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PROFIL KONGRESU 
 

Tematem Kongresu będzie szeroko rozumiana ekonomia miast wodnych. Nie chodzi 

o samą gospodarkę wodną. Miasta wodne traktują wodę, jako ważną składową swego 

rozwoju - nie tylko jako surowiec, ale także jako element krajobrazu, kultury i gospodarki. 

Stąd triada: WODA – MIASTO – JAKOŚĆ ŻYCIA. 

Modnym hasłem ostatnich lat są zielone miasta. Jednocześnie Polska jest krajem, który 

boryka się z problemem zbyt małych zasobów wodnych. Kongres ma zwrócić uwagę, że 

aby móc się rozwijać, miasta powinny się stawać zielono-niebieskimi. Zieleń jest łatwiej 

zauważalnym elementem wpływającym na atrakcyjność miasta – odnalezienie 

zbalansowanej pozycji dla wody w mieście wymaga więcej wyobraźni, ale ma bardziej 

kompleksowy wpływ na rozwój miasta. 

Kongres skupi się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym 

i środowiskiem miejskim. Ambitnym celem jest wskazanie ścieżek niwelujących lub 

likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk. Konieczna 

będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. 

Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę 

zagrożenia dla źródeł wody, zagrożenia niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu 

rzecznego, czy ryzyko suszy. 

Dlatego podjęte zostaną szczegółowe rozważania opisujące relację wejścia-wyjścia. 

Zostanie przeprowadzona inwentaryzacja czynników wpływających na to, jak miasto 

zarządza i jak może zarządzać środowiskiem wodnym. Powiązane zostaną ze sobą jakość 
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życia w mieście z danymi o wielkości zużycia wody, ilością ścieków oraz z ryzykiem 

zanieczyszczenia wód podziemnych, jezior, rzek i potoków. 

Przywołany zostanie transport rzeczny i jego wpływ na środowisko oraz ograniczenia, 

jakie stawia środowisko przed tą formą przewozów. Dotknięty zostanie też kompleks 

zjawisk związanych z logistyką zaopatrzenia i dystrybucji. 

Kongres będzie też okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych 

wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko 

wodne, oraz o tym, jak zużycie wody wpływa na rynek. 

 

 

PROGRAM KONGRESU 
 

Program Kongresu zostanie przyporządkowany trzem osiom tematycznym: 

Woda  

Miasto 

Jakość życia 
 

Oś pierwsza: Woda 

 
Podjęta zostanie tematyka zasobów – ich utrzymania, jakości, możliwości odtwarzania. 

Wskazane zostaną konfliktogenne sytuacje związane z rozchodzącymi się 

oczekiwaniami, zapotrzebowaniem i możliwościami gospodarki miejskiej. Hasłowo 

tematykę można sprowadzić do trzech problemów: zbyt mało wody, zbyt dużo, zbyt 

brudna. 

 

Oś druga: Miasto 
 

Bez naturalnego lub sztucznego dostępu do wody, miasto nie ma możliwości 

funkcjonowania. Znaczenie tego dostępu jest ważne dla każdej kategorii: miasta jako 

zbiorowości mieszkańców (kategoria społeczna), miasta jako gospodarki, i miasta jako 

zagospodarowanej przestrzeni. Podstawowymi atomami są ludzie tworzący 

społeczność, dla której jakość życia i perspektywy jej podnoszenia są najistotniejszą 

wartością. 
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Woda ma też wpływ na najtrudniejszą do uchwycenia kategorię oceny środowisk 

miejskich - kategorię symboliczną. Woda może być istotnym elementem “ducha 

miasta”, „legendy miejskiej”, „imaginarium” bazujących na historii miasta i jego 

dziedzictwie.  

 

Oś trzecia: Jakość życia 
 

Przedmiotem będzie tu refleksja nad tym, jak można włączyć wodę w mechanizm 

rozwoju miasta, by nawiązać korzystną relację z jakością życia mieszkańców. Dotknięte 

będą wszystkie aspekty związane z pojęciami dobrobytu i dobrostanu. Jakość życia 

będzie odnoszona zarówno do sytuacji pojedynczych ludzi, jak całej zbiorowości 

mieszkańców. 

Musimy zatem zwrócić uwagę, że to jak zarządzamy zasobami i środowiskiem wodnym 

ma znaczenie nie tylko dla nas, ale i dla następnych pokoleń. W bieżącym rachunku 

konieczne jest z kolei uwzględnianie wpływu wody na możliwości rozwoju środowiska 

miejskiego - konieczne stanie się więc wskazanie konfliktogennych sytuacji 

i propozycja ich rozwiązania. Uwadze uczestników zostanie również poświęcona 

kwestia transportu publicznego, mającego ogromny wpływ na jakość życia w dużych 

miastach.  

 

WSTĘPNE PROPOZYCJE SESJI 
 

Wzorem Open Eyes Economy Summit – Szczytu Ekonomii Wartości organizowanego 

w Krakowie, na wrocławskim Kongresie chcemy zaproponować podział programu na 

bloki tematyczne, które będą się składały z rozmaitych form: sesja plenarna, sesja 

inspiracyjna, potyczka.  

W ramach pierwszych dwóch pierwszych form rozważane są tematy:  

 City Resilience - Podczas sesji zostanie przedstawiony program City Resilience, 

prowadzony przez Bank Światowy i Bank Rozwoju Rady Europy, który swoim 

zasięgiem obejmie 100 miast. Włączenie do programu kilku polskich miast jest 

obecnie rozważane. Sesja będzie dobrą okazją do rozmów na temat odporności na 

zagrożenia stwarzane przez wodę — te naturalne, środowiskowe jak np. 

powodzie, jak również pochodzące z systemu transportowego i energetycznego 

(congestion, smog, etc.) oraz wynikające z czynników społecznych. 
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 Planowanie przestrzenne a ochrona przed powodzią w miastach - Tematem 

sesji będzie druga edycja map zagrożenia i ryzyka powodziowego w Polsce  

i każdym kraju UE oraz przyjęta przez KZGW (wątpliwa) metodyka wyznaczania 

stref potencjalnego zalewu, od której zależy podaż i ceny gruntów pod 

budownictwo w miastach. Jest to przestrzeń konfliktu interesu pomiędzy 

administracją wodną a samorządami lokalnymi, dlatego do rozmowy zostaną 

zaproszeni przedstawiciele obu stron. Podczas sesji zostanie także przedstawiona 

przez przedstawiciela Komisji Europejskiej analiza dotycząca zakończonego 

pierwszego cyklu mapowego. 

 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odprowadzanie wód 

deszczowych - Sesja poświęcona środowisku wodociągowemu (również Polskiej 

Izbie Wodociągowej) i samorządom w kontekście rozwoju miast i jakości życia. 

Omówione zostaną także działania edukacyjne Wodociągów w kierunku poprawy 

świadomości mieszkańców: Hydropolis, Nie lej wody, Łap wodę, Oswajamy deszcz. 

Zastanowimy się, na ile rozwiązania proponowane przez wodociągi miejskie są 

atrakcyjne dla miast i ich mieszkańców. 

 Adaptacja do zmiany klimatu - Sesja na temat adaptacji do zmiany klimatu  

w kontekście gospodarki wodnej oraz podsumowanie projektu Miejskich Planów 

Adaptacji do zmian klimatu (projekt zakończony w 2018 roku), który został 

zrealizowany dla 44 miast polskich. Poza zagadnieniami wodnymi projekt mpa44 

objął także np. adaptację do fal upałów (choć i tu woda ma znaczenie w kontekście 

podlewania zieleni miejskiej i dróg, fontanny, dystrybucji wody butelkowanej 

osobom samotnym, starszym i chorym). Istotnym zagadnieniem do podjęcia  

w ramach tej sesji będzie sieć kanalizacji deszczowej, która aktualnie nie jest  

w stanie odebrać coraz intensywniejszych opadów. Sesja służyć ma rozmowie na 

temat gospodarowania wodami deszczowymi i zapobieganiu miejskim 

powodziom błyskawicznym (flash floods), które powinny być podejmowane  

w wielu miastach. Dodatkowo proponowanym zagadnieniem do dyskusji będzie 

woda jako składowa i mechanizm miejskiej gospodarki okrężnej i niskoemisyjnej. 

 Strategie osłony przed powodzią - Omówienie strategii osłony przed powodzią 

na przykładzie ścieżki nr 3 (prewencja), która stanowi część ogólniejszego zbioru 

pięciu typów strategii (zabezpieczenia strukturalne, prewencja, mitygacja, 

przygotowanie do powodzi i do odbudowy systemu po kataklizmie), a także 

wymiana poglądów na temat działań zmierzających do redukcji następstw po 

powodzi. Klucz do ochrony przed powodziami rzecznymi w miastach leży w całej 

zlewni rzecznej, w górę od miasta. Pomimo starań zapewnienia ludziom ochrony 

przed niebezpieczną wodą, poprzez zabezpieczenia strukturalne lub prewencję, 

należy być przygotowanym na to, że powódź kiedyś nieuchronnie przyjdzie.  

To z kolei wymaga opracowania strategii działania w kierunku redukcji jej 

następstw. 
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 Operacyjne zarządzanie gospodarką wodną - Sesja dedykowana centrom 

operacyjnym w zakresie: zarządzania zaopatrzeniem w wodę, ochrony przed 

powodzią, przeciwdziałania skutkom suszy, monitorowania jakości wód, 

sterowania urządzeniami wodnymi dla potrzeb żeglowności towarowej, 

turystycznej i rekreacyjnej, które są instytucjami strategicznymi i  ulokowanymi 

zawsze w miastach. To one przesądzają o sukcesie lub porażce zarządzania.  

W ramach sesji zostanie omówiona niedawna nowa inwestycja Komisji 

Europejskiej i Banku Światowego, jaką jest nowoczesne centrum operacyjne dla 

dorzecza Sawy. Podczas sesji zostaną przedstawione te, jak i inne przykłady 

operacyjnego zarządzania gospodarką wodną. Ponadto podejmiemy dyskusję nad 

ciągłym brakiem integracji w tym obszarze w Polsce — każdy ma swoje centrum, 

a w momencie kryzysu dodatkowym utrudnieniem staje się wojna centrów. 

Ponadto, reorganizacja centrów ciągnie się latami. 

 Waterfronts and city development - Tematy tej sesji to: aktywizacja, 

rewitalizacja obszarów wzdłuż rzek i akwenów jako istotny element podnoszenia 

atrakcyjności centrów miast i obszarów wzdłuż rzek oraz akwenów wodnych. 

 Jest wiele polskich i międzynarodowych przykładów sukcesów w tym obszarze, 

które warto przestawić podczas sesji jako dobre praktyki lub historie sukcesu 

(success stories). Są to również ważne aspekty w kontekście jakości życia 

w  mieście. 

 Transport publiczny jako element wpływający na jakość życia w mieście -  

Na jakość życia w dużych miastach ogromny wpływ moją rozwiązania w zakresie 

transportu publicznego (technologiczne, taryfowe, intermodalne, etc.) — warto 

ten temat rozważyć, pomimo ograniczenia roli wody w tym zakresie. 

 

 


