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Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS),

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR),

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą



która odbędzie się w dniach 7-8 października  2021 roku we Wrocławiu w budynku NOT 

przy ul. Piłsudskiego 74.

Cele konferencji 

• Prezentacja teoretycznego i praktycznego dorobku naukowego w zakresie możliwości 

ochrony przed powodziami, retencja wody oraz sposoby ochrony przed suszą

• Wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja reprezentantów środowisk naukowych 

i praktyków zajmujących się problematyką wodną w kontekście powodzi i suszy

• Prezentacja osiągnięć naukowych wybranych ośrodków europejskich

TERMINARZ I OPŁATY

Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie propozycji artykułu(ów) do 5.09.2021 

Dokonanie opłaty do 10.09.2021 

Komunikat nr 2 do 12.09.2021

Opłata za udział w Konferencji wynosi 450 zł (dla studentów i doktorantów 300 zł) 

W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają oprócz materiałów konferencyjnych w formie 

książki streszczeń: 

• kawę, herbatę i drobne przekąski w trakcie przerw w obradach

• lunch

• udział w kolacji

• możliwość nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń z ekspertami

Opłatę za udział w Konferencji  należy wpłacać na konto NOT: 

87 1090 1522 0000 0001 4202 1819 Santander Bank 

koniecznie z dopiskiem „Powódź, susza 2021” oraz podaniem imienia i nazwiska Uczestnika

Pytania i uwagi prosimy kierować do:

Dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska prof. uczelni

e-mail: agnieszka.nawirska-olszanska@not.pl 



Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Niziński – przewodniczący 

dr inż. Marta Czaplicka – sekretarz 

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar 

dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni 

dr hab. Krzysztof Lejcuś prof. uczelni

dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski prof. uczelni

dr inż. Piotr Chohura

Komitet Organizacyjny:

dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska prof. uczelni – przewodnicząca 

dr inż. Beata Cieniawska

dr inż. Ewelina Gudarowska

dr inż. Anna Żołnierczyk

mgr  Monika Kołodziejczak

Referaty wprowadzające: 

1. Zagadnienia prawne związane z gospodarką wodną - prof. Marek Górski

2. Optymalizacja zużycia wody w produkcji rolniczej –  prof. Jerzy Niziński

3. Zagospodarowanie wód opadowych – dr inż. Marta Czaplicka

4. Możliwość zapobiegania niedoborowi wód w gospodarstwach rolnych – 

dr Piotr Chohura

5. Ocena ryzyka suszy w mieście na przykładzie Wrocławia – prof. Tamara Tokarczyk

6. Zagrożenie suszą – dr hab. Krzysztof Lejcuś prof. uczelni

7. Ogrody deszczowe jako możliwość retencji wody  - dr hab. inż. Przemysław 

Bąbelewski prof. uczelni

8. Retencja rozproszona i jej wymiarowanie – prof. Paweł Licznar

Planowane jest przeprowadzenie debaty nt.:

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD A GOSPODARKA WODAMI DESZCZOWYMI



FORMA PREZENTACJI PRAC

Planujemy sesje referatowe oraz posterową

FORMA PUBLIKACJI

Planujemy opublikowanie  Materiałów Konferencyjnych dlatego  prosimy  o  przygotowanie

streszczenia pracy w języku polskim lub angielskim (1 strona).

Planowane  jest  wydanie  monografii  z  publikacją  pełnych  artykułów,  koszt  dodatkowy

publikacji będzie uzależniony od ilości artykułów, które ukarzą się w monografii.  

ADRES ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oraz tematy wraz ze streszczeniami artykułów

prosimy przesłać na adres:

Dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska prof. uczelni

Wrocławska Rada Federacji SNT NOT

ul. Piłsudskiego 74

50-020 Wrocław

lub pocztą elektroniczną, e-mail: agnieszka.nawirska-olszanska@not.pl


