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SPIS SESJI I REFERATÓW  
 

SESJA I 

15 marca (czwartek) godz. 1000 -1210 

 

Powitanie, otwarcie konferencji 

 

- mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska,  mgr inż. Barbara Mulik,  dr inż. Łukasz 

Weber : „PANEL- Zagrożenia w systemach ujęć, uzdatniania i dystrybucji wody.  

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych”  

 

- mgr  inż.  Remigiusz Dąbek  : „Usuwanie barwy z wody podziemnej – studium 

przypadku"  

 

- mgr inż. Cezary Walkowski  : „DIAVASO”– radiowy system odczytu SensusRF dla 

urządzeń z Android OS”  

 

- dr Michał Michałkiewicz: „Mikrobiologiczne skażenie systemów wodnych”  

 

przerwa kawowa -1210 – 1230 

 

SESJA II 

15 marca (czwartek) godz. 1230-1400 

 

- mgr inż. Grzegorz Piętowski: „Przykłady praktycznych zastosowań monitoringu 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych „od źródła do kranu” metodą ATP oraz oceny 

zanieczyszczeń chemicznych metodą pomiaru toksyczności”  

 

 

 



 

 

- mgr inż. Wojciech Kucner : „Techniczne problemy związane z nakładaniem 

żywicznych powłok ochronnych w zbiornikach na wodę spożywczą"  

 

- mgr inż. Łukasz Dumas : „Pomiary on-line jakości wody”  

 

-  mgr inż. Robert Link :  „Usługa inteligentnej analizy danych w chmurze (SaaS) 

wspomagająca efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym”  

 

- mgr inż. Jędrzej Bylka : „Benchmarking jako narzędzie wspomagające ocenę 

poziomu usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego”  

 
przerwa obiadowa 1400-1445 

 
SESJA III 

15 marca (czwartek) godz. 1445 -1640 

 

- dr inż. Dariusz Latawiec  : „Weryfikacje rozliczeń i kontrola klientów – efekty 

pierwszego roku działań w Nowym Targu”  

 

- mgr  Marek Obremski : „Wykrywanie wycieków wody w strefach przy 

wykorzystaniu systemu radiowego odczytu wodomierzy na przykładach wdrożonych 

systemów w polskich wodociągach”  

 

- mgr inż. Damian Nowara : „Zastosowanie separatorów lamella oraz filtrów 

samopłuczących na przykładzie wybranych Stacji Uzdatniania Wody w Polsce" 

 

- mgr inż. Bertrand Bisch :  "Przyszłość budujemy w partnerstwie"  

 

- mgr inż. Łukasz Lenkiewicz : „Istota diagnostyki układów sterowania w aplikacjach 

pompowych i sposoby jej realizacji”  

 

- mgr inż. Grzegorz Olejniczak : „Oczyszczalnie wód popłucznych źródłem 

oszczędności i rozwiązaniem problemów odprowadzania wód odpadowych w Stacjach 

Uzdatniania Wody”  

 

- dr inż. Piotr Tuz: „Monitoring a modelowanie matematyczne sieci wodociągowej. 

Podejście użytkowe”  

 
przerwa kawowa -16

40
– 17

00 

 

SESJA IV 

15 marca (czwartek) godz. 1700 -1850 

 

-dr inż. Henryk Bylka : „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wode w świetle 

zasad proponowanych przez WHO oraz wyników kontroli NIK” 

 

- mgr inż. Andrzej Madej : „Internet of Things - rewolucja czy ewolucja systemów 

zdalnego odczytu wodomierzy?"  

 
- Mgr inz. Paweł Derwich :  „Bezwykopowa wymiana rur  w polskich miastach" 

 

- mec Mirosław Krzyszczak : "Wody Polskie jako organ regulacyjny rynku wod-kan."  

 

 

 



 

 

- mec Łukasz Ciszewski : „Zasady konstrukcji i zatwierdzania taryf w kontekście 

znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz obowiązków zdeterminowanych przepisami ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne”  

 

- mec Zygmunt Jerzmanowski : „WODOCIĄGI a PRAWO – wpływ nowelizacji roku 

2017 na działalność wodociągów “ 

 

 

Uroczysta kolacja koleżeńska - godz. 20.30do…….. 

 

 

SESJA V 

16 marca (piątek) godz. 800 -1005 

 

- dr  hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak : „Wpływ właściwości materiałów i złóż 

filtracyjnych na efekty procesu filtracji" 

 

- mgr inż. Maciej Kita : „Praktyczne aspekty prowadzenia procesu fermentacji na 

oczyszczalni ścieków. Możliwe rozwiązania zwiększające możliwości prowadzenia 

procesu i ułatwiające obsługę. Poprawa warunków BHP i spadek kosztów”  

 

- mgr inż. Wojciech Przywecki : „Ekonomiczne oraz technologiczne skutki dla 

przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych  niewłaściwych projektów pompowni 

ścieków”  

 

- dr Michał Miotk : „Innowacyjna aparatura kontrolno-pomiarowa firmy WTW w 

aplikacjach wodno-ściekowych”  

 

- mgr inż. Tomasz Bąk : „Zastosowanie turbinowych agregatów kogenerecyjnych 

Capstone jako alternatywy dla silników tłokowych”  

 

- mgr inż. Łukasz Dumas : „Pomiary przepływu biogazu”  

 

- dr inż. Eugeniusz Klaczyński :  "Ładunki zanieczyszczeń w wodach osadowych 

powstających w procesach technologicznych oczyszczalni ścieków" 

 

przerwa kawowa 1005-1025 

 

 

SESJA VI 

16 marca (piątek) godz. 1025-1215 

 

- mgr inż. Andrzej Wojtowicz : „Planowanie gospodarki osadowej w skali 

województwa – doświadczenia województwa pomorskiego”  

 

- dr inż. Łukasz Jaroszyński,
 
 dr inż. Tymoteusz Jaroszyński : „Możliwości zwiększenia 

stabilności usuwania azotu w procesie deamonifikacji poprzez zastosowanie układu z 

dwoma reaktorami”  

 

- mgr inż. Jarosław Piętka : „Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązanie dla trudnych 

warunków gruntowo - wodnych" 

 

- dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski : „Kanalizacja jako bioreaktor" 

 

 



 

 

-mgr Maciej Lewandowski  : „Po co w komorze WKF rura centralna, czy samo 

mieszadło nie wystarczy? Mieszadła WKF z rurą centralną wieloletnia niezawodność, 

najwyższa produkcja biogazu”  

 

- prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski , mgr inż. Anna Mika,  dr inż. Katarzyna 

Miszta-Kruk: „Rozwój sieci kanalizacyjnych w Polsce w latach 1990 - 2015" 

 

przerwa  1215-1235 

 
SESJA VII 

16 marca (piątek) godz. 1235-1405 

 

 - dr inż. Tadeusz Rzepecki : „Wstępne wyniki pracy instalacji gospodarowania 

osadami ściekowymi w oczyszczalni w Tarnowie, z wykorzystaniem termicznej 

hydrolizy osadów.”  

 

- mgr inż. Tomasz Oszoly : „Zmiana klimatu, skutki i zadania związane z nawałnicami 

w Budapeszcie" 

 

- mgr inż. Druskóci József :   „Smak czystej wody czyli dwuletnie doświadczenia 

działania inwestycji stacji uzdatniania wody za pomocą ultrafiltracji, w ochronie 

zaopatrzenia w wodę pitną dla miasta Miskolc”.  

 

 

- prof. dr hab. inż. Józef Górski :  „Hydrogeologiczne uwarunkowania negatywnych 

doświadczeń w zakresie budowy i eksploatacji studni drenażowych wykonywanych wg 

„technologii warszawskiej”.  

 

- dr inż. Wojciech Koral :  „Doświadczenia z eksploatacji przepływomierzy 

elektromagnetycznych, zasilanych bateryjnie" 

 

 
14.15– obiad 

 

 

 

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają prawo do ewentualnych  

zmian powyższego planu. 
 

 

 

 


