
   

 

Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej 

 „Zarządzanie ryzykiem powodziowym”  
Bawaria, Niemcy, 6-10 listopada 2017r. 

 

 
 

                    
             1999                      2005* 

 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Gdańska Fundacja Wody we współpracy z Bawarskim Urzędem Ochrony Środowiska, dzięki 

dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku zaprasza Państwa do udziału w wizycie studyjnej dotyczącej gospodarki i zarządzania 

przeciwpowodziowego na terenie Bawarii w Niemczech.  

 

Wizyta będzie obejmować m.in.: 

 spotkania z niemieckimi specjalistami,  

 wizyty w urzędach i jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, 

 wizyty w terenie. 

 

Ważnym celem organizowanych przez GFW wyjazdów studyjnych jest wymiana doświadczeń oraz 

możliwość zapoznania się uczestników z rozwiązaniami stosowanymi w Niemczech. 

 

Zaproszenie kierujemy do osób, które chcą swoją wiedzę zawodową uzupełnić o niemieckie 

doświadczenia, by móc je wykorzystać w swojej codziennej pracy. 

 

Wizyta jest kontynuacją wizyt realizowanych w latach 2002-2011 dla polskich przedstawicieli branży 

wodno-ściekowej w ramach projektu TTW (Transfer Technologii Wodnych). 

 
 
 
 
 
 
* Źródło: http://www.wwa-in.bayern.de/hochwasser/hochwasserschutzprojekte/neuburg/ 
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PROGRAM 

 „Zarządzanie ryzykiem powodziowym”  
Bawaria, Niemcy, 6-10 listopada 2017r. 

 

Poniedziałek, 06.11.2017 

7:00 Wyjazd z Gdańska 

19:00 Zameldowanie w hotelu Dippold 
Hotel-Dippold@web.de, ul. Haupt 29, 95189 Köditz, Tel.: +49 09281/ 66056  

Wspólna kolacja 

Wtorek , 07.11.2017  

8:45 Przejazd do Bawarskiego Urzędu Ochrony Środowiska w Hof (5 km)  
https://www.lfu.bayern.de/index.htm  

9:00 – 10:45  Zarządzanie gospodarką wodną w Bawarii, struktura administracyjna, najważniejsze dane  
(Matthias Worst, LfU/ TTW)  

 Bawarski Program Ochrony Przeciwpowodziowej 2020+, wprowadzenie  przeciwpowodziowej 
dyrektywy unijnej 2007/60/EC w Bawarii  

10:45 – 11:15 Przerwa kawowa 

11:15 Wstęp do rodzaju usług hydrologicznych, informacje na temat systemu ostrzegawczego  

12:00 Wizyta w kwaterze głównej zarządu ds. prognozy powodziowej w Main (HVZ)  

12:45 Lunch w siedzibie Urzędu 

13:30 AIRBORNE HYDROMAPPING 
System laserowy służący do kompleksowego i jednoczesnego monitorowania części płytkich 
zbiorników wodnych 

14:15 – 16:45 Przejazd do siedziby firmy WILO (2 km) 
Prezentacja rozwiązań 

16:45 Przejazd do Bad Steben (30 km) 

17:15 Wizyta na termach w Bad Steben 
http://www.therme-bad-steben.de/home.php  

19:15 Przejazd na kolację (5 km) 

19:30 – 21:00 Kolacja w Friedrich Wilhelm Stollen 
Friedrich-Wilhelm-Stollen 1, 95192 Lichtenberg, http://www.friedrich-wilhelm-stollen.de  

21:30 Powrót do hotelu 

Środa, 08.11.17 

08:00 Wymeldowanie z hotelu 
Przejazd do Ingolstadt (210 km) 

10:30 Państwowy Urząd Gospodarki Wodnej,  Ingolstadt, http://www.wwa-in.bayern.de/index.htm  

 Adaptacja terenów zalewowych w  Danube  
https://www.hswt.de/forschung/forschungsprojekte/wald-und-forstwirtschaft/dynamisierung-
donauauen.html  

 Budowa polderu  Riedensheim 
http://www.wwa-ingolstadt.bayern.de/hochwasser/hochwasserschutzprojekte/riedensheim  

 Ochrona przeciwpowodziowa  Neuburg/ Danube  
http://www.wwa-in.bayern.de/hochwasser/hochwasserschutzprojekte/neuburg/  

12:00 Przejazd na polder Riedensheim (27 km) 

12:30 Lunch na trasie 

14:00 Wizyta w  Riedensheim 

15:00 Dalsza podróż do  Pfaffenhofen przez Neuburg a.d.Donau (44 km) 
Jeżeli czas na to pozwoli – krótka wizyta  - system ochrony przeciwpowodziowej 

16:00 Pfaffenhofen, THW (Grupa Pomocy Technicznej, oddział Pfaffenhofen) 
www.thw-pfaffenhofen.de  

 Organizacji THW  

 Europejskich Modułów Pompowych HPC 

 Działu w THW odpowiedzialnego za pompy 

18:00 Kolacja 
Müllerbräu, Hauptplatz 2, 85276 Pfaffenhofen, http://www.muellerbraeu.com  
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19:30 Przejazd do Monachium (55 km) 

20:30   
 

Zakwaterowanie w hotelu Ambiente w Monachium, Schillerstr. 12, 80336 München 
www.hotel-ambiente-muenchen.de, tel. 089/54517-0, Fax. 089/54517-200 

Czwartek, 09.11.17 

8:30 Przejazd do siedziby Niemieckiego Serwisu Pogodowego 

9:00 Bawarska Centrala Ostrzegania Pogodowego 
http://www.dwd.de/DE/Home/home_node.html  

 Integracja wielu źródeł danych w prognozach pogody 

 Tworzenie ostrzeżeń o złożonych zjawiskach pogodowych, współpraca z systemem zarządzania 
katastrofami 

 Zmiany klimatyczne : metody długoterminowej obserwacji 

10:30  Przejazd metrem do Bawarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Transportu 

11:00 Bawarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Transportu 
http://www.stmi.bayern.de  

 Usługi awaryjne w Bawarii 

 Kontrola powodziowa w kontekście usług awaryjnych  

 Lunch w siedzibie Ministerstwa 

 Czas wolny 

19:00 Kolacja w  Brauereigasthof Augustiner 
www.augustiner-braeustuben.de  

Piatek, 10.11.17 

7:30 Wymeldowanie z hotelu, powrót do Polski 

  
Możliwa dodatkowa wizyta na zbiorniku retencyjnym Liebenstein w Tirschenreuth.  
 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
Należy przesłać Kartę Zgłoszenia. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
REZYGNACJA 
Rezygnację uznaje się za zgłoszoną, jeśli zostanie przesłana pod numerem faksu: 58 741 81 50 lub 58 305 54 30 
lub emailem pod adresem: sekretariat@gfw.pl. Organizator musi potwierdzić  otrzymanie rezygnacji. 
Rezygnacja: 

 do 19.10.2017 – bez skutków finansowych 

 po 19.10.2017 - 50 % wysokości należnej opłaty 
Niestawienie się uczestnika – 100 % należnej opłaty 
Brak przedpłaty nie oznacza rezygnacji. 
 
 
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 
1. Wyżywienie 
Całodzienne wyżywienie: od lunchu na trasie w dniu 6.11.2017 do lunchu na trasie w dniu 10.11.2017.  
2. Noclegi 
W pokojach 1-osobowych. 
3. Transport  
Autokarem z dwoma kierowcami. 
4. Ubezpieczenie uczestników: KL, NNW. 
Zaleca się uczestnikom wyrobienie we własnym zakresie Karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego) – wydawana „od ręki” w oddziałach NFZ. 
5. Obsługę tłumacza podczas wizyt 
6. Obecność/opiekę przedstawiciela organizatorów podczas całej wizyty i podróży. 

 
 
KOSZT UCZESTNICTWA 
Koszt uczestnictwa wynosi 5500,00 zł netto/os.  
Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku – koszt uczestnictwa dla osób z woj. pomorskiego wynosi 
2700,00zł netto.  
Płatność – na podstawie faktury VAT (przedpłata).  
 
Stosujemy stawkę VAT zwolnioną, wówczas gdy szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników 
administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek budżetowych są finansowane ze środków 
publicznych w co najmniej 70%. Aby móc zastosować tę korzystniejszą stawkę VAT musimy otrzymać 
oświadczenie o opłaceniu szkolenia ze środków publicznych. Oświadczenie znajduje się na naszej stronie 
internetowej- www.gfw.pl   
 
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE  

 możliwość dokonywania zamian w programie. 

 możliwość odwołania realizacji wyjazdu w przypadku zbyt małej ilości uczestników lub z innych 
poważnych przyczyn.  

 
Osoba do kontaktu: 
Alicja Loch-Dzido 
e-mail: Alicja.Ld@gfw.pl 
kom./mobile +48 609 649 049 
      tel. +48 58 305 54 31 
      fax. +48 58 741 81 50 
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA GW-51 

„Zarządzanie ryzykiem powodziowym”  
Bawaria, Niemcy, 6-10 listopada 2017r. 

 
Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesyłać mailem  na adres: sekretariat@gfw.pl  
lub faksem 58 74181 50 do 18 PAŹDZIERNIKA 2017. 
Jeżeli przesłanie zgłoszenia nie będzie możliwe w tym terminie prosimy o dokonanie rezerwacji i późniejsze 

dosłanie zgłoszenia. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Koszt  uczestnictwa: 
 

Uczestnik z woj. pomorskiego 
(dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku) 

Uczestnik spoza woj. pomorskiego 

2700,00 zł/os. + 23% VAT 5500,00 zł/os. + 23% VAT 

□ □ 
 

Dane do faktury: 

Nazwa firmy/instytucji   

Adres  

NIP  

Tel/fax  

E-mail  

 
Informacja o uczestniku (prosimy o czytelne wypełnienie) 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko  

Tel. komórkowy używany podczas wyjazdu*  

E-mail (do przesyłania informacji o wyjeździe)  

PESEL lub data urodzenia**  

Informacja nt. specjalnej diety (np. wegetariańska)  

* - w celu możliwości skontaktowania się organizatora z uczestnikiem 
** - w celu wykupienia ubezpieczenia 
 

Opłatę za uczestnictwo przekażę w terminie 14 dni od otrzymania faktury GFW (W FORMIE PRZEDPŁATY). 
 
ELEKTRONICZNA FAKTURA 

 
WYRAŻAM ZGODĘ NA OTRZYMANIE ELEKTRONICZNEJ FAKTURY 
NIE WYRAŻAM ZGODY NA OTRZYMANIE ELEKTRONICZNEJ FAKTURY 

 

  □  Zapoznałam/em się z informacjami organizacyjnymi 
 
 

………………………………………….. 
podpis osoby upoważnionej 

mailto:sekretariat@gfw.pl

