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Szkolenie SAK: Zintegrowane gospodarowanie wodami opadowymi  
– metody i inspiracje 

 
Warsztaty SAK: Zintegrowane gospodarowanie wodami opadowymi  

w kontekście wybranego wrocławskiego osiedla 
 

Organizowane we współpracy z: 
Biurem Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu 
 

 
 

28-29.11.2019 r.9:00 - 15:00,  
Wrocław, EkoCentrum - ul. Świętego Wincentego 25AC 

 
szkolący: Mariusz Hermansdorfer 

Associate | Project Manager – Ramboll Studio Dreiseitl (Kopenhaga) 
 
 

Sponsorzy i partnerzy honorowi szkolenia: 

  
  

  
  

http://www.sak.org.pl
https://perflow.pl/
https://www.gamart.pl/
http://www.inzynieria.com/
http://sztuka-krajobrazu.pl/
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Program 
 

Szkolenie 28.11.2019 r. godzina 9:00-15:00, EkoCentrum 

9:00 - 9:15 Wstęp do szkolenia 

9:15 - 9:45 Polityka zagospodarowania wód opadowych we Wrocławiu 
Przedstawiciel BWE - Biuro Wody i Energii UM Wrocławia 
- założenia miejskiej polityki gospodarowania wodami   opadowymi / lokalny kontekst 
prawny / Plan Adaptacji Miasta do Zmian Klimatu 

9:45 - 10:15 Wyzwania retencji wód opadowych we Wrocławiu  
Przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
we Wrocławiu 

10:15-11:00 Planowanie gospodarowania wodami opadowymi w skali miasta 
- aspekty adaptacji miast do zmian klimatu 
- przykłady rozwiązań systemowych 
- poprawa jakości życia mieszkańców  
Studia przypadków: 
-Cloudburst Masterplan, Kopenhaga 
- Civic Center, Xiongan Chiny 

11:00-11:10 Przerwa  

11:10-13:10 Zarządzanie wodą opadową w skali osiedla 
- holistyczne podejście do procesu planowania inwestycji 
- kształtowanie przestrzeni publicznej 
- analizy kosztów i zysków – optymalizacja procesu inwestycji 
Studia przypadków: 
- Osiedle Hellwinkel, Wolfsburg  
- Osiedle Am Illerpark, Neu-Ulm 
- Osiedle Arkadien, Winnenden 
- Osiedle Adelsbach, Winnenden 
- Osiedle Scharnhauser Park, Ostfildern Stuttgart 
- Osiedle Eco-Quartier, Pfaffenhofen 
- Dzielnica Ørestadt, Kopenhaga 
- Soul of Nørrebro, Kopenhaga 
- Ulica Hartmanngasse, Wiedeń 

13:10 -13:20 Przerwa  

13:20 -15:00 Rozwiązania z zakresu retencji wód opadowych na terenach prywatnych 
(skala budynku i jego otoczenia) 

- współczesne rozwiązania i technologie 
- magazynowanie i wykorzystanie wód opadowych w budynku i jego otoczeniu 
- place miejski i obiekty komercyjne 
- wodne place zabaw 
Studia przypadków: 
- PotsdamerPlatz, Berlin 
- MailänderPlatz, Stuttgart 
- Heiner-Metzger Platz, Ulm 
- Tanner Springs Park, Portland 
- Alnatura, Darmstadt 
- Promega, Walldorf 
- Prisma, Norymberga 

15:15 Obiad integracyjny – Restauracja Powoli ul. L. Rydygiera 25, Wrocław 

 

http://www.sak.org.pl
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Warsztaty 29.11.2019 r. godzina 9:00-15:00, EkoCentrum (liczba miejsc: 15 osób) 

9:00 - 9:30 Początek warsztatów, zapoznanie uczestników, wybór grup warsztatowych 
Podstawy formalne realizacji małej retencji w Polsce – Joanna Rayss, 
Zielenarium, Gdańsk 

9:30 - 11:00 Sesja 1 – Zagospodarowanie wody deszczowej w przestrzeni publicznej 
- analiza danych i uwarunkowań – określenie celów 
- ustalenie wytycznych projektowych, kontekst administracyjno-prawny 
- szkic zintegrowanego systemu gospodarki wodą opadową dla wybranego osiedla 
- praca warsztatowa: rozwiązanie problemu projektowego 

11:00 -11:20 Przerwa  

11:20 -13:50 Sesja 2 – Zagospodarowanie wody deszczowej na gruntach prywatnych 
- analiza potrzeb mieszkańców 
-określenie celów i wytycznych projektowych 
- szkic zintegrowanego systemu gospodarki wodą deszczową dla kompleksu budynków  
- praca warsztatowa: rozwiązanie problemu projektowego 

13:50 -14:00 Przerwa  

14:00 -15:00 Podsumowanie warsztatów i dyskusja 

15:00 - 16:00 Obiad – Restauracja Powoli ul. L. Rydygiera 25, Wrocław (we własnym zakresie) 

 

Szkolenie i warsztat realizowane są na poziomie zaawansowanym – kierowane są do 
projektantów, urzędników i zarządców, którzy mają podstawowe informacje z zakresu 
gospodarowania wodami opadowymi. 
 

Ceny 
Szkolenie: 400zł / 350zł dla członków SAK  
Warsztaty: 500zł / 450zł dla członków SAK 
do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%  
 

Termin rejestracji i opłaty za szkolenie lub warsztat: 25.11.2019 r.– zgłoszenia przyjmujemy  
za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie szkolenia. 
Rozliczenie finansowe wydarzenia realizuje firma zewnętrzna.  
Opłaty można dokonać  przez przelew na konto: 15 1050 1575 1000 0023 0672 2428 
Leaf Project Studio, ul. Kowieńska 19, 51-351 Wrocław 
W tytule wpisać: „Warsztaty/szkolenie SAK – WODY OPADOWE” (+instytucja) 
 
W opłacie za szkolenie przewidziano: 
- materiały szkoleniowe – prezentacje 
- poczęstunek w trakcie szkolenia, kawa, herbata, przekąski 
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu 
- możliwość konsultacji z prelegentami po szkoleniu (dla członków SAK) 
 
Pytania proszę kierować na adres: szkolenia.sak@gmail.com 
lub telefonicznie do organizatora szkolenia: 577 553 374 – Monika Zub 
Więcej informacji: www.sak.org.pl/szkolenia 
 

http://www.sak.org.pl
mailto:szkolenia.sak@gmail.com
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Informacja o prowadzącym 

Mariusz Hermansdorfer od ponad siedmiu lat pracuje dla 

renomowanego biura architektury krajobrazu Ramboll Studio Dreiseitl. 

Pracując w różnych skalach ciągle pogłębia swoją wiedzę w zakresie 

projektowania wrażliwego na wodę, ekologicznej gospodarki wodnej dla 

zlewni, rzek oraz obszarów zurbanizowanych. Jego praca koncentruje się 

na zastosowaniu naturalnych rozwiązań w szerokim zakresie projektów,  

a także na interdyscyplinarnej integracji technicznej infrastruktury 

miejskiej z architekturą krajobrazu i urbanistyką. Jego projekty wykraczają 

poza klasyczną inżynierię środowiska i ogniskują wokół ścisłej współpracy  

z architektami krajobrazu, urbanistami oraz architektami. Mariusz rozwinął 

kompetencje w zakresie innowacyjnych technologii cyfrowych,  

w tym symulacji hydraulicznej, modelowania informacji o krajobrazie  

oraz wizualizacji 3D, które wspomagają proces projektowania  

na wszystkich jego etapach.www.dreiseitl.com 

 

 

Wybrane Projekty 

2018: Integrated stormwater management Neu-Ulm Wiley and Illerpark / Stadt Neu-Ulm, Niemcy 

2017: Xiong’an New Area – Masterplan / CADG, HHD, Chiny / Kierownik projektu, Zintegrowana 
gospodarka wodą opadową 

2016-2018: PromegaWalldorf / Haascookzemmrich, Niemcy / Kierownik projektu, Zintegrowana 
gospodarka wodą opadową, BIM for Landscape Manager 

2015-2016: Odense Skibhus / Municipality of Odense, Dania / Kierownik projektu, Zintegrowana 
gospodarka wodą opadową, Wizualizacja 

2015-2016: Wien –Hartmanngasse / City of Vienna, Austria / Zintegrowana gospodarka wodą opadową 

2015-2016: Barkarbystaden / City of Järfälla, Szwecja / Kierownik projektu, Zintegrowana gospodarka 
wodą opadową 

2014-2015: Masdar City / Masdar Foundation, ZjednoczoneEmiratyArabskie / Zintegrowana gospodarka 
wodą opadową 

2014-2015: San Francisco PUB, USA / Kierownik projektu, Zintegrowana gospodarka wodą opadową 

2013-2016: Wolfsburg –Hellwinkel / City of Wolfsburg, Niemcy / Kierownik projektu - Zintegrowana 
gospodarka wodą opadową, Wytyczne projektowe 

2013-2014: Istanbul Gaziosmanpsa / Foster & Partners, Turcja / Zintegrowana gospodarka wodą 
opadową 

2013: Copenhagen Cloudburst / Municipality of Copenhagen, Dania / Zintegrowana gospodarka wodą 
opadową 

  

http://www.sak.org.pl
http://www.dreiseitl.com/
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Informacje o sponsorach szkolenia 

 

PERFLOW  S.A.  jest  wyłącznym dystrybutorem  w  Polsce  firm 

PERMAVOID  LTD.  i  PRO-FLOOR EUROPE/PSF.  Wspieramy  każdy 

projekt  z  udziałem  naszych  systemów  i  produktów.  Nasi  specjaliści w  kraju  i  za  granicą  służą  

pomocą techniczną  przy  opracowywaniu i  doborze  konkretnych  rozwiązań. Wszystkie katalogi, 

prezentacje i filmy instruktażowe dostępne są także u  naszych  przedstawicieli  i  partnerów 

handlowych. PERMAVOID  to  system  podbudowy i drenażu w jednym. Eliminuje całkowicie  

konieczność  układania  rur drenarskich i ogranicza potrzebę stosowania  podbudowy  z  kruszyw  

mineralnych.  Panele  PERMAVOID85, PERMAVOID150,  PERMAVOID85S i  inne  powiązane  są  z  bogatą  

gamą wyposażenia  systemowego,  od  geowłóknin do łączników systemowych, studni, włazów, 

sterowników itp. Systemy  Blue2Green  dla  trawy  naturalnej  czy  Green  Source  dla  trawy  sztucznej  

są  najnowocześniejsze na  świecie.  Zastosowanie  modułowych paneli PERMAVOID zapewnia 

wykonanie  stabilnej,  równej,  odpornej na warunki atmosferyczne, nacisk i w całości zdrenowanej płyty 

budowanego obiektu np. parkingu, drogi. 

Kontakt: Krzysztof Świderski  /  tel. 603 405405  / e-mail: k@perflow.pl 

 

Gamart powstał w 1996 roku. Przedmiotem działalności firmy jest 

sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów dla budownictwa z 

branży tworzyw sztucznych. Aktualnie na terenie Polski posiadamy 

15 Składów i zatrudniamy ok. 100 osób. Ciągle zmieniające się 

potrzeby Klientów sprawiają, że cały czas poszerzamy naszą ofertę a tym samym poszukujemy nowych 

Dostawców oferujących coraz to nowsze wyroby i lepsze warunki handlowe. Naszym atutem jest nie 

tylko wysoka jakość oferowanych produktów, ale także pozostający do Państwa dyspozycji kompetentny 

zespół pracowników firmy, charakteryzujący się zarówno fachową wiedzą jak i wieloletnim praktycznym 

doświadczeniem. 

Kontakt: Krzysztof Kędzior  /  e-mail: kkedzior@gamart.pl  /  tel. +48 600 396 053 

PPHU "GAMART" S.A. 

ul. Towarowa 29, 38-200 JASŁO  

http://www.sak.org.pl

