
  

 

 

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  

Państwowy Instytut Badawczy 
 

we współpracy z: 

 

Sekcją Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej  
Polskiej Akademii Nauk 

Zakładem Hydrologii i Zasobów Wodnych 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

organizuje 

XXVI Ogólnopolską Szkołę Gospodarki Wodnej 

 ,,Współczesne problemy retencji wód” 

 

 

Skawina 

16 – 17 listopada 2016 r. 
 

KOMUNIKAT 1 
Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej poświęcona jest zagadnieniom retencji w 
gospodarce wodnej. Organizowane spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, zdobycia 
nowej wiedzy w przedmiotowym zakresie oraz upowszechnianie wyników prac projektowych  
i badawczych realizowanych przez jej Uczestników. W programie przewidziano wygłoszenie wykładów, 
referatów i krótkich komunikatów, jak również zaplanowano czas na dyskusję i podsumowanie 
poszczególnych bloków tematycznych. 

 
Problematyka tegorocznej Szkoły dotyczy zagadnień związanych z retencją w gospodarce wodnej: 

 retencja w kontekście działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym; 

 działania związane z zachowaniem, tworzeniem i odtwarzaniem retencji wód; 

 naturalna i sztuczna retencja a ochrona przed suszą; 

 retencja w świetle zapisów projektu nowego Prawa Wodnego. 
 
Adresaci XXVI Szkoły: 
Specjaliści z uczelni i instytutów naukowych, specjaliści z administracji publicznej, w tym administracji 
wodnej, projektanci i wykonawcy, pozostali potencjalni uczestnicy zainteresowani jej problematyką. 
 
Informacje organizacyjne: 

Data: 16 - 17 listopada 2016 r. 

Miejsce: Dworek Skawiński, Skawina koło Krakowa, ul. Kublińskiego 4 
http://dworek-skawinski.pl/ 

31.10.2016 r. Zgłoszenie udziału, wniesienie opłaty za udział w Szkole,  
zgłoszenie referatu (tytuł + streszczenie – max 1str.).  
Pełny tekst referatu może zostać dostarczony po Szkole. 

Koszt uczestnictwa: 290 zł BRUTTO (VAT zw – podstawa zwolnienia – art. 43 ust. 1 pkt. 26 
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). 
Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania. 

Opłata zawiera: koszty organizacyjne, obiad, przerwy kawowe, materiały promocyjne i 
publikację w monografii IMGW-PIB (materiał pokonferencyjny) 

Publikacje: Pełny materiał dostarczonych przez autorów tekstów zostanie poddany 
recenzji, a następnie opublikowany w monografii IMGW-PIB. 

Wpłaty 
Bank: Bank Zachodni WBK XIV O/W- a, nr konta: 50 1090 1014 0000 0001 3239 0259,  
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,  
w tytule przelewu: ,,XXVI _Szkoła Gospodarki Wodnej - Nazwisko uczestnika’’ 
 
Komitet organizacyjny 
prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski – Opiekun naukowy 
dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB – Kierownik Szkoły 
dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW 
 
Sekretarz 
mgr Łukasz Woźniak 
tel.: (12) 63-98-222, fax: (12) 63-98-201, e-mail. lukasz.wozniak@imgw.pl 

Adres korespondencyjny: IMGW-PIB Oddział w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków 

http://dworek-skawinski.pl/
mailto:lukasz.wozniak@imgw.pl

