
STORMWATER POLAND
NAJWIĘKSZA W POLSCE KONFERENCJA DOTYCZĄCA WÓD OPADOWYCH



Podstawowym walorem cyklu konferencji jest 
praktyczne spojrzenie na wody opadowe. 

Konferencja to platforma wymiany wiedzy na temat
innowacyjnych technologii wód opadowych, kosztów zmian
klimatycznych, wód opadowych w planowaniu
przestrzennym, ekohydrologii miejskiej i zarządzania
przeciążonymi systemami odwodniania.
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Przedmiotem dyskusji nie są tylko problemy gospodarki wodami

opadowymi w Polsce, lecz przede wszystkim prezentacja konkretnych

sposobów ich rozwiązywania oraz przedstawienie korzyści wynikających z

racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

W dyskusji udział biorą najwybitniejsi naukowcy i praktycy
z dziedziny gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi w Polsce.
Nad merytoryką konferencji czuwa Komitet Naukowy, którego
pracami kieruje dr hab. inż. Paweł Licznar prof. nadzw. PWr.
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Nieodłączną częścią każdej edycji konferencji są zajęcia
warsztatowe umożliwiające uczestnikom dogłębną analizę
problematyki poruszanej w czasie konferencji. Zajęcia
warsztatowe prowadzone są przez najlepszych specjalistów
w branży.

Każda konferencja Stormwater Poland to również przestrzeń
wystawienniczo-targowa, która sprzyja prezentacji wiodących usług
i produktów przedsiębiorców branży wodno-ściekowej.
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Relacja wideo z konferencji Stormwater Poland 2017

www. stormwater.retencja.pl/stormwater-poland-2017/relacja/

https://www.youtube.com/watch?v=qA86p3srcr8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=g6PtTOgTl1s
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Relacja wideo z konferencji Stormwater Poland 2018

www. https://stormwater.retencja.pl/stormwater-poland-2018/relacja-video/

https://www.youtube.com/watch?v=qA86p3srcr8
https://www.youtube.com/watch?v=qA86p3srcr8
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Relacja wideo z konferencji Stormwater Poland 2019

Relacja wideo z konferencji Stormwater Poland 2019

https://www.youtube.com/watch?v=qA86p3srcr8
https://youtu.be/Q6okiAI79RE
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SESJA II: Inspiracje deszczowe – dzielimy się dobrymi praktykami
Stawiajmy na retencję wody blisko nas. Próbujmy wykorzystywać do tego sprawdzone naturalne rozwiązania, ale także rozwiązania inżynierskie naśladujące przyrodę. Dedykujemy
temu drugi blok konferencji pt: Inspiracje deszczowe. Jest on przestrzenią do burzy mózgów dotyczącej rozwiązań i technologii z całego świata, ale także z Polski, służących
odtwarzaniu utraconej retencji oraz prawidłowemu gospodarowaniu wodami opadowymi. Chcemy przy tym poszukiwać inspiracji wykraczających ponad domyślny podział na wody
opadowe, wody podziemne, wody płynące w korytach. Stawiamy tezę, że woda jest jedna i jest zarówno wyzwaniem jak i zasobem dla każdego mieszkańca dużej metropolii jak i
małego miasta.

SESJA I: To musimy zrobić dla naszych dzieci – wyzwania jakie rzuca nam klimat.
Punktem wyjścia do naszego spotkania są zmiany klimatyczne i konieczność adaptacji do nich. Chcemy inicjować i propagować konkretne działania, które musimy podjąć wspólnie w celu zatrzymania
niekorzystnego trendu oraz adaptacji do jego skutków. Szczerze wierzymy, że jest to misją naszego środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebna jest do tego wiedza, odpowiednie narzędzia i
środki finansowe. Na sesję otwierającą konferencję zapraszamy naukowców i specjalistów, którzy powiedzą nam: w jaki konkretny sposób wzrost temperatury powietrza przekłada się na zmiany w
cyklu hydrologicznym, na jakim etapie adaptacji do tych zmian jesteśmy w Polsce na tle Europy i świata, gdzie poszukiwać źródeł finansowania adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia,
jakie narzędzia inżynierskie i zarządcze stosować celem opracowania najlepszych strategii adaptacyjnych? Sesja ta to także przestrzeń, aby zademonstrować, jak strategia redukcja emisji gazów
cieplarnianych i adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia jest już wdrażana w wybranych miastach, a nawet w firmach produkujących rozwiązania dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

SESJA III: We’re digital – rozwiązania informatyczne dla odwodnień na miarę XXI wieku.
Druga połowa XIX wieku to początek budowy współczesnych systemów odwodnienia i formowania klasycznego warsztatu projektowania systemów, opartego o racjonalną formułę spływu i model 
opadowy IDF (ang. Intensity-Duration-Frequency). Przez dziesięciolecia, przy niewielkich tylko oscylacjach klimatycznych, można było wykorzystywać ten warsztat bez większego ryzyka i obliczać 
systemy odprowadzania wód opadowych bazując np. na wzorze Błaszczyka. Ale od początku tego stulecia trendu zmian naszego klimatu nie można już podważać, a na dodatek wód opadowych nie 
chcemy tylko szybko odprowadzać z miast, ale spowalniać ich spływ i retencjonować. W epoce rewolucji cyfrowej nie można już tego osiągnąć bez oparcia się o wiarygodne i aktualne atlasy 
opadowe, takie jak KOSTRA w Niemczech i PANDa W Polsce i powszechne wykorzystanie narzędzi cyfrowych. To zasadnicze inspiracje dla trzeciego bloku zatytułowanego „We're digital”. Uczestnicy 
poprzedniej edycji konferencji domyślają się, że jest to realizacja naszych planów zaprezentowanych w sesji „Going digital”. Rzeczywiście chcemy zademonstrować ukończony projekt Polskiego 
Atlasu Natężeń Deszczów PANDa i cały zestaw narzędzi internetowych, które wspólnie tworzą Cyfrową Platformę Projektanta (CPP). Dziś już musimy przyznać, że nie jest to projekt Retencjapl, ale 
całej grupy firm będących niekwestionowanymi liderami na polskim i europejskim rynku technologii wód opadowych. Każdy z prezentowanych kalkulatorów CPP bazuje na atlasie PANDa i unikalnej 
wiedzy pozwalającej na dobór optymalnych rozwiązań projektowych w zakresie takich zagadnień jak: odprowadzanie spływów powierzchniowych, retencjonowanie wód opadowych, czy ich 
podczyszczanie i rozsączanie do gruntu. Do bloku „We're digital” chcemy także już tradycyjnie zaprosić firmy i specjalistów w zakresie modelowania systemów odwodnienia, aby pokazali inspirujące 
przykłady zaprzęgnięcia modeli komputerowych do realizacji skomplikowanych zadań inżynierskich. Wierzymy bowiem, że w wieku rewolucji cyfrowej pytaniem nie jest czy modelować systemy 
odwodnienia, tylko jak robić to mądrze?
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SESJA IV: Jak robią to nasi sąsiedzi? – gospodarowanie wodami opadowymi w regionie Europy
Centralnej i Wschodniej.
Kropla deszczu spadająca na ziemię nie rozumie pojęcia własności i granic, ocieplenie klimatu jest też zjawiskiem globalnym. Nie można efektywnie zapobiegać ociepleniu klimatu i wdrażać strategie
adaptacji z perspektywy tylko jednego interesariusza lub kraju. Zawsze też warto podpatrywać co inni robią lepiej od nas, warto dzielić się wzajemnie swoim doświadczeniem. Wychodząc temu
naprzeciw czwarty blok konferencji nosi nazwę: Jak robią to nasi sąsiedzi? Do udziału w tym bloku zapraszamy prelegentów z sąsiadujących z nami państw, po to aby powiedzieli jak wygląda stan
gospodarki wodami opadowymi, jakie stoją przed nimi wyzwania, gdzie widzą swoje szanse, z czego są dumni? Przynajmniej na czas trwania tej sesji chcemy, aby nasza konferencja stała się
konferencją o skali regionalnej.

SESJA V: Powodzie miejskie – jak zarządzać ryzykiem i minimalizować skutki
Skutki zmian klimatycznych w postaci coraz częstszych opadów nawalnych muszą prowadzić do powodzi miejskich. W ostatnim bloku wykładowym o tym właśnie tytule: Powodzie miejskie chcemy
w pierwszej kolejności zaprezentować doświadczenia osób, które musiały organizować akcje przeciwpowodziowe. Chcemy także pokazać potencjał współczesnych systemów ostrzegania przed
zjawiskami ekstremalnymi i rozwiązania techniczne służące ograniczeniu zasięgu i strat generowanych przez powodzie miejskie. Sesja ta ma także służyć dyskusji roli firm ubezpieczeniowych w
pokrywaniu strat powodziowych i inicjacji debaty nad zdefiniowaniem obiektywnej granicy pomiędzy zakresem odpowiedzialności eksploatatora systemu odwodnienia a obszarem odpowiedzialności
ubezpieczyciela.
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BLOK WARSZTATOWY I – Zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz innowacje produktowe w zakresie
zagospodarowania wód opadowych.

BLOK WARSZTATOWY II – Wydawanie i weryfikacja warunków technicznych dla wód opadowych.

WARSZATY
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Biuro konferencji: M: +48 605 721 555; e-mail: konferencje@retencja.plwww.stormwater.retencja.pl

Europejskie Centrum Solidarności plac 
Solidarności 1, 80-863 Gdańsk


