
warsztaty 29 – 30 . XI. 2017  Hotel Zamek Gniew 

Patronat Naukowy 
Prof. Zygmunt Zander 

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego 

TechFood Practic     kontakt:  Marta Marjanowska        606 407 151        techfoodpractic@meler-mm.pl 

WODA – drogie czy tanie medium w przemyśle ? 
Konsekwencje nowego „Prawa wodnego” dla przemysłu spożywczego. 

 

 20 lipca br. Sejm przyjął nowelizację Ustawy „Prawo wodne”.  

Począwszy od stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe stawki za pobór wody 

z sieci miejskiej, jak i z ujęć własnych. Praktycznie w każdej gałęzi przemysłu 

spożywczego woda odgrywa znaczący udział bezpośrednio  

w produkcji i  utrzymaniu infrastruktury technicznej wpływając na koszt wyrobu. 

W jaki sposób zakłady przetwórcze poradzą sobie z dodatkową opłatą sięgającą 

nawet  70 groszy za każdy zużyty metr sześcienny wody? 

Podobnie  jest z odprowadzeniem ścieków z własnej oczyszczalni do wód 

powierzchniowych 

Gospodarka wodno – ściekowa staje się problemem …… 

Ale problemem do rozwiązania! 

Zapraszamy Państwa na warsztaty z zakresu optymalnego zużycia wody  

i jej recyrkulacji w zakładzie.  Przedstawione zostaną praktyczne przykłady 

oszczędności zużycia wody począwszy od jej ujęcia, poprzez produkcję,  

na oczyszczaniu ścieków kończąc. 

W jednym miejscu zgromadzeni zostaną eksperci z następujących dziedzin: 

 uzdatnianie wody, 
 technologie procesowe,  
 obiegi grzewcze i kotłownie, 
 układy chłodzenia, 
 oczyszczanie ścieków, 
 kogeneracja, 
 urządzenia, armatura, zbiorniki. 

 

Wszystkie te obszary wpływają na przelicznik zużytej wody na 1 kg produktu  
i wytworzonych ścieków.  Pośrednio także na energię elektryczną, cieplną  
i chłód, a więc media, za które trzeba zapłacić.  
 
Dla uczestników dostępne będą stanowiska konsultacyjne, na których eksperci 

wszechstronnie doradzą  jak rozwiązać problemy poszczególnych zakładów*.  

Kompleksowość warsztatów dopełnia obecność firmy BIG POL – Fundusze 

Pomocowe. Udzieli ona informacji odnośnie możliwych źródeł finansowania 

inwestycji oszczędzających media. 

Warsztaty TechFood Practic to obecnie jedyna w Polsce możliwość spotkania  

w jednym miejscu doświadczonych specjalistów oraz uzyskania praktycznych 

wskazówek do działania. 

Serdecznie zachęcamy! 

Zygmunt Zander 

Marta Marjanowska 

 
*Chcąc zarezerwować termin 30 min. konsultacji z ekspertami prosimy o wypełnienie załączonej ankiety. 
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RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW 

29 XI 2017 - środa 

12.30 – 13.00 Przyjazd gości  

13.00 – 14.00 Obiad powitalny i kwaterowanie 

14.00 – 16.00 PANEL  I  

 Powitanie uczestników i rozpoczęcie warsztatów – prof. Zygmunt Zander 
 Wprowadzenie dotyczące nowego „Prawa wodnego” – prof. Zygmunt Zander 
 Wykłady specjalistyczne nt. gospodarki wodno – ściekowej  

(uzdatnianie wody - MARCOR, woda w procesie produkcyjnym – TEWES BIS, 
oczyszczanie ścieków - SYMBIONA)  
 

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa oraz rozpoczęcie warsztatów na stanowiskach eksperckich  

16.30 – 18.00 PANEL II  

 Wykłady specjalistyczne nt. procesów wykorzystujących wodę do utrzymania 
infrastruktury technicznej  
(kotły wodne i parowe - BABCOCK, układy chłodzenia - COLDEX, kogeneracja – 
CES,  pompy – DeltaPTech). 

 Równolegle: warsztaty - konsultacje na stanowiskach eksperckich 
 

19.00 – 02.00 Uroczysta kolacja 

 

30 XI 2017 - czwartek 

08.00 – 08.45 Śniadanie 

09.00 – 11.00 PANEL  III  

 Wykłady specjalistyczne dot. urządzeń i armatury 
(wentylacja i klimatyzacja TEWES KLIMA, zbiorniki – WEBER, dezynfekcja – 
ECOLAB) 

 Prezentacja BIG POL – Fundusze Pomocowe. Możliwości pozyskania funduszy 
dla omawianych rozwiązań  
 

11.00 – 12.00 Przerwa kawowa 

Wymeldowanie z pokoi (dostępna przechowalnia bagażu)  

12.00 – 13.00 PANEL IV  

 Warsztaty - konsultacje na stanowiskach eksperckich,  
 Rozmowy na stoiskach firm wystawczych 
 Zakończenie warsztatów 

 

13.00 – 14.00 Obiad i wyjazd uczestników 

 


