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Miejskie Plany adaPtacji, 
czyli lokalna odpowiedź 

na globalne zmiany klimatu

44 Polskie Miasta we wsPółPracy z MinisterstweM Środowiska 
biorą udział w Projekcie, którego celeM jest Przystosowanie 
Miast do obserwowanych i Prognozowanych zMian kliMatu 

Samorządy wspólnie z mieszkańcami i ekspertami w dziedzinie przystosowywania się 
do zmian klimatu stworzą miejskie plany adaptacji (mpa)

Zaangażowane miasta są 
zróżnicowane pod kątem 
uwarunkowań geograficznych, 
środowiskowych, społecznych, 
zagospodarowania 
przestrzennego i zagrożeń, 
które niosą dla nich zmiany 
klimatu. 

adaPtacja do zMian kliMatu to Proces Przystosowywania się do nowych oraz Prognozowanych   
warunków kliMatycznych. to nie tylko zMniejszenie negatywnych skutków zMian kliMatu,  

ale również Poszukiwanie szans i tworzenie scheMatów działania,  
które Pozwolą na czerPanie jak największych korzyŚci ze zMian kliMatycznych. 

Klimat  
ma  

wpływ

30%
mieszkańców 
całej Polski

Ludność 
miast,  

które biorą 
udział  

w tworzeniu 
MPA, to

16 miast

Funkcje miasta Mieszkańców

O 18% wzrasta śmiertelność z powodu  
chorób układu sercowo-naczyniowego  
związanych z występowaniem fal upałów

300 tys. osób mieszka na terenach  
bezpośredniego ryzyka zalewowego

klimat wpływa na funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców



MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA

Weźmy sprawy w swoje ręce i #WczujmySięWKlimat  
MPa to realna szansa dla twojego Miasta 

Śledź Projekt na stronie    44mpa.pl    i na    v44mpapl    oraz    t 44mpapl

zaPewnij bezPieczeństwo sobie i MieszkańcoM twojego Miasta – MPa to odPowiedź na realne zagrożenie

wykonawcy: 

komunikacja i promocja. Podwykonawca:

Partnerzy: 
44 miasta w Polsce  

termin realizacji:  
2017�2019

tytuł: 
Opracowanie planów adaptacji 
do zmian klimatu w miastach 
powyżej 100 tys. mieszkańców

beneficjent: 
Ministerstwo Środowiska

Bezpieczna 
pr zyszłość

Działania 
na lokalnym 

gruncie

wydrukowano na papierze ekologicznym

Lokalne podejście daje gwarancję zaangażowania mieszkańców i uwzględnienia ich potrzeb oraz akceptacji 
wybranych działań adaptacyjnych.

zwiększenie 
świadomości 

zmian klimatu

wzrost  
bezpieczeństwa 

i ochrona zdrowia

ograniczenie  
strat  

majątkowych 

ograniczenie  
strat  

finansowych 

Działania adaptacyjne  zwiększą bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców w przypadku wystąpienia 
ekstremalnych zjawisk klimatycznych.

poprawa  
jakości życia

wzrost  
zaangażowania 
mieszkańców

wzmocnienie 
wizerunku 

korzyści z wdrożenia działań adaptacyjnych

dla miast dla mieszkańców

Miejskie Plany adaptacji  
przygotowywanie  

w systemie partycypacyjnym

Miejski dialog  
budowanie relacji  
i zaangażowania

Wiedza i świadomość  
edukacja i informacja

Współpraca  
wymiana doświadczeń


