
 
    

 

 

 
 

 
 

 

prof. dr hab. Jan Szyszko 
Minister Środowiska 
 
Kontakt: biuro.ministra@mos.gov.pl  
 

____________________________________________ 
 
 

Biogram 

Absolwent Wydziału Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1972 roku uzyskał 
stopień doktora nauk leśnych, w 1983 roku – stopień doktora habilitowanego, w 2001 roku – tytuł profesora.  
W latach 1992-1993 dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych. W latach 1997-1999 Minister Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1999-2001 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, pełnomocnik rządu RP ds. Konwencji Klimatycznej ONZ, Prezydent Konwencji Klimatycznej ONZ 
(COP5). W latach 2001-2005 sędzia Trybunału Stanu. W latach 2005-2007 Minister Środowiska. Poseł V, VI, VII  
i VIII kadencji Sejmu. Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa, członek sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej i Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 
Zrównoważonego Rozwoju Europy VII kadencji Sejmu.  

W latach 2000-2005 kierownik Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie (SGGW). Współtwórca i kierownik Podyplomowego Międzyuczelnianego Studium Oceny i Wyceny 
Zasobów Przyrodniczych SGGW i Szkoły Głównej Handlowej. Członek European Association of Coleopterology, 
doktor honoris causa dwóch zagranicznych uczelni wyższych: Uniwersytetu w Lüneburgu (Niemcy)  
oraz Uniwersytetu w Użgorodzie (Ukraina). Laureat nagrody Światowej Organizacji Naukowców zrzeszającej 
kilkudziesięciu noblistów – „Ettore Majorana – Erice – Science for Peace Prize” (nagroda Nauka dla Pokoju" 
przyznawana przez Papieską Akademię Nauk, Światową Federację Nauki i Fundację Ettore Majorany).  

Założył i prowadzi prywatną stację naukowo-badawczą „D&B” w Tucznie, kształcącą studentów krajowych  
i zagranicznych w zakresie kształtowania i funkcjonowania ekosystemów i krajobrazu. Współpracuje z wieloma 
ośrodkami naukowymi, między innymi w Niemczech, Holandii oraz na Ukrainie i Białorusi.  

Autor ponad 250 publikacji naukowych z zakresu kształtowania ekosystemów leśnych, podnoszenia zdrowotności 
lasów, dynamiki liczebności populacji, regeneracji systemów leśnych, użytkowania zasobów przyrodniczych 
 i ich wykorzystania dla rozwoju gospodarczego kraju. Jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia  
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. 

  

 

 Miejskie Plany Adaptacji  
do zmian klimatu 

 
Konferencja inicjująca projekt  
Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu  

w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 

2 marca 2017, Warszawa, Hotel Radisson Blu Centrum 
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Paweł Sałek 
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki 
Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska  
 
Kontakt: biuro.ministra@mos.gov.pl 
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Biogram 
 
Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Ukończył International 
MBA, program prowadzony przez Centre for Management Training, Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, a także studia podyplomowe na kierunku Relacje międzynarodowe i dyplomacja w Instytucie 
Nauk o Polityce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Podyplomowe Międzyuczelniane 
Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej 
Handlowej. Karierę naukową kontynuuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa, tematem przewodu doktorskiego 
jest: „Rozmieszczenia węgla w wierzchnich warstwach zalesionych gleb porolnych na przykładzie drzewostanów 
sosnowych siedlisk borowych”. 

Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Był także Dyrektorem Zarządu Oczyszczania Miasta st. Warszawy, zaś wcześniej Zastępcą Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skierniewicach. 

Twórca i pierwszy kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w Instytucie 
Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (obecnie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami). Pracował także w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji. 

W ostatnich latach był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Radomskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu. 
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Prof. Marek Budzyński 
Pracownia Architektoniczna Marek Budzyński 
 

Kontakt: mb@mbarch.pl 
 

____________________________________________ 
 

Równowaga zagadnień przestrzennych i przyrodniczych w mieście 
Jedność przeciwieństw jako podstawa do adaptacji miast do zmian klimatu 

Przestrzeń istnieje w stałym procesie przekształcania zarówno kosmicznego jak i biologicznego. Na Ziemi 
stworzona jest przestrzeń kreująca i podtrzymująca Życie. Miasto przestrzenią przekształcaną przez ludzi dla 
swoich potrzeb. Kształtują się one w stałej walce o przetrwanie i dominację. Stworzyły Kulturę, której procesy 
uzależniają trwanie życia na ziemi równie silnie jak procesy Natury. Miasto trzeba kreować i przekształcać jako 
Organizm Współżycia Kultury i Natury. Organizacja ludzi i przestrzeni w niej żyjących czyni ją efektywną lub nie. 
Partycypacja społeczna w przestrzeni aglomeracji nie będzie kreować energii społecznej o ile nie będzie 
dostosowana do możliwości funkcjonowania demokracji bezpośredniej w grupie ludzi związanych z konkretną 
przestrzenią - 300 do 1000 mieszkańców i gminą miejską ~15 000 do 90 000 obywateli i określeniu ich prawnych 
wzajemnych zależności w relacji do zarządzania aglomeracją na bazie regulacji globalnych (europejskich). 
Za podstawowe regulacje globalne (europejskie) uważam: 
- Zmniejszenie produkcji zanieczyszczeń i ich utylizacja w miejscu powstawania - zamykanie cyklu zużywania 

i odtwarzania. Powietrze, paliwo - filtry. Woda deszczowa utrzymanie w miejscu opadów – recykling 
do podlewania roślin w mieście (dachy, ściany, skwery, parki). 

- Zwiększenie wpływu biosfery na teren miasta - każda działka, strefy między zabudową („kliny”) powiększają 
aktywność biosfery.  

- Zmniejszenie zużycia energii i materii na 1 mieszkańca. W strefie przemieszczeń ludzi, produktów - dążenie do 
zrównoważenia miejsc pracy i zawodowo czynnych w gminie miejskiej. Preferencje do drobnoziarnistości 
organizacji ludzi i przestrzeni publicznej w aspekcie istniejącej globalnej sieci informatycznej i transportowej 
oraz przepływu pieniędzy. 

Własność prywatna i publiczna nieruchomości - przestrzeń naturalna i zabudowana muszą być uwarunkowane 
ww. procesami. Jeden liść jest wzorem dla procesu zużywania i odtwarzania, a ich miliardy na roślinach 
i współdziałających z nimi organizmami warunkują nasze życie. Tak jak elektroniczny przepływ informacji 
i pieniędzy. 
_________________________________________________________________________________________ 

Biogram 

Prof. dr architekt-urbanista. Pracował 1,5 roku na Kubie i 2 lata w Danii. Prezes firmy Marek Budzyński Architekt 
Sp. z o.o. Autor opracowań naukowych i prac badawczych, konkursów i projektów, m.in.: Zespołu Osiedli Ursynów 
Północ dla 39 tys. mieszk., Gmachu Sądu Najwyższego, Biblioteki Uniwersyteckiej, Świątyni Opatrzności Bożej, 
Zespołu mieszalnego „Pod Brzozami” w Warszawie, gmachu Opery Podlaskiej i Kampusu Uniwersyteckiego  
w Białymstoku. Współdziałał m.in. z: Główną Komisją Urbanistyczną, Radą Architektury, Radą Programową IMiGP. 
Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Medalem im. Króla Stanisława Augusta zasłużony w dziele budowy 
majestatu Stolicy. Laureat Nagrody Honorowej SARP.  



 
    

 

 

 

 

 

 

Szymon Tumielewicz 
Zastępca dyrektora Departamentu 
Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy 
Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska  
 
Kontakt: dzm@mos.gov.pl  
 

____________________________________________ 
 
 

Tworzenie planów adaptacji do zmian klimatu w największych miastach w Polsce 

Powietrze i klimat nie znają granic, a zmiany klimatyczne dotykają większość z nas. W miastach mieszka 60% 
polskich obywateli. Myśląc o adaptacji do zmian klimatu w Polsce konieczne było udzielenie odpowiedzi 
na pytania – jakie regulacje są potrzebne? Jakie inwestycje należy poczynić? Jak je finansować? Jak zmotywować 
administrację samorządową, podmioty gospodarcze i społeczeństwo do myślenia o adaptacji do zmian klimatu 
oraz do podejmowania działań w tym zakresie? Mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo i jakość życia 
mieszkańców oraz fakt, że kluczowa jest profilaktyka, a odwlekanie działań w czasie powoduje eskalację 
negatywnych oddziaływań oraz wzrost kosztów na naprawę szkód. Zagadnienia adaptacji obszarów miejskich na 
zmiany klimatu są poruszane w licznych dokumentach i politykach Unii Europejskiej, takich jak Biała Księga – 
Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy działania, oraz Strategia UE w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimaty.  Znalazły one również odzwierciedlenie w przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska w 2013 
roku, dokumencie Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). Zainicjowany w 2015 r. pomysł MŚ wsparcia organizacyjnego i 
finansowego opracowania Miejskich Planów Adaptacji (MPA) w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców przybrał 
finalną postać projektu obejmującego 44 miasta, w tym miasta poniżej 100 tys. mieszkańców, ale ze względu na 
swoje położenie i uwarunkowania funkcjonalne kluczowe dla efektywnej realizacji projektu MPA. MPA to projekt 
Ministerstwa Środowiska, władz i administracji lokalnych, którego celem jest zaangażowanie mieszkańców, 
przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych instytucji. Samorząd lokalny w dążeniu do tworzenia najlepszej 
przestrzeni do życia i działania powinna wspomagać technologia i działania na poziomie infrastrukturalnym, ale 
także bezpośrednia aktywność obywateli. 

Należy też podkreślić że inicjatywa stworzenia Miejskich Planów Adaptacji jest ściśle powiązana z celem 4 SPA 
2020: Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu 
oraz innymi inicjatywami realizowanymi przez MŚ jak np. opracowanie Podręcznika adaptacji dla miast czy 
Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych 
zmian oraz odporności na klęski żywiołowe. 

MPA stanowią praktyczne narzędzie wspierające miasta stojące wobec współczesnych wyzwań związanych 
z negatywnymi zmianami klimatu. Celem opracowania MPA jest określenie podatności miast zaangażowanych 
w projekt na zmiany klimatu, zaplanowanie działań adaptacyjnych oraz podniesienie świadomości w zakresie 
potrzeb adaptacyjnych do zmian klimatu na poziomie lokalnym.   
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Opracowanie MPA pozwoli na skoordynowanie działań i przedsięwzięć wiążących się z ograniczaniem 
negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających ze zmian klimatu, 
a podejmowanych przez miasta i innych partnerów. Przygotowanie MPA opiera się na współpracy 
i zaangażowaniu ekspertów, władz miasta, mieszkańców i podmiotów, które powinny być włączone zarówno 
w proces przygotowania MPA jak i jego realizację. Od nich zależy, czy MPA będą przykładem planowania w duchu 
partycypacyjnie uzyskanej zgody na działania innowacyjne oraz jak będą uwzględniały długofalowe planowanie 
i zróżnicowane potrzeby interesariuszy. 

__________________________________________________________________________________________ 

Biogram 

Zastępca dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie 
Środowiska. Doświadczony pracownik administracji publicznej szczebla centralnego, specjalizujący się 
w programowaniu i wdrażaniu polityki rozwoju oraz zagadnieniach związanych z integracją europejską. Ukończył 
nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studnia w zakresie public relations w Szkole 
Głównej Handlowej oraz Akademię Rozwoju Regionalnego UW. Począwszy od 2003 roku – ramach pracy 
w administracji – jest zaangażowany w programowanie działań rozwojowych na poziomie strategicznym jak 
również opracowanie i wdrażanie programów i projektów finansowanych ze środków UE w takich obszarach jak 
ochrona środowiska, rozwój regionalny, polityka miejska czy adaptacja do zmian klimatu. Zaangażowany w prace 
Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, ciała doradczego Prezesa Rady Ministrów oraz Komitetu 
ds. Umowy Partnerstwa. Odpowiedzialny m.in. za wdrażanie, we współpracy z partnerami na poziomie 
centralnym i lokalnym, przygotowanego w MŚ i przyjętego przez Radę Ministrów Strategicznego planu adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020.   



 
    

 

 

 

 

 

 

Sandro Nieto Silleras  
Dyrekcja Generalna ds. Działań w Dziedzinie 
Klimatu, Komisja Europejska  
 
Kontakt: sandro.silleras@ec.europa.eu 
 

____________________________________________ 
 

Polityka Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu 

Zmiany klimatu już od pewnego czasu oddziałują na Europę, a ich wpływ będzie wzrastał na przestrzeni kolejnych 
dekad. Komisja Europejska opracowała i przedstawiła w 2013 roku Europejska strategię adaptacyjną, której 
wdrażanie obecnie koordynuje. Obszary miejskie są szczególnie narażone na negatywne skutki zmian klimatu, 
będąc równocześnie największych emitentem gazów cieplarnianych. Z tego względu miasta odgrywają kluczową 
rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym poprzez m.in. redukcję wspomnianej emisji i adaptację 
do skutków zmian klimatu. W ten sposób miasta mogą czerpać dodatkowe korzyści pod względem tworzenia 
miejsc pracy oraz poprawy zdrowia i jakości życia obywateli. W podejmowaniu działań na rzecz klimatu miastom 
pomaga Porozumienie Burmistrzów, inicjatywa wspierana przez UE. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Biogram 

Absolwent politologii, magister w dziedzinie integracji europejskiej i zarządzania środowiskiem na uniwersytetach 
w Hiszpanii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Sandro Nieto Silleras od 2014 roku pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. Działań 
w Dziedzinie Klimatu, działającej w ramach Komisji Europejskiej.  Pracuje m.in. z Porozumieniem Burmistrzów, 
wspierając lokalne władze w podejmowaniu działań adaptacyjnych i aktywności mających przeciwdziałać 
zmianom klimatu. Pracował także w projektach związanych z innych zagadnieniami środowiskowymi – energią 
i zrównoważonym rozwojem miast. 
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Dr hab. Igor Zachariasz 
Zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich  
 
Kontakt: i.zachariasz@metropolie.pl 
 

____________________________________________ 
 
 

Rola metropolii w realizacji polityki adaptacji do zmian klimatu 

Zaplanowanie i realizacja działań administracji publicznej mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
zmian klimatu w metropoliach wymaga stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych. Warunkiem 
skutecznego działania administracji publicznej w tym zakresie jest utworzenie jednostek samorządu terytorialnego 
działających na obszarach metropolitalnych. Unia Metropolii Polskich od 2009 roku apeluje o ustanowienie 
powiatów metropolitalnych, a przy tej okazji o dokonanie niezbędnej korekty w podziale zadań i kompetencji 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Drugim pilnym zadaniem jest stworzenie systemu planowania 
przestrzennego, który m.in. reglamentowałby zmiany w zakresie korzystania z przestrzeni przez podmioty 
prywatne tak, aby skutecznie przeciwdziałać negatywnym procesom związanym ze szkodliwą dla środowiska 
zabudową terenów wolnych, często narażającą mieszkańców na zagrożenia katastrofami. W tej drugiej kwestii 
Unia Metropolii Polskich wraz z pozostałymi ogólnopolskimi organizacjami samorządu terytorialnego zrzeszonymi 
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wypracowała rozwiązania odpowiadające standardom 
europejskim i przedstawiła je w postaci uzgodnionego stanowiska – Kanonu Architektury Prawa Przestrzennego 
RP. 

__________________________________________________________________________________________ 

Biogram 

Dr hab. nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego, zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich i zastępca 
redaktora naczelnego miesięcznika naukowego „Samorząd Terytorialny”. Uczestniczył w programach badawczych 
i pracach projektowych Towarzystwa Urbanistów Polskich i Instytutu Miasta sp. z o.o. (1993-98). Autor licznych 
publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
nauki administracji oraz ekspertyz i raportów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej dla krajowych 
i międzynarodowych instytucji. Członek Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka (2011), stypendysta Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000), odbył praktykę 
w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993).  

 
 
 
 
 

 

mailto:beatriz.yordi@ec.europa.eu


 
    

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Michniowski 
Związek Miast Polskich, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bielsko-Biała  
 
Kontakt:  
michniowski.sekretariat@um.bielsko.pl 

 
____________________________________________ 

 
 

Adaptacja do zmian klimatu wyzwaniem dla współczesnych miast 

W wystąpieniu poruszone zostaną kwestie związane ze współpracą miasta z krajowymi i zagranicznymi 
stowarzyszeniami w aspekcie adaptacji do zmian klimatu. Przedstawione zostaną wnioski z analizy kosztów 
usuwania szkód z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych, z pokreśleniem największych strat 
z powodu powodzi. Ponadto prezentacja będzie okazją do zapoznania się z dokumentami planistycznymi, 
uwzględniającymi granice obszarów zagrożenia powodzią, ochroną przeciwpowodziową i zagrożeniem 
bezpieczeństwa ludności oraz jej mienia (studium). Prelegent przedstawi także granice i sposoby 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie w tym obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), granice obszarów zagrożenia powodziowego 
(Prawo wodne), mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej) oraz regulacje dotyczące ustalenia terenów wolnych od zabudowy. 

______________________________________________________________________________________ 

Biogram 

Samorządowiec, były prezydent i wieloletni zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Od wielu lat jest członkiem 
zarządu europejskiego stowarzyszenia „Energy Cities” oraz prezesem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie 
Cités". Jako ekspert w temacie efektywności energetycznej miast uczestniczy w pracach wielu komisji i zespołów 
zarówno regionalnych jak i krajowych takich jak np. Regionalna Rada ds. Energii. 

  



 
    

 

 

 

 

 

 

Stephen Hilton 
Dyrektor, Bristol Futures Global  
 
Kontakt: stephen@bristolfutures.global 
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Najlepsze praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania strategii adaptacji do zmian klimatu 

Bristol to główne miasto zachodniej Anglii, o populacji bliskiej połowy ludności całego regionu (niemal 
pół miliona). W 2015 roku Bristol został uznany za Zieloną Stolicę Europy. Ta nagroda jest odzwierciedleniem 
dekady strategicznych działań nad ograniczeniem wpływu zmian klimatycznych na miasto oraz adaptacji do ich 
konsekwencji. W 2016 roku Bristol uruchomił Resilience Strategy, bazującą na wizji Bristolu za 50 lat. Strategiczny 
dokument stanowi ramy dla dalszych działań w kierunku ochrony miasta przed potencjalnymi, przyszłymi 
problemami, oraz podstawę do angażowania ludności miejskiej w działania samorządów. Stephen Hilton 
przedstawi także rolę i wagę uczestnictwa społeczności w rozwoju strategicznym miast, omówi modele 
zarządzania ludźmi i miastem oraz rolę technologii, danych oraz innowacji w adaptacji do zmian klimatu.  

__________________________________________________________________________________________ 

Biogram 

Strateg i ekspert z 20-letnim doświadczeniem w pracy nad zrównoważonym rozwojem miast. Pasjonat 
nowoczesnych technologii i danych w tworzeniu kreatywnego, zielonego, spójnego i otwartego społeczeństwa.  
Tej tematyce poświęcił swoje wystąpienie w ramach TEDx: http://www.connectingbristol.org/stephen-hilton-
tedxbristol-talk.  

Jako dyrektor Bristol Futures podjął się nadzoru strategicznego i prowadzenia projektu dot. inteligentnych miast, 
zrównoważonego środowiska miejskiego, sprężystości i strategii międzynarodowej. Hilton stoi za wieloma 
sukcesami w Bristolu, w tym m.in.: tytuł Zielonej Stolicy Europy 2015 czy pierwszy w Wielkiej Brytanii tytuł 
Elastycznego Miasto wg rankingu Fundacji Rockefellera. Jest współtwórcą inicjatywy Bristol is Open i projektu 
Connecting Bristol. Otrzymał tytuł Rządowego Innowatora Roku za swoją współpracę z uniiwersytetami 
w Oxfordzie i Edinburghu nad oceną wpływu technologii na demokrację lokalną. Ostatnio został założycielem 
Bristol Futures Global Ltd., niezależnej firmy konsultingowej, której celem jest umożliwienie wprowadzania 
innowacji miejskich poprzez współpracę międzysektorową. Hilton współpracuje także z Uniwersytetem w Bristolu.  
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Eric Schellekens 
Dyrektor biznesowy, dział Adaptacji 
Klimatycznej i Doradztwa Biznesowego, 
ARCADIS  
 
Kontakt: eric.schellekens@arcadis.com   
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Adaptacja do zmian klimatu jako trend w rozwoju miejskim na przykładzie Sustainable City Index 

Potrzeba adaptacji do zmian klimatu jest pilna i niezwykle istotna ze względu na potencjalne straty społeczno-
ekonomiczne. Brak możliwości budżetowych stanowi potężną barierę w adaptacji. Alokacja prywatnych pieniędzy 
i ich swobodny przepływ są więc niezbędne w procesie sprawnego przystosowania. Według Sustainable Cities 
Water Index (Wskaźnika Zrównoważonych Zasobów Wodnych w Miastach), miasta, które w przemyślany 
i kreatywny sposób korzystają z zasobów naturalnych, np. wody, są bardziej żywotne, bezpieczne i konkurencyjne 
względem pozostałych. W celu pobudzania rozwoju obszarów miejskich przez odblokowanie przepływów 
pieniężnych i podniesienie zdolności interesariuszy, ARCADIS opracował i przeprowadził pomyślne testy 
unikalnego, wysokopoziomowego modelu biznesowego „Elastyczność – ścieżka 3.0” Podstawą opracowania jest 
faza pozwalająca na identyfikację pewnych i realnych planów rozwoju przestrzeni miejskich. Działania zostały 
przeprowadzone już w kilku krajach – Holandii, Wielkiej Brytanii i USA, a ich efekty dobrze rokują na przyszłość.  

__________________________________________________________________________________________ 

Biogram 

Absolwent ekologii, Dyrektor Biznesowy w dziale Adaptacji klimatycznej i doradztwa biznesowego w ARCADIS. 
Przez ostatnie lata przewodził działaniom rozwojowym w ramach Ścieżki Odporności i brał udział w działaniach 
związanych z zabudową miejską. Pełnił także funkcje wspierające w zakresie narzędzi i metodologii pobudzania 
miast i identyfikowania płaszczyzn transformacji miejskich, w tym adaptacji do zmian klimatu. Schellekens pracuje 
w zespole odpowiedzialnym za gospodarkę wodną oraz odporność miejską w zakresie zaangażowania sektora 
prywatnego i publicznego w integrację elementów adaptacji klimatycznej do swoich strategii biznesowych. 
Współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi przedsiębiorstwami, pionierskimi instytucjami naukowymi 
oraz krajowymi i lokalnymi autorytetami w celu podniesienia ich poziomu efektywności.   
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Krystian Szczepański 
Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – 
Państwowego Instytutu Badawczego 
 
Kontakt: krystian.szczepanski@ios.edu.pl 
 
 
 
 

Metodyka projektu – główne założenia, cele i rezultaty. Znaczenie partycypacji społeczeństwa w projekcie. 
 
Referat przedstawia sposób opracowania miejskich planów adaptacji (MPA). Przyjęto założenie, że MPA 
dla 44 miast będą przygotowane zgodnie z jednolitą metodyką. Przyjęto również, że opracowanie MPA 
w każdym mieście będzie polegało na ścisłej, opartej na partnerstwie współpracy ekspertów z miastem 
oraz na zapewnieniu szerokiego udziału zainteresowanych społeczności. Takie podejście gwarantuje 
indywidualne dostosowanie zakresu prac do każdego z miast, jego uwarunkowań geograficznych, społecznych 
i gospodarczych. Władze lokalne i mieszkańcy otrzymają po raz pierwszy opracowaną ocenę wrażliwości miasta 
na zmiany klimatu, diagnozę w zakresie potencjału adaptacyjnego oraz narzędzie wdrażania działań służących 
przystosowaniu do zmian klimatu w planowaniu strategicznym i przestrzennym, w procesach inwestycyjnych, 
w zarządzaniu infrastrukturą społeczną, a także w pozyskiwaniu środków finansowych na te działania. 
Udział społeczeństwa w opracowaniu planów i strategii jest oczywisty; jest także wymagany prawem. 
Zaplanowany udział zainteresowanych społeczności w opracowywaniu miejskich planów adaptacji (MPA) 
wykracza jednak poza standardowe działania samorządów w planowaniu strategicznym. Partycypacja społeczna 
w projekcie ma nie tylko zapewnić zaangażowanie mieszkańców w wybór optymalnych rozwiązań dla miasta 
(poprzez udział w warsztatach, możliwość składania uwag i wniosków, możliwość stałego obserwowania 
postępów w realizacji projektu). Ma także w istotny sposób przybliżyć społeczeństwu problematykę zmian 
klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian, a więc wzmacniać potencjał adaptacyjny lokalnych 
społeczności. Szeroki katalog zaplanowanych działań informacyjnych i promocyjnych będzie wspierał uzyskanie 
akceptacji społecznej dla opracowania MPA i skuteczniejsze wdrażanie działań adaptacyjnych, ale także będzie 
budował świadomość, jak ważne jest zaangażowanie każdego z nas w politykę klimatyczną. 
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Biogramy 
 
Barbara Rajkowska 
Kierownik projektów w obszarze ochrony środowiska od kilkunastu lat, realizowanych przez wielu partnerów 
i przy udziale środków dotacyjnych. Specjalizuje się w gospodarce wodno – ściekowej i właśnie w tej branży 
zarządzała m.in. jednym z większych Projektów będąc dyrektorem Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana 
gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, realizowanym przez 23 samorządy. Obok projektów 
publicznych zarządzała także projektami w sektorze prywatnym, w firmie z branży drzewnej, a także prowadziła 
wykłady z „Zarządzania projektami ze środków publicznych” w Wyższej Szkole Administracji Publicznej 
w Szczecinie. Ukończyła Inżynierię Środowiska na Politechnice Koszalińskiej oraz studia podyplomowe: 
Marketingowe Zarządzanie Firmą na Politechnice Koszalińskiej i Międzynarodowe Procedury Organizacji 
Inwestycji wg FIDIC na Politechnice Wrocławskiej. 
 
Krystian Szczepański 
Doktor nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej, absolwent studiów podyplomowych: International 
MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji 
Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów 
przyrodniczych – SGGW i SGH, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego 
Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach 
publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania 
na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska 
i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania 
na środowisko i funduszy europejskich. 
 


