
EKOGMINA 2022 - V Forum Praktyków to wyjątkowe wydarzenie branżowe umożliwiające wymianę
wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. 

Konferencja EKOGMINA to wyjątkowe forum branżowe, które zostało stworzone jako platforma dla
ekspertów i praktyków do wymiany wiedzy i doświadczeń w branży wod-kan. Do dyskusji zapraszamy
przedstawicieli samorządów małych i średnich gmin, wodociągi, przedsiębiorców oraz wykonawców branży
sanitarnej. Aktywnie wsłuchujemy się również w głosy płynące ze świata nauki, by jeszcze skuteczniej
implementować nowoczesne rozwiązania. 

Piąta edycja EKOGMINY odbędzie się w Gdańsku, w dniach 15 – 16 września. Mottem przewodnim
naszego spotkania jest „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy”. Obecna sytuacja geopolityczna, a także
kryzys związany z zmianami klimatu w ciągu kolejnych lat będą stanowić wyzwanie nie tylko dla rządów ale
również dla samorządów i gmin. Dlatego na kwestię bezpieczeństwa ekologicznego chcemy spojrzeć z w kilku
wątkach.

W sesjach plenarnych poruszymy tematy związane z bezpieczeństwem i ochroną zasobów wodnych,
zmianami w zarządzaniu usługami wodno-kanalizacyjnymi, wynikającymi zarówno ze zmian geopolitycznych,
klimatycznych oraz technologicznych, bezpieczeństwem energetycznym i zagrożeniami dla infrastruktury
krytycznej.  Podejmiemy  dyskusję dotyczącą  gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w działalności wod-kan.
Nie zabraknie tematów związanych z podejściem gmin do zarządzania wodą, ściekami oraz osadami i
odpadami w obszarze zagadnień technologicznych, ekonomicznych oraz prawnych. Dyskutować będziemy o
obecnych i potrzebnych  kompetencjach gmin w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego ale
także podejmiemy temat sposobów skutecznego rozwoju gminy poprzez finansowania inwestycji w tym ich
pozyskiwania i wykorzystywania.

Oczywiście wzorem ubiegłych lat nie zabraknie trzech zróżnicowanych tematycznie sesji warsztatowych z
konkretnymi studiami przypadków i rozwiązaniami. 

Nowością tegorocznej EKOGMINY będzie pogłębiona debata ekspertów. 

Spotykamy się w Gdańsku, gdzie jak zawsze jest wyjątkowy klimat do dyskusji i wymiany wiedzy, ale chcemy
też, aby wartość merytoryczną naszej konferencji zaoferować jak najszerzej, dlaczego zdecydowaliśmy, że
sesja plenarna naszego wydarzenia będzie streamingowana bezpłatnie online.

Zapraszamy do Gdańska w dniach 15-16 września 2022.  



Jacek Falkowski, BIOPRO 

PROGRAM SESJI PLENARNYCH - 15 września
Lokalizacja: Hotel SADOVA, Gdańsk

8.00 - 9.00 Rejestracja Uczestników

9:00 - 9:30 Oficjalne rozpoczęcie Konferencji  

SESJA  1 - Ochrona i bezpieczeństwo zasobów wodnych
9:35 - 9:50 Aspekty bezpośredniej ochrony infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (bezpieczeństwo 
fizyczne i cyberbezieczeństwo) -  Magdalena Markiewicz, SAUR Polska
9:50 - 10:05 Zmiany w zarządzaniu dostępem do usług wodno-kanalizacyjnych w wyniku 
zagrożeń - dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
10:05 - 10:20 Bezpieczeństwo zasobów wody w warunkach ekstremalnych - Jurij Żerlicyn, dr 
hab. Wolodymyr Kobyliński (Charków)
10:20 - 10:50 Strefy ochronne ujęć wody - tereny ochrony bezpośrednie (TOB) i pośredniej (TOP) 
oraz analizy ryzyka - prof. Tomasz Heese, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
10:50 - 11:05 Alerty wodne. Ograniczenia w dostępności wody w gminie - jak temu zapobiegać? - 
dr Sebastian Szklarek, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii 
Nauk
11:05 - 11:20 Działanie rekultywacyjne na Zalewie Nowohuckim w celu pobudzenia terenów 
rekreacyjnych - Hubert Kasprzak, ZZM Kraków

11:35 - 12:00 Przerwa kawowa

SESJA 2 - GOZ w działalności wod-kan w aspekcie wodnym i energetycznym
12:05 - 12:15 Uwarunkowania prawne wykorzystania ścieków oczyszczonych w aspekcie 
dyrektywy - Paweł Pełka, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej; 
Ministerstwo Infrastruktury
12:15 - 12:30 Wykorzystanie ścieków w oczyszczalni jako wody technologiczne - prof. Krzysztof 
Czerwionka, Politechnika Gdańska
12:30 - 12:45 Wykorzystanie wód opadowych i ścieków oczyszczonych w gminie - dr inż. Ewa 
Wojciechowska
12:45 - 13:00 Modernizacja oczyszczalni ścieków w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na 
przykładzie inwestycji gminy Postomin - Ecol-Unicon
13:00 - 13:15 Kierunki zmian podejścia gmin do zarządzania osadami i odpadami biologicznymi 
- Marcin Chełstowski
13:15 - 13:30 Biogazownia jako efektywne wykorzystanie osadów po ściekowych - Mariusz 
Pyzowski, Prezes ZK Siemiatycze

13:40 - 14:50 Przerwa lunchowa
 



Bezpieczeństwo dostaw wody
Czas na energetykę rozproszoną
Edukacja klimatyczna jeszcze nigdy nie była tak ważna jak dziś!

 
SESJA 3 - Zarządzanie i uwarunkowania finansowo-prawne bezpieczeństwem 
ekologicznym gminy
14:55 - 15:10 Kompetencje gmin w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego - dr 
Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa Instytut Badawczy
15:10 - 15:25 Prawidłowe zarządzanie projektem mającym wpływ na środowisko naturalne w 
gminie - Prelegenta poznamy wkrótce!
15:25 - 15:40  Mechanizmy finansowania bezpieczeństwa energetycznego w małej i średniej 
gminie - Prelegenta poznamy wkrótce!
15:40 - 15:55 Finansowanie „zielonych inwestycji” – środki publiczne - Prelegenta poznamy 
wkrótce!
15:55 - 16:05 Edukacja - rozwój kompetencji w gminach - Prelegenta poznamy wkrótce!

16:05 - 16:30 Podsumowanie sesji plenarnych
Moderator: dr inż. Andrzej Staniszewski, BIOPRO

18:00 - MORSKIE ATRAKCJE
Pierwszy dzień konferencji zakończy się afterparty, które odbędzie się na statku 
stylizowanym na XVII – wieczny galeon, pływający pod polską banderą i który jest 
niewątpliwie jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych w Gdańsku.

DEBATA I PROGRAM SESJI WARSZTATOWYCH - 16 września
Lokalizacja: Qubus Hotel Gdańsk

WARSZTAT 1 - Jak przygotować dobry biznes plan dla zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego w gminie?

WARSZTAT 2 - Prawno – finansowy, czyli praktyczne informacje o możliwościach 
finansowania zamierzeń inwestycyjnych

WARSZTAT 3 - Zarządzanie wodą głębinową i powierzchniową (gra strategiczna)

Nowością tegorocznej EKOGMINY będzie rozbudowana i pogłębiona debata 
ekspertów pod hasłem „Gminy dla klimatu”. Nasi Eksperci debatować będą w trzech 
blokach tematycznych:

Do zobaczenia w Gdańsku!


