
 

Warsztaty szkoleniowe 

Analiza ryzyka  

dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych  

oraz  

Planów Bezpieczeństwa Wody  

 

27 marca 2020 r., Poznań 
 

Hotel IKAR***, ul. Kościuszki 118 
 

PROGRAM SZKOLENIA 

Od 9:30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna 

10:00  Otwarcie szkolenia 

10:05 – 11:30 

1. Identyfikacja zagadnień problemowych koniecznych do określenia  

w ramach wykonywania i wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wody oraz 

analizy ryzyka dla ujęć wód pitnych - podziemnych i powierzchniowych. 

2. Wymagania w zakresie wykonania analizy ryzyka dla ujęć wód pitnych. 

11:30 – 11:45 Przerwa na kawę 

11:45 – 13:45 

3. Wytyczne metodyczne, nowoczesne metody i narzędzia dla potrzeb realizacji 

analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych  

a) Określenie zasięgu obszaru spływu wód do ujęcia (OSW), 

b) Określenie zasięgu strefy zasobowej ujęcia (ograniczonej izochroną t=25 lat czasu 

przepływu wody w warstwie wodonośnej), 

c) Określenie zasięgu leja depresji studni ujęciowej, 

d) Określenie czasu przepływu wód przez strefę aeracji, 

e) Metodyka identyfikacji ognisk zanieczyszczeń dla wód podziemnych oraz oceny 

podatności (wrażliwości) zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenie, 

f) Szacowanie ryzyka dla ujęcia wód podziemnych – zadania praktyczne  

z wykorzystaniem dwóch metod szacowania podatności wód podziemnych na 

zanieczyszczenie, 

g) Projektowanie monitoringu osłonowego i ewentualnych działań ochronnych 

w rejonie ujęcia wód podziemnych. 

4. Wytyczne metodyczne, nowoczesne metody i narzędzia dla potrzeb 

realizacji planów bezpieczeństwa wody (PBW) 

a) Charakterystyka typowych systemów zaopatrzenia w wodę pitną z ujęć wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

b) Identyfikacja zagrożeń i analiza ryzyka w obrębie systemu ujmowania i dystrybucji 

wód do celów pitnych, 

c) Wytyczne dla potrzeb projektowania i wdrażania nowoczesnych systemów 

monitoringu operacyjnego. 

13:45 – 14:30 Obiad 

14:30 – 16:00 

5. Wytyczne metodyczne, nowoczesne metody i narzędzia dla potrzeb realizacji 

analizy ryzyka dla ujęć wód powierzchniowych 

a) Określenie zasięgu obszaru spływu wód do ujęcia (obszar zlewni), 

b) Metodyka identyfikacji ognisk zanieczyszczeń dla wód powierzchniowych ze względu 

na ich pochodzenie i wpływ/szkodliwość na jakość wód powierzchniowych, 

c) Określenie podatności wód powierzchniowych w zależności od czasu dopływu 

zanieczyszczeń do ujęcia i czasu reakcji w celu jego ochrony, 

d) Szacowanie ryzyka dla ujęcia wód powierzchniowych z tytułu dopływu 

zanieczyszczeń chemicznych i/lub organicznych. 

16:00 Zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów 

 

Organizator  zastrzega sobie możliwość zmian w programie 



PROWADZENIE 

 

 

dr hab. inż. Mariusz Czop - AGH w Krakowie. Członek Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów 

Polskich. Specjalista w zakresie hydrogeologii stosowanej i górniczej oraz hydrogeochemii, w tym  

w szczególności modelowania hydrogeologicznego i hydrogeochemicznego dla potrzeb remediacji 

środowiska wodnego oraz oczyszczania wód. Autor/współautor publikacji naukowych, a także 

kierownik oraz główny wykonawca projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych. 

Autor/współautor opracowań dla przemysłu w tym dla zakładów górniczych, energetycznych  

i wodociągowych oraz jednostek samorządowych. 

 

 

dr inż. Ewa Kret - AGH w Krakowie. Specjalistka w zakresie hydrogeologii stosowanej, skupiająca 
swoją działalność głównie na modelowaniu numerycznym przepływu wód podziemnych i migracji 
zanieczyszczeń w wodach podziemnych, a także na interpretacji danych hydrogeologicznych  
i hydrologicznych dla potrzeb prognozowania zmian środowiska wodnego. Autorka/współautorka 

publikacji naukowych. Główny wykonawca projektów naukowo-badawczych i badawczo-
rozwojowych, w tym międzynarodowych. Autorka/współautorka opracowań dla zakładów 
górniczych, energetycznych i wodociągowych oraz jednostek samorządowych. Prowadzi w Polsce  

i zagranicą profesjonalne szkolenia i warsztaty. 

IN 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 Organizatorem szkolenia jest GT Sp. z o.o., właściciel marki EkoSem oraz strony www.ekosem.pl,  

z siedzibą w Poznaniu 60-687, os. Stefana Batorego 14i, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000520324, NIP 9721251010 

 Cena za udział 1 osoby w szkoleniu wynosi: 

650 zł netto + 23% VAT = 799,50 zł brutto  
 

 Koszt szkolenia obejmuje: udział w warsztatach, autorskie materiały szkoleniowe, wyżywienie (serwis kawowy, 

obiad), certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 

 Miejsce szkolenia: Hotel IKAR***, ul. Kościuszki 118, www.hotelewam.pl. Przed hotelem znajduje się płatny 
parking monitorowany, koszt 3 zł/h lub 30 zł/dobę. 

 Formularz zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 16 marca 2020 r. na adres szkolenia@ekosem.pl.  

 Elektroniczny formularz zgłoszenia na szkolenie jest dostępny na stronie http://www.ekosem.pl/zapisy 

 Po wysłaniu formularza oczekujcie Państwo od nas e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. 

 Opłatę należy uregulować do dnia 20 marca 2020 r. na konto: ING PL 14 1050 1520 1000 0090 3043 2273,  

GT Sp. z o.o., os. Stefana Batorego 14i, 60-687 Poznań. Tytułem: 02/20, nazwisko uczestnika.  

Istnieje możliwość zapłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia z 14 dniowym terminem 

płatności. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z opłaty. 

 O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy powiadomić Organizatora e-mailem lub telefonicznie najpóźniej  

do 16 marca 2020 r. Zwrot wpłaty nastąpi w ciągu 7 dni.  

 Nie przysługuje zwrot wpłaty w przypadku zgłoszenia rezygnacji po ww. terminie lub nieprzybycia osoby 

zgłoszonej. 

 Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.  

W takim przypadku Jednostka zgłaszająca udział w szkoleniu otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty w ciągu  

7 dni od daty odwołania szkolenia. 

 Więcej informacji o szkoleniu pod numerem telefonu 500 377 755. 

ORGANIZATOR 

 

 

Właścicielem marki EkoSem 
jest 

GT Sp. z o.o. 

os. Stefana Batorego 14i 

60-687 Poznań 

www.ekosem.pl 

szkolenia@ekosem.pl 

 

 

 

 

tel. 500 377 755 

NIP: 9721251010,  

REGON: 302827177, KRS: 0000520324 

Numer konta: ING PL 14 1050 1520 1000 0090 3043 2273 
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