
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

O projekcie 
 
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”
koordynowany przez Ministerstwo Środowiska projekt przystosowania 
i prognozowanych zmian warunków klimatycznych. W inicjatywie biorą udział 44 polskie miasta, dzięki 
czemu jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. 
otrzymają kompleksowe dokumenty identyfikujące zagroże
opracowane, indywidualnie dobrane rozwiązania adaptacyjne
elastyczna metodyka, zapewnia spójność strukturalną wszystkich 44 
klimatu (MPA) i pozwala uwzględnia
MPA powstają we współpracy władz
ośrodków naukowych w zakresie ochrony środowiska: Instytutu Ochrony Środowiska 
Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy inżynieryjno
 
Władze Olsztyna oczekują, że miejski plan adaptacji do zmian klimatu 
strategicznego, podlegającego aktualizacji. Ponadto, że uporządkuje i zhierarchizuje działania, które należy 
podjąć w perspektywie kilkunastu lat w celu jak najlepszego przystoso
i złagodzenia negatywnych skutków tych zmian.
 
Z zespołem powołanym w Urzędzie Miasta do opracowania 
eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska 
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adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”
koordynowany przez Ministerstwo Środowiska projekt przystosowania terenów miejskich do obecnych 

prognozowanych zmian warunków klimatycznych. W inicjatywie biorą udział 44 polskie miasta, dzięki 
czemu jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. Miasta te po raz pierwszy 
otrzymają kompleksowe dokumenty identyfikujące zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz 
opracowane, indywidualnie dobrane rozwiązania adaptacyjne. Jednolita dla wszystkich miast, ale 

spójność strukturalną wszystkich 44 Miejskich Planów 
ać cechy indywidualne poszczególnych miast.  

władz miast, przedstawicieli mieszkańców oraz ekspertów wiodących 
ośrodków naukowych w zakresie ochrony środowiska: Instytutu Ochrony Środowiska 

wczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy inżynieryjno-konsultingowej Arcadis. 

, że miejski plan adaptacji do zmian klimatu będzie miał rangę dokumentu
strategicznego, podlegającego aktualizacji. Ponadto, że uporządkuje i zhierarchizuje działania, które należy 
podjąć w perspektywie kilkunastu lat w celu jak najlepszego przystosowania miasta do zmian klimatu 

wnych skutków tych zmian. 

Z zespołem powołanym w Urzędzie Miasta do opracowania Miejskiego Planu 
Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. 
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Olsztyn 
 

adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” to 
terenów miejskich do obecnych 

prognozowanych zmian warunków klimatycznych. W inicjatywie biorą udział 44 polskie miasta, dzięki 
po raz pierwszy w jednym czasie 

nia wynikające ze zmian klimatu oraz 
Jednolita dla wszystkich miast, ale 

lanów Adaptacji do zmian 

mieszkańców oraz ekspertów wiodących 
ośrodków naukowych w zakresie ochrony środowiska: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego 

Państwowego Instytutu Badawczego, 
konsultingowej Arcadis.  

będzie miał rangę dokumentu 
strategicznego, podlegającego aktualizacji. Ponadto, że uporządkuje i zhierarchizuje działania, które należy 

wania miasta do zmian klimatu 

lanu Adaptacji współpracują 

 



Ogólny schemat wykonanych do tej pory w projekcie prac
 

 
Klimat przeszyły i bieżący Olsztyna
 

 
Zespół Ekspertów IOŚ-PIB przeanalizowa
synoptycznej Olsztyn oraz innych stacji (np. jakości powietrza) i posterunków pomiarowych (np. 
hydrologicznych) i danych (np. miejska wyspa ciepła)) 
pochodne analizowano zarówno w ujęciu zmian w skali roku jak i w wybranych okresach (zmienność w 
danych miesiącach czy sezonach). Ocenę przeprowadzono 
bieżącego klimatu.  
 
Lista analizowanych parametrów klimatycznych 
Typ parametru Wskaźnik 

Warunki średnie 

Temperatura średnia (rok)
Między dobowa zmiana temperatury (rok)
Wysokość opadu (rok) 
Dni grzewcze, stopniodni<17 (rok)
Dni grzewcze <17, liczba (rok)
Śnieg - maks grubość pokrywy (rok)
Śnieg - liczba dni z pokrywą X

Fale upałów 
Temp. Maks ekstremum (rok)
Temp. Maks dobowa (rok)

Fale chłodów 

Temp. Min ekstremum (rok)
Temp. Min dobowa (rok) 
Fale chłodów, Tmin <-10oC, liczba fal (rok)
Fale chłodów, Tmin <-10oC, suma dni (rok)

Zjawiska klimatyczne i ich pochodne
krótkotrwałe i gwałtowne, jak i długotrwałe oraz wynikające z ich występowania pochodne zjawiska 
przyrodnicze stanowiące zagrożenie 

Materiał informacyjny na warsztaty

Ogólny schemat wykonanych do tej pory w projekcie pracy przedstawiono poniżej. 

Olsztyna 

przeanalizował historyczne dane meteorologiczne z 35 lat (1981
oraz innych stacji (np. jakości powietrza) i posterunków pomiarowych (np. 

(np. miejska wyspa ciepła)) dostępnych dla miasta. Zja
zarówno w ujęciu zmian w skali roku jak i w wybranych okresach (zmienność w 

danych miesiącach czy sezonach). Ocenę przeprowadzono w aspekcie analizy 

nalizowanych parametrów klimatycznych  
Trend Poziom istotności statystycznej trendu

Temperatura średnia (rok)  
Między dobowa zmiana temperatury (rok)  

 nie istotny 
grzewcze, stopniodni<17 (rok)  

Dni grzewcze <17, liczba (rok)  
maks grubość pokrywy (rok)  nie istotny
liczba dni z pokrywą X-V  nie istotny

Temp. Maks ekstremum (rok)  
Temp. Maks dobowa (rok)  
Temp. Min ekstremum (rok)  nie istotny

  
10oC, liczba fal (rok)  nie istotny 
10oC, suma dni (rok)  nie istotny 

Zjawiska klimatyczne i ich pochodne to często ekstremalne zdarzenia pogodowe, zarówno 
gwałtowne, jak i długotrwałe oraz wynikające z ich występowania pochodne zjawiska 

przyrodnicze stanowiące zagrożenie dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. 

Materiał informacyjny na warsztaty 

 

 

 

 

 

historyczne dane meteorologiczne z 35 lat (1981-2015) dla stacji 
oraz innych stacji (np. jakości powietrza) i posterunków pomiarowych (np. 

Zjawiska klimatyczne i ich 
zarówno w ujęciu zmian w skali roku jak i w wybranych okresach (zmienność w 

analizy trendów przeszłego i 

Poziom istotności statystycznej trendu 
0,05 
0,05 

nie istotny  
0,05 
0,05 

nie istotny 
nie istotny 

0,05 
0,05 

nie istotny 
0,05 

nie istotny  
nie istotny  

ogodowe, zarówno 
gwałtowne, jak i długotrwałe oraz wynikające z ich występowania pochodne zjawiska 

 



Typ parametru Wskaźnik 

Przymrozki 

Dni mroźne  (rok) 
Przejście przez 0cC ilość dni (rok)
Przejście przez 0cC ilość dni (wiosna)
Przejście przez 0cC ilość dni (jesień)
Przejście przez 0cC ilość dni (zima)

Susze 
Najdłuższy okres bezopadowy (rok)
T> 25oC, brak opadu przez 3 dni, okresy (rok)
T> 25oC, brak opadu przez 3 dni, suma dni (rok)

Zjawiska 
ekstremalne 

Opad maksymalny (rok) 
Najwyższa suma 2-dobowa opadów (rok)
Najwyższa suma 5-dobowa opadów (rok)
Maks poryw wiatru (rok) 
Maks poryw wiatru >17, liczba dni (rok)
Liczba dni z burzą (rok) 

Łączone 
Liczba dni bez opadu z temperaturą <
Liczba dni z opadem z temperaturą <

Hydrologiczne 

Średnia długość niżówek Olsztyn
Sumaryczny niedobór wody Olsztyn
Średnia długość niżówek Smolajny (rok)
Sumaryczny niedobór wody
Niżówki Olsztyn-Kortowo 
Niżówki Olsztyn-Kortowo 
Niżówki Smolajny – liczba 
Niżówki Smolajny – długość 
SSQ wodowskaz Olsztyn-Kortowo (rok)
SNQ wodowskaz Olsztyn-
SSQ wodowskaz Smolajny (rok)
SNQ wodowskaz Smolajny (rok)

Trend określony z wykorzystaniem nieparametrycznego testu Mann’a
 trend rosnący istotny statystycznie
  trend rosnący nieistotny statystycznie
  trend malejący istotny statystycznie
  trend malejący nieistotny statystycznie
Poziom istotności: 
0,001  - 0,1% przypadkowego rozkładu (trend silnie istotny statystycznie)
0,01  - 1% poziom istotności przypadkowego rozkładu (trend istotny statystycznie)
0,05  - 5% przypadkowego rozkładu (trend mało istotny statystycznie)
0,1  - 10% przypadkowego rozkładu. (znikoma istotność trendu statystycznie)
 
Analizy wykazały istotnie statystyc
zjawiskami ekstremalnymi (burze i porywy wiatru)
 
Najbardziej wrażliwe sektory 
 

 
Obszary zurbanizowane to mozaika tkanki miejskiej (zabudowy i powiązanej z nią infrastruktury), 
elementów przyrodniczych i populacji miejskiej (mieszkańców). Na terenach miejskich analizowanych w 
projekcie MPA wyróżniono grupę sektorów tworzących swoistą strukturę przestrzenno
Zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką, analizy pod kątem oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu 
prowadzono z uwzględnieniem wyboru czterech najbardziej wrażliwych sektorów i prz

Wrażliwość to stopień, w jakim układ miejski reaguje na zmiany klimatu, które mogą być korzystne lub 
niekorzystne. Wpływ ten może być bezpośredni (np. 
ekstremalnych temperatur) lub pośredni (np. szkody spowodowane częstszym wys
podtopień). 

Materiał informacyjny na warsztaty

Trend Poziom istotności statystycznej trendu
 nie istotny

Przejście przez 0cC ilość dni (rok)  nie istotny
Przejście przez 0cC ilość dni (wiosna)  nie istotny
Przejście przez 0cC ilość dni (jesień)  nie istotny 
Przejście przez 0cC ilość dni (zima)  nie istotny
Najdłuższy okres bezopadowy (rok)  nie istotny 
T> 25oC, brak opadu przez 3 dni, okresy (rok)  nie istotny 
T> 25oC, brak opadu przez 3 dni, suma dni (rok)  nie istotny 

  nie istotny
dobowa opadów (rok)  
dobowa opadów (rok)  nie istotny

  nie istotny
Maks poryw wiatru >17, liczba dni (rok)  

 
Liczba dni bez opadu z temperaturą <-5;2.5> (rok)  

temperaturą <-5;2.5> (rok)  
Średnia długość niżówek Olsztyn-Kortowo (rok)  nie istotny 
Sumaryczny niedobór wody Olsztyn-Kortowo (rok)  nie istotny 
Średnia długość niżówek Smolajny (rok)  nie istotny 
Sumaryczny niedobór wody Smolajny (rok)  nie istotny 

Kortowo – liczba (rok)  nie istotny 
Kortowo – długość (rok)  nie istotny 

liczba (rok)  nie istotny
długość (rok)  nie istotny

Kortowo (rok)  
-Kortowo (rok)  

Smolajny (rok)  
Smolajny (rok)  nie istotny

z wykorzystaniem nieparametrycznego testu Mann’a-Kendall’a  
rosnący istotny statystycznie 

trend rosnący nieistotny statystycznie 
trend malejący istotny statystycznie 
trend malejący nieistotny statystycznie 

0,1% przypadkowego rozkładu (trend silnie istotny statystycznie) 
1% poziom istotności przypadkowego rozkładu (trend istotny statystycznie) 
5% przypadkowego rozkładu (trend mało istotny statystycznie) 
10% przypadkowego rozkładu. (znikoma istotność trendu statystycznie) 

Analizy wykazały istotnie statystyczne zmiany związane z temperaturą i okresami susz
zjawiskami ekstremalnymi (burze i porywy wiatru). 

sektory Olsztyna na zmiany klimatu 

Obszary zurbanizowane to mozaika tkanki miejskiej (zabudowy i powiązanej z nią infrastruktury), 
elementów przyrodniczych i populacji miejskiej (mieszkańców). Na terenach miejskich analizowanych w 

o grupę sektorów tworzących swoistą strukturę przestrzenno
Zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką, analizy pod kątem oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu 
prowadzono z uwzględnieniem wyboru czterech najbardziej wrażliwych sektorów i prz

stopień, w jakim układ miejski reaguje na zmiany klimatu, które mogą być korzystne lub 
niekorzystne. Wpływ ten może być bezpośredni (np. uszkodzenia sieci energetycznych 

) lub pośredni (np. szkody spowodowane częstszym wys

Materiał informacyjny na warsztaty 

 

 

Poziom istotności statystycznej trendu 
nie istotny 
nie istotny 
nie istotny 
nie istotny  
nie istotny 
nie istotny  
nie istotny  
nie istotny  
nie istotny 

0,1 
nie istotny 
nie istotny 

0,1 
0,001 
0,05 
0,05 

nie istotny  
nie istotny  
nie istotny  
nie istotny  
nie istotny  
nie istotny  
nie istotny 
nie istotny 

0,05 
0,01 
0,1 

nie istotny 

zne zmiany związane z temperaturą i okresami susz, opadami i 

 

Obszary zurbanizowane to mozaika tkanki miejskiej (zabudowy i powiązanej z nią infrastruktury), 
elementów przyrodniczych i populacji miejskiej (mieszkańców). Na terenach miejskich analizowanych w 

o grupę sektorów tworzących swoistą strukturę przestrzenno-funkcjonalną. 
Zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką, analizy pod kątem oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu 
prowadzono z uwzględnieniem wyboru czterech najbardziej wrażliwych sektorów i przyjętych dla nich 

stopień, w jakim układ miejski reaguje na zmiany klimatu, które mogą być korzystne lub 
energetycznych na skutek 

) lub pośredni (np. szkody spowodowane częstszym występowaniem 



komponentów, które ze względu na wrażliwość lub niewystarczający potencjał adaptacyjny mogą być 
przedmiotem działań adaptacyjnych.
 
Lista analizowanych sektorów miasta wraz z komponentami 

Lp. Sektor 

1 Zdrowie publiczne 

2 

Transport  
(sieci – długość/ rozplanowanie, obiekty 
rodzaje /lokalizacja, tabor, intensywność 
ruchu) 

3 

Energetyka (sieci – długość 
/rozplanowanie, obiekty/urządzenia 
rodzaje/lokalizacja, wielkość dostaw 
/wielkość konsumpcji) 

4 

Gospodarka wodna  
(sieci - długość/rozplanowanie , 
obiekty/urządzenia - rodzaje/lokalizacja, 
wielkość dostaw/wielkość konsumpcji)

5 Pozostała Infrastruktura 

6 
Turystyka  
(pobytowa/krajoznawcza) (jako element 
bazy ekonomicznej miasta*) 

7 
Przemysł w tym budownictwo  
(jako element bazy ekonomicznej miasta)

8 Usługi publiczne 

9 
Rolnictwo  
(jako element bazy ekonomicznej miasta)

10 
Różnorodność biologiczna  
(osnowa przyrodnicza miasta) 

11 Dziedzictwo kulturowe 

12 Gospodarka przestrzenna miasta 

 
Przeprowadzone analizy przez oba z
wrażliwości miasta wskazały na 4 najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu 
1. Zdrowie publiczne łącznie z energetyką 
2. Gospodarka wodna łącznie z różnorodnością biologiczną 
3. Transport 
4. Turystyka oraz dziedzictwo kulturowe
 
  

Materiał informacyjny na warsztaty

komponentów, które ze względu na wrażliwość lub niewystarczający potencjał adaptacyjny mogą być 
przedmiotem działań adaptacyjnych. 

Lista analizowanych sektorów miasta wraz z komponentami  
Komponenty sektora 
Populacja miasta 
Osoby > 65 roku życia 
Dzieci < 5 roku życia 
Osoby przewlekle chore (choroby układu krążenia i układu 
oddechowego) 
Osoby niepełnosprawne z ograniczoną mobilnością
Osoby bezdomne 
Infrastruktura ochrony zdrowia 
Infrastruktura opieki społecznej 

długość/ rozplanowanie, obiekty – 
rodzaje /lokalizacja, tabor, intensywność 

Podsystem szynowy 
Podsystem drogowy 
Podsystem lotniczy 
Podsystem wodny: śródlądowy, morski 
Podsystem – transport publiczny miejski 

/rozplanowanie, obiekty/urządzenia – 
rodzaje/lokalizacja, wielkość dostaw 

Podsystem elektroenergetyczny 
Podsystem ciepłowniczy 

Podsystem zaopatrzenia w gaz 

rodzaje/lokalizacja, 
wielkość dostaw/wielkość konsumpcji) 

Podsystem zaopatrzenia w wodę 
Podsystem gospodarki ściekowej 

Infrastruktura przeciwpowodziowa 

Podsystem – gospodarka odpadami 
Podsystem łączności 
Inne 

(jako element 
Atrakcje turystyczne (obiekty krajoznawcze i wypoczynkowe)
Baza noclegowa 
Ruch turystyczny 

(jako element bazy ekonomicznej miasta) 
Gałęzie przemysłu 
Infrastruktura przemysłowa (obiekty przemysłowa)
Nauka i oświata 
Kultura 
Sport i rekreacja 
Administracja 

element bazy ekonomicznej miasta) 
Kierunki produkcji rolniczej 
Infrastruktura rolnicza 
Chronione obszary i obiekty przyrodnicze 
Inne obszary o wysokich walorach przyrodniczych 
Korytarze ekologiczne 
Obiekty i strefy objęte ochroną konserwatorską 
Inne obiekty i tereny o wysokich walorach kulturowych
Planowanie przestrzenne (tereny rozwojowe) 
Tereny poprzemysłowe i zdegradowane 

oba zespoły realizujące projekt MPA (Miejski i Ekspertów) 
4 najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu sektory w 

Zdrowie publiczne łącznie z energetyką  
łącznie z różnorodnością biologiczną  

oraz dziedzictwo kulturowe 

Materiał informacyjny na warsztaty 

 

 

komponentów, które ze względu na wrażliwość lub niewystarczający potencjał adaptacyjny mogą być 

Osoby przewlekle chore (choroby układu krążenia i układu 

Osoby niepełnosprawne z ograniczoną mobilnością 

wypoczynkowe) 

Infrastruktura przemysłowa (obiekty przemysłowa) 

 

Inne obiekty i tereny o wysokich walorach kulturowych 

(Miejski i Ekspertów) w zakresie 
w Olsztynie: 



Ocena potencjału adaptacyjnego 
 

 
Określenie potencjału adaptacyjnego (PA) 
możliwości ich wykorzystania w działaniach związanych z łagodzeniem skutków zmian klimatu. Potencjał 
adaptacyjny w projekcie MPA, został 
charakteryzującej się określonymi zasobami instytucjonalnymi, finansowymi, infrastrukturalnymi i kapitału 
społecznego. Został on zdefiniowany jako
 
W ocenie PA wyodrębniono następujące kategorie określające potencjał adaptacyjny PA1 
- PA1 - Możliwości finansowe (budżet miasta, dostęp do funduszy zewnętrznych, zdolność mobilizacji 

środków partnerów prywatnych)
- PA2 - Przygotowanie służb (przeszkolenie służb inżynieryjnych, medycznych), 
- PA3 - Kapitał społeczny, funkcjonowanie organizacji społecznych (pozarządowych, partii politycznych, 

samorządowych), poziom świadomości społecznej grup 
w działania dla miasta,  

- PA4 - Mechanizmy informowania i ostrzegania
- PA5 - Sieć i wyposażenie instytucji 
- PA6 - Organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kry

sprzętu i kadry ratowniczej),  
- PA7 - Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich
- PA8 - Zaplecze innowacyjne (instytuty naukowo
 
W analizach oceny potencjału adaptacyjnego miasta przyjęto następującą skalę:
- Wysoki potencjał adaptacyjny 

reagowania na zmiany klimatu, działania adaptacyjne mogą wzmocnić niektóre elementy potencjału) 
w matrycach uwzględniających potencjał użyto symbol 

- Średni potencjał adaptacyjny (działan
zakresie reagowania na zagrożenia związane ze zmianami klimatu i obniżające potencjalne skutki) 
matrycach uwzględniających potencjał użyto symbol 

- Niski potencjał adaptacyjny (wymagane jest wdrożenie działań adaptacyjnych wprowadzając środki i 
działania wzmacniające nie istniejące lub słabo działające elementy potencjału miasta) 
uwzględniających potencjał użyto symbol 

 
Ocena potencjału Olsztyna 

Kategorie zasobów potencjału adaptacyjnego
PA1. Możliwości finansowe 
PA2. Przygotowanie służb  
PA3. Kapitał społeczny 
PA4. Mechanizmy informowania i ostrzegania 
PA5. Sieć i wyposażenie instytucji 
PA6. Organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w
PA7. Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskic
PA8. Zaplecze innowacyjne 

 
 

Potencjał adaptacyjny to zdolność miasta do dostosowania się do zmian klimatu, zarówno do 
poradzenia sobie z negatywnymi skutkami tych zmian, jak i wykorz
w zmieniających się warunkach. Zdolność ta zależna jest od zasobów instytucjonalnych, finansowych, 
infrastrukturalnych i kapitału społecznego

Materiał informacyjny na warsztaty

Ocena potencjału adaptacyjnego Olsztyna 

Określenie potencjału adaptacyjnego (PA) miało na celu ocenę zasobów miasta 
możliwości ich wykorzystania w działaniach związanych z łagodzeniem skutków zmian klimatu. Potencjał 

MPA, został oceniony dla całego miasta, jako jednostki administracyjnej 
zasobami instytucjonalnymi, finansowymi, infrastrukturalnymi i kapitału 

społecznego. Został on zdefiniowany jako zdolność miasta do dostosowania się do zmian klimatu. 

W ocenie PA wyodrębniono następujące kategorie określające potencjał adaptacyjny PA1 
(budżet miasta, dostęp do funduszy zewnętrznych, zdolność mobilizacji 

dków partnerów prywatnych) 
przeszkolenie służb inżynieryjnych, medycznych),  

funkcjonowanie organizacji społecznych (pozarządowych, partii politycznych, 
samorządowych), poziom świadomości społecznej grup lokalnych, gotowość do angażowania się 

Mechanizmy informowania i ostrzegania,  
Sieć i wyposażenie instytucji (szpitale, szkoły, przedszkola),  
Organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kry

Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich (infrastruktury błękitno
(instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne). 

ceny potencjału adaptacyjnego miasta przyjęto następującą skalę: 
 (sprawne funkcjonowanie miasta zapewniające wysoką zdolność jego 

reagowania na zmiany klimatu, działania adaptacyjne mogą wzmocnić niektóre elementy potencjału) 
w matrycach uwzględniających potencjał użyto symbol W, 

(działania adaptacyjne powinny wzmocnić istniejące możliwości miasta w 
zakresie reagowania na zagrożenia związane ze zmianami klimatu i obniżające potencjalne skutki) 
matrycach uwzględniających potencjał użyto symbol S, 

(wymagane jest wdrożenie działań adaptacyjnych wprowadzając środki i 
działania wzmacniające nie istniejące lub słabo działające elementy potencjału miasta) 
uwzględniających potencjał użyto symbol N.  

bów potencjału adaptacyjnego 

PA4. Mechanizmy informowania i ostrzegania  

Organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego 
PA7. Systemowość ochrony i kształtowania ekosystemów miejskich 

to zdolność miasta do dostosowania się do zmian klimatu, zarówno do 
negatywnymi skutkami tych zmian, jak i wykorzystania szans, jakie powstają 

zmieniających się warunkach. Zdolność ta zależna jest od zasobów instytucjonalnych, finansowych, 
infrastrukturalnych i kapitału społecznego. 

Materiał informacyjny na warsztaty 

 

 

 

na celu ocenę zasobów miasta Olsztyna pod kątem 
możliwości ich wykorzystania w działaniach związanych z łagodzeniem skutków zmian klimatu. Potencjał 

dla całego miasta, jako jednostki administracyjnej 
zasobami instytucjonalnymi, finansowymi, infrastrukturalnymi i kapitału 

zdolność miasta do dostosowania się do zmian klimatu.  

W ocenie PA wyodrębniono następujące kategorie określające potencjał adaptacyjny PA1 – PA8, gdzie: 
(budżet miasta, dostęp do funduszy zewnętrznych, zdolność mobilizacji 

funkcjonowanie organizacji społecznych (pozarządowych, partii politycznych, 
lokalnych, gotowość do angażowania się 

Organizacja współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie zarządzania kryzysowego (dostęp do 

(infrastruktury błękitno-zielonej),  
badawcze, uczelnie, firmy ekoinnowacyjne).  

(sprawne funkcjonowanie miasta zapewniające wysoką zdolność jego 
reagowania na zmiany klimatu, działania adaptacyjne mogą wzmocnić niektóre elementy potencjału) – 

ia adaptacyjne powinny wzmocnić istniejące możliwości miasta w 
zakresie reagowania na zagrożenia związane ze zmianami klimatu i obniżające potencjalne skutki) – w 

(wymagane jest wdrożenie działań adaptacyjnych wprowadzając środki i 
działania wzmacniające nie istniejące lub słabo działające elementy potencjału miasta) – w matrycach 

Ocena  
W 
W 
S 
S 

W 
W 
W 
W 

to zdolność miasta do dostosowania się do zmian klimatu, zarówno do 
ystania szans, jakie powstają 

zmieniających się warunkach. Zdolność ta zależna jest od zasobów instytucjonalnych, finansowych, 



Ocena ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi w Olsztynie 
 

 
Sektorową ocenę ryzyka dla Olsztyna 
– 26 wskaźników charakteryzujących zagrożenia klimatyczne (oceniano 8 zagrożeń klimatycznych: upały, 

susze, chłody, przymrozki, opady, 
– 38 wskaźników charakteryzujących potencjał miasta,
– 22 wskaźników charakteryzujących poziom ekspozycji.
 

Uśrednione wartości ryzyka dla 3 wybranych 
dla miasta Olsztyna 

 
 
Działania adaptacyjne dla Olsztyna

Wybór działań wchodzących w skład opcji adaptacji dla miasta stanowi kluczowy etap 
Olsztyna.  

 
Chcesz wiedzieć więcej? Zachęcamy do śledzenia projektu!

 www.44mpa.pl 

Adaptacja to proces dostosowania się do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i ich 
skutków w celu zmniejszenia lub uniknięcia negatywnych konsekwencji lub 
wynikających. W celu skutecznego zaadaptowania się 
pakietu działań adaptacyjnych. 

Ryzyko związane ze zmianami klimatu analizowane przeanalizowano w funkcji trzech elementów: 
zagrożenia, podatności i poziomu ekspozycji
obliczonych w ramach projektu Euro
klimatycznych wg. 5 Raportu Oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (AR5 IPCC). 

Materiał informacyjny na warsztaty

ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi w Olsztynie 

Olsztyna przeprowadzono z uwzględnieniem 107 wskaźników, w tym:
26 wskaźników charakteryzujących zagrożenia klimatyczne (oceniano 8 zagrożeń klimatycznych: upały, 

ady, podtopienia, wiatr i zjawiska ekstremalne), 
38 wskaźników charakteryzujących potencjał miasta, 
22 wskaźników charakteryzujących poziom ekspozycji. 

 
3 wybranych sektorów 

 
Przestrzenny rozkład ryzyka dla zagrożenia opadami w 

sektorze transportu

Działania adaptacyjne dla Olsztyna 

Wybór działań wchodzących w skład opcji adaptacji dla miasta stanowi kluczowy etap 

Chcesz wiedzieć więcej? Zachęcamy do śledzenia projektu! 

 www.facebook.pl/44mpaPL  www.twitter.com/44mpaPL
 

to proces dostosowania się do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i ich 
skutków w celu zmniejszenia lub uniknięcia negatywnych konsekwencji lub zwiększenie korzyści z nich 

W celu skutecznego zaadaptowania się do zmian klimatu, konieczn
 

klimatu analizowane przeanalizowano w funkcji trzech elementów: 
zagrożenia, podatności i poziomu ekspozycji z uwzględnieniem wyników scenariuszy 
obliczonych w ramach projektu Euro-CORDEX przy zastosowaniu najnowszych dostępnych projekcji 

atycznych wg. 5 Raportu Oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (AR5 IPCC). 

Materiał informacyjny na warsztaty 

 

 

ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi w Olsztynie  

 

wskaźników, w tym: 
26 wskaźników charakteryzujących zagrożenia klimatyczne (oceniano 8 zagrożeń klimatycznych: upały, 

 
dla zagrożenia opadami w 

sektorze transportu 

 

Wybór działań wchodzących w skład opcji adaptacji dla miasta stanowi kluczowy etap prac nad MPA dla 

 
www.twitter.com/44mpaPL 

to proces dostosowania się do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i ich 
zwiększenie korzyści z nich 

koniecznym jest wdrożenie 

klimatu analizowane przeanalizowano w funkcji trzech elementów: 
scenariuszy klimatycznych 

CORDEX przy zastosowaniu najnowszych dostępnych projekcji 
atycznych wg. 5 Raportu Oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (AR5 IPCC).  


