
28 czerwca 2022 r. (wtorek) 

09:40 Bufet kawowy- rejestracja Uczestników 

10:00 Otwarcie Szkolenia 

10:15 – 11:30 

Nowa dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi a polskie realia 
prawne. Czy czeka nas rewolucja?  

 Najważniejsze zmiany wynikające z Dyrektywy 2020/2184.  
 Informacja na temat aktualnego stanu prac nad wdrożeniem Dyrektywy 2020/2184 
 O czym warto pamiętać w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (analiza case study)?   
 Przegląd najważniejszych zmian prawa z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych (nowela prawa wodnego, projekt zmiany dyrektywy ściekowej i inne zmiany)  
 

Mikołaj Maśliński, prawnik, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,  
Prezes Zarządu MAŚLIŃSKI Law & Consulting  

11:30 – 12:00 Pytania i dyskusja 

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa  

12:30 - 14:10 

Kluczowe ryzyka 
 Podstawowe informacje o zagrożeniach i związanym z nim ryzyku; 
 Podstawy analizy i zarządzania ryzykiem; 
 Zagrożenia w systemach dystrybucji i wewnętrznych systemach wodociągowych; 
 Niezawodność i bezpieczeństwo: eksploatacja, stan techniczny sieci i instalacji, awarie, wtórne 

zanieczyszczenie wody; 
 

dr inż. Anita Zakrzewska, Politechnika Śląska, Gliwice 

14:10 – 14:30 Wystąpienie promocyjne* 

14:30 - 15:30 Obiad  

15:30 - 15:50 Wystąpienie promocyjne* 

15:50 – 17:30 

Wybrane narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem w systemach dystrybucji wody 
 Zastosowanie monitoringu, modeli hydraulicznych i jakościowych oraz wykrywanie wycieków 

w sieciach wodociągowych jako narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem; 

 Obowiązki dostawców wody, działania naprawcze, sprawozdawczość w świetle dyrektywy w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

dr inż. Anita Zakrzewska, Politechnika Śląska, Gliwice 

17:30 -18:00 Pytania i dyskusja 

18:00  Wypoczynek indywidualny 

19:00  Kolacja integracyjna w kręgielni (podziemia hotelu) 

29 czerwca 2022 r. (środa) 

9:00 – 10:40 
Określanie wielkości strat wody za pomocą wskaźnika ILI, strefowanie i monitorowanie wycieków 
 

dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska, Gliwice 

10:40 – 11:00 Wystąpienie promocyjne* 

11:00 – 11:30 Przerwa na kawę  

11:30 – 12:50 
Ograniczanie strat wody  na przykładach przedsiębiorstw wod-kan –  rady praktyczne 
 

dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska, Gliwice 

13:00 Zakończenie szkolenia  
 

13:15 Obiad  
 

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 

**Istnieje możliwość promocji firm podczas spotkania (wystąpienia, stoisko, rozdanie folderów, reklama w 
materiałach szkoleniowych) – szczegóły pod numerem tel.:61 307 40 53 lub szkolenia@dendros.pl 

 

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, 

adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione. 

 

PROGRAM SZKOLENIA* 

„Wyzwanie dla branży wod-kan - Nowa Dyrektywa Wodna” 
28-29 czerwca 2022 r. 

Hotel Delicjusz, Rosnówko k. Poznania 
 


