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WATER EXPO POLAND 2019
NOWA ODSŁONA TARGÓW WATER WAYS EXPO

Water Expo Poland 2019 to nowa odsłona organizowanych od 2012 roku targów WaterWays Expo poświęconych żegludze śródlądowej
i gospodarce wodnej, wzbogacona o cały szereg aktualnych zagadnień związanych z gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi
aspektami wykorzystania wody.
Water Expo to jedyna w Polsce impreza wystawienniczo-konferencyjna w kompleksowy sposób dotykająca wszystkich aspektów inwestycji
związanych z wodami śródlądowymi.
Program konferencji i zakres tematyczny wystawy przygotowywany jest od 2012 roku w ścisłej współpracy i konsultacji z decydentami
i ekspertami związanymi z szeroko rozumianą tematyką wykorzystania wód śródlądowych do celów gospodarczych, rekreacyjnych
oraz bezpieczeństwa.
Wydarzenie stwarza okazję do zaprezentowania zainteresowanym podmiotom przygotowanych przez administrację rządową strategii
i programów dotyczących rozwoju śródlądowych dróg wodnych, żeglugi śródlądowej, szeroko pojętej gospodarki wodnej oraz ochrony
przeciwpowodziowej, a także szeroko rozumianej turystyki wodnej.

MIEJSCE SPOTKAŃ
BIZNESOWYCH

Unikalna możliwość spotkania
z decydentami oraz kształtującymi
trendy liderami branż i nawiązania
kontaktów na wysokim szczeblu
decyzyjnym

AKTUALNA WIEDZA

Ogromna dawka wiedzy
branżowej, nowych inspiracji,
nowości technologicznych

TARGI PREZENTUJĄCE
NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE

Prezentacja ofert ﬁrm
i najnowszych rozwiązań
technologicznych dla
infrastruktury wód śródlądowych

SZEROKI BRANŻOWO
NETWORKING

Zastosowanie różnych form
networkingu jako okazja
do wyjścia ﬁrmy poza ścisłe ramy
branżowe i możliwość
zaprezentowania jej potencjału
i dokonań przed szerszym niż
zazwyczaj audytorium

- TEMATYKA WATER EXPO POLAND GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE WODY
• wykorzystanie wody w przemyśle, nowoczesne technologie i rozwiązania
• stymulowanie rozwoju poprzez innowacyjność w gospodarce wodnej
• melioracja, mała retencja i nawadnianie dla rolnictwa i nie tylko
ŚRODOWISKO
• mechanizmy wsparcia racjonalnego wykorzystania wody w gospodarce
• systemy zwiększające efektywność wykorzystania wody
I TURYSTYKA
• mechanizmy wsparcia racjonalnego wykorzystania wody
INFRASTRUKTURA
• edukacja w zakresie optymalnego wykorzystania wody
• dystrybucja i oczyszczanie wody
• dystrybucja, oczyszczanie i uzdatnianie wody
WODNA I NADBRZEŻNA
• żegluga turystyczna
• recykling wody
• bezpieczeństwo i ratownictwo wodne
• woda dla miast
• budowa, rozbudowa i modernizacja
• rozwiązania dla integracji rzek i zbiorników
• energetyka wodna
infrastruktury gospodarki wodnej
wodnych w przestrzeni miejskiej
• rozwój regionów
• nowoczesne porty, nabrzeża i mariny
• rozwiązania dla kąpielisk i marin
• nowoczesne technologie w konstrukcji obiektów
• szlaki żeglugowe i ich integracja z ofertą
i urządzeń hydrotechnicznych
turystyczną regionów
• duża i mała retencja
• usługi turystyki wodnej
• bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
• ochrona środowiska wodnego
• specjalistyczne narzędzia do diagnostyki stanu
• efektywne odprowadzanie wody deszczowej –
ŻEGLUGA
i konserwacji obiektów i urządzeń hydrotechnicznych
zabezpieczenia przeciw tzw. powodziom
• pogłębianie i utrzymanie śródlądowych szlaków żeglugowych
błyskawicznym
ŚRÓDLĄDOWA
• modernizacja i dostosowanie obiektów lądowej infrastruktury
• kontrola jakości wody
transportowej do wymogów określonych w parametrach
• transport wodny śródlądowy towarów i osób
żeglowności rzek
• porty śródlądowe i mariny
• ochrona środowiska i dobre praktyki z zakresu
• bezpieczeństwo nawigacyjne
zrównoważonego rozwoju infrastruktury
• efektywna integracja żeglugi śródlądowej z istniejącą
gospodarki wodnej
infrastrukturą drogową, kolejową, energetyczną i przesyłową
• mechanizmy ﬁnansowania i wsparcia dla żeglugi śródlądowej
• żegluga śródlądowa, a ochrona środowiska
• kształcenie kadr żeglugi śródlądowej
• stocznie rzeczne i ich wyposażenie
• specjalistyczne jednostki pływające
• ekologiczne rozwiązania napędowe
• bezpieczeństwo i wyposażenie ratownicze
• wyposażenie śródlądowych jednostek pływających
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WATER EXPO POLAND 2019
NOWA ODSŁONA TARGÓW WATER WAYS EXPO

„Od 2012 roku uczestniczę w organizowanych przez Zarząd Targów Warszawskich wydarzeniach WaterWays Expo, poświęconych
żegludze śródlądowej i gospodarce wodnej. Cieszę się, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie bierze udział, jako
główny partner, w tworzeniu ich kolejnej generacji – Water Expo. Wierzę, że dla wszystkich interesariuszy budowy nowoczesnego
systemu gospodarki wodnej i rozwoju żeglugi śródlądowej udział w tym wydarzeniu stanowił będzie źródło wiedzy, inspiracji
i dobrych kontaktów biznesowych.”
Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich
Partner Główny Water Expo Poland 2019

- WATER WAYS EXPO 2016 UCZESTNICY Z: DANII, WIELKIEJ BRYTANII, NIEMIEC, HOLANDII, BIAŁORUSI, CZECH I POLSKI
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- UCZESTNICY WATER WAYS EXPO 2012-2016 W wydarzeniu biorą udział m. in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rozwoju,
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa
Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi, Komisji Sejmowych, Ambasad, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich,
Urzędów Miast, Zarządów portów morskich, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej,
Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Ligii Morskiej i Rzecznej, Towarzystwa Rozwoju Małych
Elektrowni Wodnych, Generalnej Dyrekcji Dróg Wodnych Republiki Czeskiej, Netherlands Water Partnership, Stowarzyszenia na rzecz
gospodarczego rozwoju dorzecza Odry „Teraz Odra”, eksperci i naukowcy z zakresu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej; inwestorzy;
armatorzy, kapitanowie i członkowie załóg statków żeglugi śródlądowej; podmioty zarządzające marinami i portami śródlądowymi;
stocznie rzeczne; producenci wyposażenia statków; ﬁrmy wyspecjalizowane w budownictwie wodnym oraz rozwiązaniach
projektowo-urbanistycznych; przedstawiciele urzędów i spółek odpowiedzialnych za zarządzanie inwestycjami w gospodarce wodnej;
przedstawiciele ﬁrm logistycznych; ﬁrmy z branży turystycznej; przedstawiciele ﬁrm ubezpieczeniowych oraz banków.

- O WATER WAYS EXPO „Targi Water Ways Expo to doskonała okazja do
wymiany doświadczeń i nawiązania różnorodnej
współpracy w zakresie gospodarki wodnej. To także
szansa na spotkanie się przedstawicieli administracji
rządowej i samorządowej ze środowiskami
przemysłowymi i gospodarczymi.”

Targi Water Ways Expo są ważnym międzynarodowym
wydarzeniem dotyczącym kształtowania i racjonalnego
wykorzystania zasobów wodnych, a także żeglugi śródlądowej
oraz transportu intermodalnego. Problematyka powyższa jest
istotną częścią wieloletniego zaangażowania Województwa
Opolskiego w rozwój infrastruktury i przywrócenie funkcji
transportowych głównym szlakom wodnym w Polsce.”

Mariusz Gajda
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
w latach 2016-2018

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego
„Dostęp do szlaków wodnych od lat jest ważnym czynnikiem
sprzyjającym rozwojowi miast i regionów. Należy przywrócić
prorozwojową rolę wodnych szlaków śródlądowych. Nie można
też zapominać o powodziach i ich zapobieganiu.”
Andrzej Maciejewski
Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
„Wyrażam przekonanie, iż Państwa inicjatywa stworzy szerokie forum dyskusji i wymiany poglądów związanych
z inwestycjami w zakresie wód śródlądowych, potencjału rynku, technologii i możliwości produkcyjnych na rzecz
odbudowy i modernizacji śródlądowej ﬂoty transportowej i pasażerskiej czy infrastruktury dla transportu wodnego.”
Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
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- ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W sprawie warunków i zasad udziału w Water Expo Poland 2019
prosimy o kontakt:
e-mail: waterways@ztw.pl
tel. (22) 849 60 06

Organizator:

www.waterways.ztw.pl

