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Program Konferencji 

Najnowsze standardy bezpieczeństwa produkcji i dystrybucji wody 

25-26 października 2018 r., Ustroń, Hotel Belweder***** 
 
 
25 października 
 
9:00-10:00 rejestracja uczestników 
 
10:00 Uroczyste otwarcie konferencji  
 
Andrzej Malinowski – Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego 
Józef Natonek – Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno sp. z.o.o. 
 
 
10:20 – 11:35 Zarządzanie ryzykiem, czyli jak nie przekroczyć cienkiej czerwonej linii 
 

1. Zarządzanie ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę  

– dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. nzw Politechniki Śląskiej - 15 min  

2. Skuteczne narzędzia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji ujęć wód 

podziemnych i powierzchniowych zlokalizowanych na terenach nasilonej antropopresji  

– dr hab inż. Mariusz Czop – AGH w Krakowie - 15 min 

3. Studnie „ratunkowe” jako źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną w sytuacjach 

nadzwyczajnych na przykładzie aglomeracji górnośląskiej  

– dr inż.  Lidia Razowska - PIG-PIB, Oddział Górnośląski w Sosnowcu - 15 min 

4. Analiza ryzyka dla ujęcia wody w świetle nowej ustawy Prawo Wodne i wymagań zdrowotnych 

w odniesieniu do jakości wody dla zaopatrzenia ludności - metodyka określania i praktyczne 

przykłady  

- dr Ewa Janson GIG Katowice – 15 min 

5. Badania pilotowe jako podstawa projektowania i wykonywania SUW z zastosowaniem ozonu  

- mgr inż. Robert Muszański, Wofil Krynica Zdrój - 15 min – prezentacja firmy 

11:50 – 12:20 przerwa kawowa / pokaz firmy Wofil 
 
12:20 - 13:35 Wodociągi pod specjalnym nadzorem 
 

1. Bezpieczeństwo produkcji i dystrybucji wody na przykładzie PWIK Sp. z.o.o. w Olsztynie  

– dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska – 15 min 

2. Wybrane aspekty nadzoru i bezpieczeństwa w zakresie procesów ujmowania, produkcji i 

dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

– mgr inż. Marcin Folwarczny, PWIK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie – 15 min 
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3. Wyznaczanie obszarów wrażliwych na utratę bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody  

– mgr inż. Mirosława Skrzypczak, GPW Katowice S.A. – 15 min 

4. Dostosowanie technologii uzdatniania wody do zmiennych warunków jakościowych wody 

surowej  

- dr Joanna Krupnik, WPWIK Wadowice - 15 min 

5. Zastosowanie odpowiedniej armatury jako kluczowego elementu wpływającego na 

bezpieczeństwo w systemie przeciwpożarowym 

– Sebastian Bieńkowski, AVK ARMADAN Sp. z o.o. – 15 min - prezentacja firmy 

 
14:00 - 15:20 przerwa obiadowa 
 
15:20 – 16:20 Szeregowiec Ozon – pierwsza linia frontu 
 

1. Ozon – podwójne uderzenie. Zastosowanie ozonu na przykładzie produkcji i dystrybucji wody 

w Jaworznie 

 – mgr inż. Sylwia Kręcichwost, Wodociągi Jaworzno - 15 min 

2. Dozowanie ozonu do wody wodociągowej na przykładzie miasta Skawina  

– dr inż. Bogumiła Winid, AGH w Krakowie - 15 min 

3. Dynamiczne sterowanie ciśnieniem sieci wodociągowej gwarancją ograniczenia przerw w 

dostawie wody  

– Adam Włodarczyk, Złote Runo – prezentacja firmy - 15 min 

4. Niezależne punkty poboru próbek wody 

 – Jacek Czardybon, Sanit – prezentacja firmy - 15 min 

16:40 – 16:50 przerwa kawowa/pokaz firmy VERG 
 
16:50 – 17:40 Wodociągi w ogniu – panel dyskusyjny 
 
Kryzys medialny to jedno z tych zagrożeń dla firmy, które może mieć wielkie konsekwencje zarówno 
dla jej wizerunku jak i zajmowanych stanowisk pracy. Jego przebieg może przypominać atak z 
zaskoczenia lub długą wojnę pozycyjną. To często historie na miarę kolejnych odcinków „Sensacji XX 
wieku”. 
Czy jest na niego sposób? Czy można napisać scenariusz postępowania, w razie jego wystąpienia? Czy 
można się przed nim ochronić? Czy warto angażować się w social media, czy też lepiej nie „ściągać” 
sobie na głowę kolejnego problemu? Na te i inne pytania odpowiemy podczas panelu dyskusyjnego.  
Ekspertem panelu będzie dr Maria Buszman – wykładowczyni kierunku Public Relations – Skuteczne 
zarządzanie komunikacją i relacjami na SWPS w Katowicach i Rzeszowie oraz wykładowca na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  
Panel poprowadzi Ewa Stępniewicz – prezes agencji medialnej VIS Media sp. z o.o., z 20-letnim stażem 
dziennikarskim i reporterskim w TVP. 
 
19:30 Kolacja  
Wymiana pokonferencyjnych spostrzeżeń przy dobrym jedzeniu, piciu i muzyce. 
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26 października 
 
9:00 – 10:00 śniadanie 
 
10:00 – 12:00 wykwaterowanie 
 
 
 
Główny organizator       
 

 
Organizator techniczny 
 

 
 
Patronat 
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