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Problem projektu to negatywny wpływ zmian klimatu na ekosystem miejski. W specyficznym 
środowisku miejskim występują zarówno przyrodnicze, jak i antropogeniczne komponenty 

włączone w obieg wody, 
powietrza i innych składników 
potrzebnych do życia  
i funkcjonowania miasta. 
Zadaniem przykładowej strategii 
adaptacji do zmian klimatu jest 
ukazanie, że przyrodnicze  
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. 
 
Przekształcenie środowiska w miastach jest tak znaczące, że bez kompleksowej adaptacji 
wszystkich komponentów ekosystemu nie osiągnie się wystarczających efektów i pogłębi 
przyszłe straty. Według IPCC adaptacja to dostosowywanie decyzji podejmowanych  
w systemie przyrodniczym i społecznym do obecnych lub spodziewanych skutków zmian 
klimatu. Potrzeba zintegrowanego podejścia do zagadnień adaptacji w oparciu  
o przewidywane oddziaływania ekstremów pogodowych w perspektywie 20-30 lat.  
 
Klęski żywiołowe w latach 1998-2009 kosztowały Europę 150 mld €. W tym okresie doszło  
do prawie 100 tys. klęsk żywiołowych i anomalii pogodowych, które dotknęły bezpośrednio 
11 mln ludzi. Największe straty spowodowały powodzie, bo 52 mld euro oraz sztormy. 
Raport dotyczy tylko największych zdarzeń, a gdyby uwzględnić mniejsze szkody to wzrastają 
one do 200 mld euro. W Polsce w okresie 2001 – 2010  straty związane z ekstremalnymi 
zjawiskami pogodowymi wyniosły ok. 10 mld zł rocznie. Prognozuje się, że wartość szkód 
może osiągnąć po 2090 roku 48 mld zł rocznie (2090-2100), czyli ok. 5 razy więcej niż dziś), 
choć w odniesieniu do PKB będzie to od 0,5 do 0,7% rocznie w okresie 2011-2100.  
 
Szczególnie narażone są miasta, w których obecnie w UE żyje 74% ludności.  
W Polsce w miastach żyje obecnie 60% ludności, a udział ten ma wzrosnąć do 2035 roku  
do 64%. Dzisiejsze przewidywania mówią o tym, że nadal będą postępować zmiany klimatu 
co stawia przed miastami znaczne wyzwania. Nasilające się ekstrema pogodowe  
w szczególności będą się objawiać falami ciepła, powodziami, suszami, huraganowymi 
wiatrami coraz silniejszymi co do skali i coraz częstszymi. 
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Cel główny: 
 

Zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu 
Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce. 

 
 

Cele szczegółowe: 
 

 Zbudowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy przy 
zastosowaniu podejścia ekosystemowego.  

 Pobudzenie aktywności władz, administracji i służb miejskich na 
terenach zurbanizowanych do działań na rzecz adaptacji do zmian 
klimatu na bazie doświadczeń 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 ich zaangażowania w europejskie 
działania. 
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Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest organizacją typu 
think-tank o ponad dwudziestoletnim doświadczeniu działającą na 
rzecz zrównoważonego rozwoju. Instytut utworzono w 1990r.  
z inicjatywy osób aktywnie działających od lat osiemdziesiątych  
w niezależnym ruchu ekologicznym w Polsce. Główne kierunki 
aktywności InE to zmiany klimatu, energetyka, transport, tereny 
wiejskie, miasta, Natura 2000, turystyka. Główne formy  
działalności: raporty, studia, publikacje, organizowanie warsztatów, 

seminariów, konferencji, promocja kwestii środowiskowych w Parlamencie i agendach 
rządowych, promocja koncepcji ekorozwoju w mediach, budowanie współpracy z biznesem 
oraz współdziałanie z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. 
 
 
Unia Metropolii Polskich działa od 1990 roku - początkowo jako 
konferencja prezydentów największych miast polskich, a od 1992 
roku jako fundacja, którą obecnie współtworzy 12 miast 
metropolitalnych: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, 
Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław.  
UMP funkcjonuje nie tylko na podstawie Statutu, ale również 
ustawy z 6 maja 2005 o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego (KWRiST) oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej 
Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Według ustawy stanowi jedną z sześciu 
ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego współtworzących stronę 
samorządową KWRiST, która pracuje nad projektami ustaw i rozporządzeń dotyczących 
samorządu terytorialnego, rekomendowanych przez zespoły robocze KWRiST. Jest 
organizacją non-profit i utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich. 
 
 

Miasto Stołeczne Warszawa jest gminą o statusie miasta  
na prawach powiatu. Jego funkcje określa ustawa o samorządzie 
gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym, a zadania 
wynikające ze stołecznego charakteru miasta - ustawa o ustroju 
miasta stołecznego Warszawy. Miasto posiada osobowość prawną, 
a jego samodzielność podlega ochronie sądowej. Do zakresu 
działania Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 

Miasto wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, 
poprzez swoje organy i poprzez organy dzielnic. Podział zadań na zadania wykonywane przez 
organy Miasta i na zadania wykonywane przez organy dzielnic oraz relacje między organami 
Miasta a organami dzielnic regulują ustawy, Statut oraz inne uchwały Rady Miasta. 
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Stuttgart leży w południowo-zachodniej części Niemiec. Region ten 
charakteryzuje się wysoką gęstością osadnictwa, przemysłu  
oraz infrastruktury transportowej. Ważnym narzędziem dla 
koordynacji wszystkich wymogów terytorialnych w tej sytuacji jest 
planowanie przestrzenne. Ciałem odpowiedzialnym za rozwój 
urbanizacji, gospodarki i infrastruktury w regionie jest Verband 
Region Stuttgart (VRS) – instytucja zajmujące się planowaniem 
przestrzennym na poziomie regionalnym. Założone w 1994 roku 
VRS to organizacja regionalna, w której znajdują się przedstawiciele 
społeczeństwa, wybrani w wyborach bezpośrednich: Zgromadzenie Regionalne.  
Głównym celem VRS jest kierowanie siłami 179 niezależnych miast i dzielnic należących  
do konglomeracji Stuttgartu tak, aby zapewnić regionowi konkurencyjność na poziomie 
europejskim i światowym. Najważniejsze obszary działań VRS obejmują planowanie 
regionalne, planowanie krajobrazu, promocją biznesu, marketing turystyczny, a także 
planowanie komunikacji miejskiej. 
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Projekt rozpoczął się w 2014 roku, a działania projektowe zaplanowane są do 2019 roku.  
 
 

Pierwszym elementem projektu było za poznanie  
się z dobrymi praktykami realizacji adaptacji w mieście 
Stuttgart. Następnie pracę nad projektem rozpoczął 
Komitet Konsultantów Naukowych, który składał  
się z 2 klimatologów, fizjografa i urbanisty,  
którzy podczas 8 posiedzeń nadali kierunek i pozytywnie 
zaopiniowali prace nad mapą klimatyczną Warszawy.  
Na podstawie opinii Komitetu Konsultantów Naukowych 
opracowano mapy klimatyczne. Powstało 150 map,  

z których 69 w celach informacyjnych zamieszczono na stronach mapa.um.warszawa.pl  
oraz www.adaptcity.pl/mapa-klimatyczna-warszawy.  
 
 
Kolejnym krokiem projektu było rozpoczęcie prac 
Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. adaptacji do Zmian 
Klimatu (WOSAK). 8 spotkań, z udziałem  
18 reprezentantów organizacji pozarządowych, 
branżowych i biur urzędu miasta, które wypracowały 
cele, wizję i kierunki działań do przyszłej strategii. 
Spotkania te przygotowały solidny grunt do założeń 
strategii adaptacji, które następnie poddano 
konsultacjom społecznym. Przeprowadzono 18 spotkań 
konsultacyjnych dla wszystkich dzielnic m.st. Warszawy, 
proces konsultacji podczas pikników plenerowych, konsultacje internetowe oraz konkurs 
Pomysł na klimat. Łącznie w procesie wzięło udział ponad 1345 osób, tyle też zebrano 
wniosków.  
 

 
Po przeprowadzeniu owocnych konsultacji, 
przygotowano projekt strategii adaptacji, który w 
podobnym procesie został przedłożony do konsultacji 
społecznych. W dwóch spotkaniach konsultacyjnych 
wzięło udział ponad 80 osób, które złożyły ponad 240 
uwag do strategii.  
 
 

Ostatnim elementem projektu było przedłożenie projektu strategii adaptacji Radzie m.st. 
Warszawy. 
 

http://www.adaptcity.pl/mapa-klimatyczna-warszawy
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W ramach projektu ADAPTCITY prowadzone były 
Klimatyczne Fora Metropolitarne. W każdym z 11 miast 
członków Unii Metropolii Polskich zorganizowane 
zostały dwudniowe spotkania. Każde spotkanie 
zgromadziło 50 lub więcej uczestników, łącznie we 
wszystkich wzięło udział ponad 600 osób. Dzięki temu 
cyklowi kolejne miasta przystępowały do 
przygotowywania miejskich planów adaptacji, m.in. 
Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Mielec, Rumia.  
 

Dodatkowo na potrzeby projektu w ramach Unii Metropolii Polskich stworzona została 
Komisja Reprezentantów Metropolii ds. Klimatu. Przeprowadzono 6 spotkań 
reprezentantów. W trakcie spotkań zespół ADAPTCITY wymieniał się doświadczeniami z 
urzędnikami, którzy w dużej mierze byli członkami zespołów ds. adaptacji do zmian klimatu 
przy projekcie 44 miejskie plany adaptacji koordynowanym przez Ministerstwo Środowiska. 
 
W dniach 18-19 września 2018 roku, odbyła się także międzynarodowa konferencja miast. 
Głównym celem dwudniowych obrad było zaprezentowanie efektów ADAPTCITY. 
Konferencja zgromadziła ponad 200 osób, co o jedną trzecią przekroczyło zakładaną liczbę 
uczestników.  

 
 

Międzynarodowa konferencja miast 
 

 

 
 

 
Promocja projektu odbywała się różnymi kanałami. 
Jednym z nich była strona www.adaptcity.pl. Na 
stronie pojawiło się ponad 500 artykułów 
poświęconych tematyce zieleni miejskiej, 
gospodarowaniu wodą deszczową, procesów 
przygotowania strategii adaptacji i świadomości 
społecznej.  
 
 

 

http://www.adaptcity.pl/
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W ramach projektu zostały rozpropagowane publikacje: 

 Film edukacyjny Ciepło, cieplej, gorąco – miasto w obliczu zmian klimatu. 
 

 
 

 Wystawa o zmianach klimatu – która była eksponowana w urzędach, podczas 
konsultacji społecznych oraz festynów plenerowych. 

 

 Ulotka o mapie klimatycznej – pokazująca najważniejsze zjawiska związane ze zmianą 
klimatu w mieście. 
 

 
 

 Poradnik adaptacji miast do zmian klimatu – w publikacji 
przedstawiono autorską interpretację sposobu realizacji analiz 
służących przygotowaniu strategii adaptacji e formule miejskiego 
planu. 
 
 

 
 
 

 Warszawa z kosmosu – zbiór map powstałych 
w wyniku analiz zrealizowanych na potrzeby 
przygotowania strategii adaptacji. 

 
 
 
 

 

 Klimat okiem samorządowców – publikacja, w której 
przedstawiony został dorobek badań społecznych zrealizowanych w 
projekcie wśród urzędników miejskich. 
 

 Ścieżka edukacyjna przy Służewieckim Domu Kultury  
 

 Tablice edukacyjne w urzędach dzielnic m.st. Warszawy – 
pokazujące najważniejsze zagrożenia dla każdej dzielnicy. 
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Zebrany kapitał wiedzy i doświadczeń zaczyna przynosić efekty w postaci podejmowanych i 
kontynuowanych działań. Miasto Warszawa w celu realizacji przedsięwzięć służących 
ochronie klimatu i adaptacji powołało specjalną komórkę – Biuro Ochrony Powietrza i 
Polityki Klimatycznej. Rozpoczęte przez władze miasta prace nad nowym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy wyraźnie 
biorą pod uwagę rezultaty projektu ADAPTCITY. Młoda społeczność miast, podejmująca 
aktywność w postaci Strajku dla Klimatu, zbiera podpisy,  by zorganizować przy prezydencie 
miasta Obywatelski Panel Klimatyczny. Współpraca e ramach Unii Metropolii Polski owocuje 
potrzebą utrzymania i funkcjonowania Komisji Reprezentantów Metropolii ds. Klimatu w 
celu kontynuacji wymiany doświadczeń pomiędzy największymi miastami w Polsce i dzielenia 
się przez nie dobrymi przykładami.  
 

 
 
Ponadto w najbliższym czasie promowane będą powstałe w ramach projektu wydawnictwa 
m.in. Warszawa z kosmosu, Klimat okiem samorządowców i inne. Za ich pomocą planowane 
jest ciągłe podtrzymywanie zainteresowania mediów lokalnych (Warszawa) oraz 
ogólnokrajowych tematyką związaną z adaptacją do postępujących zmian klimatycznych.  
 

 
 
Strona internetowa www.adaptcity.pl, będzie nadal funkcjonującą i aktualizowaną bazą 
wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu. Zbierającą i prezentującą przykład i praktyki nie 
tylko z Warszawy i Polski, ale całej Europy oraz świata.  
 

 
 
Na terenie całego miasta pozostają tablice informacyjne dotyczące realizacji projektu, co w 
dalszym ciągu za pomocą takich narzędzi jak mapy ścienne w urzędach, czy służewiecką 
ścieżkę edukacyjna  będą uświadamiać obywateli w tematyce zmian klimatu i adaptowania 
się do nich.  
 
 
 
 
 
 

http://www.adaptcity.pl/
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By poszerzać świadomość i wiedzę na temat adaptacji na organizowanych przez miasto 
wydarzeniach plenerowych podnoszona będzie tematyka projektu, oraz na podstawie 
powstałych map klimatycznych planowana jest budowa aplikacji mobilnej komasująca 
wiedzę na temat zagrożeń dla miasta związanych z klimatem.  
 

 
 
Rada m.st. Warszawa przyjęła zaproponowaną Strategię adaptacji m.st. Warszawy do zmian 
klimatu która powstała w ramach projektu ADAPTCITY. Przez najbliższy czas będziemy 
kierować uwagę mediów i środowiska lokalnego na postęp wdrażania prac w tym zakresie, 
oraz do wywiązywania się z niego przez władze miejskie. Będzie się to działo poprzez artykuły 
i publikacje pojawiające się w mediach tradycyjnych jak i w Internecie. 
 

 
 
W dalszym ciągu planowane jest poszerzanie wiedzy i świadomości interesariuszy oraz 
mieszkańców miasta poprzez promocję publikacji powstałych w projekcie, które będzie 
można otrzymać w formie papierowej na wydarzeniach tematycznych w mieście czy w 
formie pdf na storniach Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju, czy stronie projektu 
ADAPTCITY. 
 
 
 
 

 
Projekt został zrealizowany z udziałem środków instrumentu finansowego  

LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowany ze środków  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 
 

www.adaptcity.pl 
 

www.pine.org.pl 
 

www.um.warszawa.pl 
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