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KOMUNIKAT 1 
W dniach 16 i 17 listopada 2017 roku, z okazji Roku Rzeki Wisły, odbędzie się w Toruniu konferencja naukowa pt.         

„ ZASOBY I PERSPEKTYWY GOSPODAROWANIA WODĄ W DORZECZU WISŁY” 

pod patronatem honorowym 

JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 
PREZESA KRAJOWEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 

 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA 

 
Konferencja organizowana jest w ustanowionym przez Sejm RP Roku Rzeki Wisły, w 550. rocznicę odzyskania przez Polskę 
panowania nad żeglownym odcinkiem Wisły, a także w roku podpisania przez Prezydenta RP ustawy o ratyfikacji 
Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). 
Biorąc to pod uwagę Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu 
wspólnie z Komisją Hydrologiczną Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich 
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tej konferencji. Dostosowanie Wisły do standardów europejskiej drogi wodnej 
wymaga podjęcia różnorodnych działań w całym jej dorzeczu, które będą przebiegały w warunkach zmian klimatycznych i 
w konsekwencji hydrologicznych. Konieczna będzie także synergia rozwoju żeglugi śródlądowej z zachowaniem 
bioróżnorodności oraz z ochroną przeciwpowodziową. Te i inne ważne dla nas wszystkich problemy powinny być 
rozwiązywane wspólnie przez specjalistów związanych z nauką i praktyką. Mamy nadzieję, że konferencja w Toruniu 
stanowić będzie ważny etap tej współpracy i tym bardziej serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału. 
 

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI 
 

- sezonowość, struktura i zmiany odpływu rzecznego 
- hydrologiczne zjawiska ekstremalne: przyczyny, skutki, formy przeciwdziałania i mitygacji 
- zbiorniki zaporowe i jeziora – ich rola i funkcjonowanie w warunkach zmian klimatu i antropopresji  
- wypływy wód podziemnych oraz ich funkcje środowiskowe i społeczne 
- ochrona wód i zasobów wodnych, zmiany w gospodarce wodno-ściekowej, nawodnienia i retencja 
- aktualne i planowane regulacje prawne dotyczące gospodarowania wodą 
- perspektywy rozwoju dróg i transportu wodnego w Polsce, prace regulacyjne na rzekach i ich zaawansowanie 
- budowle i urządzenia hydrotechniczne, ich funkcje i rola w utrzymaniu żeglowności rzek 
- gospodarka rybacka w warunkach rozwoju transportu wodnego i turystyki 
- ochrona i kształtowanie terenów nadrzecznych i nadjeziornych 
- turystyka wodna i możliwości jej rozwoju. 
 

WSTĘPNY PROGRAM 
 

16.11.2017    11.00 – otwarcie konferencji i sesja plenarna           17.11.2017    09.00 – sesje tematyczne i dyskusje 
                        14.00 – obiad                                                              13.30 – obiad 
                        15.00 – sesje tematyczne                                             15.00 – sesje tematyczne, sesja posterowa 

        19.30 – uroczysta kolacja                                                                       18.00 – zakończenie konferencji 
 

PUBLIKACJE, REFERATY, POSTERY 
 
Przewiduje się opublikowanie recenzowanej monografii pt. ”Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu 
Wisły” oraz książki abstraktów. Organizatorzy umożliwiają każdemu uczestnikowi będącemu jednocześnie pierwszym (lub 
jedynym) autorem: 

- wygłoszenie 1 referatu (do 15 minut, oprócz referatów plenarnych) i/lub zaprezentowanie 1 posteru 
- opublikowanie rozdziału w recenzowanej monografii 
- opublikowanie abstraktu referatu i/lub abstraktu posteru. 



 
WAŻNE DATY I OPŁATA KONFERENCYJNA 
 

15 lipiec 2017 - zgłoszenie uczestnictwa oraz wczesna opłata konferencyjna 400 zł (doktoranci 300 zł) 
15 lipiec 2017 – zgłoszenie tytułu referatu / abstraktu / rozdziału do monografii / posteru  
10 wrzesień 2017 – późna opłata konferencyjna 500 zł (doktoranci 400 zł) 
10 wrzesień 2017 -  przekazanie manuskryptu rozdziału monografii i/lub abstraktu 
16 listopad 2017 – początek konferencji 
 

KOMITET NAUKOWY 
 

Przewodniczący 
dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Członkowie 
Prof. dr hab. Zygmunt Babiński – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
Prof. dr hab. Kazimierz Banasik - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
dr hab. Dariusz Borowiak, prof. UG – Uniwersytet Gdański 
dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Prof. dr hab. Adam Choiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
dr hab. Roman Cieśliński, prof. UG – Uniwersytet Gdański 
Prof. dr hab. Stanisław Czaja – Uniwersytet Śląski w Katowicach 
dr hab. Jarosław Dawidek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Prof. dr hab. Paweł Jokiel – Uniwersytet Łódzki 
Prof. dr hab. Leszek Łabędzki – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy 
dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski 
Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zielinski – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Warszawie 
Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki 
dr hab. inż. Andrzej Wałęga – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk – Politechnika Krakowska 
dr hab. inż. Jan Winter, prof. PW – Politechnika Warszawska 
dr hab. Mirosław Żelazny – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
 

Przewodnicząca 
dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka, UMK Toruń, kubiak@umk.pl 
Członkowie 
dr inż. Ewa Kaznowska, SGGW Warszawa, ewa_kaznowska@sggw.pl 
dr Marcin Nowak, mnowak@umk.pl 
dr Bogusław Pawłowski, UMK Toruń, bogus@umk.pl 
dr Bożena Pius UMK Toruń, bpius@umk.pl 
dr hab. Ireneusz Sobota, UMK Toruń, irso@umk.pl 
dr Adam Solarczyk, UMK Toruń, adamsol@umk.pl 

 

REJESTRACJA, PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW DO DRUKU I OPŁAT 
 

Rejestracja i przekazywanie abstraktów do druku odbywa się poprzez stronę internetową konferencji 
https://konferencjawisla.umk.pl 

Manuskrypty – rozdziały do monografii prosimy przesyłać na adres: marszel@umk.pl   Na stronie internetowej znajdują 
się  wskazówki dla autorów rozdziałów monografii oraz abstraktów i szereg innych ważnych informacji. Opłaty prosimy 
przekazywać przelewem bankowym – nr konta i pozostałe informacje podano na stronie internetowej. Prosimy o 
okresowe odwiedzanie strony internetowej, gdyż będą tam zamieszczane wszelkie nowości dotyczące wszystkich spraw.  
 
    W imieniu Członków Komitetu Naukowego i Organizacyjnego oraz własnym serdecznie zapraszam do Torunia 
 
               W. Marszelewski 
 


