
SESJA PLENARNA, 27 października 2020 r. 
 
10:00 Otwarcie konferencji i wprowadzenie do projektu Climate NBS  

(Ilona Gosk, Fundacja Sendzimira) 
10:15 Rozwiązania techniczne – dobre praktyki z Niemiec jako inspiracja 

dla polskich samorządów: 
 prezentacja innowacyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie 

z Berlina (Ewa Iwaszuk, Ecologic Institute) 
 panel dyskusyjny prowadzony przez Tomasza Bergiera z Fundacji 

Sendzimira z udziałem uczestników wizyty studyjnej w Berlinie 
pt. Szanse i bariery wdrożenia podobnych rozwiązań w polskich 
miastach: Jackiem Kisielem (Warszawa), Moniką Pec-Święcicką 
(Wrocław), Bożeną Zając (Mysłowice) 

11:15 Przerwa 
11:25 Rozwiązania strategiczne – doświadczenia z przenoszenia rozwiązań 

zagranicznych na grunt polski na przykładzie wskaźnika powierzchni 
biotopu (Agnieszka Kowalewska) 

11:45 Wykorzystanie rozwiązań opartych na przyrodzie w polskich miastach 
– szanse i bariery dobrej współpracy między projektantami BZI 
a urzędnikami: 
 prezentacja wybranych projektów wypracowanych w trakcie 

warsztatów w Gdyni, Krakowie i Warszawie (projektantki biorące 
udział w warsztatach); 

 panel dyskusyjny prowadzony przez Tomasza Bergiera z Fundacji 
Sendzimira z przedstawicielami urzędów miast biorących udział 
w projekcie: Markiem Łucykiem (Gdynia), Łukaszem Pawlikiem 
(Zarząd Zielenie Miejskiej w Krakowie), Jackiem Wiśnickim 
(Warszawa)  

12:45 Podsumowanie konferencji: szanse na wykorzystanie środków 
publicznych dla zwiększania liczby innowacyjnych projektów 
błękitno-zielonej infrastruktury w polskich miastach  
(Ilona Gosk, Fundacja Sendzimira) 



 Kto poprowadzi konferencję i warsztaty? 
O wartość merytoryczną spotkania zadba zespół Fundacji Sendzimira 
i Ecologic Institute z Berlina. 

 

Kto przyjął zaproszenie do udziału w panelach dyskusyjnych? 

 

SESJA WARSZTATOWA, 29 października 2020 r. 

9:30–11:30 Warsztat pt. Współpraca projektantów i urzędników przy realizacji 
systemowych rozwiązań BZI (Agnieszka Czachowska, Karolina Maliszewska) 

 diagnoza przygotowania miast do wdrażania BZI oraz określenie 
głównych trudności, z jakimi spotykają się pracownicy urzędów 
w procesie zlecania, nadzorowania i użytkowania obiektów błękitno-
zielonej infrastruktury, 

 diagnoza przygotowania merytorycznego projektantów 
i wykonawców do projektowania i realizacji rozwiązań BZI 
w miastach oraz określenie wyzwań, przed jakimi stają projektanci 
i wykonawcy zainteresowani realizacją zleceń miasta, 

 poszukiwanie rozwiązań, które pomogłyby realizować wzorcowe 
inwestycje, zgodne z oczekiwaniami miasta i projektantów. 

11:45–13:45 Warsztat pt. Jak realizować kompleksowe i wielofunkcyjne systemy 
BZI w polskich miastach – inspiracje z Berlina (Ewa Iwaszuk, Tomasz Bergier) 

 analiza czynników sukcesu dobrych przykładów z Berlina i innych 
miast niemieckich, 

 różnice pomiędzy rynkiem niemieckim i polskim, 
 próba adaptacji doświadczeń niemieckich do polskich realiów – 

wypracowanie rekomendacji dla miast i inwestorów. 

14:00–16:00 Warsztat pt. Adaptacja zagranicznych rozwiązań prawa lokalnego 
promującego rozwój BZI do warunków polskich (Ilona Gosk, Agnieszka 
Kowalewska) 

 przedyskutowanie wraz z uczestnikami, jakie rozwiązania z publikacji 
strategicznej można przeszczepić na grunt polski wraz z omówieniem 
ograniczeń i szans w tym zakresie,  

 giełda dobrych rozwiązań z Polski – wymiana doświadczeń między 
uczestnikami. 
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