 

                                                       
9 Jastrzębska M.: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2005. 
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Informacja o projekcie Adaptcity  

„Przygotowanie  strategii  adaptacji  do  zmian  klimatu  miasta 
metropolitalnego  przy  wykorzystaniu  mapy  klimatycznej  i  partycypacji 
społecznej”, www.adaptcity.pl 

 

Założenia 

Zmiany  klimatu  to  obecnie  jedno  z  największych  wyzwań  światowych,  jakiemu  ludzkość  musi  stawić 
czoła, aby nie dopuścić do nieodwracalnych zmian w niedalekiej przyszłości i uchronić przed nimi gatunek 
ludzki  i  Ziemię. Miasta  jako wielkie  skupiska  ludzi  są  szczególnie  narażone na  negatywne  skutki  zmian 
klimatu. W UE w miastach żyje obecnie 74% ludności, a w Polsce – 60%. 

Potrzebne są pilne działania na rzecz adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu globalnego. Obecnie 
przewiduje  się,  że  zmiany  klimatu  będą  postępować,  co  stawia  przed  miastami  znaczne  wyzwania. 
Nasilające się ekstrema pogodowe będą w szczególności objawiać się falami ciepła, powodziami, suszami, 
huraganowymi wiatrami coraz silniejszymi co do skali i coraz częstszymi. 

Celem  projektu  jest  zredukowanie  negatywnych  skutków  zmian  klimatu  dla  ekosystemu  Warszawy 
i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce. 

Cel był osiągany poprzez: 

- wsparcie Miasta Stołecznego Warszawy w opracowaniu strategii adaptacji do zmian klimatu przy 
zastosowaniu podejścia ekosystemowego 

- pobudzenie  aktywności władz,  administracji  i  służb miejskich na  terenach  zurbanizowanych do 
działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w oparciu o doświadczenia Warszawy 

- pokazanie  celowości  i  możliwości  wykorzystania  prognostycznych  map  klimatycznych  do 
budowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu 

- pogłębienie świadomości problemu globalnego, jakim są zmiany klimatyczne, wśród władz miast 
i zachęcenie ich do zaangażowania się w działania na szczeblu europejskim. 

Partnerzy projektu 

Projekt  jest  realizowany  przez  Instytut  na  rzecz  Ekorozwoju  w  partnerstwie  z  Miastem  Stołecznym 
Warszawa, Unią Metropolii Polskich (UMP) oraz Verband Region Stuttgart (Regionem Stuttgart). 

Instytut na rzecz Ekorozwoju odgrywa główną rolę jako inicjator projektu i jego 
koordynator. Instytut na rzecz Ekorozwoju od 25 lat zajmuje się propagowaniem 
i  wdrażaniem  zasad  oraz  rozwiązań  służących  zrównoważonemu  rozwojowi 
Polski.  W  swojej  działalności  kieruje  się  misją  budowania  pozytywnych  relacji 

między rozwojem społecznym i gospodarczym a ochroną środowiska  ( http://www.ine‐isd.org.pl/ ) 

Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  partner  projektu,  główny  beneficjent  działań 
projektowych.  W  ramach  Urzędu  Miasta  st.  Warszawy  za  realizacje  projektu 
odpowiedzialne jest Biuro Infrastruktury  ( http://infrastruktura.um.warszawa.pl/biuro‐
infrastruktury ) 

Unia  Metropolii  Polskich  (UMP)  –  partner  projektu,  organizacja  działająca  w  formie 
fundacji, zrzeszająca 12 największych polskich miast, powołana z inicjatywy prezydenta m. 
st.  Warszawy,  aby  realizować  partnerstwo  stolicy  Rzeczypospolitej  z  innymi  głównymi 
miastami  kraju.  Unia  Metropolii  Polskich  współtworzy,  wraz  z  innymi  organizacjami 

samorządu  terytorialnego  o  zasięgu  ogólnokrajowym,  stronę  samorządową  Komisji  Wspólnej  Rządu 
i Samorządu Terytorialnego  ( http://www.metropolie.pl/ ) 

Verband  Region  Stuttgart  –  partner  zagraniczny  projektu,  jednostka  samorządu 
terytorialnego  zajmująca  się  planowaniem  przestrzennym  na  poziomie  regionalnym, 
obejmująca  swoim  zasięgiem  obszar  metropolitalny  Stuttgart;  aktywnie  działająca 
w kwestii adaptacji do zmian klimatu  ( http://www.region‐stuttgart.org/ ) 
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Działania prowadzone w ramach projektu 

Opracowanie mapy klimatycznej Warszawy 

Mapa  klimatyczna,  a  właściwie  zestaw  map,  jest  niezbędnym  punktem  wyjścia  do  sformułowania 
strategii adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu. Opracowanie mapy pozwala rozpoznać i określić 
zagrożenia, jakie mogą zaistnieć przy prognozowanej skali zmian klimatu globalnego. 

Analiza przewidywanych  i  potencjalnych  skutków  zmian  klimatu dla Warszawy w perspektywie drugiej 
połowy  XXI  w.  dotyczyła  przede  wszystkim  takich  zjawisk  meteorologicznych  jak:  fale  upałów,  fale 
mrozów,  silny wiatr,  silne  opady  atmosferyczne, wskaźnik  UHI  określający wielkość wyspy  ciepła,  czyli 
różnicy temperatur między centrum miasta a jego przedmieściami.  

Mapa  obrazuje  przestrzenne  zróżnicowanie  ryzyka  klimatycznego  i  wynikające  z  nich  skutki  dla  ludzi, 
gospodarki  i  przyrody  –  w  wersji  profesjonalnej  i  popularnej.  Mapa  klimatyczna  została  opracowana 
w zespole  naukowym  pod  kierownictwem  prof.  dr  Elwiry  Żmudzkiej  z  Wydziału  Geografii  i  Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Mapy klimatyczne Warszawy znajdują się na stronach:  

http://adaptcity.pl/mapa‐klimatyczna‐warszawy/ 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=adaptcity 

Strategia adaptacji Warszawy do zmian klimatu  

Podstawą dla opracowania strategii była mapa klimatyczna Warszawy oraz analiza innych dokumentów 
miasta  pod  kątem  działań  ważnych  dla  adaptacji.  W  opracowaniu  strategii  zastosowano  podejście 
ekosystemowe  do  zarządzania miastem,  czyli  uznanie,  że  zarówno  przyrodnicze  jak  i  antropogeniczne 
komponenty  ekosystemu  miejskiego  świadczą  równorzędne  usługi  na  rzecz  mieszkańców  miasta. 
Zachwiana  równowaga  pomiędzy  komponentami  ekosystemu  miejskiego  wywołuje  nasilenie 
negatywnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu. 

Strategia  została  opracowana w  procesie  partycypacyjnym, w  którym uczestniczyły  różne warszawskie 
grupy społeczne (w szczególności osoby starsze i młodzież, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji 
pozarządowych,  przedsiębiorcy,  służby  miejskie,  administracja  miasta  itp.).  Inicjatywy  obywatelskie 
zostaną włączone do strategii przygotowanej przez administrację miasta. 

Cykl konferencji lokalnych dla władz i administracji polskich miast  

Informacje  o  prowadzonych  w  Warszawie  działaniach  na  rzecz  adaptacji  do  zmian  klimatu 
rozpowszechniano  wśród  władz  i  administracji  11  pozostałych  miast  metropolitalnych  zrzeszonych 
w UMP oraz w innych miastach poprzez: 

- cykl konferencji lokalnych (Klimatyczne Fora Metropolitalne) 
- zaangażowanie Unii Metropolii Polskich w działania projektu 
- międzynarodową konferencję ”Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”. 

Popularyzacja tematyki adaptacji do zmian klimatu  

Tematykę  konieczności  adaptacji  polskich  miast  do  zmian  klimatu  oraz  mapę  klimatyczną  Warszawy 
upowszechniano  zarówno  wśród  mieszkańców  i  mieszkanek  Warszawy  oraz  innych  miast,  jak 
i przedstawicielek  i  przedstawicieli  administracji  samorządowych  za  pośrednictwem  Internetu,  prasy 
lokalnej,  spotkań  w  terenie,  pokazów  filmu  edukacyjno‐szkoleniowego,  tablic  informacyjnych 
rozstawionych w przestrzeni miejskiej itp. 

Wizyta studyjna w Stuttgarcie dla przedstawicieli władz miejskich  

Odbyto wizytę studyjną w Stuttgarcie.  Jej celem było zapoznanie się ze stuttgarckimi rozwiązaniami na 
rzecz  adaptacji  do  zmian  klimatu  i  zachęcenie  przedstawicieli  największych  polskich  miast  do 
podejmowania  podobnych  działań.  Stuttgart  jest  jednym  z  europejskich miast,  które  posiada  strategię 
adaptacji do zmian klimatu sporządzoną na podstawie atlasu klimatycznego miasta. 
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English version of the Book of Abstracts 
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Preface 

Wojciech Szymalski, Ph.D., President of the Institute for Sustainable Development Foundation – 

the co‐ordinator of the ADAPTCITY project: “Preparation of a strategy for adaptation to climate 

change  of  the  city  of  Warsaw  with  the  use  of  city  climate  mapping  and  with  public 

participation.” 

We have been implementing the ADAPTCITY project since 2014. Today, in 2018, I can state with 

conviction that, jointly with representatives of the largest cities in Poland, we have gone through 

a rapid learning process when it comes to what the adaptation to climate change is. When we 

were  commencing our work, many people did not  even  realise  that  the  scope of  their activity 

was somehow connected with the adaptation to climate change. Today, I believe there are few 

people who do not acknowledge this fact. 

A  clear outcome of  this process  is  a  cycle of  11 Metropolitan Climate Forums, which we have 

held  in  11  largest  cities  in  Poland  since  2016.  Let  me  begin  with  Gdańsk,  where  a  system 

of rainwater  reservoirs has been developed,  preventing more  flooding after  heavy  rains. Next, 

there is Lublin with its electric trolleybus network, greatly improving the situation; Kraków which 

has been promoting low emission; Wrocław with new solutions supporting rainwater collection 

and creation of green roofs; Szczecin and Białystok enhancing their waste management systems; 

and Bydgoszcz, where water management has become a priority  for  the  local  authorities  and 

which is on its way to become a model solution across Poland. These are the issues in the context 

of climate change adaptation that Polish cities can already take pride in. 

The conference “Adaptation as a response of cities to climate change” finalizes our educational 

work with Polish city representatives. One  last  thing on our agenda  is drafting a guide to help 

adapt to climate change, based on the experience gained during the preparation of the Strategy 

for the adaptation to climate change by the City of Warsaw. But the conference itself shows that 

we  have  come  a  long way  and  that  we  have  achieved much  success  in  education  about  the 

adaptation to climate change. That  is why we would  like to take this experience of the  largest 

cities across Poland further. This conference book fosters, to a large extent, the solutions which 

have  been  effectively  implemented  in  Polish  cities.  Hopefully,  it  will  act  as  an  inspiration  for 

others to continuously improve the standard of living. 
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International conference  

“Adaptation as a response of cities to climate change” 

18 – 19 September 2018 at the Sobieski Hotel in Warsaw. 

 

 

The event is a joint effort of the Union of Polish Metropolises, the City of Warsaw, the Verband 

Region Stuttgart and the Institute for Sustainable Development. 

The main  objective  of  the  two‐day meeting  is  to  present  the  effects  of  the  project  executed 

since July 2014, entitled “Preparation of a strategy for the adaptation to climate change by the 

city  of  Warsaw,  with  the  use  of  city  climate  mapping,  and  with  public  participation” 

(abbreviated  as  “ADAPTCITY”),  financed  by  the  European  Commission  under  the  LIFE+ 

Programme,  and by  the National  Fund  for  Environmental  Protection  and Water Management 

(NFOŚiGW). 

The event is of an interdisciplinary and cross‐sector nature, with meetings being planned within 

a few thematic sessions. The first day sessions will cover climate change‐related threats to the 

natural  environment,  economy  and  society.  The  second  day's  theme  will  focus  mainly  on 

countering  the effects of  increasing  temperature  levels. During presentations  and workshops, 

we  will  discuss  the  topic  of  water  management  in  urban  areas,  as  well  as  the  organisation, 

administration  and  risk  management.  The  conference  panellists  are  scientists  and 

representatives  of  local  governments  of  the  largest  cities  across  Poland,  as  well  as  Eastern, 

Central and Western Europe. 

The conference has been prepared and financed within the project: “Preparation of a strategy 

for the adaptation to climate change by the city of Warsaw, with the use of city climate mapping 

and,  with  public  participation”  (abbreviated  as  “ADAPTCITY”),  financed  by  the  European 

Commission  under  the  LIFE+  Programme,  and  by  the  National  Fund  for  Environmental 

Protection and Water Management (NFOŚiGW). 
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Day	One	‒	18	September	

I. Session on threats to urban nature 

1.  Green and blue infrastructure in cities: the adaptation to climate change, 
and its importance to biodiversity and residents' health 

Author: 	Prof.	Piotr 	Tryjanowski, 	Ph.D. 	hab.	

  Over half of  the Homo sapiens population  lives  in  the city, and  in developed countries 
this share is nearly 80%. This leads to intensive modifications of urbanized areas, and especially 
to an extensive use, or even destruction, of areas bearing high natural values ‒ green areas and 
waters,  referred  to  as  green  and  blue  infrastructure,  respectively.  On  the  other  hand,  the 
researchers of urban ecosystems, local authorities and residents are becoming more and more 
aware of the significance of highly valuable natural sites, not only for preserving biodiversity but 
also  for  city  residents'  comfort.  In  order  to  assess  the  meaning  of  the  green  and  blue 
infrastructure, a number of indicators have been put forward which assess the financial weight 
of those sites and, hence, attempt to manage them in an economically reasonable way. In spite 
of the popularity of this approach, based on the concept of ecosystem services valuation, and 
the initial admiration for the idea, it has been underlined in recent years that its application may 
prove difficult. One of  the  reasons  is  its  stationary nature, disregarding an  incredibly dynamic 
development  of  urban  areas,  for  example,  related  to  climate  changes.  These  changes  are 
particularly noticeable  in  cities where  the effect of  “the urban heat  island” poses a  challenge 
both for the environment and people. 

  Municipal authorities are aware of the pace of climate change, the growing population 
density,  and  changes  to  consumer  and  family  models.  Billions  of  dollars  are  being  invested 
throughout  the  world  to  adjust  to  these  changes  and  to  address  them  in  the  long‐term 
perspective.  A substantial  portion  of  the  costs  are  incurred  by  initiatives  involved  in  the 
adaptation to rising sea and ocean levels, which is of a lesser significance from the Polish point 
of view. What is most valuable to us is a close look at the adaptations to extreme temperatures, 
intense storms and floods, as well as temporary but significant water scarcity. 

  Is  it  feasible,  and  if  so,  how  can  we  make  our  cities  more  friendly  to  both  the 
environment and people? And can these two elements ‒ the environment and people ‒ be not 
only  combined  but  also  be  considered  in  a  synergistic way,  that  is,  in  a way  to  translate  our 
positive perception of and work for the green and blue infrastructure into the residents' comfort 
and  quality  of  life?  Adaptation  analyses  carried  out  for  80  cities  across  the world,  as well  as 
detailed works within the BIOVEINS project for 7 European cities, indicate that it is achievable, 
though far  from trivial. Short‐term operating strategies are based on planning studies and the 
need for sustaining a maximum possible number of green areas and waters in cities. However, 
more profound analyses require more consideration to be given to the quality of the greenery 
and  verification,  i.e.,  of  the  species of  plants used  in urban  greenery  in  recent  centuries.  The 
structure of vegetation has an effect on the distribution of wildlife ‒ in a varied way, on various 
species  and  trophic  groups,  which  is  related  to  the  size  of  the  species,  their  life  history 
characteristics, dispersion ability and the  level of anthrophobia. The choice of  tree,  shrub and 
perennial  species  in  urban  parks  have  a  subtle  impact  on  residents'  health  although  these 
interrelations  are  not  easy  to  prove  or  explain,  and  they  often  contradict  one  another.  For 
example,  there  is a generally positive correlation between mental health and greenery, but  in 
some cases (strong allergies) it may have an adverse effect on some individuals. 
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  It  is  worth  stressing  that  there  are  no  simple  adaptation  plans;  they  depend  on  the 
location,  size and wealth of a city. Nevertheless,  it  is possible  to work out  some  intermediate 
solutions, optimal for nature conservation and the living comfort of residents. However, these 
are  long‐term  tasks  and,  in order  to  achieve effective arrangements, proper  education of  the 
society appears indispensable. 

  The research findings presented here derive from the project BIOVEINS ‐ Connectivity of 
green  and  blue  infrastructures;  living  veins  for  bio‐diverse  and  healthy  cities 
(2016/22/Z/NZ8/00004). 
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2.  The  impact  of  climate  change  on  insect  fauna,  based  on  the  example 
of butterflies 

The 	author: 	Marcin 	Sielezniew, 	Ph.D. 	hab., 	Professor 	at 	the 	University 	of 	Białystok	

  Butterflies form one of the best known groups of insects. This is due to two factors, one of 
them  being  their  observation  friendly  lifestyle.  Also,  they  enjoy widespread  sympathy, which 
means  that  volunteers  are  eagerly  involved  in  their  research  (citizen  science).  As  a  result, 
butterflies  may  be  considered  a  model  group  in  the  field  ecology  and  insects  protection.  In 
many European countries, detailed data on the historical and current distribution of individual 
species are available, which makes it possible to determine their status, and to distinguish rare 
or  endangered  species.  As  a  consequence,  various  lists  of  endangered  species  and  protected 
species have been made. Some species considered particularly valuable in the European Union 
have been included in the Habitats Directive annexes and are protected under the Natura 2000 
network.  Butterflies  are  not  only  the objects  of  conservation  care,  but  they  also  perform  the 
functions of  indicator and protection species (the so‐called umbrella species), which  is used in 
the broadly understood nature protection, including nature monitoring. Representatives of this 
group display sensitive reactions to anthropogenic transformations of the environment and to 
climate  change.  This  is  documented  by  numerous  scientific  studies,  and  there  are more  than 
180  publications  on  devoted  to  butterflies  and  climate  change.  Their  authors  often  refer  to 
articles  from  the most  prestigious magazines  such  as  Nature  and  Science.  Butterflies  display 
various reactions to climate change. Responses recorded among certain species include shifts in 
their  ranges  of  occurrence,  on‐site  adaptations  and  local  population  declines.  Methods  of 
assessing the effects involve estimating changes in the range of occurrence, shifting the borders 
of occurrence and monitoring the number of adult species. In Europe, a number of species (e.g. 
the  Speckled  wood  –  Pararge  aegeria)  are  experiencing  northward  expansion  as  a  result  of 
regional  warming.  Quite  a  substantial  amount  of  detailed  data  concern  the  UK,  where  a 
butterfly monitoring system has been in operation for more than 40 years. Britain's butterflies 
have  responded  very  quickly  to  adverse  climate  and  environmental  changes.  It  has  been 
observed  that  lively  ubiquitous  species  are  gaining  ground while  sedentary  species  are  losing 
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their habitats.  It has been  found  that  specialized butterflies  are more sensitive  than plants or 
birds, and they tend to die first. It is predicted that in the future for many species certain niches 
will shrink, and those with an Arctic and/or Alpine range are among the most endangered ones. 
Generally  speaking,  climate  change,  combined with  habitat  destruction  and  fragmentation,  is 
seen as a lethal anthropogenic cocktail. In Poland, despite the lack of observations the scale of 
which would be comparable to those in Western Europe, changes in butterfly fauna related to 
climatic  factors  are  also  visible.  A  good  example  of  this  is  the  Białowieża  Forest,  which  was 
extensively  studied  for  butterfly  fauna  in  the  mid‐20th  century,  which  resulted  in  valuable 
comparative  data.  In  recent  decades  several  species  of  Boreal‐mountain  range  have 
disappeared from the area of the Forest, and at least one of them has died out in Poland at the 
same  time.  On  the  other  hand,  several  other  species  (e.g.  the  marbled  white  –  melanargia 
galathea) colonized the area of the Forest, as a result of their expansion to the north. Another 
frequent response to global warming is a phenological change, manifested in the acceleration, 
and sometimes also in shortening, of the appearance and increase in the number of generations 
during the year. A number of such examples can also be found in domestic fauna, both among 
very common species  (e.g.  the European peacock – Aglais  io) and  rare  species  (e.g.  the violet 
copper – Lycaena helle). Unfortunately, warming may also result in the occurrence of droughts, 
which adversely affect both the base of nectariferous plants and host caterpillars, thus reducing 
fertility and survival. 
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3.  Climate change and the condition of nature ‒ scientists’ warning 

The 	author: 	Piotr 	Skubała, 	Ph.D.	

  In the Phanerozoic history of the Earth, namely over the last 540 million years, there have 
been episodes of  intense extinction,  covering a  significant percentage of  the organic world  in 
the planetary scale. Life on our planet has experienced five great extinctions and many minor 
ones  (Gould  2004). We  are  currently  observing  the  sixth  such  phenomenon,  this  time  being 
caused by one of the species ‒ the man. 

  To what extent does climate change influence the contemporary extinction of species? In 
2016,  “Nature”  presented  the  results  of  research by  scientists  from Queensland University  in 
Australia and the International Union for the Conservation of Nature, in which the authors had 
searched  for  the  main  causes  of  the  extinction  of  species.  The  situation  of  8,688  species 
considered endangered or on the brink of extinction was analysed. Scientists refer to the over‐
exploitation of the natural environment, including hunting, fishing, picking and deforestation as 
the  key  factors,  commonly  known as  the big  killers,  posing  a  threat  to  the  largest number of 
species (6,241 ‒ 72% of the total number). Climate change has also been listed among the first 
ten big killers, currently ranked seventh. However, the authors emphasize that this factor is the 
most  dynamic  and  may  soon  be  one  of  the  leading  factors  contributing  to  biodiversity  loss 
(Maxwell et al., 2016). 

  A report by British scientists from the University of East Anglia and the Tyndall Centre for 
Climate Change Research has revealed different scenarios for biodiversity possible by the end of 
the century, depending on the outcome of the United Nations Conference on Climate Change in 
Paris  in  2015.  In  their  opinion,  up  to  50%  of  species may  become extinct  unless  an  effective 
climate policy  is  implemented, as  soon as  temperatures  rise by 4.5°C  (when compared  to  the 
pre‐industrial  times).  If  the  Paris  resolutions  are  implemented,  and  the  temperature  rise  is 
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limited to 2°C, there will be a 25% reduction in diversity. For species that are able to migrate to 
new areas, the risk of local extinction decreases from around 25% to 20% with a global average 
temperature  increase  of  2°C.  Species  unable  to migrate  quickly may  not  survive,  even  if  this 
optimistic scenario becomes real (Warren et al., 2018). 

  Never in the history of mankind have we been in such a position as species. Never before 
during  our  existence  on  this  planet  have  we  faced  such  a  challenge.  Never  before  have  we 
witnessed such a great mobilisation of scientists from all over the world. At the end of 2017, the 
prestigious “Bioscience” journal published an appeal of scientists to humanity (World Scientists' 
Warning to Humanity: A Second Notice). The warning was signed by 15,364 representatives of 
the  scientific  community  from  184  countries.  It  is  a  specific  a  warning  against  the  negative 
consequences  of  human  actions.  The  message  is  strong  and  explicit:  our  influence  on  the 
biosphere  is destructive and  threatens not only nature but also humans.  The most disturbing 
fact  is  the  current  trend  of  the  potentially  catastrophic  climate  change,  resulting  from  the 
increasing  concentration  of  greenhouse  gases  resulting  from  the  combustion  of  fossil  fuels. 
Scientists decided to take this step in order to increase social pressure on governments and to 
enforce changes and recovery programmes. “It will soon be too late to change the course, and 
time is running out. We have to realize that the Earth is our only home” (Ripple et al., 2017). 

Scientists are not the only group  issuing the alert.  In July 2018, a very strong message arrived 
from the Vatican, where a symposium was held to support, among other things, the COP24 in 
Katowice, as well as an earlier meeting of the International Monetary Fund and the World Bank. 
In  his  opening  speech,  Cardinal  Peter  Turkson  said  that  our  planet  “is  on  the  verge  of  an 
unprecedented  global  disaster.”  In  his  opinion,  the  climate  change  effects,  namely  the  global 
warming and the rising sea levels “question the future of human existence” (the Vatican calls). 

  The worrying changes in the ecosystems on our planet, resulting from global warming, are 
also affecting the ecosystems in cities ‒ to an even greater extent than elsewhere. In the above 
mentioned research aimed at identifying the big killers, urbanization was ranked third (Maxwell 
et al., 2016). The  influence of cities on biodiversity has so far proved to be destructive. This  is 
becoming an increasingly serious problem for mankind, as in 2008 more than half of the world's 
population  lived  in urban areas,  and  their  share  is  still  growing.  In  Poland,  it  already  reached 
60% of the population. We must openly admit that most of our actions in cities result in nature 
degradation. A symbol of our attitude towards nature in cities is what happens to trees there. In 
cities, trees stand no chance against the interests of investors, and we can observe the growing 
dendrophobia  among  people  deciding  about  their  fate. We have  seen  a  lot  of  damage  being 
done while the so‐called lex Szyszko was in force. The progressing “revitalization” of towns and 
cities can also be viewed as a nightmare. We carry out activities aimed at making our towns and 
cities nicer all over Poland. Unfortunately, this usually involves removing greenery and replacing 
it with paving stones or asphalt. Public spaces without greenery are no longer resident‐friendly. 
Instead of improving the quality of life, public funds contribute to its radical decrease. What is 
more, they certainly do not contribute to mitigating the effects of climate change. 

  Climate  change  affects  the  entire  planet.  How will  we  deal  with  the  effects  of  climate 
change  in  cities? Do we have  a  chance  to  ensure  a  healthy  and  happy urban  life  in  the  near 
future? We have recently started to show particular concern with regard to the consequences 
of  climate  change  for  city  dwellers.  Cities  around  the  world  are  trying  to  prepare  for  the 
challenges  we  are  facing  due  to  climate  change.  This  is  also  the  case  with  Polish  cities.  For 
instance, a project was  initiated by  the Ministry of  the Environment,  in which 44 Polish  cities 
with more than 100,000 residents are taking part, preparing city plans for adaptation to climate 
change. In this “fight” against the effects of rising temperatures on Earth and all the frequently 
dramatic consequences that this entails, we have a great ally ‒ urban nature. Nature plays an 
extremely  important  role  in  the  process  of mitigating  climate  change.  Unfortunately,  climate 
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change is also affecting urban nature. We find ourselves in a vicious circle. We cannot effectively 
combat  climate  change  without  nature,  while  nature  is  being  degraded  as  a  result  of  the 
progressing climate change. 
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4.  Threats to nature in the area of the Metropolis GZM (GZM) with regard to 
challenges related to the adaptation to climate change. 

The 	author: 	Leszek 	Trząski, 	Ph.D.	

  Nature in the Upper Silesia and Zagłębie Metropolis (GZM) is more diverse than in most of 
the urbanised regions of Poland – in terms of its landscape and ecosystem, and with regard to 
species. This  is a  result of  the unique natural and historical  conditions,  such as  the past great 
variety  of  terrain  forms,  water  sections  and  geological  structures,  natural  types  of  forests, 
generally  limited  usefulness  for  large‐scale  agriculture,  the  establishing  of  cities  as  isolated 
locations, forest enclaves, as well as a large number of anthropogenic forms ‒ water reservoirs, 
embankments and  land depressions.  In many  cases,  the history of  towns and  cities  coincided 
with  the  history  of  settlements  accompanying  ore,  rock  and  coal  mining.  Today's  flora  and 
surface waters of the GZM, which jointly form the core of the natural system in the area, partly 
comprise  the  remains  of  the  former  Silesian  Forest,  and  the  effect  of  a  spontaneous 
regeneration of  nature  in  the areas  that used  to be dramatically  affected by mining,  industry 
and urbanisation, which had continued for several hundred years. 

  So far the dynamics of nature transformation in the GZM area has not been the subject‐
matter of any systematic  research. The existing nature documentation  is  fragmented, and the 
collected data have not been used for nature evaluation in terms of (blue) green infrastructure, 
ecosystem  services,  quality  of  public  spaces,  or  the  potential  for  the  adaptation  to  climate 
change.  The  lack  of  recognition  of  the  natural  capital  on  the  GZM  scale,  and  its  proper 
documentation  in  the  spatial  information  systems, may  result  in making  ill‐matched decisions 
concerning the spatial policy of the metropolis, as well as in poorly coordinated measures taken 
by individual towns and cities, regarding their adaptation to climate change. 

  The  historically  shaped  polycentric  settlement  system  is  the  reason  why  the  natural 
system of a large part of the GZM area is still characterised by spatial continuity. However, it is 
under  an  increasing  pressure  from  the  uncontrolled  urban  expansion,  both  externally  and 
internally.  This  phenomenon,  particularly  exacerbated  in  the  last  20  years,  has  many  typical 
features  of  a  classic  “urban  sprawl,”  with  all  the  environmental,  economic  and  social 
consequences, and the depletion of the natural environment directly translates into a reduction 
in the resilience of GZM towns and cities to the effects of climate change. 
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The  uncontrolled  expansion  of  urban  development  in  the  GZM  area,  and  the  specific  urban 
chaos, contribute to the progressing: 

- fragmentation and general reduction of non‐forest green areas 
- fragmentation of river corridors/streams 
- uncontrolled growth of sealed surfaces 
- disappearance of small water bodies and wetlands on the outskirts of cities 

Risks  to  the  nature  in  the  GZM  area,  which  accumulate  due  to  climate  change  (rather  than 
originating from it), are conditioned by supra‐regional and local phenomena, such as: 

- expansion of invasive plants and animal species 
- overgrowing of water bodies 
- increase in the risk of algae blooms in water bodies and slowly flowing watercourses 
- fragmentation and overall reduction of green areas 
- excessive heating of water in watercourses, especially in small urban ones 
- periodic flow loss during droughts and violent swelling after heavy rainfalls 
- steppe‐formation on suburban meadows 
- adverse  changes  in  suburban  forests  ‒  thermal  damage,  damage  caused  by  hurricane 

winds, physiological drought and increase in fire hazard 
- weakening of urban stands as a  result of prolonged periods of drought  in  the growing 

season. 

  The sector‐oriented understanding of individual aspects of environmental management is 
identified  as  the  source  of  threats  to  the  nature  in  the GZM  area,  under  the  climate  change 
conditions.  This  is  particularly  visible  in  the  case  of  rainwater management with  no  attempts 
whatsoever  at  its  integration with  the management  of  natural  resources  (including managed 
greenery).  Following  the  patters  of  the  industrial  era,  a  remedy  for  the  effects  of  the 
uncontrolled sealing of the terrain surface is seen exclusively in the development of a rainwater 
drainage system (such objectives are implemented on the basis of explicit provisions of the ROP 
and  ZINT).  Exceptions  include  projects  aimed  at  increasing  the  retention  capacity  of  the 
catchment  area  or  river  valleys,  infiltration  of  excess  water  into  the  ground  or  on‐site 
management  of  excess  rainwater.  The  deeply  rooted  distinction  between  “greenery”  and 
“wildlife,”  as well  as  the disregard  for  the  spontaneously  shaped natural  resources  (as  a  side 
effect  of  the  former  industrial  and mining  activities), which  are  “by  definition”  considered  of 
little value are other manifestations of the prevailing sector‐specific views. 

  The  list  of  suggestions  proclaimed  by  scientific  circles,  and  sometimes  included  in  the 
planning documents of individual towns and cities of the GZM, but not implemented in practice, 
also includes: 

- conducting the stock‐taking/evaluation of natural resources in the context of ecosystem 
services 

- consciously strengthening of the natural system outside both legally protected areas and 
forest areas 

- protection of urban river valleys from development 
- introducing urban standards into local law, which would take into account both access to 

green areas and clean surface waters of the adequate quality 
- planning, designing and reconstructing the already existing green areas, including urban 

stands,  so  that  they  are  more  resistant  to  dynamically  changing  weather  conditions 
(strong winds, heavy rainfalls, prolonged drought periods or rapid temperature changes). 

- The GZM is now facing a great (perhaps the last) chance to maintain and strengthen the 
natural system, because the metropolis is obliged to adopt a spatial policy preceded by 
the  preparation  of  a  spatial  study.  Let  us  hope  that  this  study will  be  used  to  reliably 
evaluate  the  natural  capital  in  the  categories  specific  to  blue‐green  infrastructure 
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resources,  and  to  document  this  capital  in  the  spatial  information  system.  In  the 
metropolitan  space  management  practice,  this  issue  should  be  closely  linked  to  the 
adaptation to climate change.   

About 	the 	author:	
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2. A threat to coastal cities resulting from the rising sea levels 

The 	Author: 	Prof. 	Jacek 	Piskozub,	Ph.D. 	hab.	

  The global  sea  level has always been subject  to change as a  result of natural processes, 
including changes in the amount of water trapped in continental and mountain glaciers, changes 
in  temperatures  of  sea  waters  affecting  their  volume,  and  changes  in  the  configuration 
(bathymetry)  of  the  ocean  floor  influenced  by  geological  processes.  Mankind  was  extremely 
fortunate, as it started to build permanent offshore sites about 5‐6 thousand years ago, shortly 
after the global sea level had stabilised after the end of the last ice age. This favourable period 
ended with the beginning of the industrial era, and the increase in atmospheric concentration of 
greenhouse  gases,  causing  the  simultaneous  melting  of  continental  glaciers  and  mountain 
glaciers, and the warming of ocean waters. 

  The  rise  in  the global  sea  level  is delayed  in  relation  to  the surface  temperature  trends, 
due to the inertia associated with the time scale needed to melt glaciers and heat the ocean. In 
the 20th century, the global sea level rise was about 1 mm/year (i.e. 10 cm per century). In the 
period for which we have the available global satellite data on the sea level (i.e. since 1993), the 
increase has been found to reach 3 mm per year. In addition, a recent thorough analysis of the 
measurement errors of satellite altimetry has shown that this increase is accelerating (about 2.5 
mm/year  in  the  first  12  years  of  the  satellite measurements  to  3.5  mm/year  in  the  next  12 
years).  Should  this  trend  continue  until  the  end  of  the  century,  it  implies  that  the  sea  level 
would rise by 35 cm in the 21st century. However, the observed acceleration suggests that this 
increase may be higher. But how much higher? 

  The classic method of forecasting the future sea level rise is to add contributions from all 
known  processes  affecting  it.  Already  in  2007  the  predictions  based  on  the modelling  of  the 
dynamics of  ice sheet and thermal expansion of sea waters anticipated an  increase  in  the sea 
level of about 30 to 60 cm between 1990 and 2100, depending on the model and the scenario of 
future  greenhouse  gas  emissions.  However,  semi‐empirical methods  comparing  the  historical 
sea level temperatures and changes in the sea level, as well as projecting this dependence into 
the future, using temperature projections from IPCC reports, indicated a rise closer to 1 m (100 
cm).  This  inconsistency  has  been  resolved  in  favour  of  the  semi‐empirical  methods  after  it 
turned  out  that  the  dynamics  of  the  ice  sheet  allows  for  its  faster  disintegration  than  was 
previously  assumed  (especially  when  it  rests  on  the  seabed  as  in  the  case  in  a  large  part  of 
Western Antarctica). The most recent projections already speak of 50‐130 cm, depending on the 
actual emission scenario (and emissions have so far increased in line with the most pessimistic 
scenarios). 

  In  addition  to  global  changes,  the  sea  level  also  depends on  local  factors. One of  these 
factors  are  the  changes  in  ocean  circulation,  due  to  the  dependence  of  the  sea  level  on  the 
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balance between Coriolis power and gravity (geostrophic balance). For example,  the retention 
of the Gulf Stream in the North Atlantic Ocean would increase the sea level in this basin (and in 
coastal  seas  such  as  the  Baltic  Sea)  by  almost  1  metre.  Also  the  melting  of  ice  sheets  and 
mountain  glaciers  causes  various  changes  in  the  sea  level,  both  near  the melting  ice  and  far 
away from it, as a result of changes in the gravitational field caused by the disappearance of the 
ice (near the melting ice, the sea level will even drop). The analysis of the spatial effect of the 
forecast changes in the amount of ice in Antarctica, Greenland and mountain glaciers indicates 
that  the  increase  in  the  absolute  sea  level  in  the  Baltic  Sea will  reach  90‐100%  of  the  global 
growth. 

  This  analysis  pertains  to  the  absolute  sea  level.  However,  the  apparent  rise  in  the  sea 
level,  influenced  also  by  vertical  movements  of  the  seabed  and  sea  coasts,  appears  more 
important  for sea coasts and their  infrastructure. For example, around the northern shores of 
the Baltic Sea, the seabed continues to rise as a result of the isostatic movements caused by the 
“relief” of Scandinavia after the melting of the ice sheet from the Last Ice Age. Around the Gulf 
of Bothnia, between Sweden and Finland, the isostatic movements raise the shores by almost 1 
metre  per  century,  causing  a  drop  in  the  apparent  sea  level.  Unfortunately,  the  isostatic 
movements along the Polish Baltic coast are close to zero, and they are also poorly researched 
(Poland  is  probably  the  only  Baltic  country  where  this  kind  of  research  is  currently  not 
conducted).  However,  the  differences  in  the  historical  sea  level  data  obtained  from  coastal 
stations seem to indicate that the area of the Gulf of Gdańsk may decrease by about 1 cm per 
century, increasing the observed (apparent) sea level rise by the same value. 

An  increase  in the sea  level  is dangerous for coastal towns not so much in average terms, but 
rather  as  an  increase  in  the maximum  values  occurring  during  storm  accumulations  (eddies). 
Therefore, the forecasting of future storminess is also important. Unfortunately, so far we can 
be sure neither about its future trends nor even the historical ones. 

  In summary, the possible sea level rise by more than one metre by the end of the century, 
combined with storm surges (whose future maximum values are not known to us), and the likely 
negative  trend  of  isostatic  changes  near  the  Gulf  of  Gdańsk  pose  a  major  challenge  for  the 
protection  of  coastal  areas  (also  adjacent  to  all watercourses  flowing  into  the  sea)  in  coastal 
towns  and  cities.  Especially  in  Gdańsk,  due  to  both  its  location  in  the  Vistula  delta,  partly  in 
Żuławy,  and  the existence of drinking water  intakes along  the  sea  shore  (the possible  salinity 
with the rising sea level), this challenge will be particularly dramatic and the costs of prevention 
will increase along with the rise in the sea level. 

About 	the 	author:	

Jacek 	Piskozub, Ph.D. hab., works at the Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences in 
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4.  The  water  treatment  plant  in  Rzeszów  –  the  impact  of  drought  on  the 
plants operations 

The 	author: 	Maria 	Tendera	

  Health is man's most valuable asset. In order to protect it, it is necessary to take care of 
the good quality of water  consumed by people,  remembering  that  “water  is  life.” This  task  is 
performed  by  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.  o.  (MPWiK)  in 
Rzeszów  which  provides  water  to  the  Rzeszów  agglomeration.  The Water  Treatment  Station 
located in the Zwięczyca district consists of two independent technological lines. Over the years, 
the  plant  has  been  expanded,  given  the  fact  that  the  area  of  Rzeszów  has  been  growing, 
resulting in increased demand for drinking water. The largest undertaking, financed in over 50% 
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from the EU sources and based on an innovative technology, entitled “Improving water quality 
for  the  residents of  the Rzeszów agglomeration,” was  implemented between 2007 and 2008. 
The maximum production capacity of the plant  is 84,000 m3 per day, and the average current 
demand for water among residents is about 40,000 m3 per day. 

  The  Water  Treatment  Plant  in  Rzeszów  takes  water  from  the  surface  waters  of  the 
Wisłok river, after damming up the water threshold below the intake (at the Rzeszów Reservoir), 
in order to raise and stabilise the water level, necessary for the proper operation of the intake. 

Due to the mountainous nature of the river tributaries, the quality of water during the year,  

and  even  during  each month,  displays  high  variability  in  terms  of  the  pollution  load,  closely 
related to weather conditions and seasons of the year. 

The surface waters of Wisłok have the following features: 

- during the period of heavy rainfall and snowmelt ‒ high turbidity, colour  
- and mineral suspension, 
- in the summer season, with the lack of precipitation and high insolation ‒ eutrophication 

of the river, growth of organic matter and development of plant plankton. 

  The coastal water  intake on the Wisłok River  is  located  in the eddy zone of the Rzeszów 
reservoir. The progressive silting of the reservoir causes the Wisłok river bed to become shallow 
within  the  backwater  area.  The  risk  for  the  proper  operation  of  the  water  intake  is  growing 
annually, which is reflected in the transverse geological profiles made at the level of the water 
intake.  Due  to  the  silting  of  the  Rzeszów  Reservoir  at  the  intake  level, we  have  observed  an 
inhibited and slower flow of the Wisłok waters, along with the occurring stagnation. As a result, 
alluvial deposits  appear on  the  intake  side,  and  the bottom sediments of  the  river are drawn 
into the process line. Another significant problem is posed by the peeling off banks of the Wisłok 
river.  If  no  measures  are  taken  to  prevent  further  erosion  of  the  banks,  there  is  a  risk  of 
changing  the  river  bed,  which  has  a  significant  impact  on  the water  intake  point  for MPWiK 
Rzeszów,  and  thus  on  the  supply  of water  intended  for  the  consumption  by  residents  of  the 
Rzeszów agglomeration.  It  is also worth noting that recently the Rzeszów branch of the Wody 
Polskie  company  has  commissioned  the  preparation  of  a  design,  and  the  desludging  of  the 
Rzeszów reservoir is due to start next year. 

  Moreover, the research shows that the river is endangered by an excess of nutrients, i.e. 
phosphorus and nitrogen compounds, which cause the eutrophication of the river, sometimes 
along  the  entire  section  above  the  intake.  This  facilitates  massive  development  of  herbal 
plankton, i.e. algae bloom, and an increased amount of microorganisms. Over the last few years, 
during  the  summer  period,  we  have  observed  increasingly  longer  periods  of  high  air 
temperature,  coupled with  the  lack  of  precipitation, which  decreases  the water  levels  in  the 
river. This can cause oxygen deficits in the river, eventually leading to severe pollution of water 
with organic matter. As a result, the water parameters, such as colour, biochemical demand for 
oxygen‐BOD5, permanganate  index, OWO, UV and  chlorophyll,  are  seen  to deteriorate,  along 
with  the  periodically  occurring  smell  and  musty‐muddy  aftertaste,  as  well  as  the  water  pH 
decrease. In winter, when there is no self‐purification of water in the river, a thick ice cover is 
formed over the water intake zone, the formation of which is conducive to the increasing flow 
of the river, as a result of the accumulation of river sediments. 

  Therefore,  the  specific  seasonal  variability  of  the  water  quality  in  Wisłok,  in  different 
periods of the year/month, along with the hydro‐meteorological nature of the river, significantly 
hinder the process performance and significantly increase the costs of water treatment. 
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Kształtowanie się mętności (NTU) w rzece 
Wisłok na przestrzeni lat: 2012‐2017 
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Wisłok river in the period of 2012‐2017 
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Kształtowanie się barwy (mg/l) w rzece 
Wisłok na przestrzeni lat: 2012‐2017 

Colour values (mg/l) recorded in the Wisłok 
river in the period of 2012‐2017 
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wartość min.  Minimum value 
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  The  presented  figures  show  that  over  the  years  2012‐2017,  when  comparing  the 
maximum colour and turbidity indices in individual years, the turbidity values were low for high 
colour values,  for  instance  in 2015 and 2014. This  is confirmed by the fact that the prolonged 
periods of drought (more than 30 days without rainfall) caused mass development of plankton, 
namely blooming, together with a significant deterioration in the river water quality. In addition, 
the temperature of raw water reached its peak value (August 2015). 
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Kształtowanie się temperatury (°C) w rzece 
Wisłok na przestrzeni lat: 2012‐2017 

Temperatures (°C) recorded in the Wisłok 
river in the period of 2012‐2017 
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  The highly efficient water  treatment  technology applied at  the Rzeszów Water Treatment 
Plant consists of the following stages: 

- Preliminary oxidation with ozone 
- Coagulation with aluminium compounds 
- Flocculation on slow mixers 
- Sedimentation in horizontal settling tanks 
- Fast filtration through the sand deposit (ZUW I) and the anthracite‐sand  deposit (ZUW II) 
- Intermediate ozonisation 
- Filtration through an activated carbon deposit 
- Disinfection with chlorine and chlorine dioxide 
- Disinfection with UV lamps 
- Periodic correction of water reaction (sodium carbonate) 
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  Particularly  serious  effects  of  the  poor  water  quality  in  the  river,  due  to  a  prolonged 
period of drought and the lack of precipitation, affected consumers in the second half of 2015, 
when the problem of the so‐called “dirty domestic hot water” appeared in the network. It was 
found  back  then  that  the  pH  of  water  decreased,  as  a  result  of  applying  increased  doses  of 
aluminium sulphate as a coagulant, while the colour,  iron and manganese values  in hot water 
were higher despite the fact that the physicochemical parameters of the treated water met the 
standards of the current Regulation of the Minister of Health. Also, the use of disinfectants, i.e. 
oxygen, chlorine and chlorine dioxide, was higher. 

  The analysis of the causes of an inadequate hot water quality, carried out in cooperation 
with  the  Rzeszów  University  of  Technology,  indicated  that  one  of  the  reasons  for  the  rusty 
colouring of water in the water supply network was the destabilisation of water abstracted from 
the Wisłok river. 

  In  order  to  improve  the  quality  of  water  supplied  via  the  network,  MPWiK  took  the 
following corrective actions between 2015 and 2017: 

- replacing  the  existing  aluminium  sulphate  coagulant  with  a  high  base  polyaluminium 
chloride PAX XL‐10, 

- introducing periodic pH corrections of the treated water by the proper dosing of sodium 
carbonate, in order to eliminate corrosivity in the water supply network, 

- launching  an  innovative  SYMBIO  raw  water  bio‐monitoring  system  that  detects  any 
contamination of raw water by observing changes in the behaviour patterns displayed by 
freshwater bivalve molluscs (the sudden closure of shellfish shells), 

- ensuring an additional microbiological stabilisation of UV‐treated water 
- assembling  suction  screens  on  the  water  intake,  which  changed  the  mode  of  taking 

water from the river into an ecological one by eliminating the inflow of fry and reducing 
the amount of suspended solids coming in, 

- conducting  a  campaign  to  promote  drinking  “tap water”  by  distributing water  packed 
into bags at mass events in the city. 

The motto of our company is: “Water is pure pleasure.” 

About 	the 	author:		

Maria 	Tendera 	– MPWiK in Rzeszów 
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1.  Epidemiology vs. climate change 

The 	author: 	Prof. 	Wojciech 	Hanke,	Ph.D.	

  The health  impacts of climate change are generally unspecific and difficult  to  link to the 
observed  environmental  data.  This  applies  primarily  to  civilisation  diseases  characterised  by 
long periods of latency. Given the importance of the conclusions drawn, often constituting the 
basis  for  intervention,  such  studies  should  not  only  indicate  the  existence  of  statistical 
dependence, but they should also make it possible to assess the cause‐and‐effect relationship. 

  Epidemiology  is  a  science  which  has  unique  possibilities  to  analyze  such  relationships 
between broadly understood human exposure to harmful factors, and the risk of health effects. 
It uses both cross‐sectional research models, limited to comparisons between populations with 
different levels of exposure, and prospective studies, in which the dynamics of changes in health 
indicators are assessed in relation to changes in the human environment. As a rule, they require 
information about the health condition of the surveyed persons, the intensity of environmental 
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factors, and any disturbing circumstances, namely the ones which, due to a similar mechanism 
of action, may cause changes in the health condition of a similar profile. The conducted research 
made  it  possible  to  identify  significant  negative  changes  in  the  mortality  and  hospitalization 
rates among people exposed to such factors as air pollution, noise or heat islands. On the other 
hand,  it was pointed out  that  interventions aimed at  reducing  these  factors were effective  in 
limiting the incidence of and mortality due to cardiovascular and respiratory diseases. 

The  presentation  will  describe  the  main  health  risks  associated  with  climate  change,  with 
  particular  focus on urban populations. Results of  the  research documenting  the positive 
outcomes of such interventions,  in terms of the impact of green areas on the health and well‐
being  of  city  dwellers,  will  also  be  discussed.  The  basic  methodological  limitations  of 
epidemiological studies, resulting from their observational nature and the lack of possibilities to 
preserve the conditions of the scientific experiment, will also be indicated. The socio‐economic 
status and lifestyle of the surveyed persons is a disturbing factor of special significance. Factors 
like  that  often  result  in  the  occurrence  of  chronic  diseases.  In  many  cases,  it  is  difficult  to 
distinguish  the  impact of  these  factors  from typical environmental exposures. For  this  reason, 
prospective  studies are preferred, which enable  the observation of populations with a  clearly 
characterized  profile.  However,  these  studies  are  quite  expensive  and,  therefore,  rarely 
undertaken.  Routine  data  on  the  health  status  of  the  surveyed  populations,  collected  on  a 
continuous  basis  (by means  of  health monitoring),  under  standard  conditions, may  provide  a 
certain compromise. 
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2.  Heat  dangers  of  living  in  urban  areas  in  the  context  of  climate  change. 
Desired adaptation.  
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  The extreme weather phenomena as heat waves and droughts rise over last dozen years 
and are predicted to be more frequent  in the future. For the majority of population  in Poland 
who  live  in  urban  areas  the  problem  of  increasing  heat  stress  is  crucial  in  health  security. 
So called  “climate  related  diseases”  (CRD),  e.g.  Salmonellosis  intoxications,  Lyme  boreliosis, 
weather caused deaths, mortality caused by dysfunctions of respiratory and circulatory systems 
are very sensitive to observed climate change. 

  The  aim  of  the  paper  is  to  present  the  results  of  research  dealing  with  assessment  of 
relationships between climatic factors and climate related health problems in Poland in the last 
decades and in the next future.  

  To  assess  climate  impacts  on  health  two  independent  data  bases  were  used: 
epidemiological  and  climatological.  Epidemiological  data  were  adapted  from  national  and 
European  statistical  data  bases,  including  daily  reports  of  total  daily mortality  in  15  cities  in 
Poland  with  a  population  above  200,000  (Białystok,  Bydgoszcz,  Gdańsk,  Katowice,  Kraków, 
Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław and Zielona Góra). 
Climatological  data  base  consists  of  daily  values  of  meteorological  variables.  To  assess 
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population health in the future three climate change SRES scenarios (A1B, A2, B1) were applied. 
In the present paper the special attention is be paid for the changes in thermal conditions and 
population health. 

  The measure of heat stress danger was the Universal Thermal Climate  Index  (UTCI). The 
UTCI is defined as the equivalent of air temperature of the reference condition causing the same 
model response as the actual condition. To calculate UTCI model consider both, meteorological 
(air  temperature,  mean  radiant  temperature,  wind  speed,  vapour  pressure)  and  non‐
meteorological (metabolic rate and thermal resistance of clothing) variables. In the effect UTCI 
provides  physiologically  relevant  information  about  adaptation  responses  of  the  human 
organism to cold and heat. 

The special attention was paid for this two classes of thermal conditions. Consequently, for each 
city we have grouped days with particular categories of heat stress and for each category mean 
daily mortality rates were calculated:  

- for days with moderate heat stress (MHS) – with UTCI values between 26.1 ‐ 32.0ºC, 
- for days with strong heat stress (SHS), i.e. UTCI of 32.1 ‐ 38.0ºC,  
- for days with very strong heat stress (VSHS), i.e. UTCI >38ºC. 

  For  the  comparison  the mortality  for  days  with  no  thermal  stress  category  (NTS),  i.e. 
UTCI  values  between  9.1  and  26.0°C,  were  taken  into  consideration  to  find  relative  risk  of 
deaths in days with MHS, SHS and VSHS. 

  The analysis lead to develop a statistical model of daily heat related mortality (HRM) for 
standardised values  (per 100 000  inhabitants), as observed under different categories of heat 
stress. 

  The frequency of SHS and VSHS days in the last decade of 20th century was on average 
about 2% and MHS days consist of about 7.5%. The most frequent are days with moderate cold 
stress  (44%)  and  no  thermal  stress  (36%).  The  frequency  of  heat  stress  days  does  not  differ 
significantly between cities. Their amount varies from 0.2% in Gdańsk (at the Baltic Sea coast) 
up to 2.5% in Kraków and 2.8% in Rzeszów in south‐eastern Poland (Fig. 1). 

Fig.  1.  Annual  frequency  (in  %)  of 
particular heat stress categories in 
studied cities, 1991‐2000 

  Mean  annual  daily mortality 
for  studied  cities  is  about  173 
cases  and  varies  from  3‐6  cases 
daily  in  relatively  small  cities 
(Olsztyn,  Zielona  Góra,  Toruń, 
Rzeszów, Białystok) to 28 deaths in 
Łódź and 48 in Warsaw. In all cities 
daily  number  of  deaths  changed 
depending on actual thermal stress category. In NTS and MHS total daily number of deaths was 
about 176. According to increase of the intensity of cold and heat stress total daily number of 
deaths has raised. In SHS days it was 196 and in VSHS – 240 cases daily. It gives respectively 13 
and 17 cases for each city in average 

  In the next step the standardised mortality indices per 100.000 citizens of each city were 
developed.  The  indices  were  calculated  for  various  categories  of  heat  stress:  thermoneutral 
conditions  (NTS), moderate heat  stress  (MHS),  and great heat  stress  (SHS+VSHS).  The highest 
values for indices were found for Łódź and Poznań (Central Poland), and the lowest for Rzeszów 
(south‐eastern) as well as for Białystok (north‐eastern Poland) (Table 1).  
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City  NTS  MHS  SHS+VSHS  Table  1.  Standardized  daily  mortality 
rates (per 100 000 inhabitants) in selected 
cities  in  Poland  (1991‐2000),  observed  in 
relation  to  different  categories  of  heat 
stress,  i.e.  no  thermal  stress  (NTS), 
moderate  heat  stress  (MHS)  and  great 
heat stress (SHS+VSHS) 

 

Szczecin  2.239  2.350  2.449 

Gdańsk  2.204  2.330  2.609 

Bydgoszcz  2.406  2.610  2.812 

Toruń  2.059  2.210  2.298 

Białystok  1.815  1.950  2.039 

Poznań  2.715  2.800  3.234 

Zielona Góra  1.742  1.950  2.061 

Łódź  3.294  3.350  4.145 

Warszawa  2.358  2.432  2.830 

Lublin  2.027  2.320  2.470 

Wrocław  2.331  2.380  2.498 

Katowice  2.596  2.620  2.723 

Kraków  2.339  2.400  2.533 

Rzeszów  1.441  1.560  1.633 

Średnio   2.255  2.376  2.595 

  To  assess  annual  numbers  of  heat  related  mortality  (HRM),  the  following  model  was 
developed:  

HRM= 2.595*(population/100 000)*(annual number of SHS+VSHS days) + 

 2.376*(population/100 000)*(annual number of MHS days) 

 

  Climate predictions show increase in air temperature and in the frequency of heat stress 
days in 21st century. Consequently, we must expect increase in heat stress mortality. Depending 
on  SRES  scenario  the  increase  can  reach  137‐277%.  Some  other  CRD  will  also  increase,  e.g. 
cardiovascular mortality, skin cancer, Lyme boreliosis infections and salmonellosis intoxications). 

The healthcare system must adapt  to observed and predicted changes of heat dangers  in  the 
cities. The most urgent is:  

- the fitting out of hospitals, outpatient surgeries and other HCS facilities with air 
conditioning and refrigeration units, 

- better preparation of medical staff for urgent weather‐related incidents arising, 
including heat stress, 

- adequate protection of workplaces exposed to climate factors (including heat waves), to 
ensure minimization of the negative effects. 

Long‐term, more permanent actions will in turn entail:  

- a watch warning system informing society and the healthcare authorities of extreme 
heat events, 

- periodic courses to up skill medical personnel as regards the diagnosis and treatment of 
heat‐related health disorders, 

- implementation of educational programs dealing with the complex influences of 
changing climate on human health, 

- modernisation of laboratories for the early diagnosis of cardiovascular disorders, 
- improvement of the infrastructure at hospitals, outpatient surgeries, health resorts and 

other facilities within the healthcare system, 
- an interactive system to monitor and register climate‐related diseases, including HRM, 
- funding for research on epidemiology, toxicology and climate physiology, with a view to 

improve knowledge of mechanisms of heat related health disorders, 
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- an information system for health prophylaxis, including periodical examinations, 
promotion of healthy nutrition and lifestyle, pre‐medical aid and appropriate reactions 
to extreme weather events. 
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3.  Heat waves in Lublin since 1951 

Author: 	Agnieszka 	Krzyżewska, 	PhD 	

  In the currently observed climate change, due to the increase of average air temperature 
and  changes  in  atmospheric  and  ocean  circulation,  heat  waves  are  predicted  to  occur  more 
frequently, accumulating into ever longer, more intense heat waves that are very dangerous for 
human health and life. (IPCC 2014). It is estimated that the heat wave that occurred in Western 
Europe in August 2003 caused 70000 deaths (Robine et al. 2008). 

  These phenomena do not have an clear‐cut definition and are described with the use of 
various methods. In Poland, a heat wave is understood as a period of at least three consecutive 
hot days where tmax>30°C (Kossowska‐Cezak, Skrzypczuk 2011). The analysis was based on data 
from  the  UMCS  station  on  Plac  Litewski  from  1951‐2016,  data  from  IMGW  Lublin  Radawiec 
station (1994 and 2015 heat waves) and data from HOBO sensors, located in 5 places in Lublin 
(2009‐2010). 

  Since 1951, 38 heat waves have been observed in Lublin, and they lasted on average 4.3 
days.  The  longest  waves  appeared  in  2015  (11  days)  and  in  1994  (10  days).  These  were 
described as mega‐heatwaves (Krzyżewska, Dyer, 2018), i.e. very long and intense heat waves, 
which  cause  considerable  losses  in  people,  agriculture,  economy,  energy  and  transport.  The 
waves most detrimental to the human body occurred in 1963, 1994, 2010 and 2015. Heat waves 
most often appeared in July (19 cases) and August (13 cases, Krzyżewska 2015). 

  Differences  between  the  centre  of  Lublin  (the  UMCS  station)  and  the  suburban  area 
(IMGW  station)  regarding  maximum  temperature  are  insignificant,  but  the  minimum 
temperature  differences  reach  5 .  Daily  minimum  temperature  >20°C  (the  occurrence  of 
a tropical night)  increases  the mortality  rate of  Lublin  residents  (Krzyżewska et al., 2015). The 
average number of tropical nights  in Lublin  is 1.2/year, but their number  is growing. Until  the 
beginning of  the 1990s  such nights were  incidental but  since  then  they have been happening 
more and more often. 

  During heat waves, Lublin is one of the coldest cities in Poland, mainly due to its location, 
low‐rise buildings, the existing greenery and a varied relief, e.g. ravines, to which cool air flows 
at night – the differences can reach up to 7  between the valley bottom and its top (Kaszewski 
et al., 2014). 

  In  the  Lublin  area,  during  heat  waves,  the  coldest  areas  are  those  with  single‐family 
housing (Ofelii Street), covered with greenery (Litewski Square), while the warmest ‐ in a built‐
up  “urban  well”  ‐  the  Dominican Monastery  courtyard,  surrounded  by  buildings  on  all  sides 
(Dobek 2012). 
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4.  Correlation  between  the  mortality  of  Warsaw  residents  and  high  air 
temperature between 2008 and 2013 

The 	author: 	Daniel 	Rabczenko, 	PhD 	

  Recently  in Poland and Europe  the periods of extremely high  temperatures has occured 
more and more often. The existing reports indicate an increase in the number of deaths per day 
caused by them. Since the occurrence of heat waves is combined with global climate change, it 
is important to quantify their impact on mortality in Polish conditions. The aim of the study was 
to  examine  the  correlation  between  temperature  and mortality  and  to  determine whether  a 
sustained high  temperature  is an additional  (apart  from the  temperature  itself)  risk  factor  for 
death.  Analyses  were  carried  out  regarding  the  short‐term  correlation  between  the  daily 
number  of  deaths  due  to  all  causes  (excluding  external  causes)  and  the  maximum  daily  air 
temperature  combined  with  the  occurrence  of  prolonged  periods  of  high  temperature  in 
Warsaw during the warm part of the year (May‐September), in 2008‐2013. 

Data 

  The analysis used data on the daily number of deaths received from Statistics Poland and 
data on meteorological conditions obtained from the Faculty of Geography and Regional Studies 
of the University of Warsaw and from the global database of the National Climatic Data Centre. 
In addition to analyses of the effect of daily temperature on mortality, the additional effect of 
prolonged  occurrence  of  very  high  temperatures  was  also  studied.  Two  definitions  of 
a prolonged period of high temperature were used. A heat wave was defined as at  least three 
days with the maximum temperature above 30°C, while hot periods were understood as at least 
three days with an average maximum air temperature equal to or above 30°C, during which hot 
days (Tmax ≥ 30°C) represent at least half of the whole period and can be separated by up to 3 
warm days  (25oC≤Tmax <30°C). The analysis concentrated on  the daily number of all  causes of 
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deaths excluding exogenous causes  in the population as a whole, as well as  in subpopulations 
determined by gender and age (0‐69 and 70 years or more). 

Methods 

  Generalised additive models (GAM) were used in the analysis of the relationship between 
the  maximum  air  temperature  and  the  occurrence  of  heat  waves  and  mortality.  Possible 
disturbing  factors  were  also  taken  into  account:  the  general  mortality  trend,  the  day  of  the 
week, the calendar year, the atmospheric pressure and air humidity. 

Results 

  The analysis of the shape of the curves describing the relationship between mortality and 
temperature showed that they have a similar, parabolic shape  in the whole population and  in 
subpopulations  determined  by  gender  and  age.  For  each  of  the  analysed  subpopulations  the 
value  of  air  temperature  was  determined  for  which  the  dependence  of  mortality  on 
temperature changes  its  character  from negative  to positive. This value can be  interpreted as 
comfort  conditions.  It  oscillated  between  20°C  and  24°C,  while  for  women  the  values  were 
higher than for men. Heat waves defined as at least three days with a maximum air temperature 
above  30°C  resulted  in  an  increase  in  mortality  of  men  independent  of  the  maximum 
temperature, but only in the population of men aged 70 or more it was statistically significant. 

Comments 

The presentation is based on the work published in the Epidemiological Review in 2016 [1] 

[1]  D. Rabczenko, B. Wojtyniak, M. Kuchcik, W. Szymalski, W. Seroka, and E. Żmudzka, “Association 
between high temperature and mortality of Warsaw inhabitants, 2008‐2013,” Przegl. Epidemiol., vol. 70, 
no. 4, 2016. 

About 	the 	author:	

Daniel 	 Rabczenko,  PhD  –  mathematician,  PhD  in  medical  biology.  Assistant  Professor  at  the 
Department for Monitoring and Analyses of Population Health Status of the National Institute of Public 
Health  ‐  National  Institute  of  Hygiene.  For  twenty  years  he  has  dealt  with  analysing  various 
epidemiological and medical data, in particular factors influencing short‐term changes in mortality. 
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Day	Two	–	19	September	

IV. Session on counteracting the effects of heat 

1.  Social factors as the natural component of the urban climate vulnerability 
assessment – heat waves 

The 	author: 	Andrej 	Steiner, 	Alena 	Kozlayova,	

Summary 

  The consideration of social vulnerability and its relationship with adaptation is a relatively 
new field of policy and research in Europe, yet it is very relevant to cities, considering that 73% 
of people in Europe live in cities, and this is projected to increase to 80% by 2050 (EEA, 2015). 
Urban areas often contain substantial socially vulnerable populations whose demographic and 
socio‐economic characteristics, coupled with the qualities of the environment they  live  in, can 
have a significant effect on their vulnerability to climate risks. 

  Adaptation solutions implemented without the proper consideration of social vulnerability 
to  climate  change  may  result  in  worsening  the  climate  impacts  on  some  social  groups  and 
deepening  the  inequalities  in  the  distribution  of  climate  change  consequences  across  urban 
societies. Conversely,  recognising  the presence and  locating of  vulnerable groups  can  support 
actions  aimed  at  reducing  exposure  of  communities,  prioritising  particularly  vulnerable 
populations for intervention and anticipating where the future risk ‘hot spots’ may be located. 

  Methodological  ‘best  practice’  has  not  yet  been  established  for  the  assessment  and 
mapping of social vulnerability to climate‐related events. Whilst the underlying causes of social 
vulnerability  to  extreme  weather  events  (such  as  age,  health  or  living  conditions)  are  well‐
recognised, the selection of vulnerability  indicators, the methods of combining them and their 
spatial representation may vary considerably. 

  This paper presents one of the methodological approaches to “socially just” vulnerability 
assessment as well as to using social criteria for the selection of adaptation measures applied in 
two Slovak cities (Kosice, Trnava). 

Arranging graphically and numerically social factors such as: 

- concentration of people 75+ and 4 years of age or below, 
- thermal permeability of prefabricated buildings (cheaper flats mostly inhabited by lower‐

income society), 
- concentration of people living in blocks of flats in under proof floors (also cheaper flats 

mostly inhabited by lower‐income society), 
- extent of unshielded paved areas (located mainly in front of hospitals, shopping centres 

and schools, often visited by vulnerable groups), 
- the occurrence of risky facilities (hospitals, nurseries, kindergartens, schools, pensioners´ 

houses), 
- availability of green areas with a tree crowns coverage over 60% and with a surface over 

2 ha  (during  heat  waves  they  serve  as  colder  green  shelters  mainly  for  pensioners, 
mothers with little children and often for the disabled), 

- level of knowledge about the correct patterns of behaviour in the case of heat (survey), 
- established  air‐conditioning  in  the  city  public  transport  (often  used  mainly  by  lower‐

income groups and seniors), and 
- availability of medical assistance during heatwaves 

supplemented by additional data such as 

- temperature distribution in single city parts during heat 
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- surface roughness (height and orientation of buildings) 
- coverage of green areas 
- circulation of cooling air and katabatic jet streams 
- shows the distribution of most socially vulnerable areas requiring increased attention. 

Using social criteria for prioritising implementation of adaptation measures such as 

- location in or in the near vicinity of the most vulnerable quadrat 
- housing of large number of people 
- high density of vulnerable groups 
- effectiveness and efficiency of adaptation measures 

are demonstrated on the example of the Trnava city. 

About 	the 	authors: 		

Andrej 	Steiner, PhD – founder and director of the Carpathian Development Institute since 2004. He 
has an extensive experience and knowledge in territorial development management, strategic planning 
and implementation of development plans at the national, regional and local level. In recent years he has 
focused on climate issues by improving urban development and integrating climate issues into planning 
and decision‐making processes. The author of numerous publications published in Slovakia and abroad. 
In the past, he worked as Chief Advisor to the United Nations for Europe and the former Soviet Union 
countries  in  the  field  of  environmental  management,  as  Director  of  the  Environmental  Protection 
Programme of the American Peace Corps for Slovakia and as a consultant to the European Commission. 

Alena 	Kozlayová – a graduate of the Faculty of Economics at the Technical University of Košice. She 
has been a member of CDI since 2006. She specialises in urban development management. In addition to 
expertise in public administration processes, in particular strategic planning and implementation of plans 
at different levels, Alena conducts research on the preparation and implementation of climate policy in 
municipalities,  emphasising  public  participation,  transparency,  efficiency  and  effectiveness.  She  is  the 
author and co‐author of publications on climate change management and adaptation at the urban and 
regional level. 

3.  Designing buildings in the rapidly changing (warming) climate 

Author: 	Arkadiusz 	Węglarz, 	PhD	Eng.	

  The  analysis  of  climate  changes  indicates  a  gradual  warming  of  climate  in  Poland.  An 
increase in the average annual air temperature by approx. 1oC with a simultaneous increase in 
its  variability  does  not  exclude  the  occurrence  of  temperatures  below  zero.  Although  the 
number of days with negative temperatures will decrease, it cannot be ruled out that significant 
temperature  drops  will  occur  in  short  periods  and  the  zero  value  will  be  frequently  passed. 
Freezing  and  defrosting  can  be  harmful  in  particular  to  porous  building  materials,  including 
plastered surfaces. At the same time, in summer the periods with sunny weather and very high 
temperatures will  be  longer,  causing  prolonged  heat waves.  An  increase  in  temperature  and 
humidity will deteriorate the comfort of staying in buildings and will affect the development of 
fungi  and  moulds  inside  buildings.  Summer  heat  waves  will  cause  a  dangerous  rise  in 
temperatures  in  apartments,  especially  on  the  highest  floors.  The  increase  in UV  radiation  in 
summer will also accelerate the destruction of building facades and roofs. When considering the 
impact of global warming on buildings,  it  is necessary to take  into account changes related to 
the  increase  in  temperature  and  sunshine,  increased  rainfall  and  humidity  during  the winter 
months, as well as more  frequent occurrence of extreme weather phenomena such as strong 
winds (hurricanes) and floods. These  impacts on buildings will  influence the principles of their 
design. 

Rules for the design of buildings in the context of climate change 
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  Taking  into account  the  fact  that  the  lifespan of buildings  is planned  for approx. 50‐100 
years, durable materials  and modern  technology  should be used  to  improve  the  insulation of 
buildings  and  reduce  insolation  in  summer  (ventilation  systems,  air  conditioning  and 
appropriate  heating  systems).  In  the  construction  process, materials  should  be  used  that  are 
resistant to moisture, corrosion, fungi and moulds, as well as to frequent freezing and thawing 
and to increased solar radiation. Extreme climatic phenomena affect the condition of concrete, 
which  is  the  basic  material  for  most  modern  constructions.  The  phenomenon  of  concrete 
destruction  can  be  counteracted  by  covering  the  top  layer  of  concrete  in  civil  engineering 
structures with a special coating that prevents the structure from getting wet and destroying it 
in  the  event  of  a  sudden  change  in  temperature  and  the  formation  of  icing  causing  cracks. 
Special  additives  are  also  used  to  increase  the  concrete's  resistance  to  frost.  High  air 
temperatures in hot weather will necessitate longer and more intensive concrete maintenance, 
including  cooling  it  down,  in  order  to  prevent  the  decline  of  its  strength  and  mechanical 
parameters (excessive cracking). 

  The gradual climate warming, according to forecasts, affects the change of the ecosystems 
in Poland. The removal of coniferous trees and their replacement by deciduous ones will cause a 
situation where traditional trees such as pine and spruce used as a source of building timber will 
be replaced by deciduous trees. This fact will have to be taken  into account  in the design and 
construction of buildings. The emergence of new biological pests must  result  in  the discovery 
and application of new wood protection measures. 

  Taking  into  account  the  expected  increase  in  the  number  of  fires  with  an  increase  in 
droughts during  the  summer,  immediate action  should be  taken  to  improve  the  fire  safety of 
single‐family housing, building complexes, farmstead and utility buildings by improving the fire 
resistance  class  ZL,  PM  and  IN  for  these  buildings,  raising  the  requirements  for  the  fire 
resistance class of building elements and preventive measures to disable or hinder the spread of 
fires from ecosystems, particularly high fire risk areas, to urbanised areas. 

  As  the  number  of  hot  days  increases,  there  is  a  high  risk  of  buildings  overheating  in 
summer.  In order  to guarantee  the quality of  the  internal environment during  the summer,  it 
will be necessary to optimise the size of window openings, especially on the southern façade, 
and to use sun screens. Sun screens include: 

- fixed architectural elements such as: eaves, balconies, canopies, cornices, 
- movable  external  architectural  elements,  i.e.:  awnings,  roller  blinds,  shutters,  external 

blinds, etc., 
- internal sun blocking elements, e.g. blinds, 
- shading elements in the inter‐pane space, 
- glazing units with variable solar transmittance characteristics, including such elements as 

reflective  or  solar  control  glass,  thermotropic  glass,  photochromatic  glass, 
electrochromatic glass, liquid crystal glass, etc., 

- properly designed plants, trees and periodically green vines planted on the south side. 

  In order to improve the internal climate of buildings and the climate of their surroundings, 
it  will  be  advisable  to  use  large‐scale  roofs,  terraces  and  green walls  in  urban  areas  as  they 
reduce the negative effects of urbanisation, reduce smog and negative effects of the urban heat 
island  phenomenon,  retain  rainwater  (counteracting  flooding  during  heavy  rainfall),  suppress 
noise and improve the aesthetics of buildings. 

  Climate change will also enforce a different approach to energy management in buildings. 
Although  the  energy  consumption  associated  with  the  need  to  heat  buildings  in  winter  will 
decrease, the demand for energy needed to maintain thermal comfort in summer will rise. 

  The extension of periods with temperatures above zero, reduction of the number of days 
with  negative  temperatures will  extend  the  construction  season  and will make  it  possible  to 
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implement construction investments also in theoretically cold winter months, which may be one 
of the few positive effects of climate change. The change of building design rules will affect the 
ways of preparing technical documentation for new and modernised buildings. A broader use of 
simulation programs,  integrated design methods and widespread use of BIM by engineers will 
be necessary. 

Summary 

  Although the climate is warming up, there is currently no basis for taking action to reduce 
the thermal insulation requirements for buildings. On the contrary, due to the significant impact 
of  energy  consumption  in  buildings  on  climate  change  (greenhouse  gas  emissions  from  the 
production of energy for heating and cooling), the requirements for energy standards for new 
and  renovated  buildings  should  be more  stringent.  It  also  seems  advisable  to  use  renewable 
energy  sources  in  the  construction  industry  and  to  aim  at  creating  self‐sufficient  energy 
buildings. 

About 	the 	author:	

Arkadiusz 	Węglarz,  PhD  Eng.  –  advisor  to  the  Management  Board  for  Low‐Carbon  Economy  at 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (the Polish National Energy Conservation Agency), Assistant 
Professor at the Faculty of Civil Engineering at  the Warsaw University of Technology, Vice President of 
the  Management  Board  of  the  Association  of  Energy  Auditors.  Co‐author  of  several  dozen  scientific 
publications, several dozen technical studies and press articles on construction and energy efficiency in 
the  economy.  The  author  of  numerous  expert  opinions  for  the Ministry  of  Economy,  the Ministry  of 
Finance,  the Ministry of  the Environment,  the Chief  Inspectorate  for Environmental Protection, Polskie 
Sieci  Energetyczne  (Polish  Energy Networks),  the Ministry of  Infrastructure,  and  the National  Fund  for 
Environmental  Protection  and Water Management. Manager  and  contractor  of  projects  implemented 
under the programmes: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, and bilateral programmes. He was awarded the Gold 
Cross  of Merit  by  the  President  of  the  Republic  of  Poland  for  his  achievements  in  the  field  of  energy 
efficiency in the construction industry. 

4.  Greenery in a city of streets 

The 	author: 	Bartosz 	Zimny	

  Street greenery is an issue that is experiencing a revival. Although the last three decades 
can be described as years of neglect in this matter, it is slowly becoming apparent that both the 
residents and the city authorities are beginning to have very specific expectations of the place 
where  they  live.  This  is  due  to  the  ever‐increasing  awareness  of  the  residents  that  the 
infrastructure of certain places not only needs to work but it is also supposed to be aesthetic. 

  The  rapid  development  of  road  infrastructure makes  it  easy  to  choose  the  line  of  least 
resistance  and  subordinate  the  appearance  of  a  given  street  only  to  the  utilities  and 
underground infrastructure, which in fact cannot be seen. This also translates into the fact that 
clean  technology  often  dominates  over  other  aspects  that  may  (paradoxically)  be  the  most 
important ones for an average user. Having analysed the urban planning of Polish cities it is easy 
to assume that the dominant form of public space is not a park or a city square, but a street. It is 
in the streets that the vast majority of city residents live at and the streets are also the largest 
usable area which is under the care of one administrator. 

  Low and high greenery is the solution to the problems caused by "heat island", annoying 
noise  or  dusting.  Furthermore,  it  is  also  the  cheapest  solution.  Quite  often  the  desire  to 
introduce  greenery  as  such  collides with  all  kinds  of  technical  problems,  hence  the  need  for 
solutions from the borderline of technology and engineering. 

  Łódź is a special city compared to other Polish cities, as it is the only large centre having no 
medieval  history.  This  translates  into  a  relatively  small  number  of  squares,  a  considerably 
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distant  location  of  parks  from  the  city  centre  and  the  domination  of  its  urban  planning  by  a 
dense  street  network.  Current  revitalisation  processes, with  their main  assumption  being  the 
introduction  of  trees  into  the  streets,  require  special  solutions.  Sometimes  these  activities 
require a  fundamental  change  in philosophy as  to what a  street  should be and how  it  should 
serve  its residents. Sometimes the solution  is  to completely reverse the proportions and treat 
the street as a public space first and then as a communication tool. 

About 	the 	author:	
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Board in Łódź, Department of Architecture and Greenery. He developed a concept for the modernisation 
of Łódź streets into woonerf type streets. Author and co‐author of designs of the first “woonerf” streets 
in Łódź. He is primarily interested in the influence of public space on city residents. 
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1.  Water management in Budapest 

The 	author: 	Tibor 	Racz 	

  The water management of a city  like Budapest  is a complex work which contains special 
fields, such as water supply, waste water treatment, rainfall management and flood protection. 
These fields are influenced by climate change to a varying degree. The basis of successful water 
management is the adequate maintenance and operation of the water body of the Danube, of 
rainfall, and additionally the water body of small rivers. 

  The  geographical  character  of  Budapest  is  determined  basically  by  the  presence  of  the 
Danube.  The  river  is  the  basis  of water  supply  for  almost  two million  people.  By  the  alluvial 
sandy gravel river‐bed of the Danube, the drinking water can be gathered  in the simplest way 
with the bank filtering technique. The water collected in such a way can be moved directly from 
the wells of the riverside after a simple disinfection for water supply. The quality and quantity of 
water  depends  basically  on  the water  level  of  the Danube.  In  the  case  of  a  high water  level, 
most  of wells  have  to  be  closed  temporarily,  and  the water  quality  is  not  favourable.  In  the 
period when  the water  level  in  the Danube  is  low,  the  quantity  of water  decreases,  and  the 
quality  of  water  deteriorates,  because  the  wells  receive  more  water  from  the  background 
groundwater bodies, which are not processed by the natural bank  filtering. Thus,  the drinking 
water production is influenced by the floods and even the drought periods. This raises the issue 
of  climate change: how can  this  technique be used  in  the  future  if  the  regime of  the Danube 
levels changes? 

  However,  the Danube has a different  face:  its  floods destroyed  the city  several  times  in 
the past centuries. As Budapest became was growing in importance as an economic centre, the 
importance  of  flood  control  was  increasing  as  well.  The  fast  urbanisation  of  the  last  two 
centuries resulted in a greater exposure to floods. In the early times the snow melting and the 
presence  of  ice  caused  the  greatest  floods.  After  the  devastating  catastrophe  of  the  year  of 
1838, an intervention was made to regulate the flow of the river. The main cause of ice floods, 
the reefs, islands and narrow curves were eliminated, dredged and corrected, so the frequency 
of ice jams diminished. As the floods caused by ice jams were successfully prevented, summer 
floods were  becoming  higher  and  higher.  In  the  last  one  and  a  half  decade  there were  four 
floods  with  extremely  high  culmination  levels,  and  the  last  one  became  the  second  ever 
measured  highest  flood  in  Budapest.  What  causes  this  rapid  change?  Is  there  any  effect  of 
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climate change or are there other factors, as the change of runoff or a better flood protection of 
upstream territories or countries? 

  Flood protection in almost every city  including Budapest covers more than fluvial floods. 
Extreme cloudbursts cause pluvial floods and smaller flows result in flash floods. Small rivers are 
extremely sensitive to heavy rainfalls. The average annual rainfall  in Budapest  is 530‐550 mm. 
The maximum rainfall of one day was 140 mm in the early 1950s, and there have been several 
80‐120  mm  rainfalls  in  some  parts  of  the  city  since  1901.  The  valleys  of  smaller  rivers  are 
favourable  places  for  the  land use development  (transport,  industry,  agriculture,  real  estate). 
The  growing  built‐up  areas  increase  the  runoff,  so  the  floods  of  these  rivers  become  more 
intensive, high, and threaten more and more valued territories. To provide a general sense of 
security for the people, this threat needs to be answered, so the flood protection of the rivers 
has  to  be  taken  care  of.  In  the  case  of  a  rainfall  there  is  no  effective way  of  operative  flood 
protection;  without  sufficient  prevention  the  damage  cannot  be  avoided.  The  prevention  of 
flash floods has to be part of new land use strategies. In addition, the urban population needs 
the green infrastructure of rivers, and this demand can be the accelerator of the development 
of flood protection investments too. The pluvial flood is the result of the end of the capacity of 
the existing sewers. The design values of the rainfall drainage systems are not high enough for 
the 50‐100 years recurrence. It means that there will be pluvial flood in any part of the city. The 
rainwater drainage capacity depends on the Danube level: if there is high water, the rainwater 
can  be  pumped  into  the  Danube,  but  its  capacity  is  limited.  The  use  of  traditional  drainage 
seems  to  be  unavoidable.  But  how will  the  frequency  of  heavy  rainfalls  change with  climate 
change? 

  What will happen, how will climate change? The question could be even in present tense, 
since the change is happening. From the point of view of hydrological exposure, it is needed to 
make a difference between  the  local  changes and  the  regional  changes on  the Danube basin. 
The  annual  precipitation  remains  similar  to  the  present  value,  but  the  seasonal  averages will 
change.  The  winter  precipitation  will  increase,  but  the  proportion  of  snow  will  decrease.  It 
means that higher water levels can occur in the winter season. The springtime and summer will 
be drier. The rainy periods will be shorter and more  intensive. This means that the floods will 
probably not  grow  further on  the Danube  in Budapest,  and  the  low water  level will  be more 
frequent. The autumn will be a little bit wetter than now. Regarding the local climate changes 
the expected alterations seem to be similar: the spring and summer precipitation will decrease, 
while mainly  the  winter  will  be  wetter.  The  precipitation will  fall  in  convective  situations,  in 
intensive rainfalls, and the dry intervals will be longer. 

  The mitigation of the effects of climate change  is an  important task for the future. River 
floods can be coped with by the development of levees. The present regulations can ensure the 
sufficient defence level with great confidence. The task is to develop a tantamount flood control 
system  for  the  city  and  to  strengthen  those  levees  which  are  not  built  into  the  regulation 
measure. The flash flood control requires a new kind of thinking, a certain common solution to 
meet natural  conservation demands with  flood  control  investments, with  the  revitalisation of 
the  river  environment  and  building  of  reservoirs.  Coping with  the  pluvial  floods  requires  the 
development of rainfall drainage systems, mainly in the outskirt of Budapest, where the original 
land use enables the soaking of water, but the real estate development drives the acceleration 
of  runoff. There  is a wide space  for using the sustainable drainage system techniques, but  for 
extreme  precipitations  the  usual  rainfall  sewers  are  needed  even  for  the  future.  The  green 
infrastructure for urban population cannot be provided without a new rainwater management 
in Budapest. 

  The urban development plans of Budapest (‘Budapest 2020’ and ‘Budapest 2030’) propose 
the  opening  of  the  city  toward  the  Danube,  developing  the  environment  of  smaller  rivers  of 
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Budapest even as a  tool  for  the mitigation of  the effects of  climate  change. Among  the most 
important aims is the development of a flood protection system with special regard to the new 
regulation  of  flood  levels  based  on  numerical  modelling.  There  are  typically  climate‐specific 
targets,  such  as  the  reduction  of  fossil‐carbon‐based  energy  consumption,  energy  production 
from by product biogas of water  treatment plants or  landfills, or  the reduction of  losses  from 
the drinking water network. 

About 	the 	author:	

Tibor 	 Ferenc 	 Racz   was  born  in  1967  in  Budapest,  he  graduated  in  1991  with  a  degree  in  water 
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2.  PANDa – Polski Atlas Natężeń Deszczów (the Polish Rainfall Intensity Atlas) 
and the adjustment of cities to climate changes 

The 	author: 	Katarzyna 	Siekanowicz‐Grochowina	

  Due  to  the  value  of  the  development  and  the  high  degree  of  sealing,  urban  space  is 
particularly  sensitive  to  the  effects  of  heavy  or  prolonged  rainfall.  Urban  drainage  systems 
should, therefore, be designed and managed in such a way as to ensure the safety and comfort 
of residents and their property. This approach requires the provision of reliable and up‐to‐date 
information on rainfall intensity. Project PAND‐a is developed exactly for this purpose. 

  PANDa  means  the  Polish  Rainfall  Intensity  Atlas  –  a  collection  of  current  precipitation 
models, created as part of a project carried out by RetencjaPL in cooperation with the Institute 
of  Meteorology  and  Water  Management  with  co‐financing  from  the  National  Centre  for 
Research and Development under the Smart Development Operational Programme 2014‐2020. 
The  study  is  based  on  records  from  100  rain  stations  from  1986‐2015.  The  source  data  on 
precipitation comes  from the  Institute of Meteorology and Water Management and has been 
subject  to  three‐stage  verification  (quality  assurance)  in  order  to  guarantee  its  reliability.  For 
this  purpose,  the  following  sources  were  used:  daily  precipitation  totals  recorded  with 
independent measuring devices, synoptic conditions records and data on precipitation from the 
POLRAD meteorological radar network. 

  PANDa  models  were  developed  based  on  rainfall  maxima  registered  in  the  thirty‐year 
period (1986‐2015) set for duration: 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 360, 720, 1080, 1440, 2160, 
2880 and 4320 for each station out of the hundred. On the basis of empirical values registered 
at rain stations, two types of models were matched, i.e. physical and probabilistic ones. The first 
one is characterised by a less complex formalism. They were developed for probabilities above 
10%,  20%,  50%  and  100%  (frequencies,  respectively:  C=10  years,  C=5  years,  C=2  years,  C=1 
year). Probabilistic models are available for the full range of probabilities. 

  Ultimately, thanks to the application of geostatistical methods, PANDa rainfall models will 
be available for the whole country. At the present stage of the project, the selection of optimal 
interpolation methods to obtain a spatially coherent rainfall model for Poland is in progress. 

  The need for reliable and up‐to‐date information on rainfall intensities, emphasised in the 
introduction, was verified by comparing  the empirical values of  rainfall maximum values  from 
1986‐2015, constituting the basis for the models of the Polish Rainfall  Intensity Atlas, with the 
values  of  corresponding  estimates  determined  on  the  basis  of  two  rainfall models  frequently 
used  in  the  engineering  practice,  namely  the  Błaszczyk  model  and  the  Bogdanowicz‐Stachý 
model. 
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  In the case of the Błaszczyk model a tendency was observed to dangerously underestimate 
the established values of rainfall intensities measured in relation to the values observed in the 
set of corresponding maximum values, which constitute the core of the PANDa model [1]. 

  On the other hand, in the comparison of the values of rain intensities determined on the 
basis of the Bogdanowicz‐Stachý model and real values from 1986‐2015 for probabilities of 10% 
and  20%  and  for  the  duration  of  less  than  or  equal  to  4  hours,  it  was  observed  that  the 
Bogdanowicz – Stachý model demonstrated the tendency to overestimate the real intensities of 
design  rainfalls.  For  other  analysed  probabilities  –  namely  50%  and  100%,  according  to 
Bogdanowicz – Stachý model, the intensity of design rainfall was lower than that observed over 
many years. Moreover, the thesis of Bogdanovich‐Stachý on the division of the country into rain 
regions  is not confirmed by the natural differentiation of the actual  intensity of design rainfall 
throughout the country. [2] 

  These  comparisons  prove  that  it  is  necessary  to  develop  current  rainfall models  for  the 
whole territory of Poland and to urgently implement them in the engineering practice. It should 
be emphasised that rainwater models from the Polish Rainfall Intensity Atlas can serve both as a 
reliable input material for modelling the hydraulic conditions of urban catchments or guidelines 
for designing drainage  systems, but also may be  the basis  for  creating  rainwater models with 
adaptation to climate change in the prospective period. 

  Until  now,  data  from  the  Polish  Rainfall  Intensity  Atlas  have  been  used  in  practice  in 
Poznań,  Łódź,  Gliwice,  Rumia,  Częstochowa  and  Słupsk  for  the  purposes  of  managing  and 
designing drainage systems. 
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3.  Green‐blue package 

The 	author: 	Jacek 	Zalewski, 	Ove 	Arup 	& 	Partners 	

  What do we need to be able to implement green‐blue solutions on a city scale to adapt to 
climate  change  and  reduce  the  sudden  outflow  of  rainwater?  How  to  prepare  a  government 
office  for such an action and who should participate  in  it? These questions are not as easy to 
answer  as  they  appear.  Achieving  the  required momentum of  activities,  so  that  a  number  of 
small projects could produce real results, requires the involvement of many stakeholders. It may 
also be difficult to coordinate work within the office itself, as simplified working methods have 
become  established  in  recent  years,  often  in  response  to  the  need  to  spend  the  EU money 
effectively. For example, a change in the approach to the construction of housing estate roads, 
access  roads  to  properties,  and  even  roads  of  a  higher  category  running  through  the  city 
encounters  resistance  resulting  from  the habits  and  ambitions  of  local  officers  and  residents, 
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but  also  from  the  operating  methods  of  institutions.  Is  it  easy  to  make  a  fountain  using 
rainwater? It is worth focusing on solutions that in a short period of time can make green‐blue 
infrastructure solutions fashionable and popular, just as trends for running or healthy eating or 
cycling in the city.  

  Involvement  in  the  promotion  of  these  solutions,  with  a well  thought‐out  strategy  and 
definition  of  achievable  objectives, will  certainly  bring  good  results.  However, we  should  not 
expect that the effects in the near future will be comparable in a short time to strictly technical 
methods  of  counteracting  flooding  in  the  city  or  too  frequent  discharges  of  rainwater  into 
receiving reservoirs. Since green and blue infrastructure and “unsealing” urban areas is the most 
sensible strategy in the long term, the preparation of instruments for its implementation should 
be a natural consequence of the development of plans for adaptation to climate change. In the 
presentation, several examples will be discussed in terms of important elements of an effective 
approach to the implementation of green‐blue infrastructure on a city scale. 
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4.  Implementation of green roofs according to DAFA guidelines 

The 	author: 	Witold 	Okoński 	

  By  establishing  membership  cooperation  with  FLL,  the  DAFA  Association  purchased 
a license  and  obtained  the  right  to  publish  the  “Guidelines  for  the  design,  construction  and 
maintenance of green roofs – Guidelines for green roofs” in the Polish language. 

  The  study  implements  one  of  the  tasks  set  by  the  DAFA  Association  since  2006  – 
developing  the  design,  performance  and  operation  culture  of  flat  roofs.  As  a member  of  the 
prestigious  international  industry  associations  IFBS  (the  Industry  Association  for  Building 
Systems in Light‐Weight Steel Constructions),  IFD (the International Federation for the Roofing 
Trade)  and  FLL  (the  Landscape  Research,  Development  and  Construction  Society),  in  its 
publications DAFA provides  technical  information  and  knowledge  based  on  the  experience  of 
countries  with  a  longer  tradition  of  using  new  technologies  in  the  construction  industry, 
supplementing them with conditions and industry experience in Poland. 

  The  FLL  guidelines  are  a  set  of  recommendations  and  standards  defining  technical 
requirements and parameters for materials used for green roofs. They are a point of reference 
for  the  design,  construction  and  maintenance  of  green  roofs  in  most  European  and  world 
countries and are considered to be universally binding technical rules. 

  According to the licence agreement, the Polish edition is based on a faithful translation of 
the publication “Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen” from 
German as a source language, and was additionally extended by a summary of the regulations 
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applicable  in  Polish  conditions,  as  prepared  by  DAFA  and  included  in  Appendix  4.  The  text 
contains references to German standards (DIN) and quotations from other German regulations. 
If  there  is a PN‐EN standard  instead of DIN  (with  the  same number),  then a PN‐EN mark was 
inserted instead of DIN markings (e.g. instead of DIN EN 12056‐3 there is PN‐EN 12056‐3 in the 
text).  In  square  brackets  you  will  find  references  to  Appendix  4,  and  all  supplements  to  the 
source text concerning Polish conditions are marked in italics. 

  The sets of principles contained in the standards quoted in the handbook are also called 
technical knowledge and are necessary for the application of these guidelines. The time of this 
study coincided with changes in law resulting from the need to harmonise the functioning of the 
common  European  market  both  in  terms  of  the  performance  of  construction  products  and 
identical testing methods. Searching for standards on the basis of the  indications contained  in 
the basic text will be difficult and sometimes even ineffective. Therefore, the editorial team has 
prepared an up‐to‐date replacement set of rules included in the list of standards in Section 4.3 
of Appendix no. 4. 

  Independent experts and the editorial team of the Green Roofs Focus Group, consisting of 
practitioners  representing  DAFA member  companies  from  the  industry,  were  involved  in  the 
substantive and editorial work on the development of the guidelines. 

  The intention of the team developing the Polish edition of the guidelines was to refer to 
analytical  methods  used  in  national  conditions  for  the  qualitative  assessment  of  substrates. 
Analytical methods used  in Poland, especially chemical methods  (physical  testing methods  for 
loose  substrates  are  obligatory  in  EU  countries),  used  to  assess  the  nutrient  content  of  the 
substrate  differ  from  those  used  in  Germany.  Reference  to  test methods  and  recommended 
nutrient  contents  in  substrates  for  intensive  and  extensive  greenery  may  be  useful  under 
national conditions for the qualitative assessment of substrates recommended for green roofs. 

  The German‐Polish glossary of industry terms in Appendix No. 5 is an additional element 
of  the  Polish  edition  of  the  guidelines.  The  glossary  contains  317  German  terms  with  their 
equivalents in Polish and includes specialist vocabulary that appeared in the guidelines and the 
cited  standards.  To  make  word  search  easier,  they  are  arranged  in  alphabetical  order.  The 
glossary  is addressed  to all  those  interested  in  this discipline and can be useful  for  the use of 
standards and industry studies as well as German‐speaking specialist literature and information 
systems with a German user  interface. The practical  application of  the knowledge  from  these 
guidelines will improve the quality of the design, construction and maintenance of green roofs. 
This will, in turn, contribute to paying more attention to the choice of available solutions at the 
design and construction stage, and at the operation stage, to the need to carry out maintenance 
and control measures, especially in the first years of operation of the green roof. This, in turn, 
should  enable  the  green  roof  designer  to  implement  the  assumptions  concerning  ensuring  a 
lasting effect and functionality of the solution over the years. 

  In  2018,  the  FLL  Association  issued  an  amendment  to  the  “Guidelines  for  green 
roofs”which are in the process of being developed in the Polish version by the DAFA Association. 
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1.  The role of satellite  images  in determining changes taking place  in urban 
space illustrated by the example of the City of Warsaw. 

The 	author: 	Wojciech 	Kiryła	

  The  subject  of  the  study  prepared  by  the  Institute  of Geodesy  and  Cartography, within 
cooperation  in  developing  project  entitled  LIFE_ADAPTCITY_PL  –  preparing  an  adaptation 
strategy for climate change in a metropolitan city, using a climate map and 

citizen  participation,  was  to  carry  out  analyses  and  present  the  diversity  of  permeable  and 
impermeable surfaces for rainwater, maps of building density diversity for various parts of the 
city,  variability  in  terms  of  the  quality  and  condition  of  green  areas,  as  well  as  to  prepare 
a composition of satellite  images presenting surface temperature and albedo level for the City 
of Warsaw. 

  The above‐mentioned analyses were carried out on the basis of a series of satellite images 
from American satellites Landsat 5 TM ‐ Thematic Mapper (launched in 1984) and Landsat 8 OLI 
‐  Operational  Land  Imager  launched  in  2013  (both  sensors  are  characterized  by  spatial 
resolution ‐ single pixel size, 30m and temporal resolution ‐ time of revisiting the same orbit of 
16 days). The data used to determine and process the permeable and impermeable areas were 
collected on the basis of photos taken by the satellites  IRS‐P6 (size ranging from 5.8m to 20m 
(Indian)), and RapidEye with a resolution of 5m. 

  An  additional  source  of  information  was  provided  by  the  data  prepared  under  the 
COPERNICUS GIO Land Monitoring project, which  is a continuation of  the CORINE Land Cover 
CLC1990, CLC2000, CLC2006, CLC2012 and Urban Atlas 2006 projects  implemented under  the 
7th  Framework Programme of  the  European Union.  Its  aim was  to  develop detailed  land use 
maps for urban areas based on satellite images. The project resulted in maps of 305 European 
cities.  The  population  size  was  the  criterion  for  the  selection  of  cities  (for  instance  100,000 
residents). Maps of a total of 10 urban agglomerations have been prepared for Poland. 

  Analyses of changes, quality and condition of green areas, city  surface  temperature and 
changes in albedo were carried out for the years 2002‐2014. Photos taken in May, June, August 
and  September were  used  for  the  analyses  due  to  the  changes  in  the  distribution  of  surface 
temperature and vegetation status of plants. 

  The study shows the trend of changes (or lack thereof) in albedo, city surface temperature 
and  the  quality  of  green  areas.  In  addition,  the  locations  of  the  largest  and most  interesting 
changes in the above‐mentioned parameters in different parts of the city were presented. 

  The analyses resulted in a series of maps presenting the study areas described above and 
statistical  data,  including  a  description  of,  i.a.,  areas  of  parks,  individual  districts  or  forests 
located in the City of Warsaw. In addition, further analyses were suggested, which could provide 
many interesting results and indicate further directions for similar studies. 
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pilot Project for Poland supporting future GlobWetland and GyroScan ‐ Elaboration of innovative method 
for monitoring the state of agrocenosis with the use of remote sensing gyro system in terms of precision 
farming. 

2.  Rotterdam Roofscape 

The 	author: 	Marloes 	Gout, 	Sustainability 	Consultant, 	Municipality 	of 	Rotterdam 	

  The  City  of  Rotterdam,  a  delta  city  within  the  Netherlands,  deals  with  various 
environmental  challenges.  Densification  of  the  city  center,  a  rising  sea  level,  increasing 
precipitation, heat stress during summer and biodiversity  loss are a  few of these problems.  In 
terms of water management,  traditional solutions  like dykes and other  flood defence systems 
are not sufficient to prevent floodings in the city. Therefore, new solutions are needed to create 
a more resilient city. One of these solutions is the municipal green roof program established in 
2008.  The  program  informed  citizens  about  the  benefits  of  green  roofs  and  provided  them 
a subsidy  for  building  green  roofs  on  their  properties.  The main  aim  of  the  program was  to 
retain rain water on rooftops so its runoff to the sewage system is reduced. Over the years, the 
city  of  Rotterdam has  learned  the other  possibilities  offered by  rooftops.  Rooftop  spaces  can 
also  be  used  as  recreational  spaces,  for  rooftop  bars  or  to  play  sports,  and  they  can  play  an 
important  role  in  a  transition  towards a  society with  sustainable energy  supply. Also,  the  city 
found out that rooftops offer most value when combining various functions, for example solar 
panels on top of a green roof in combination with a roof terrace for the owners of the building. 
Since  2017,  the  green  roof  program  has  been  transformed  into  the  ‘Multifunctional  Rooftop 
program.’ The combination of  functions offers both public benefits  (reduction of  storm water 
inflow to the sewage system) and private benefits (room for leisure) to building users. 

  In order  to persuade private building owners  to  invest  in multifunctional  rooftops,  the 
municipality  initiated  the  project  LIFE@Urban  Roofs.  LIFE@Urban  Roofs  is  a  collaboration 
between  private  building  owners  to  create  pilot  projects  for  rooftop  development.  The 
collaboration consists of a housing cooperation, a private investor, two foundations and the real 
estate department of  the municipality.  In  this project,  the optimum ratio between public and 
private  benefits  resulting  from multifunctional  roofs  is  researched.  The main  objective  of  the 
project is to provide private parties with insights into the advantages of multifunctional rooftop 
use.  By  the  end  of  the  project  more  information  will  become  available  about  the  value  of 
investing  in  climate  actions.  New  forms  of  collaboration  and  investment  models  will  be 
investigated and implemented. The project is funded by the European Union. 

  Marloes  Gout  has  worked  for  the  municipality  of  Rotterdam  since  2014.  She  has 
a background  in Architecture,  Industrial Ecology and Environment and Resource Management. 
Currently, she advises citizens and companies on both climate adaptation and climate mitigation 
with  the main  focus  on multifunctional  roofs.  In  her  presentation,  she  will  elaborate  on  the 
Multifunctional  Rooftop  program  of  Rotterdam;  The  Rotterdam  Roofscape,  and  explain  the 
process of LIFE@Urban Roofs. 

For  more  information,  visit:  www.resilientrotterdam.nl,  www.rotterdam.nl/groenedaken  and 
www.rotterdam.nl/wonen‐leven/urban‐roofs/ 
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the  wider  context  of  climate  adaptation  and  energy  transformation.  This  focuses  on  information 
campaigns on sustainable development addressed to citizens. 

3.  The  implementation of  the Air Protection Programme within  the Kraków 
Metropolitan Area  

The 	author: 	Daniel 	Wrzoszczyk 		

  The Air Protection Programme  for  the Małopolskie Voivodeship  (the APP MV)  imposes 
a range of obligations on local government bodies, which are meant to contribute to improving 
air  quality.  The  Programme  is  also  implemented  by  the  communes  situated  within  the 
metropolitan  area  of  the  City  of  Kraków,  jointly  forming  the  Kraków Metropolis  Association 
(hereinafter:  the  KMA  communes).  Between  2014  and  2021  the  Association  has  been 
implementing the Strategy of  Integrated Territorial  Investments  (hereinafter:  the  ITI Strategy), 
financed  from  European  funds  and  own  resources  of  local  government  bodies.  This  article 
outlines  the  significance  of  European  Funds  in  the  implementation  of  the  APP  MV  and  the 
increased  coordination  of  communes'  activities,  with  a  view  to  improving  air  quality  in  the 
Kraków Metropolis. 

- The principal objectives of  the APP MV  to be  implemented by  the KMA communes by 
2023 include:  

 To replace or eliminate the existing systems powered by solid fuels (since 2018 the 
City  of  Kraków  approx.  8,000,  and  the  KMA  communes  approx.  37,000,  such 
systems); 

 To eliminate waste incineration;  

 To  limit  transport  emissions  by  increasing  the  efficiency  of  the  public  transport 
operations and extending cycling infrastructure. 

- Between 2014 and 2020  the KMA communes have been using  the  resources provided 
under  European  funds  on  the  implementation  of  the  ITI  Strategy.  The  Strategy 
constitutes  one  of  the  underlying  financial  instruments  intended  for  the  APP  MV 
implementation  in  the  metropolitan  area.  The  total  amount  of  European  resources 
intended  for  measures  aimed  at  improving  air  quality  exceeds  EUR  300  million.  The 
principal areas for which the funds have been allocated include:  

 Projects  involving the thermal modernisation of public utility buildings, expected to 
result in a limited energy demand of such buildings. The actual energy consumption 
savings depend on the modernised building and may range from 25% to as much as 
80%, which allows the maintenance costs to be reduced, in average terms, by tens or 
dozens of thousands zloty per year. It is planned that, as part of the relevant specific 
measure, over a hundred public utility buildings, situated in twelve KMA communes, 
will have been modernised by 2021. 

 Projects  supporting  diversified  activities  oriented  towards  eliminating  outdated 
boilers.  The  objective  is  to  improve  air  quality  by  replacing  the  outdated  boilers, 
stoves  and  heating  devices,  powered  by  solid  fuels,  which  are  currently  used  by 
households.  As  part  of  this  measure,  a  total  of  28  projects  are  now  being 
implemented in all the Kraków Metropolis communes, which are expected to result 
in approx. 6,500 outdated boilers being replaced. In addition, as part of the projects, 
a  number  of  information  and  educational  activities  are  conducted,  serving  the 
purpose of increasing the residents' environmental awareness. 

 Projects  aimed  at  reducing  transport  emissions.  Support  is  provided  to  various 
undertakings  oriented  towards  strengthening  urban  transport,  including  collective 
transport, within the area covered by the ITI Strategy (the purchase of buses, and the 
construction of interchange points, park and ride facilities and cycling paths).  
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  The  support  as  part  of  this  specific measure  is  provided  in  ten  communes within  the 
Kraków Functional Area. By 2021 thirty‐nine park and ride (P+R) facilities will have been built in 
the Metropolis  area,  offering  as many  as  3,249  spaces.  Cycling  lanes,  as well  as walking  and 
cycling paths will be constructed in ten communes, their total length amounting to 103.80 km. 
Moreover, 197 environmentally‐friendly low‐emission buses are planned to be bought, in order 
to operate on urban and agglomeration routes. The funds available within the specific measure 
will  also  be  used  to  construct  forty‐seven  parking  lots  for  bicycles,  offering  a  total  of  1,158 
spaces. 

- The  implementation  of  projects  resulting  from  the  ITI  Strategy  also  translates  into  a 
higher  intensity  and  quality  of  cooperation  between  the  officials  engaged  in  project 
implementation. It should be stressed that the performance of activities arising from the 
APP  MV  frequently  requires  their  operationalisation,  thus  making  the  experience 
exchange an extremely important aspect of the efficient implementation of the APP MV. 
The  following  examples  of  cooperation  between  the  KMA  communes  are  especially 
worth noting: 

 The  exchange  of  knowledge  and  good  practices  –  since  July  2017  the  KMA  has 
organised  the  “Clean Air  Forum” meetings ‒  a  series of  (monthly) meetings during 
which representatives of the KMA communes discuss and exchange their experiences 
in implementing projects and undertakings aimed at improving air quality. 

 Waste incineration inspections – the staff of the Kraków City Office and the Kraków 
Municipal  Guards  organised  a  range  of  training  sessions  and  workshops  for 
representatives  of  the  KMA  communes  and  local  posts  of  the  Municipal  Guards, 
during  which  legal  and  organisational  details  of  conducting  such  inspections  were 
discussed.  

 Joint  promotional  campaigns  –  the  preparation  and  implementation  of  a  joint 
promotional  campaign,  in  the winter  season of  2017/2018, was  an unquestionable 
success of  the KMA communes.  This was when an array of messages  and graphics 
were developed to go along the clear air campaign conducted by the City of Kraków. 
The major channels  through which  the communes encouraged residents  to  replace 
their boilers, unused  coal  sludge and  flotation  concentrates  included  launching  the 
www.wymienpiec.info  website,  branding  16  agglomeration  buses,  as  well  as 
preparing an information spot on TVP Kraków, local press information and posters.  

 Coordinated stock‐taking measures – in 2015, as part of developing the Low‐Emission 
Economy  Plans,  the  first  stock‐taking  of  boilers  in  the Metropolis  communes'  area 
was conducted. In 2018, the stock‐taking activities are planned to be repeated.  

 Dissemination  of  the  fuel  quality  standards  –  since  July  2017,  a  ban  on  using  coal 
sludge and flotation concentrates has been in force in the entire Małopolska Region 
(Resolution No. XXXII/452/17 of the Assembly of the Małopolskie Voivodeship of 23 
January 2017). In consequence, the staff of the commune offices have conducted an 
informational campaign in over 60 coal yards.  

  Summing  up,  an  improved  air  quality  requires  coordinated measures  involving  several 
public  institutions.  However,  without  residents'  involvement  and  increased  social  awareness, 
the achievement of any tangible effects will take many years. The growing media interest in the 
problem of air quality, along with the rising local social movements making endeavours towards 
improving air quality, are likely to significantly support the local government bodies' attempts to 
implement  low‐emission  policies.  Nonetheless,  it  should  be  borne  in  mind  that  such  low‐
emission policies frequently require changing habits and attitudes, which often seems to pose a 
bigger problem than the shortage of financial resources. Therefore, taking concentrated efforts 
by local government bodies, local communities and the media appears so important.  
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4.  Management financed by the city in the context of adaptation activities ‐ 
the case of the City of Szczecin 

The 	author: 	Iwona 	Bobrek 	

  The  management  of  the  City’s  finances  should  be  considered  within  the  whole 
management system of a given  local‐government unit  (JST). Strategic management definitions 
underline the role of integrating management processes to achieve better results and to provide 
"a  systemic  guarantee  of  the  organisation's  survival  under  critical  conditions.”1  The  key 
categories of  forward‐looking management,  such as diversity,  flexibility and responsiveness  to 
the environment, also include adaptability2. In the public sector, strategic management focuses 
on local development, and in a broader context on regional development in the longer term3. 

  In the case of the City of Szczecin, the current Development Strategy4 defines directions 
and strategic objectives until 2025. The mission defined  in  the Strategy states: “Szczecin  is an 
open  and  tolerant  city,  an  attractive  place  to  live  and  work  in  ‐  a  community  of  residents 
utilising  cultural  heritage,  the  natural  environment  and  the  its  location  on  the  Baltic  Sea  and 
Oder River for sustainable development.” 

  Szczecin's  long‐term vision  included  in  the 2025 Development  Strategy of  Szczecin has 
been correlated with the brand management strategy ‐ Szczecin Floating Garden 20505, which is 
determined by the vision of a Szczecin of the future. The branding strategy is a guideline for the 
long‐term communication of the city as a brand with its stakeholders. 

  It  is  worth  noting  that  the  management  control  standards,  constituting  an  obligatory 
element of management in local‐government units, specify that: “the clear determination of the 
mission can contribute to the establishment of a hierarchy of objectives and tasks and effective 
risk management”6. As provided for in the standards, the possibility of indicating the purpose of 
local‐government units  in the form of a brief and synthetic description of their mission should 
be  considered,  and  the  objectives  and  tasks  should  be  clearly  stated,  in  at  least  one  year's 
perspective, and their implementation should be monitored utilising the designated measures. 

  The strategic management model employed in the City provides for the use of such tools 
as: a long‐term investment plan (Multiannual Development Programme of the City of Szczecin), 
task‐oriented budget, financial policy and multiannual financial forecast, and other procedures 
of the City. The essence of this system is the coherence and priority of strategic objectives for 
decision‐making  in  particular  areas.  As  a  result,  the  City  Strategy  implementation  tools 
continuously  define  the  directions  for  investing  the  limited  budget  resources,  which  can 
contribute  to  the  greatest  extent  to  the  sustainable  social  and  economic  development  of 
Szczecin. 

  The  long‐term  investment  plan  (Multiannual  Development  Programme  of  the  City  of 
Szczecin) for Szczecin currently includes investment tasks for 2018‐2022 with a perspective until 
20237. Tasks performed by local‐government units very rarely cover one year only and usually 
take several years to complete. 

  Multi‐annual  financial  planning  is  a  process which  results  in  the  determination  of  the 
municipality's  long‐term  financial  capabilities8.  The  Multiannual  Financial  Forecast  (MFF)  is 
a breakdown,  in  a  multi‐year  perspective,  of  the  forecast:  own  and  other  income,  revenues, 
current  and  property  costs  and  expenses.  It  is  also  an  action  plan  setting  out  the means  of 
financing and the order in which tasks are to be carried out. The MFF determines the amount of 
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funds available for the main areas of local‐government units' activity in the years to come. The 
MFF also adjusts the amounts and schedules of investment expenditures and cash flows related 
to their financing to the requirement of maintaining the local‐government units' ability to pay. 
The MFF defines: a  safe  level of debt,  the amount of necessary operational expenditures and 
expenditures  to  service  and  repay  current  and  planned  liabilities,  as  well  as  the  amount  of 
available  funds  that  can  be  allocated  for  investments.  The  MFF  improves  the  financial 
management of local‐government units. 

  The determination of investment intentions in the long‐term perspective, in material and 
financial  terms,  facilitates  the evaluation of  the  financial capacity of  local‐government units  in 
confrontation with  the needs. On  the basis of  the prepared  forecasts,  local‐government units 
can  make  timely  efforts  to  obtain  financial  resources  from  external  sources,  which  is  an 
important condition of maintaining a high level of investment. 

  The link between the multiannual financial plan and the activity‐based budget makes it 
possible  to  calculate  financial  resource efficiency  indicators.  The  essence of  the  task‐oriented 
budget  is  the  management  of  the  municipality's  activity  by  encompassing  its  activity  within 
tasks. This  tool allows a better allocation of  financial and material  resources,  thanks  to which 
the needs of  residents are  satisfied more adequately. The  task‐oriented budget  is  in  line with 
statutory  postulates  concerning  the  purposefulness  of  spending  the  municipality's  financial 
resources, as it links specific expenditures to certain tasks, which the municipality carries out for 
the benefit of the local community. The activity‐based budget also makes it possible to make an 
optimal choice as to how the task should be carried out. Through the task‐based approach, the 
budget  becomes  clear  and  transparent.  Arranging  the  budget  layout  as  a  task  list  makes 
it comprehensible to people responsible for its implementation, council members, residents and 
all stakeholders. The activity‐based budget, based on a long‐term development strategy of the 
given local‐government unit, is becoming the basic instrument for managing the unit9. 

  The  fundamental element of management control  in administration,  introduced by the 
provisions of the Public Finance Act (the Act), is the responsibility of each head of the entity for 
the implementation and monitoring of such elements of management control that will allow the 
entity  to  achieve  its  objectives  in  compliance  with  the  law,  effectively,  economically  and  in 
a timely  manner.  The  use  of  activity‐based  budgeting,  which  is  not  mandatory,  ensures  that 
management control  is properly  implemented.  It  seems that  local‐government units which do 
not apply this method will have difficulties fulfilling the requirements of the Act. 

  A  strategic  approach  to  City management  and  the  use  of  strategic management  tools 
facilitates an effective allocation of resources and achievement of the set objectives. The City is 
becoming more  and more  aware  of  the  risks  associated  with  climate  change,  allowing  clear 
prioritisation.  The  consistence  of  implementation  documents,  including  those  related  to 
financial  management,  is  a  crucial  factor  in  achieving  the  objectives  related  for  finance 
management. 
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  About the Adaptcity project 
 

“Preparation of a strategy for adaptation to climate change of  the city of 
Warsaw  with  the  use  of  city  climate  mapping  and  with  public 
participation”. 

 

Website: www.adaptcity.pl                   Duration: 1 July 2014 – 31 December 2018 

Background 

Climate  change  is  at  present  one  of  the  largest  challenges  that  we,  humankind,  are  facing  and must 
address  in order  to prevent  irreversible changes  from happening  in  the not  so distant  future and save 
people and the planet. Towns and cities, with a great concentration of people, are particularly prone to 
negative impact of climate change. Currently 74% of people in the EU live in towns and cities, in Poland 
60% of the population live in urban areas. 

We  need  urgent  action  in  order  to  adapt  urban  areas  to  global  climate  change.  It  is  estimated  that 
climate change will continue, which will result in substantial challenges for towns and cities. Intensifying 
extreme weather phenomena will include, above all, heat waves, floods, droughts and hurricanes which 
will be increasingly stronger and more frequent. 

The project’s overall objective  is to reduce negative  impact of climate change on the ecosystem of the 
city of Warsaw and to encourage adaptation measures in other metropolises in Poland. 

This objective was achieved through: 
- supporting  the Warsaw  authorities  in  developing  a  strategy  for  adaptation  to  climate  change, 

with an ecosystem approach 
- encouraging  the  authorities  and municipal  service  providers  in  urban  areas  to  act  for  climate 

change adaptation on the basis of Warsaw’s experience 
- promoting  the  instrument  of  climate  prediction  maps  in  building  climate  change  adaptation 

strategies for cities 
- raising  awareness  of  climate  change  and  adaptation  to  it  among  municipal  authorities  and 

encouraging them to become involved in initiatives on the EU level. 

The Project Partners 

The  project  is  run  by  the  Institute  for  Sustainable  Development  (InE)  in  partnership  with  the  City  of 
Warsaw, the Union of Polish Metropolises (UMP) and Verband Region Stuttgart. 

 The  Institute  for  Sustainable  Development  plays  a  major  role  as  the  project 
initiator and its main coordinator. The Institute for Sustainable Development has 
been promoting  and  implementing principles  and  solutions  for  the  sustainable 
development  of  Poland  for  25  years.  The  Institute's  activity  is  guided  by  the 

mission  of  building  positive  relations  between  social  and  economic  development  and  environmental 
protection,  http://www.ine‐isd.org.pl/ 

The City of Warsaw – the project partner and the main beneficiary of the project; the 
Infrastructure  Department  is  directly  responsible  for  the  implementation  of  the 
project, http://infrastruktura.um.warszawa.pl/biuro‐infrastruktury. 

Union  of  Polish  Metropolises  (UMP)  the  project  partner,  a  foundation  grouping 
together 12 Polish metropolises, established at the initiative of the Mayor of Warsaw 
in order to strengthen the partnership of the City of Warsaw with other major cities in 
Poland, the UMP has its main office in Warsaw,  http://www.metropolie.pl/ 

Verband Region Stuttgart – the foreign project partner, the institution is responsible 
for  spatial  planning  at  the  regional  level,  covering  the  region  of  the  south‐western 
part  of  Germany;  Verband  Region  Stuttgart  is  actively  involved  in  the  field  of 
adaptation to climate change,  http://www.region‐stuttgart.org/   
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  Project activities 

Developing the climate map for Warsaw 

The  climate map,  consisting of  a  set of maps, provides an  indispensable basis  for  the development of 
a strategy  for  adaptation  of  urban  areas  to  climate  change.  The  development  of  the  map  makes  it 
possible  to  identify  and  describe  threats  which  may  occur  given  the  forecast  scale  of  global  climate 
change. 

The analysis of the predicted and potential effects of climate change on Warsaw in the second half of the 
21st  century  concerned  mainly  such  meteorological  phenomena  as  heat  waves,  frost  waves,  strong 
winds, strong precipitation, UHI, i.e. the temperature difference between the city centre and its suburbs. 

The  map  shows  the  spatial  differentiation  of  climate  risk  and  the  resulting  impact  on  people,  the 
economy and nature ‐ in professional and popular versions. The climate map was prepared by a research 
team  led  by  Prof.  Elwira  Żmudzka  from  the  Faculty  of  Geography  and  Regional  Studies,  University  of 
Warsaw. 

The climate maps of Warsaw can be found at: 

http://adaptcity.pl/mapa‐klimatyczna‐warszawy/ 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=adaptcity 

The strategy for adaptation of the Warsaw metropolitan region to climate change 

The  climate  map  for  Warsaw,  as  well  as  the  analysis  of  other  municipal  documents  for  adaptation 
activities, provided the basis  for  the development of  the strategy.  In  the development of  the strategy, 
the ecosystem approach was used. In this approach both environmental and anthropogenic components 
of  the urban ecosystem are  acknowledged and believed  to  provide equally  important  services  for  the 
city’s inhabitants. Disturbed balance between these two types of components leads to the intensification 
of negative climate change phenomena. 

The strategy was developed by the Warsaw authorities in a participatory process, with the participation 
of  diverse  social  groups  of  Warsaw  inhabitants,  in  particular  the  elderly  and  young  people, 
representatives of non‐governmental organisations, entrepreneurs, municipal services and the municipal 
authorities. Grassroots local initiatives will be included in the strategy. 

A series of local conferences for the authorities of Polish metropolises 

Information about adaptation to climate change measures undertaken in Warsaw was promoted among 
the authorities of 12 Polish metropolises and in other towns through: 

- a series of local conferences (Metropolitan Climate Forums), 
- involvement  of  local  structures  of  the  Union  of  Polish  Metropolises  (UMP)  in  the  project’s 

activities, 
- the international conference "Adaptation as the cities' response to climate change". 

Awareness‐raising of the issue of adaptation to climate change 

The  issue of the necessity to adapt Polish towns and cities to climate change, and the climate map for 
Warsaw itself, was widely promoted both among Warsaw’s inhabitants, inhabitants of other towns and 
cities  across  Poland  and  representatives  of  their  authorities,  by  means  of  the  Internet,  local  press, 
meetings, screenings of an educational video, educational boards placed throughout the city etc. 

A study visit to Stuttgart for representatives of municipal authorities 

A  study  visit  to  Stuttgart was  organised.  The  objective  of  the  visit was  to  familiarise  oneself with  the 
solutions in adapting to climate change implemented in Stuttgart and to encourage the local authorities 
in Poland to undertake similar measures. Stuttgart is one of the European cities which has developed its 
strategy for adaptation to climate change, based on the climate map for the city. 

 
   



Już w grudniu Katowice staną się gospoda-
rzem Konferencji Narodów Zjednoczonych  

w sprawie zmian klimatu (COP24), najważniejsze-
go globalnego forum poświęconego światowej poli-
tyce klimatycznej, podczas którego zapadają decy-
zje o kluczowym znaczeniu dla świata. Przewiduje 
się, iż weźmie w nim udział około 28 tys. osób , w 
tym politycy, przedstawiciele nauki, organizacji po-
zarządowych i biznesu z ponad 190 krajów. 

-
głym roku, z uznaniem wypowiadali się na temat 
przemiany miasta, jaka dokonała się w ostatnich 
latach, oraz naszej walki o czyste powietrze. Warto 
bowiem wspomnieć, że Katowice są dziś wiodącym 

w kraju ośrodkiem pod względem skali wysiłków 
podejmowanych przy niwelowaniu skutków wielo-
letniej degradacji środowiska. 
  Przykładem tych działań może być chociażby 
zlokalizowana przy Spodku Strefa Kultury obej-
mująca obszar, na którym jeszcze w latach 90. 
funkcjonowała kopalnia, a dziś ta przestrzeń jest 
uznawana za najodważniejszy projekt rewitaliza-
cyjny w skali całego kraju. 

  Konferencja o zmianach klimatycznych, zorganizo-
wana w Katowicach, w sercu Śląska, zdaje się być do-
skonałą okazją do zaprezentowania starań podejmo-
wanych na rzecz ochrony klimatu i już osiągniętych 
sukcesów w tym obszarze. 

KATOWICE gospodarzem 
Szczytu Klimatycznego ONZ - COP24
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