
 
KOMUNIKAT 1  

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 SH2014: 

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

• Hydraulika koryt rzecznych w warunkach powodziowych. 
• Zastosowanie hydroinformatyki w inżynierii rzecznej. 
• Ekohydraulika i udrażnianie rzek 

Do poprowadzenia wykładów zaproszono przedstawicieli urzędów administracji rządowej 
i samorządowej, instytucji państwowych i środowisk akademickich. 
W ramach Szkoły planowana jest wspólna wycieczka studialna: wizytacja zbiornika wodnego 
Czorsztyn- Niedzica/Oravska Mara (Słowacja) 
Adresaci Szkoły: 

• specjaliści z uczelni i naukowych instytutów badawczych,  
• specjaliści administracji wodnej (RZGW, WZMiUW) i biur projektowych,  
• zainteresowani ww. problematyką. 

Informacje szczegółowe: 
Data:  26 - 29 maj 2014 r . 

Miejsce:  ZAKOPANE, Pensjonat Orla Per ć (www.pensjonat-zakopane.pl) 

Publikacje: Pełny materiał dostarczonych przez autorów tekstów  zostanie 
poddany recenzji i opublikowany, 

Terminy: 1.04.2014 r. - zgłoszenia udziału, zgłoszenie referatu (tytuł 
+streszczenie – max 1 str.), wniesienie opłaty za udział w Szkole, 

Koszt uczestnictwa:  350 zł  (po 1.04.2013r. 400 zł) + nocleg (płatny na miejscu - 255 zł 
– pokoje 2 lub 3-osobowe) + publikacja  (400 zł - Acta 
Scientarium Polorum – 5 pkt); dla doktorantów koszt uczestnictwa 
wynosi 200 zł (+ nocleg + publikacja) 

Sprawy organizacyjne : 
Dr hab. inż. Leszek Książek - kierownik Szkoły, 
Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik - opiekun naukowy, 
Dr inż. Jacek Florek, dr inż. Mateusz Strutyński - sekretarz. 
 
UR Kraków, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 
e-mail: SH.UR.Krakow@ur.krakow.pl 
tel.: 12 662-4172, 4023 
 
Płatno ść przelewem w terminie do 1.04.2013 r. tytuł przelew u: SH_UR imi ę i nazwisko 
 
UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE im. Hugona Kołł ątaja w Krakowie 
NIP : PL 675 000 21 18 
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, 
 
Bank BPH S.A. O/Kraków 
nr konta 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 
 

Formularz zgłoszeniowy zostanie otwarty po 1.02.2014 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

pod patronatem 
 

Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk 
 
 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł ątaja w Krakowie 
 
 

organizuje 

 
 

XXXIII OGÓLNOPOLSKĄ SZKOŁĘ HYDRAULIKI (SH2014):  
 
 
 

„Problemy przyrodnicze i ich wpływ na  
hydraulik ę koryt otwartych” 

 
 
 

ZAKOPANE  
 

26 - 29 maj 2014 r. 
 
 
 
 

wsparcia organizacyjnego udzielają: 

 
Wojewoda Małopolski 

Regionalny Zarz ąd Gospodarki Wodnej  


