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Szanowny/a Pan/ Pani
Prezes / Dyrektor / Kierownik

Zaproszenie do udziału 
w VII Konferencji „Forum Komunalnego” 

Szanowni Państwo,
zgodnie  z  wcześniejszymi  zapowiedziami  już  w dniach  12-13  września  2019  roku  w
hotelu  „Mały  Rzym”  w  Sandomierzu  odbędzie  się  VII  Konferencja  „Forum
Komunalnego”  -  Stowarzyszenia  powołanego  przez  przedstawicieli  kadry  kierowniczej
jednostek komunalnych (zakładów budżetowych i spółek).

W ramach  Konferencji  przewidziane  jest  omówienie  wielu  tematów dotyczących  w
szczególności  efektywnego  wykorzystywania  nowoczesnej  infrastruktury  wodociągowej
oraz informatycznej w zarządzaniu przedsiębiorstwami wodociągowymi oraz komunalnymi.

W pierwszym dniu Konferencji zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:
1) „Budowa,  modernizacja  i  eksploatacja  oczyszczalni  –  na  co  zwrócić  uwagę  

w  technologii”  –  Maciej  Kita  zawodowy  technolog  od  wielu  lat  zajmujący  się
eksploatacją oczyszczalni ścieków o zróżnicowanej wielkości, kierownik rozruchu i
technolog  rozruchu  szeregu  oczyszczalni  (np.  Bielsko  Biała,  Częstochowa,
Krzeszowiece, Sosnowiec, Myszków, Strzegom, Środa Śląska, Nowogrodziec), mający
w  swoim  dorobku  szereg  projektów  modernizacji  oraz  doradztwo  w  eksploatacji
oczyszczalni  ścieków,  zarówno związanych z  układami ściekowymi (szczególnie  w
zakresie podwyższonego usuwania związków biogennych) jak i gospodarką osadową,
a  także  realizację  gospodarki  biogazowej  (w  ostatnich  latach  prace  z  komorami
fermentacyjnymi  np.  w  Raciborzu,  Bielsku  Białej,  Zabrzu,  Żywcu,  Zawierciu,
Krzeszowicach,  Strzegomiu),  również  z  wykorzystaniem  energii  odnawialnej  w
układach kogeneracji. 

2) „Nowa  perspektywa  finansowa –  priorytety  w  gospodarce  odpadami”  -  Hanna
Marliere. Dyrektor Zarządzająca Green Management Group Sp. z o.o.

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Od 10 lat związana z 
branżą gospodarki komunalnej. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i 
europejskiego prawa, konsultantka krajowych (PIGO) i międzynarodowych (EEB, ECN, 
FEAD) organizacji branżowych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej
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W drugim dniu Konferencji odbędą się szkolenia pt.: 

1) „Wpływ starzenia studni głębinowych na bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę” – 
dr inż. Krzysztof Polak  (Pracownia Geohydrauliki, Odwadniania i Gospodarki     
Wodnej  Akademii  Górniczo-Hutniczej  im.  Stanisława  Staszica  w  Krakowie)

2) „Informatyczny system diagnostyki i nadzoru nad eksploatacją 
    głębinowych ujęć wody” – dr inż. Krzysztof Polak

Każda  konferencja  Forum  cieszy  się  coraz  większym  zainteresowaniem  
i większą liczbą uczestników, na ubiegłorocznej konferencji w Sandomierzu gościliśmy
przedstawicieli zakładów komunalnych i spółek z kilku województw.

Liczymy, że ta również będzie owocna i zarówno część merytoryczna, jak również
integracyjna  spodoba  się  uczestnikom,  zwiększając  ich  zasób  wiedzy  o  nowoczesnych
rozwiązaniach technologiczno-organizacyjnych a także nowych rozwiązań prawnych.

Poniżej przedstawiamy dwudniową agendę konferencji, zachęcając do udziału w tym
przedsięwzięciu. 
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Program Konferencji:

12 września 2019 roku (czwartek):

9.30-10.00 – przyjazd uczestników (meldowanie się do pokoi ok. 13.30-14.00)

10.10-10.25 – powitanie uczestników przez Zarząd Forum Komunalnego

10.25-13.00 –  „Budowa, modernizacja i eksploatacja oczyszczalni – na co zwrócić uwagę  
w technologii” – Maciej Kita.

13.00 – 13.45 - obiad

13.45  –  14.30  –  „Nowa perspektywa finansowa –  priorytety  w gospodarce  odpadami”  -
Hanna Marliere.

14.30 – 17.00 – prezentacje firm

17.15 – 19.00 – niespodzianka

od 19.30 – uroczysta kolacja i wieczór integracyjny

13 września 2019 roku (piątek):

8.00 – 09.30  - śniadanie 

9.30 – 10.30 -  prezentacje firm

10.30 – 12.00 - „Wpływ starzenia studni głębinowych na bezpieczeństwo zaopatrzenia 
w wodę”
12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

12.15  –  13.45  –  „Informatyczny  system  diagnostyki  i  nadzoru  nad  eksploatacją  
głębinowych ujęć wody”

13.45 – 14.30 obiad

14.30 - pożegnanie uczestników.



Stowarzyszenie 
„FORUM KOMUNALNE”

ul. Małogoska 13 NIP: 9591973910
26-060 Chęciny REGON: 364762073

   e-mail: forumkomunalne@gmail.com KRS: 0000624369
nr rachunku bankowego Stowarzyszenia w BPS O/ Kielce: 59 1930 1800 2630 0625 8700 0001

W ramach opłaty za Konferencję organizatorzy zapewniają nocleg w 

2-osobowych pokojach w Hotelu „Mały Rzym”. 

W przypadku jeżeli ktoś chce nocleg w pokoju jednoosobowym (ograniczona ilość
miejsc)  prosimy  o  zgłaszanie  tego  organizatorom  Konferencji,  najpóźniej  do  dnia  23
sierpnia br. 

Dopłata do noclegu w pokoju 1-osobowym wynosi 100 zł. 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 23 sierpnia 2019 roku 

Koszt  udziału  w  konferencji  to  577,00  zł  za  osobę  (lub  677  zł  
w przypadku rezerwacji  pokoju 1-osobowego) płatne przelewem w ciągu 14 dni od
otrzymania faktury. 

Serdecznie zapraszamy

Wojciech Ziach – Prezes Zarządu „Forum Komunalnego” (tel. 784 027 762)

Andrzej Głogowski – Wiceprezes Zarządu „Forum Komunalnego” (tel. 794 387 169)

W załączeniu:

- formularz zgłoszenia na Konferencję.
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Formularz zgłoszeniowy 
na VII Konferencję „Forum Komunalnego”

-  Sandomierz 12-13.09.2019 r.

Zgłoszenia prosimy przesłać  e-mailem: forumkomunalne@gmail.com

I. Imię i nazwisko uczestnika:  

1) ……………………………………………………… - funkcja: …...................................................

2)………………………………………………………  - funkcja: …...................................................

3) ……………………………………………………… - funkcja: …...................................................

II. Dane do rachunku  jednostki zgłaszającej uczestnika:

1. Nazwa i adres zakładu pracy:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2.   Adres e-mail uczestnika:…………..…………………………...……………………………………………

3. Numer  telefonu i fax: ……………………………………………………………………………………

4. Nr NIP  podmiotu zgłaszającego: .…………………………………………………………………………

III . Opłata za szkolenie  uiszczona zostanie przelewem w ciągu 14 dni  od otrzymaniu faktury .                                       

szkolenie                                                                    -   577, 00 zł  x ……. osób = …………zł

opłata za pokój jednoosobowy                           -   100,00 zł  x …….  osób = ……..…...zł

oplata za przyjazd w dniu 30.01.2019              -   100,00 zł  x …….  osób = ……..…...zł  (kolacja, nocleg, śniadanie)

                                                                                    razem ...……………………………..zł

Podpisy osób zgłaszających uczestnika:

…................................................ …..................................................

Państwa dane zostaną umieszczone w bazie danych Stowarzyszenia „Forum Komunalne”. Będą one wykorzystane przez Stowarzyszenie
wyłącznie na potrzeby Konferencji.. Macie Państwo pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z naszej bazy.
Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o Konferencjach i szkoleniach „Forum Komunalnego” w rozumieniu
ust. z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. (Zgodnie
z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o     ochronie danych osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).  
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