
EKOGMINA 2023 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 dniu 30 marca 2023 roku oraz w Wejherowie w dniu
31.03.2023. 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. 
Drugiego dnia naszej konferencji zaprosimy Państwa na sesję Zarządzanie Odorami w Zakładzie Komunalnym,
która odbędzie się w Wejherowie w EKOFABRYCE. Atrakcją drugiego dnia, poza częścią merytoryczną będzie
również wizyta studyjna na terenie Ekofabryki.

Oczywiście nasza konferencjia nie mogłaby odbyć się bez Partnerów i Ekspertów, którym szczególnie już
dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.ekogmina.biopro.pl, aby dowiedzieć się, kto z nami
współtworzy to wydarzenie.

Zapraszamy do Gdańska  i Wejherowa w dniach 30 - 31 marca 2023 roku!

Rda Programowa  oraz  Zespół BIOPRO

Gdańsk, 30 - 31 marca



PROGRAM SESJI PLENARNYCH EKOGMINA 2023
 30 marca, Hotel SADOVA, Gdańsk

8.00 - 9.00     Rejestracja Uczestników

9:00 - 9:30     Oficjalne rozpoczęcie Konferencji  -  Jacek Falkowski, BIOPRO 

SESJA  1 - Ochrona i bezpieczeństwo zasobów wodnych

9:35 - 9:50      Zmiany w zarządzaniu dostępem do usług wodno-kanalizacyjnych w wyniku 
                         zagrożeń - dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
9:50 - 10:05    Bezpieczeństwo zasobów wody w warunkach ekstremalnych - Jurij Żerlicyn, 
                         dr hab. Wolodymyr Kobyliński, Ukraina, Charków
10:05 - 10:20  Strefy ochronne ujęć wody - tereny ochrony bezpośrednie i pośredniej oraz
                         analizy ryzyka - prof. Tomasz Heese, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
10:20 - 10:50  Alerty wodne. Ograniczenia w dostępności wody w gminie - jak temu zapobiegać? - 
                         dr Sebastian Szklarek, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
10:50 - 11:05  Działanie rekultywacyjne na Zalewie Nowohuckim w celu pobudzenia terenów
                         rekreacyjnych - Hubert Kacprzyk, ZZM Kraków
11:05 - 11:20  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Uni Europejskiej 2020/2184 
                         z 16.12.2020 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
                         Związki PFAS oraz ich usuwanie - Dariusz Wełna, Jacobi
11:20 - 11:35  ColiMinder - przełom w monitoringu jakości wody. Szybkie i w pełni automatyczne 
pomiary jakości mikrobiologicznej wody w trybie online, Wawrzyniec Pestka, ITScience

11:35 - 12:00  DEBATA: Bezpieczeństwo dostaw wody w obliczu kryzysów klimatycznego 
                         i geopolitycznego - moderator: Andrzej Staniszewski, BIOPRO

12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

SESJA 2 - GOZ w działalności wod-kan w aspekcie wodnym i energetycznym

12:35 - 12:50  Uwarunkowania prawne wykorzystania ścieków oczyszczonych w aspekcie
                         rozporządzenia UE 2020/741 - Mateusz Kamiński, Ministerstwo Infrastruktury
12:50 - 13:05  Wykorzystanie ścieków w oczyszczalni jako wody technologiczne - prof. Krzysztof
                         Czerwionka, Politechnika Gdańska
13:05 - 13:25  Wykorzystanie wód opadowych i ścieków oczyszczonych w gminie - dr inż. 
                         Ewa Wojciechowska
13:20 - 13:50  Czas na energetykę rozproszoną w Słupsku! - Andrzej Wójtowicz, Wodociągi Słupsk
13:50 - 14:05  Kierunki zmian podejścia gmin do zarządzania osadami i odpadami biologicznymi -
                         Marcin Chełkowski, Politechnika Krakowska
14:05 - 14:20  Biogazownia jako efektywne wykorzystanie osadów po ściekowych - Mariusz
                         Pyzowski, Prezes ZK Siemiatycze
14:20 - 14:45  DEBATA: Czas na energetykę rozproszoną w Gminach - moderator: Marcin
                         Chełkowski

14:45 - 15:30 Przerwa lunchowa
 



 
SESJA 3 - Zarządzanie i uwarunkowania finansowo-prawne bezpieczeństwem 
                ekologicznym gminy

15:35 - 15:50  Kompetencje gmin w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego
                          - dr Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa Instytut Badawczy
15:50 - 16:05  Finansowanie „zielonych inwestycji” – programy krajowe i nowe perspektywy
                         Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 - Rafał Weglarek, WFOŚIGW Gdańsk
16:05 - 16:20  Nie taki przetarg straszny – czyli jak w trakcie realizacji inwestycji radzić sobie z
                         błędami i brakami w dokumentacji przetargowej? - Wojciech Tomaszewski, Ecol-Unicon
16:05 - 16:20  Nowoczesne zarządzanie siecią w gminach - WRenata Woźniak-Vecchie, RetencjaPL
16:20 - 16:50 DEBATA: Wyzwania dla gminy w finansowaniu proekologicznych inwestycji -
                        moderator: Sylwia Mrozowska, Uniwersytet Gdański  

16.50 - 17.00  Podsumowanie sesji plenarnych - dr inż. Andrzej Staniszewski, BIOPRO

19:00 - 22:00 Kolacja w Hotelu Sadova

 EKOGMINA, 31 marca
Lokalizacja: EKOFABRYKA, Wejherowo

9:00 - 10:00 Przejazd do Wejherowa

SESJA 4 - Zarządzanie Odorami w Zakładzie Komunalnym

10:05 - 10:20  Otwarcie sesji czwartej i prezentacja Ekofabryki przez Andrzeja Gorczyckiego Prezesa
                         Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie
10:20 - 10:35  Monitoring automatyczny powietrza jako narzędzie do zarządzania jakością powietrza
                          - dr Michalina Bielawska ARMAG
10:35 - 10:50  Sposoby identyfikacji substancji chemicznych w powietrzu (elektroniczny nos) 
                         - dr inż. Tomasz Majchrzak Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska
10:50 - 11:05  Ograniczenie odorów poprzez zarządzanie segregacją odpadów - Andrzej Krzyśków,
                          proGEO
11:05 - 11:20  Jak zaprojektować skuteczną wentylację w Zakładzie Przetwarzania Odpadów - kierunki
                         projektowania wentylacji, odpylania, neutralizacji - Paweł Wodzyński, ProJet
11:20 - 11:35 Filtry mobilne i węgiel aktywny w oczyszczaniu biogazu i dezodoryzacji - Dariusz Wełna,
                         Jacobi
11:35 - 11:50 Nowoczesne technologie odpylania - Adrian Marcinkiewicz, Nederman
11:50 - 12:15 DEBATA: Czy należy bać się inwestycji związanych z oczyszczaniem powietrza?

12:15 - 13:15 WIZYTA STUDYJNA na terenie Ekofabryki Wejherowo

13:15 - 14:00 Lunch

14:00 - 15:00 Powrót do Gdańska


