
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 SH2016: 

• Hydraulika koryt rzecznych w warunkach powodziowych, 
• wpływ retencji powodziowej zbiorników na transformację fali powodziowej, czas 

napełniania i opróżniania polderów, transformacja fali w kaskadzie zbiorników 
wielozadaniowych oraz w suchych zbiornikach, 

• zastosowanie hydroinformatyki w inżynierii rzecznej, 
• zmiany hydromorfologiczne koryt aluwialnych i żwirodennych w warunkach powodzi, 

wpływ zwiększonej pojemności korytowej na wielkość erozji i transportu rumowiska, 
• ekohydraulika w warunkach gospodarczego wykorzystania rzek: udrażnianie rzek 

(przepławki), siedliska, 
• zarządzania obszarami chronionymi w korytach rzecznych w warunkach powodziowych. 

Do poprowadzenia wykładów zaproszono przedstawicieli urzędów administracji rządowej 
i samorządowej, instytucji państwowych i środowisk akademickich: 
 
prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak - SGGW; prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski - Instytut 
Budownictwa Wodnego PAN; prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik - Politechnika Krakowska; 
mgr inż. Jerzy Niedbała - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB; Jan Kwiatkowski - DHI 
Polska; dr hab. inż. Jacek Pijanowski - UR Kraków. 
 
W ramach Szkoły planowana jest wspólna wycieczka studialna: wizytacja przepławki dla ryb na 
rzece San w Przemyślu/zbiornika wodnego Solina. 
Adresaci Szkoły: 

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

Informacje szczegółowe: 
Data: 16 - 19 maj 2016 r. 

Miejsce:  KRASICZYN, Hotel Zamkowy (www.krasiczyn.com.pl/hotel) 

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

Terminy: 1.03.2016 r. - zgłoszenia udziału, zgłoszenie referatu (tytuł 
+streszczenie – max 1 str.), wniesienie opłaty za udział w Szkole, 

Koszt uczestnictwa:  350 zł (po 1.03.2016r. 400 zł) + nocleg (płatny na miejscu – 
pokoje 2 lub 3-osobowe) + publikacja  (400 zł - Acta Scientiarum 
Polonorum – 10 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 
 
Formularz zgłoszeniowy zostanie otwarty po 1.02.2016 r. 
 
* - obsługa finansowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pod patronatem 
 

Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk 
 
 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
 
 

organizuje 
 
 

XXXV OGÓLNOPOLSKĄ SZKOŁĘ HYDRAULIKI (OSH2016): 
 
 
 

„Współczesne problemy hydrauliki koryt otwartych” 
 
 
 

KRASICZYN(woj. podkarpackie) 
 
 

9 - 12 maj 2016 r. 
 
 
 
 
 

wsparcia organizacyjnego udziela: 
 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 


