
            
 

 

Komunikat nr 2 

 

Konferencja naukowa  

w ramach obchodów 100-lecia  

Uniwersytetu Poznańskiego pt. 

 

Gospodarka wodno-ściekowa  

w Poznańskim Obszarze 

Metropolitalnym 

 

połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin  

i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej  

prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego 

 

 

 

 

Poznań – Będlewo 14-15 listopada 2019 

➢ Organizatorzy 
 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – 

Oddział Wielkopolski 
 

➢ Komitet naukowy 
prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski - przewodniczący 

prof. dr hab. inż. January Bień  

dr inż. Jan Borowski  

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski  

dr hab. inż. Jerzy Bykowski, prof. UPP 

dr Paweł Chudziński 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

prof. dr hab. inż. Czesław Grabarczyk 

dr hab. inż. Wojciech Halicki, prof. UKSW 

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek 

dr hab. inż. Marek Kalenik 

dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. UPP 

prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek 

prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik 

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK 

prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski 

dr inż. Włodzimierz Łęcki  

prof. dr hab. inż. Janusz ŁomotowskI  

prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski  

prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer 

prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski 

dr inż. Jacek Młynarek  

prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek 

prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska 

prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak 

prof. dr hab. inż. Janusz Olejnik 

prof. dr hab. inż. Jan Pawełek 

mgr inż. Krystian Pilarczyk  

prof. dr hab. inż. Czesław Przybyła 

dr inż. Klaus Rickert 

prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota 

prof. dr hab. inż. Marek Sozański 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz 

prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk - Makuła 

prof. dr hab. inż. Bogdan Wosiewicz 

prof. dr hab. inż. Janina Zbierska 

➢ Komitet organizacyjny 
dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. UPP – przewodniczący  

dr inż. Tadeusz Nawrot – sekretarz 

dr inż. Mateusz Hämmerling 

dr inż. Sebastian Kujawiak 

mgr inż. Jan F. Lemański 

dr hab. inż. Małgorzata Makowska 

dr inż. Radosław Matz  

dr inż. Jakub Nieć 

mgr Aleksandra Nowicka 

dr inż. Maciej Pawlak 

lic. Jakub Skrzypczak 

dr hab. inż. Marcin Spychała 

dr inż. Natalia Walczak 

dr hab. inż. Paweł Zawadzki 

Anna Kunisz 

inż. Jolanta Zawadzka 
 

➢ Miejsce konferencji 
 

Konferencja rozpocznie się w dniu 14 listopada 2019 r.  

w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. 

Wojska Polskiego 52, 60-637 Poznań), gdzie odbędą się obchody 

związane z jubileuszem prof. Błażejewskiego. Uroczysta kolacja w 

dniu 14 listopada oraz kolejny dzień konferencji odbędzie się w 

pałacu w Będlewie (Będlewo, ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew). 
 

➢ Koszt uczestnictwa 
 

Koszt uczestnictwa: 

1. Udział w sesjach w pierwszym i drugim dniu 

konferencji - 600 zł/os. 

2. Udział w uroczystej kolacji w pierwszym dniu 

konferencji – 200 zł/os. 

3. Nocleg wraz ze śniadaniem, płatne w hotelu 

a) w pokoju dwuosobowym - 80 zł/os. 

b) w pokoju jednoosobowym – 130 zł/os. 

Należność za udział prosimy wpłacić przelewem do dnia  
15.10.2019 r. na konto: 
Nazwa: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników 
Sanitarnych Oddział Wielkopolski  
Adres: ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań 
nr konta BOŚ O/Poznań 27 1540 1056 2001 8300 3421 0001 
Tytułem: za udział „imię i nazwisko” w konferencji 
Gospodarka wodnościekowa w POM 
 



➢ Cel konferencji 
 

Celem konferencji jest prezentacja rezultatów badań, 

wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących 

zaawansowanych technologii oraz aspektów 

ekonomicznych w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym 

w zakresie: 

• zaopatrzenia w wodę, 

• odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

• zagospodarowania wód opadowych, 

• ochrony przed powodzią, 

• łagodzenia skutków suszy, 

• ochrony wód, 

• przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych. 
 

➢ Formy uczestnictwa 
 

• referaty w sesjach plenarnych, 

• wystąpienia promocyjne firm, ekspozycja stoisk 

firmowych, reklamy firm. 
 

➢ Publikacje 
 

Streszczenia referatów zostaną opublikowane w książce 

jubileuszowej. Wybrane artykuły, po pozytywnych 

recenzjach, zostaną opublikowane w monografii 

naukowej, jako rozdziały monografii (20 pkt.). 

 

➢ Terminy 
 

• do 15. 06. 2019 r. – nadsyłanie pełnych tekstów 

artykułów w formie elektronicznej, 

• do 15. 09. 2019 r. – recenzja artykułów 

przeznaczonych do monografii, 

• do 15. 10. 2019 r. – ostateczny termin zwrotu 

artykułów poprawionych po recenzji, 

• do 15. 10. 2019 r. – dokonanie opłat przez 

uczestników konferencji, 

• do 18. 10. 2019 r. – Komunikat nr 3, 

• 14-15 listopada 2019 r. – obchody jubileuszowe oraz 

konferencja. 

 

 

 
 

➢ Program konferencji 

Dzień 1 – 14.11.2019r. 
10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników konferencji – 

Kolegium Rungego 
11:00 – 11:20 Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie 

przybyłych gości 
11:20 – 12:30 Uroczystości związane z jubileuszem prof. dr 

hab. inż.  Ryszarda Błażejewskiego 
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa 
 Sesja I - referatowa 
13:00 – 13:30 Wyzwania gospodarki wodnej w regionie 

wodnym Warty w odniesieniu do 
ekstremalnych zjawisk hydrologicznych 

13:30 – 14:00 Rozwój małej retencji na terenie Poznańskiego 
Obszaru Metropolitalnego  

14:00 – 14:30 Ocena wpływu przebudowy Poznańskiego 
Węzła Wodnego na warunki przepływu wód 
wielkich rzeki Warty  

14:30 – 14:45 Referat promocyjny 
14:45 – 15:30 Lunch 
 Sesja II - referatowa 
15:30 – 15:50 Prawne aspekty odprowadzania wód 

opadowych z terenów utwardzonych na 
przykładzie wybranych gmin Poznańskiego 
Obszaru Metropolitalnego 

15:50 – 16:20 Gospodarka wodami opadowymi na terenie 
miasta Poznania  

16:20 – 16:30 Referat promocyjny 
16:30 – 16:45 Dyskusja 

 
16:45 – 18:15 Przejazd z Kolegium Rungego do pałacu w 

Będlewie 
15:00 – 19:00 Zakwaterowanie 
19:00  Uroczysta kolacja 
  

Dzień 2 – 15.11.2019r. 
8:00 – 9:15 Śniadanie 
 Sesja III - referatowa 
9:30 – 9:40 Referat promocyjny 
9:40 – 10:00 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych na terenie 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego 

10:00 – 10:20 Wielokryterialna ocena potencjału budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Poznańskiego Obszaru 
Metropolitalnego  

10:20 – 10:40 Opłacalność centralizacji gospodarki ściekowej 
na przykładzie gminy Kleszczewo 

10:40 – 11:00 Problemy hydraulicznych warunków 
transportu ścieków w rozległych systemach 
kanalizacyjnych 

11:00 – 11:15 Dyskusja 

11:15 – 11:45 Przerwa kawowa 
 Sesja IV - referatowa 
11:45 – 11:55 Referat promocyjny 
11:55 – 12:15 Gospodarka osadami ściekowymi na terenie 

Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego 
12:15 – 12:35 Obowiązki gminy wobec indywidualnych 

systemów oczyszczania ścieków  
12:35 – 12:55 Udział studentów w rozwiązywaniu 

problemów gospodarki wodno–ściekowej na 
terenie Poznańskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

12:55-13:15 Jakość i stan ekologiczny wód 
powierzchniowych w strefie Poznańskiego 
Obszaru Metropolitalnego 

13:15-13:30 Zagospodarowanie osadów ściekowych oraz 
odpadów biodegradowalnych na cele 
energetyczne w Poznańskim Obszarze 
Metropolitalnym 

13:30 – 13:45 Dyskusja i zamknięcie konferencji 
13:45 – 14:45 Obiad 

 

➢ Adresaci konferencji 
• samorządy, 

• instytucje państwowe, związane z gospodarką wodną, 

• biura projektowe, 

• firmy i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, 

• uczelnie, 

• organizacje ekologiczne, itp. 
 

Zapraszamy serdecznie do udziału! 

Adres Komitetu Organizacyjnego 
sekretariat Konferencji: 

e-mail: konferencjabedlewo2019@gmail.com 
http://www.up.poznan.pl/kiwis/GWS/gws.html 

 

dr inż. Tadeusz Nawrot 
WISiGP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  

ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań 
tel. 061-848-77-29, 061-848-77-26 

 
Patronat medialny: 
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