Notatka ze spotkania „Środa z ekspertem”1:
zarządzanie kryzysowe, zagrożenia klimatyczne,
21 października 2015 r.,
Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27
W spotkaniu udział wzięli:
1. Baczewska Jolanta,
2. Borkowska Sylwia,
3. Ciecierski Igor,
4. Ciecierski Waldemar,
5. Cieślak Grażyna,
6. Dawidowicz Kamila,
7. Dermańska Marta,
8. Dźwigalska Anna,
9. Grochowski Mirosław,
10. Jedlikowski Stanisław,
11. Jekiel Magdalena,
12. Kępczyńska Aleksandra,
13. Kępiński Grzegorz,
14. Kujawa Marek,
15. Laszuk-Postawka Sylwia,
16. Malka Paweł,
17. Pająk Paulina,
18. Sobierańska Anna,
19. Ziniewicz Marcin,
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Cel: wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy Nowym Jorkiem i Warszawą
Prelegent: William Solecki, Department of Geography, Hunter College – City University of
New York pełnił funkcję doradcy burmistrza Nowego Yorku w zakresie zarządzania
kryzysowego. Profesor, założyciel i dyrektor Instytutu Zrównoważonych Miast. Współautor
wielu badań dotyczących wpływu zmian klimatycznych w Nowym Jorku oraz obszarze
metropolitalnym miasta.

1

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu „Środa z ekspertem”, którego celem jest poznawanie
naukowców zajmujących się badaniami interesującymi z punktu widzenia zadań Urzędu oraz
monitorowania sytuacji w Warszawie. Jest to także możliwość zaktualizowania wiedzy (teoretycznej
i praktycznej) oraz podjęcia dyskusji na temat aktualnych trendów. Zachęcamy również do rozmowy
o współpracy w ramach projektów badawczo-wdrożeniowych.
Spotkania są organizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej jako część projektu „Współpraca
Urzędu i sektora nauki”. Więcej informacji o projekcie można znaleźć w zakładce na PortUM->Baza
wiedzy->Współpraca Urzędu i sektora nauki.

Temat spotkania: W związku z występującymi zagrożeniami ekologicznymi oraz
zachodzącymi zmianami klimatycznymi miasta stają wobec poważnych wyzwań, takich jak:
przygotowanie się na skutki gwałtownych zjawisk pogodowych, ochrona systemów
infrastruktury krytycznej oraz ochrona życia i mienia mieszkańców. Profesor Solecki
udokumentował proces tworzenia i wdrażania działań klimatycznych w Nowym Jorku w ciągu
ostatnich 10 lat. Przeanalizował program działań miasta w kontekście sytuacji kryzysowych,
które miały miejsce w czasie jego wdrażania oraz w zestawieniu z potencjalnymi
zagrożeniami klimatycznymi. W efekcie wskazano dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu
oraz łagodzenia ich skutków, a także luki w miejskim programie zrównoważonego rozwoju
oraz sformułowano rekomendacje dotyczące zdolności adaptacyjnej dla miasta.

