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Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 

z udziałem: 

 

 

Sekcji Fizyki Wody oraz Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód - Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

Urzędu Miasta Sandomierz 

organizują: 

XXXI OGÓLNOPOLSKĄ SZKOŁĘ HYDRAULIKI (SH2011), oraz 

XXI Ogólnopolską Szkołę Gospodarki Wodnej (SGW2011) 

pod wspólnym tytułem : 

„Zarządzanie w gospodarce wodnej i współczesne problemy hydrauliki koryt otwartych na tle 
potencjalnych konfliktów związanych z wdrażaniem RDW a ochroną przed powodzią” 

SANDOMIERZ 

21 - 23 września 2011 r. 

KOMUNIKAT 1 

Celem Szkoły Gospodarki Wodnej jest wymiana doświadczeń oraz doskonalenie wiedzy w zakresie 

szeroko rozumianej gospodarki wodnej oraz upowszechnianie wyników prac badawczych. W jej programie 

przewidziano wygłoszenie wykładów i referatów, jak również pozostawiono dużo czasu na dyskusje 

podsumowujące bloki tematyczne. 

Celem Szkoły Hydrauliki jest prezentacja (upowszechnienie) wyników aktualnych prac badawczych z 

zakresu hydrauliki koryt otwartych (prace habilitacyjne, doktorskie itp.) oraz prowadzonych w Polsce i na 

świecie programów badawczych. 

Program SGW2011 obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem w gospodarce wodnej na wszystkich 

szczeblach administracyjnych w dobie wdrażania unijnego prawa (Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa 

Powodziowa) i intensyfikacji zdarzeń powodziowych.  

Program SH2011: 

• Ramowa Dyrektywa Wodna i Dyrektywa Powodziowa w zlewniach rzek nizinnych i górskich.  

• Hydraulika koryt rzecznych w warunkach powodziowych.  

• Zastosowanie hydroinformatyki w inżynierii rzecznej.  

Do poprowadzenia wykładów zaproszono przedstawicieli urzędów administracji rządowej  

i samorządowej, instytucji państwowych i środowisk akademickich. 
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Adresaci Szkół: 

• specjaliści z uczelni i naukowych instytutów badawczych,  

• specjaliści administracji wodnej (RZGW, WZMiUW) i biur projektowych,  

• zainteresowani ww. problematyką. 

Szkoły będą odbywać się w dwóch równoległych sesjach podzielonych na bloki tematyczne. Zaplanowano 

również wspólną sesję plenarną organizowaną z inicjatywy Urzędu Miasta Sandomierz i Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach sesji przewidziano panel wykładowy i dyskusyjny, w 

którym mogą uczestniczyć, oprócz uczestników Szkół, mieszkańcy zmagający się z problemami skutków 

powodzi. 

W ramach Szkół planowana jest również wspólna wycieczka studialna - rejs statkiem po Wiśle, podczas 

którego będzie możliwa ocena skutków zeszłorocznych zniszczeń. 

Informacje szczegółowe: 

Data: 21 - 23 września 2011 r. 

Rejestracja SH2011 20 września 2011 r. (godziny wieczorne). 

Rejestracja SGW2011 21 września 2011 r. (godziny południowe). 

Miejsce:  Hotel SARMATA, Sandomierz  

Publikacje: Pełny materiał dostarczonych przez autorów tekstów zostanie 

poddany recenzji, a następnie opublikowany w monografii IMGW. 

Terminy: 

30.06.2010 r. zgłoszenia udziału, 

zgłoszenie referatu (tytuł + streszczenie – max 1 str.), 

wniesienie opłaty za udział w Szkole, 

20.09.2010 r. nadesłanie pełnego tekstu referatu zawierającego streszczenie w języku 

polskim i angielskim. 

Koszt uczestnictwa:   300 zł (opłata nie zawiera kosztów noclegów). 

Opłata zawiera: 

• organizację konferencji, 

• publikację materiałów w monografii IMGW, 

• wyżywienie, 

• udział w wycieczce studialnej.  
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Wpłaty prosimy uiszczać na podane niżej numery kont: 

Szkoła Gospodarki Wodnej Szkoła Hydrauliki 

Bank PEKAO S.A. Oddział. Kraków 

60 1240 4722 1111 0000 4849 9956 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 

Państwowy Instytut Badawczy Warszawa Oddział 

Kraków 

z dopiskiem: „XXI SGW” 

Bank BPH S.A. O/Kraków 

67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 

UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE  

im. Hugona Kołłątaja 

z dopiskiem: „SH_UR” 

Kontakt: 

Część programowa: 

Prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski, 

e-mail: Maciej.Maciejewski@imgw.pl 

Dr inż. Tomasz Walczykiewicz 

e-mail. Tomasz.walczykiewicz@imgw.pl 

Sprawy organizacyjne: 

Mgr inż. Ilona Biedroń: 

tel.: (012) 63-98-222, fax: (012) 42-51-929,  

e-mail: Ilona.Biedron@imgw.pl 

Adres korespondencyjny: 

IMGW-PIB O/Kraków, ul. Piotra Borowego 14,  

30-215 Kraków. 

Kontakt: 

Część programowa: 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik, 

e-mail: rmbartni@cyf-kr.edu.pl 

Sprawy organizacyjne: 

Dr inż. Jacek Florek 

Dr inż. Leszek Książek 

Dr inż. Andrzej Strużyński 

tel.: (012) 662-4172,  

e-mail: SH.UR.Krakow@ur.krakow.pl 

Adres korespondencyjny: 

UR Kraków, AL. Mickiewicza 24/28,  

30-059 Kraków. 

Komitet Organizacyjny w Sandomierzu 

Dr Ewa Barbara Kondek I Zastępca Burmistrza miasta Sandomierz 

 

Przydatne linki: 

http://www.imgw.pl   http://www.kiw.ar.krakow.pl   http://kgw.pan.pl   http://www.krakow.rzgw.gov.pl/   

http://www.sandomierz.pl/   http://www.hotelsarmata.pl   http://www.pogodynka.pl    

 


