
 

 

Z A P R O S Z E N I E 

Konferencja kończąca projekt: 
 

Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny 

stanu ekologicznego rzek i jezior 

na potrzeby planów gospodarowania wodami 

w dorzeczu 
 

„deWELopment” 

Warszawa, 7-8 czerwca 2011 
 

Komunikat 1 



 
serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką 

Ramowej Dyrektywy Wodnej do uczestnictwa w konferencji 

podsumowującej projekt oraz do dyskusji nad uzyskanymi wynikami.  

 

Organizatorzy zapraszają również uczestników do prezentacji  

w trakcie sesji posterowej wyników badań własnych, związanych  

z problematyką Ramowej Dyrektywy Wodnej.  
 

 

O projekcie deWELopment 
 
Projekt „Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i 

jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu - deWELopment” jest 

dofinansowany ze środków Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych  

(nr projektu PNRF-220-AI-1/07). 

W ramach projektu przeprowadzono pełną i zintegrowaną ocenę stanu 

ekologicznego wód powierzchniowych, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego 2000/60/WE, tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), w zlewni 

nizinnej rzeki Wel (Centralna Polska). W trakcie konferencji końcowej przedstawione 

zostaną wyniki testowania i walidacji biologicznych metod oceny rzek i jezior oraz 

sposoby integrowania oceny na podstawie poszczególnych elementów biologicznych 

wraz z szacowaniem niepewności oceny i określaniem ryzyka błędnej klasyfikacji. 

Wyniki projektu zostały wykorzystane do opracowania „Wytycznych do 

zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior dla wspomagania Planów 

Gospodarowania Wodami w Dorzeczu”.  

Wykonawcy projektu deWELopment: 

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy  

Institute of Environmental Protection-National Research Institute 

Norweski Instytut Badania Wody 

Norwegian Institute for Water Research 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im K. Sakowicza w Olsztynie 

Inland Fisheries Institute in Olsztyn 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu 

Institute of Meteorology and Water Management, Branch in Wrocław 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

University of Warmia and Mazury in Olsztyn 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Poznań University of Life Sciences in Poznań  



Miejsce spotkania: 
 

Konferencja odbędzie się w Centrum 

Warszawy, przy skrzyżowaniu ulic 

Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej,  

w pobliżu Stacji Metro Świętokrzyska.  
 

 

Centrum Konferencyjne Zielna 
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa  
www.centrumzielna.com.pl 

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania. 
 

 

Ramowy program Konferencji: 

7 czerwca 2011 (wtorek) 

  8.00 – 10.00  Rejestracja uczestników  

10.00 – 13.00  Sesja referatowa  

13.00 – 14.00  Obiad 

14.00 -  17.00  Sesja referatowa  

8 czerwca 2011 (środa) 

 9.00 – 10.00  Sesja posterowa  

10.00 – 13.00  Sesja referatowa  

12.30 – 13.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji 

13.00 – 14.00  Obiad 

 

Sesje prowadzone będą w języku polskim i angielskim. Zapewniamy symultaniczne 

tłumaczenie na język polski wystąpień w języku angielskim. 
 

 

Terminy: 
 

18.03.2011 – zgłoszenie udziału w formie elektronicznej (na adres: bj@ios.edu.pl) lub 

faxem: 22 - 832-33-03 na zamieszczonej w załączeniu karcie zgłoszenia 

 

UWAGA!: liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit 

miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób zgłaszających się otrzyma, na podany adres  

e-mail, informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji wraz z Komunikatem 2, 

najpóźniej do dnia 31 marca 2011  

 

30.04.2011 – termin nadsyłania abstraktów. Wytyczne do przygotowania abstraktów znajdują 

się na stronie internetowej: http://www.dewelopment.eu 

 

Kontakt z organizatorami konferencji: bj@ios.edu.pl 
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