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WaterFolder Day jest to ogólnopolskie wydarzenie dla projektantów zajmujących się wodami opadowymi,
zarówno tych zrzeszonych na platformie WaterFolder (www.waterfolder.com) jak i tych, którzy jeszcze nie
korzystają z profesjonalnych narzędzi doboru w projektowaniu systemów odwodnienia i retencji. Podczas
wydarzenia spotykają się eksperci, projektanci i producenci, aby wymieniać się doświadczeniem w
projektowaniu, zapoznać z nowinkami technicznymi, zaprezentować rozwiązania z ciekawymi studiami
przypadków oraz bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami światowych firm z branży i ekspertów w
dziedzinie pomiarów, modelowania hydrodynamicznego i projektowania. Bardzo bogaty program – wykłady,
warsztaty i szkolenia na 5 salach jednocześnie umożliwiają projektantom szeroki wybór w czym chcą
uczestniczyć danego dnia. Drugiego dnia odbędą się wyjazdy studyjne.



Serdecznie zapraszamy na konferencję WaterFolder Day. Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla uczelni 
wyższych w celu promowania wiedzy nowoczesnego projektowania infrastruktury deszczowej. Podczas 
wydarzenia będzie można zapoznać się z oprogramowaniami służącymi do modelowania i 
projektowania.

Wiemy jak ważne jest wspieranie rozwoju nauki w obszarze, w którym wciąż jest wiele do odkrycia, 
policzenia i zaprojektowania. Jesteśmy przekonani, że misją uczelni kształcącej przyszłych 
projektantów, szczególnie w branży wodno-kanalizacyjnej oraz sanitarnej, jest pokazanie studentom  
najnowocześniejszych rozwiązań, dobrych praktyk i ciekawych projektów. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem warsztatów na stronie wydarzenia: 

https://day.waterfolder.com/



Uczestnicy poznają odpowiedzi na poniższe pytania:

• Jak interpretować prawo wodne?

• Jaka jest odpowiedzialność zawodowa? 

• Kto jest właścicielem rowu?

• Jak stosować QGIS w odwodnieniach? 

• Jak w pracy korzystać z dronów, skaningu?

• Jak projektować drogi i koleje w kontekście odwodnień? 

• Jak dobrać pompownie, zbiornik retencyjny czy przewód grawitacyjny? 

• Jakie są rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury? 

• Jak zarządzać siecią w aplikacji?

• Jak regulować przepływ na sieci deszczowej? 



Druga edycja WaterFolder Day 28-29.03.2023

• wiedza i doświadczenie praktyków

• nowoczesne podejście do zarządzania wodami opadowymi

• wyjazdy studyjne dla uczestników

• szkolenia z certyfikatami 

• współpraca z najlepszymi producentami w branży wod-kan

• szkolenia z platformy WaterFolder www.waterfolder.com

• konkursy, networking





5 BLOKÓW TEMATYCZNYCH

Blok prawny - dotyczący aspektów 
prawnych projektowania, w tym 
odpowiedzialności zawodowej, 
bezpieczeństwa przechowywania i 
przetwarzania danych oraz stosowania 
normatywów i wytycznych technicznych;

Blok dedykowany błękitno-zielonej 
infrastrukturze, w którym 
zaprezentowane zostaną różne aspekty 
projektowania i eksploatacji rozwiązań z 
obszaru błękitno-zielonej infrastruktury, 
takich jak: zielone dachy, ogrody 
deszczowe, czy też systemy 
wykorzystania wód opadowych in situ;

Blok odwodnień komunikacyjnych i 
kanalizacji deszczowej  obejmujący 
nowe wytyczne i nową filozofię 
projektowania przede wszystkim 
odwodnień drogowych, kolejowych wraz 
z prezentacją narzędzi na platformie 
WaterFolder ułatwiających niezbędne 
obliczenia hydrologiczne oraz dobór 
gotowych rozwiązań technicznych;

Blok GIS i technologii cyfrowych, w którym 
chcemy dać Państwu możliwość odbycia 
praktycznych szkoleń w obsłudze pakietów 
specjalistycznego oprogramowania typu GIS 
oraz CAD, a także zapoznania się z nowymi 
technologiami, które pozwalają na łatwiejsze 
gromadzenie danych do projektowania, 
opracowywania dokumentacji projektowej i jej 
udostępniania wykonawcom;

Blok eksploatacyjny obejmujący 
zagadnienia wydawania warunków 
technicznych, technologie poprawiające 
standard techniczny utrzymania obiektów, 
a także stosowanie nowoczesnych narzędzi 
komputerowych pozwalających na ocenę 
zdolności tranzytowych i retencyjnych 
systemów odwodnienia i planowanie 
zabiegów poprawiających parametry 
hydrauliczne sieci.



4 WYJAZDY STUDYJNE

Różne formy retencji miejskiej

Dołącz do nas podczas prowokującej do myślenia wizyty studyjnej, aby
odkryć sposoby kreowania przyjaznej przestrzeni z obiektami retencyjnymi
wkomponowanymi w otoczenie. Od osiedlowych ogrodów deszczowych,
przez leśne zbiorniki retencyjne odwadniające obszar przemysłowy, po
wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach podziemnych –
zagłębimy się w sprytne rozwiązania przeciwdziałające skutkom zmian
klimatu i służące poprawie jakości życia mieszkańców. Wizyta studyjna to
idealna okazja, żeby poznać liczne przykłady zielono-niebieskich obiektów
w praktyce i zdobyć informacje techniczne, które wykorzystają Państwo w
swojej codziennej pracy.

HAURATON Express w Gdańsku - gra miejska 

Zapraszamy na spacer po ciekawych miejscach w centrum
Gdańska. Odwiedzimy realizacje, przy których zostały
zainstalowane systemy odwadniające HAURATON, dając
możliwość sprawdzenia rozwiązań w realnym wykorzystaniu.
Ciekawa forma zwiedzania, połączona z atrakcjami i
nagrodami dla najbardziej aktywnych uczestników, będzie
okazją do kontynuacji warsztatu prowadzonego przez nas
pierwszego dnia.

Powodzie i susze: opomiarowanie 
hydrologiczne i meteorologiczne

Wyjazd do zakładu produkcyjnego rur GRP 

Amiblu Poland ma zaszczyt zaprosić Państwa do swojej fabryki, w której
zobaczycie, jak produkujemy jedne z najlepszych i najtrwalszych rur GRP –
rur Amiblu projektowanych dla pokoleń. Dołącz do naszej wycieczki do
fabryki Amiblu Poland w Gdańsku. Zobacz technologię, maszyny i pracę
ludzi odpowiedzialnych za wytwarzanie naszych produktów. Posłuchaj
ciekawostek, zadaj nurtujące Ciebie pytania i poszerz wiedzę na temat rur
GRP. Obiecujemy, że będzie ekscytująco!



ZAPRASZAMY!

Dorota Jucewicz

Tel. 730 033 796

konferencja@retencja.pl 




