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PLAN PREZENTACJI

1. Doświadczenie FPP Enviro w zakresie realizacji 

projektów kolejowych

2. Wyzwania w ochronie środowiska „kiedyś”

3. Wyzwania w ochronie środowiska „jutro”

4. Podsumowanie



REALIZACJA PROJEKTÓW FPP ENVIRO NA RYNKU KOLEJOWYM

Raporty oddziaływania na 
obszary N2000

Raporty oddziaływania na 
środowisko – etap DŚU

Raporty oddziaływania na 
środowisko – etap 
pozwolenia na budowę

Inwentaryzacje 
przyrodnicze

Opinie i ekspertyzy

Monitoringi przyrodnicze

Analizy porealizacyjne

Nadzory przyrodnicze

6 300 km 



WYZWANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA „KIEDYŚ”

BRAK STANDARDÓW I DOBRYCH 
PRAKTYK DLA WYKONAWCÓW OOŚ 

I PROJEKTANTÓW  

„KATALOG URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH 
OCHRONIE ŚRODOWISKA NA 

LINIACH KOLEJOWYCH W POLSCE”
FPP Enviro



Korytka krakowskie 

Przejścia dla ssaków i 

płazów

SUKCESY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nasadzenia zieleni

Kompensacje 

przyrodnicze



SUKCESY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Korytka krakowskie 

Przejścia dla ssaków i 

płazów

Nasadzenia zieleni

Kompensacje 

przyrodnicze

Monitoringi i nadzory 

przyrodnicze

Ekspertyzy 

przyrodnicze



WYZWANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA „JUTRO 
I DZIŚ”

- na przykładzie linii 
elektroenergetycznych i ptaków



WYZWANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA „JUTRO I 
DZIŚ” 
– na przykładzie linii elektroenergetycznych i ptaków



WYZWANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA „JUTRO I 
DZIŚ” 
– na przykładzie linii elektroenergetycznych i ptaków

© Debi Shearwater



WYZWANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA „JUTRO I 
DZIŚ” 
– na przykładzie linii elektroenergetycznych i ptaków

Ryzyko porażenia prądem

Fot. I. Kaługa



WYZWANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA „JUTRO I 
DZIŚ” 
– na przykładzie linii elektroenergetycznych i ptaków

Zabezpieczenia przed porażeniami prądem



WYZWANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA „JUTRO I 
DZIŚ” 
– na przykładzie linii elektroenergetycznych i ptaków

Zabezpieczenia przed kolizjami z przewodami 
napowietrznymi

GDOŚ, 2013: Wpływ napowietrznych sieci elektromagnetycznych 

średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci 

trakcyjnych, na ptaki



WYZWANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA „JUTRO I DZIŚ”

ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATU
ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Strategia Rozwoju 
Transportu do 2020 roku
(z perspektywą do 2030 

roku)

Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030

Od 01.01.2017
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 

=
RAPORTY OOŚ I KIP



DZIAŁANIA W POLSCE W ZAKRESIE ADAPTACJI DO 
ZMIAN KLIMATU

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

Ekspertyza dotycząca adaptacji 
infrastruktury kolejowej do 
zmian klimatu – utrzymanie 
linii kolejowych i projekty 
inwestycyjne finansowane z 
perspektywy finansowej 2014-
2020. 

PLAN ADAPTACJI INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 
DO ZMIAN KLIMATU



NAWALNE OPADY SUSZE UPAŁY

Rozkład przestrzenny kluczowych czynników klimatu wpływających na 

gospodarkę wodami opadowymi w Polsce (różnice pomiędzy okresem 

1971–2000 i 2041–2070)

Różnica długości okresów z 

opadem  >10 mm (liczba 

dni) 

Różnica długości okresów 

suchych: opad < 1mm 

(liczba dni)

Różnica długości okresów z 

temp. Maks. >25 C (liczba 

dni)

Prognozowane warunki klimatyczne

wg scenariusza A1B (KLIMADA, SPA2020)

KLUCZOWE CZYNNIKI EKSPOZYCJI NA ZMIANY KLIMATU

Zmiany klimatu w Polsce i  ekstremalne zjawiska 
pogodowe. 

Coraz bardziej 
intensywne burze, 

szkwały i trąby 
powietrzne (prędkość 

wiatru w wirze 50 - 100 
m/s) - ich częstość 

wzrosła do aż 7-20 razy w 
roku Wzrost okresów upalnych 

(z temperaturą 
maksymalną powyżej 30°C) 

Spadek liczby dni z 
okresami mroźnymi

Intensywne opady, 
wielokrotnie połączone z 

gradem, które często 
prowadzą do lokalnych 
podtopień i powodzi (w 
2010 roku spowodowały 

straty o wartości 0,9% 
PKB)

http://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/05/rys14-roznice_dlugosci_okresow_mokrych_i_suchych.jpg
http://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/05/rys14-roznice_dlugosci_okresow_mokrych_i_suchych.jpg
http://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/05/rys11-roznica_liczby_dni_z_temperatura_maksymalna.jpg
http://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/05/rys11-roznica_liczby_dni_z_temperatura_maksymalna.jpg


Czy te zjawiska mają wpływ na linie kolejowe?

Skala wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych na koleje 
(za „Identyfikacja i zestawienie propozycji działań służących ograniczeniu skutków zmian klimatu dla 

sektora transportu” IBDiM 2010)

W transporcie kolejowym w aspekcie długoterminowych 
działań najbardziej wrażliwą na wszystkie kategorie 

klimatyczne jest 
INFRASTRUKTURA. 



* B. Rymsza „Opracowanie wskaźników wrażliwości sektora transportu na zmiany klimatu. Wybór kluczowych elementów 
systemu transportu (infrastruktura, środki transportu, warunki ruchu) szczególnie wrażliwych na zjawiska klimatyczne wraz z 
oceną wpływu”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2010

Czynnik klimatyczny* Opis zaburzenia

Wysoka temperatura 

deformacje toru w wyniku wydłużania się szyn

obniżenie komfortu podróży 

pożary powodujące uszkodzenia infrastruktury kolejowej 

Mgła ograniczenie widoczności; 

Źródło FPP Enviro



Źródło http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/polska,28/powalone-drzewa-zniszczone-budynki-uszkodzona-trakcja-kolejowa,206005,1,0.html

Czynnik klimatyczny* Opis zaburzenia

Silne wiatry

uszkodzenia sieci trakcyjnych i linii energetycznych 

tarasowanie dróg kolejowych przez powalone drzewa

zrywanie dachów budynków, uszkodzenia budynków 

Burze, wyładowania 

atmosferyczne

uszkodzenia lub zakłócenia w pracy urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym 

uszkodzenia lub zakłócenia w pracy urządzeń energetycznych 

(przerwy w zasilaniu energią elektryczną) 

uszkodzenia lub zakłócenia w pracy urządzeń łączności 

uszkodzenia sieci trakcyjnej 



Źródło http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/13026/sobotnie-utrudnienia-w-ruchu-pociagow.html

Czynnik 

klimatyczny*
Opis zaburzenia

Niska 

temperatura 

pęknięcia szyn 
zamarzanie rozjazdów (trudności z ich przekładaniem) 
wydawanie ciepłych posiłków w wyniku utrudnień w 
kursowaniu pociągów 
przebywanie osób bezdomnych na terenie dworca 
awarie urządzeń wodno - kanalizacyjnych 
wysadziny 
oblodzenie przewodów jezdnych 

Śnieg

powstawanie zasp śnieżnych
oblodzenie sieci trakcyjnych i linii energetycznych 
zaleganie warstwy śniegu na dachach (konieczność 
odśnieżania dachów) 
zaśnieżenie układu torowego 
trudności z przekładaniem rozjazdów 
zaśnieżenie i oblodzenie nawierzchni peronów 

Oblodzenia 

uszkodzenie trakcji
zaśnieżenie i oblodzenie nawierzchni peronów – konieczność 
odkuwania zmarzniętego śniegu i lodu
opóźnione lub niezrealizowane kursy, zmniejszona prędkość 
eksploatacyjna taboru 



http://www.pkm-sa.pl/glowna/aktualnosci/linia-pkm-tydzien-po-katastrofalnej-ulewie/

Czynnik klimatyczny Opis zaburzenia

Opady deszczu,

Ekstremalne przepływy i 

powodzie

zalanie dróg kolejowych, dojazdów 

uszkodzenia infrastruktury kolejowej 

miejscowe zalania terenu, obsunięcia ziemi, 

zalewanie rowów odwadniających 

awarie i uszkodzenia urządzeń 

odwadniających 

zalewanie wejść na perony, piwnic, 

zniszczenia tynków 



Przykłady dobrych praktyk w 
zakresie adaptacji do zmian klimatu



Ocena podatności przestrzeni miejskiej Radomia
na zmiany klimatu
(wstępne wyniki)

klimatfppenviro.pl

Cel oceny podatności

- wyznaczenie obszarów miasta szczególnie wrażliwych na 

zmiany klimatu, zwłaszcza w kontekście gospodarki wodnej,

Elementy oceny podatności miasta

na zmiany klimatu (MŚ, 2015)



1. EKSPOZYCJA

EKSPOZYCJA: narażenie obszaru na badany czynnik klimatyczny 

analiza modeli klimatycznych
(RCP 4.5, RCP 8.5, dla 
okresów: 2016, 2050)

analiza zdjęć satelitarnych

analiza zdarzeń historycznych

analiza modeli 
hydrologicznych

klimatfppenviro.pl



1. EKSPOZYCJA - PODTOPNIENIA

Powierzchnia podtopionego terenu 

(opad 1%, 24h):

2016: 3,20 km 2 - 2050: 6,18 km2

(całkowita pow. miasta ok. 110 km2)

!!!
Okres powtarzalności obecnego opadu może się 
zmniejszyć ze 100lat do ok. 12, a nawet 9 lat.

klimatfppenviro.pl

Ilość podtapianych i niewydolnych 

studzienek (opad 10%, 24h)

2016: 824 - 2050: 1478 podtopionych

(liczba studzienek 13 268)

!!!
Okres powtarzalności obecnego opadu 10% może 
się zmniejszyć z 10 lat do 2-4 lat.



2. WRAŻLIWOSĆ

WRAŻLIWOŚĆ:  opisuje wrażliwość analizowanych elementów 

przestrzeni miejskiej na zmieniające się warunki klimatyczne

SEKTORY

(wybrane przez GR w 2016r.)

Zdrowie publiczne Transport Gospodarka 

wodna

Budownictwo

klimatfppenviro.pl



2. WRAŻLIWOŚĆ – sektor: budownictwo i gospodarka przestrzenna

klimatfppenviro.pl



POTENCJAŁ ADAPTACYJNY: ocena możliwości: przyrodniczych, 

finansowych, technologicznych, społecznych, instytucjonalnych, do 

adaptacji do określonych skutków zmian klimatu

3. POTENCJAŁ ADAPTACYJNY

Zielona i Błękitna
Infrastruktura

klimatfppenviro.pl



4. PODATNOŚĆ

PODATNOŚĆ: EKSPOZYCJA + WRAŻLIWOŚĆ + POTENCJAŁ 

ADAPTACYJNY

zakres, w jakim miasto reaguje na niekorzystne oddziaływanie 

zmian klimatu, w tym na zmienność i ekstremalne warunki 

klimatyczne

klimatfppenviro.pl

Ludność narażona na 

podtopienia

2016 = 673 osób

2050 = 2024 osób

Całkowita liczba 

mieszkańców w Radomiu: ok. 

210 000

!!!
Należy uwzględnić zmianę 
częstotliwości występowania 
opadów nawalnych wg. 
prognozy.



Przestrzeń miejska i efekty zmian klimatu

• Miejska Wyspa Ciepła
• Podtopienia
• Koszty społeczne
• Koszty ekonomiczne



Zagospodarowanie wód opadowych

 Poprawa bioróżnorodności
 Poprawa estetyki
 Edukacja ekologiczna i plac zabaw
 wymagania ekologiczne uwzględnione na równi z 

technicznym

 Przedszkole Publiczne nr 16 w Radomiu
 zagospodarowanie wody w miejscu 

wystąpienia opadu
 retencjonuje i infiltruje wody z 225 m2 

dachu i 121 m2 chodnika

Radom (2017)



Zagospodarowanie wód opadowych
na parkingach osiedlowych



Zagospodarowanie wód opadowych
na parkingach osiedlowych

Odwodnienie 

liniowe URBANSWALE ™

WATERDEFLECT 

™ 



Zagospodarowanie wód opadowych
Obszary rewitalizowane



Zagospodarowanie wód opadowych
Obszary rewitalizowane

Powierzchnia 

przepuszczalna

WATERDEFLECT ™



Dziękuję za uwagę

KATARZYNA SEMANIUK
katarzyna.semaniuk@fppenviro.pl

MICHAŁ MANIAKOWSKI
michał.maniakowski@fppenviro.pl

Ul. Wilcza 50/52 , 00-679 Warszawa
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www.klimat.fppenviro.pl
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