Program imprezy

WOD-KAN-EKO 2018
Dzień 1 - Wtorek, 13 listopada 2018
17:00 21:00

KOLACJA, SPOTKANIE INTEGRACYJNE

19:00

TURNIEJ BOWLINGOWY

Dzień 2 - Środa, 14 listopada 2018
08:00 08:00

Rejestracja

08:00

Zagospodarowanie stoisk

09:45

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
Adam Grzeszczuk – Prezes Zarządu BMP, wydawcy m.in. czasopisma „Kierunek Wod-Kan” i portalu
kierunekWODKAN.pl
Radosław Łuczak – Prezes Zarządu Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.

10:15

SESJA WPROWADZAJĄCA – JAK MA WYGLĄDAĆ: WODKAN PRZYSZŁOŚCI?
Tematyka:
• w trosce o przyszłe pokolenia
• ekologiczne rozwiązania w branży wodkan
• gospodarka w obiegu zamkniętym
• racjonalne gospodarowanie wodą

11:30 12:10

Przerwa na przejście do sal i rozmowy przy stoiskach

12:10

KONFERENCJA ZARZĄDZANIE W WODKANIE KONFERENCJA TECHNICZNIE O WODKANIE
PANEL I: Jak ma wyglądać: ZARZĄDZANIE
PANEL II: Jak ma wyglądać: BUDOWA,
MAJĄTKIEM?
MODERNIZACJE, UTRZYMANIE SIECI
WOD-KAN
Tematyka:
• koszty bieżącej eksploatacji systemów wodkan
• systemy monitoringu
• straty wody i ich detekcja
• dobór materiałów
• systemy hydrauliczne

13:50 14:50

Obiad

Tematyka:
• zarządzanie potencjałem urządzeń
• systemy wspomagające zarządzanie
majątkiem
• ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem w
przedsiębiorstwie wodociągowym
• inwestycje w nowej rzeczywistości prawnej
• polityka remontowa

14:50

KONFERENCJA ZARZĄDZANIE W WODKANIE
PANEL III: Jak ma wyglądać: ZARZĄDZANIE
ENERGIĄ?

KONFERENCJA TECHNICZNIE O WODKANIE
PANEL IV: Jak ma wyglądać: UTRZYMANIE
RUCHU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODKAN

Tematyka:
• optymalizacja pracy urządzeń
• nowoczesne rozwiązania i technologie
• zapobieganie awariom
• remonty

Tematyka:
• kogeneracja
• klastry energetyczne
• samowystarczalność energetyczna w zakresie
en. elektrycznej i cieplnej
• zwiększanie efektywności energetycznej
• białe certyfikaty

16:15 16:55

Przerwa kawowa i rozmowy przy stoiskach

16:55 18:25

DEBATA
MISJA: wodkan przyszłości
MODERATOR: Radosław Łuczak - Prezes Zarządu Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
Tematyka:
• Czym cechować powinno się przedsiębiorstwo wodkan jutra?
• źródła finansowania inwestycji w branży wod-kan - jak nie środki unijne to co?
• przyszłość branży wodk-kan = interdysyplinarność?
• optymalizacja ksztów utrzymania przedsiębiorstw
• Gospodarka Obiegu Zamkniętego to cel?
• Cyfrowy klient wodociągów – czy przedsiębiorstwa są na to gotowe? (dane na smartfonie,
zabezpieczenie danych, digitalizacja, nowoczesne rozwiązania, jak dotrzeć do klienta)
• Nowa rzeczywistość prawna – przepisy, taryfy a inwestycje

18:15

INTEGRACYJA PRZY STOISKACH

20:00 24:00

KOLACJA, SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Dzień 3 - Czwartek, 15 listopada 2018
08:00 09:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania, wykwaterowanie

09:00

KONFERENCJA WODA
PANEL V: Jak wyglądają: ROZWIĄZANIA
JUTRA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODKAN?

KONFERENCJA ŚCIEKI
PANEL VI: Jak: MNIEJ ODDZIAŁYWAĆ NA
OTOCZENIE?

Tematyka:
• jakość wody
• plany bezpieczeństwa wody
• systemy wczesnego ostrzegania o zmianie
jakości wody
• uzdatnianie wody: w poszukiwaniu
oszczędności
• optymalizacja procesu i pracy obiektu i
urządzeń

Tematyka:
• jakość wody
• plany bezpieczeństwa wody
• systemy wczesnego ostrzegania o zmianie
jakości wody
• uzdatnianie wody: w poszukiwaniu
oszczędności
• optymalizacja procesu i pracy obiektu i
urządzeń

10:40 11:30

Przerwa kawowa i rozmowy przy stoiskach

11:30 11:30

DEBATA
Konsolidacja, współpraca czy bycie „zosią samosią”? Na co postawić?
Tematyka:
• Współpraca? W jakim zakresie? Z kim?
• Jak wykorzystać współpracę między przedsiębiorstwami w zakresie B&R?
• Konsolidacja? Na jaki model postawić?
• W jakich sytuacjach opłaca się bycie „Zosią samosią”?
• Od koordynacji działań inwestycyjnych, przez współpracę, do kooperacji, która stanie się
zaczątkiem konsolidacji - jak sprawnie przejść tę drogę?

13:00

Zakończenie kongresu

13:10 14:00

Obiad

13:15

Demontaż stoisk

14:30

Wycieczka Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

