
             
 

Strona 1 z 8 

SPRAWOZDANIE 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

W dniach 6 - 8 października 2021r. w Hotelu Perła Południa w Rytrze (Beskid Sądecki) odbyła się 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Infrastruktura Krytyczna Miast”. Przedsięwzięcie 

zostało zorganizowane po raz kolejny przez Spółkę Sądeckie Wodociągi z o.o. w Nowym Sączu. 

Celem II edycji Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, obejmujących systemy: wodociągów, kanalizacji, 

gazownictwa, energetyki oraz automatyki i teleinformatyki oraz szeroko rozumianej problematyki tzw. 

Inteligentnych miast w ujęciu międzynarodowym.  

II edycja Konferencji stanowiła kontynuację prezentacji współczesnych problemów technicznych, 

prawnych, ekonomicznych, projektowych, badawczych i eksploatacyjnych, jednocześnie umożliwiła 

prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań 

technicznych i technologicznych. Na poszczególnych sesjach konferencji zostały omówione 

zagadnienia, które łączy wspólny cel dotyczący roli i znaczenia funkcjonowania rozproszonej, 

złożonej infrastruktury krytycznej zabezpieczającej żywotne interesy gospodarki państwa i jego 

mieszkańców. Omawiana problematyka pozwoliła zidentyfikować wiele problemów i zagrożeń 

dotyczących infrastruktury krytycznej w aspektach zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Interdyscyplinarny charakter wymiany poglądów i doświadczeń miał pozytywny wymiar i nieocenioną 

wartość, umożliwił przedyskutowanie wielu kluczowych problemów, a także stanowił metodę 

wzajemnej edukacji dla wielu środowisk, począwszy od instytucji zarządzających i administrujących 

infrastrukturą krytyczną, poprzez środowiska naukowe, planistyczne, projektowe i wykonawcze, 

kończąc na instytucjach kontrolnych oraz strukturach rządowych i samorządowych systemu 

zarządzania kryzysowego. 

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:  
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Patronat Medialny: 

 

                  

                 
 

 

Komitet Honorowy Konferencji stanowili: 
JM Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej 

BIAŁKIEWICZ 
Rektor Politechniki Krakowskiej 

JM dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof.PWSZ Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 

JM Dr hab. Stanisław MAZUR, prof. UEK Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

JM Prof. dr hab. inż. Jerzy LIS Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

JM Dr hab. inż. Sylwester TABOR, prof. UR Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

JM Prof. dr. hab. inż. Krzysztofa ZAREMBA Rektor Politechniki Warszawskiej  

Łukasz SMÓŁKA Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 

Płk Konrad KOPROWSKI Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

Dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. PW  
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia 

Inżynierówi i Techników Sanitarnych  

Krzysztof DĄBROWSKI Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie 

Małgorzata DUMA-MICHALIK 
Prezes Oddziału w Krakowie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów 

i Techników Sanitarnych 

Tadeusz FRĄCZEK Prezes Zarządu Spółki „Sądeckie Wodociągi” w Nowym Sączu 

 

Radę Naukowo-Programową tworzyli: 

 
Dr hab. inż. Tomasz BERGEL, prof.UR Uniwersytet Rolniczy Kraków (PL) 

Dr hab. inż. Józef CIUŁA, prof.PWSZ PWSZ Nowy Sącz (PL) 

Prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI Politechnika Krakowska (PL) 

Dr hab. inż. Kazimierz DUZINKIEWICZ, 

prof.PG Politechnika Gdańska (PL) 

Dr hab. inż. Krzysztof GASKA Politechnika Śląska (PL), Sądeckie Wodociągi (PL) 

Dr  hab. inż. Agnieszka GENEROWICZ, prof.PK Politechnika Krakowska (PL) 

Prof. Beata GORCZYCA University of Manitoba (CDN) 

Prof. ing. Josef JABLONSKÝ, CSc University of  Economics in  Prague (CZ) 

Dr hab. inż. Grzegorz KACZOR, prof.UR Uniwersytet Rolniczy Kraków (PL) 

Prof. dr hab. inż. Antoni  KALUKIEWICZ Akademia Górniczo-Hutnicza  Kraków (PL) 

Dr hab. inż. Alicja KICIŃSKA, prof.AGH Akademia Górniczo-Hutnicza  Kraków (PL) 

Dr hab. inż. Dariusz KOWALSKI, prof.PL Politechnika Lubelska (PL) 

Dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof.PK Politechnika Krakowska (PL) 

Prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI Politechnika Warszawska (PL) 

Dr hab. Joanna KULCZYCKA, prof.AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,  PAN  Kraków (PL) 

Dr inż. Piotr MAŁKA  Akademia Górniczo-Hutnicza  Kraków (PL) 

Prof. dr hab. inż. Jan PAWEŁEK Uniwersytet Rolniczy Kraków (PL) 
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Dipl. Ing. Wolfgang PODEWILS WP Water Consulting (D) 

Dr hab. inż. Stanisław M. RYBICKI, prof.PK. Politechnika  Krakowska  (PL) 

Dr hab. Agata TYBURSKA Wyższa Szkoła Policji Szczytno (PL) 

Dr inż. Iwona WIEWIÓRSKA  Sądeckie Wodociągi (PL) 

Dr hab. inż. Krzysztof WITKOWSKI Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (PL) 

Prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-

MAKUŁA Politechnika Częstochowska (PL) 

Prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK PWSZ Nowy Sącz (PL) 

Dr inż. Tadeusz ŻABA Wodociągi Miasta Krakowa S. A., Politechnika Krakowska (PL) 

Spośród Członków Rady Naukowo-Programowej 2 osoby reprezentowało zagraniczne ośrodki 

naukowe. 

Komitet Organizacyjny Konferencji tworzyli Przedstawiciele Spółki Sądeckie Wodociągi 

w składzie:  

• Przewodniczący: mgr inż. Kazimierz Kudlik 

• Z-ca Przewodniczącego: mgr inż. Ewa Wysowska 

• Sekretarz: mgr inż. Jarosław Szarota 

• Członkowie:  

mgr Małgorzata Cygnarowicz 

inż. Dariusz Kosakowski 

mgr inż. Sławomir Zaryczny 

II. DANE STATYSTYCZNE 

Z uwagi na wciąż panujące uwarunkowania epidemiczne, II edycja Konferencji została zorganizowana 

w formie hybrydowej (stacjonarnie oraz on-line). 

Łącznie w Konferencji wzięło udział: 

• 98 uczestników stacjonarnych, w tym 31 Prelegentów (referaty oraz e-postery) 

• 16 uczestników zdalnych (on-line), w tym 10 Prelegentów (referaty oraz e-postery) 

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. W czasie Konferencji, mieliśmy okazję spotkać się w 

gronie Przedstawicieli Świata Nauki, Przedstawicieli jednostek samorządowych, Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Środowiska branżowego zarówno Firm 

dostarczających rozwiązania techniczne dla infrastruktury krytycznej jak i Przedstawicieli Operatorów 

tejże infrastruktury.  

Uczestnicy reprezentowali: 

1. Krajowe ośrodki naukowe (14): 

− Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 

− Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

− Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu 

− Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki w Krakowie 

− Politechnikę Śląską w Gliwicach 

− Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie 

− Politechnikę Warszawską 

− Politechnikę Częstochowską. 

Około 14% spośród uczestników stanowili Przedstawiciele Środowiska Nauki. 

2. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i komunalne (36 osób): 

− Katowickie Wodociągi S.A. 

− Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 

− Wodociągi Miasta Krakowa S.A.  

− Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie 
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− Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. 

− Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

− Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o. 

− Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Gorlicach 

− Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp z o.o. w Sokołowie Podlaskim. 

 

3. Przedsiębiorstwo gazownicze (2 osoby): 

− Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie 

 

4. Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne (2 osoby): 

− T-Mobile 

 

5. Firmy branżowe z kraju i zagranicy (29 osób): 

− Diehl Matering Sp. z o.o. (Złoty partner Konferencji)  

− Unisoft Sp. z o.o. (Złoty partner Konferencji) 

− Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o. (Srebrny partner Konferencji) 

− Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. (Srebrny partner Konferencji) 

− ASTOR Sp. z o.o.  

− Esri Polska Sp. z o.o. 

− Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. Sp. k. 

− Instalcompact Sp. z o.o.  

− Tigret Sp. z o.o. 

− WP Water Consulting (D) 

− ALS Poland Sp. z o.o. 

 

6. Jednostki samorządowe, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Polskie Fundusz Rozwoju oraz 

pozostałe niewymienione jednostki (15 osób): 

− Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 

− Polski Fundusz Rozwoju 

− Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego 

− Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz 

− Urząd Gminy Nawojowa 

− Urząd Gminy Korzenna 

− Urząd Gminy Kamionka Wielka. 

 

W czasie obrad Konferencji wygłoszonych zostało 47 wystąpienia w tym: 

− 33 wystąpień referatowych (z czego 8 w formie zdalnej) 

− 8 wystąpień w czasie sesji e-posterowej (z czego 3 w formie zdalnej) 

− 6 referatów promocyjnych i tematycznych firm branżowych (z czego 1 w formie zdalnej). 

 

 

Poszczególne sesje plenarne podejmowały następujące zagadnienia i problemy bezpieczeństwa 

infrastruktury krytycznej: 

• bezpieczeństwo i zarządzenie infrastrukturą krytyczną miast, w tym infrastrukturą 

teleinformatyczną, wod-kan, energetyczną i gazową 

• prace badawcze i dobre praktyki dla bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej 

• elementy bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury deszczowej, wod-kan oraz 

teleinformatycznej 

• nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej 

• monitoring infrastruktury krytycznej,  nowe cele i możliwości wsparcia 

• bezpieczeństwo odpadowe i współczesne zagrożenia infrastruktury komunalnej 
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Dodatkowo, w czasie Konferencji zorganizowano warsztaty szkoleniowe: 

• „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w komunalnych systemach sterujących procesami 

technologicznymi" 

Organizator: ASTOR, Kraków 

W ramach warsztatów zorganizowany został pokaz przykładowych układów sterujących 

procesami technologicznymi wykorzystujących systemy wysokiej dostępności, redundancje 

(podwojenia kluczowych elementów), gorącą rezerwacje, bezuderzeniowe przełączania 

pomiędzy systemami w przypadku awarii. Omówione zostały zagadnienia związane z 

cyberbezpieczeństwem układów sterujących (sterowniki PLC, panele operatorskie itp.) pod 

kątem możliwych zmian i ingerencji osób nieautoryzowanych. 

W warsztatach wzięło udział:  16 uczestników Konferencji, w tym 2 prowadzących warsztaty. 

 

• „Pozyskiwanie danych w terenie, analiza oraz badanie trendów w oparciu o dane 

przestrzenne” 

Organizator: Esri Polska Sp. z o.o. 

Podczas spotkania zaprezentowany został proces zbierania danych w terenie. Uczestnicy 

dowiedzieli się jak samodzielnie przygotować i skonfigurować narzędzie, umożliwiające 

prowadzenie i koordynację pracy ekip terenowych oraz w jaki sposób można udostępnić 

narzędzie dla osób w terenie, by pozyskiwane dane były dostępne w czasie rzeczywistym.  

W drugiej części spotkania zostało przedstawione narzędzie umożliwiające przeprowadzanie 

analiz w oparciu o narzędzia i funkcje statystyczne.  

W warsztatach wzięło udział:  12  uczestników Konferencji, w tym prowadzący warsztaty. 

 

• „Wykorzystanie Inżynierii Systemów Opartej na Modelach (MBSE) do radzenia sobie 

z typowymi wyzwaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem w projektowaniu wbudowanych 

systemów sterowania” 

Organizator: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k., Kraków 

W czasie warsztatów przedstawiono w jaki sposób można wykorzystać metodologię 

projektowania w oparciu o modele (ang. Model-Based Design, MBD) tak aby osiągnąć 

odpowiedni poziom bezpieczeństwa na wszystkich etapach cyklu życia systemu, omówiono 

standardy bezpieczeństwa i ich wpływ na jakość funkcjonalną infrastruktury, korzyści z 

inżynierii opartej na modelach w kontekście identyfikacji ryzyka i oceny oraz przykłady 

wykorzystania metodologii Model-Based Design (MBD/MBSE) w celu wdrażania 

bezpieczniejszych systemów i utrzymania ich po produkcji. 

W warsztatach wzięło udział:  11  uczestników Konferencji, w tym prowadzący warsztaty. 

 

 

 

III. PRZEBIEG OBRAD KONFERENCJI 

6 października 2021r.  Prezes Spółki Sądeckie Wodociągi z o.o. – Pan Tadeusz Frączek powitał 

zgromadzonych oraz dokonał uroczystego otwarcia II Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”. 

Następnie słowo wstępu wygłosiła Pani Prorektor PWSZ w Nowym Sączu – dr Halina Potok, 

podkreślając potrzebę budowania wzajemnej współpracy pomiędzy nauką i gospodarką na rzecz 

bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.  

Moderatorami Konferencji byli: Pani Małgorzata Cygnarowicz oraz Pan Aleksander Bembenik 

(Sądeckie Wodociągi).  

W czasie pierwszej sesja plenarnej, prowadzonej przez Pana dr hab. inż. Józefa Ciułę, prof. PWSZ 

(PWSZ w Nowym Sączu) oraz Panią dr hab. inż. Alicję Kicińską, prof. AGH (Akademia Górniczo-

Hutnicza w Krakowie), dotyczącej bezpieczeństwa i zarządzenia infrastrukturą krytyczną miast, 

wygłoszono 6 referatów odnoszących się do problemów wzajemnych zależności pomiędzy 
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poszczególnymi systemami infrastruktury kluczowej (Pani dr hab. Agata Tyburska, Wyższa Szkoła 

Policji w Szczytnie) i wpływu czynnika ludzkiego jakim jest dojrzałość operatorów infrastruktury 

krytycznej na ciągłość świadczonych usług (Pan Piotr Szufnara, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa). 

Zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwach wod-kan omówił Pan Wojciech Gębski (Unisoft Sp. z 

o.o.), a Pan Maciej Krwawnik (Diehl Metering Sp. z o.o.) zaprezentował najnowsze rozwiązania w 

zakresie poprawy bilansowania sieci wodociągowej. W formie zdalnej zostały zaprezentowane dwa 

referaty: Pani dr inż. Agata Dąbal (Politechnika Rzeszowska) omówiła ewolucję ochrony prawnej 

zasobów i ujęć wody w Polsce oraz Pan prof. Josef Jablonský (Department of Econometrics Faculty 

of Informatics and Statistics Prague University of Economics and Business) przedstawił referat pt. 

„Recalculation of social progress index by mcdm and dea models”.  

 

Kolejny blok tematyczny prowadzony był przez Panią dr hab. Agatę Tyburską (Wyższa Szkoła 

Policji w Szczytnie) oraz Panią Anetę Pecynę-Doktór (Unisoft Sp. z o.o.) i ukierunkowany był na 

tematy dotyczące bezpieczeństwa i zarządzenia infrastrukturą teleinformatyczną, wod-kan, 

energetyczną i gazową.  W czasie sesji zostało zaprezentowane wystąpienie m.in. Przedstawiciela 

firmy T-Mobile dotyczące wyzwań dostosowania podmiotów wchodzących w skład sytemu organizacji 

krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Pan Dominik Staśko (Polska Spółka Gazownictwa sp. z 

o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie) zaprezentował w swoim referacie przykład procedury 

usunięcia awarii gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 do jakiego doszło w miejscowości Klikuszowa 

jako przykład ciągłości realizacji usługi kluczowej, do jakiej niewątpliwie należą dostawy gazu. 

Uczestnicy Konferencji mieli okazję zapoznać się z procedurami ochrony infrastruktury krytycznej na 

przykładzie niemieckiej gospodarki wodnej, jakie zaprezentował Pan Wolfgang Podewils (WP Water 

Consulting, Niemcy), z założeniami oraz doborem rozwiązań informatycznych i sprzętowych dla 

inteligentnej infrastruktury sieci wodociągowej systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (dr Piotr 

Małka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz przykładem odnawialnych źródeł energii 

jako elementów bezpieczeństwa energetycznego inteligentnych miast (dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. 

PWSZ w Nowym Sączu). W czasie I dnia Konferencji zaprezentowano łącznie 11 wystąpień.  

 

7 października 2021r., chętni uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi aspektami 

bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w komunalnych systemach sterujących procesami 

technologicznymi w formie warsztatów firmy ASTOR. 

Obrady drugiego dnia Konferencji rozpoczęto sesją e-posterową, w czasie której przedstawiono 

szereg ciekawych prac badawczych i dobrych praktyk dla bezpieczeństwa funkcjonowania 

infrastruktury krytycznej. Sesję poprowadzili:  Pan dr inż. Tadeusz Żaba (Politechnika Krakowska, 

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.) oraz Pani prof. dr hab. inż. Jadwiga Królikowska (Politechnika 

Krakowska).  

Po zakończonej sesji posterowej, płynnie przystąpiono do kolejnych wystąpień plenarnych. W czasie 

sesji zaprezentowane zostały wystąpienia nt. pewności i rzetelności badań naukowych (Pani dr hab. 

inż. Alicję Kicińską, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), strategii odzysku wody 

pitnej ze ścieków (Pani Anna Rytel, Polimex Budownictwo GK Polimex Mostostal), praktycznych 

aplikacji stosowania systemu Microtox dla zachowania bezpieczeństwa epidemicznego i 

toksykologicznego (Pan Grzegorz Piętowski, Tigret Sp. z o.o.). Zagrożenia środowiskowe wynikające 

z obecności pozostałości wybranych farmaceutyków i mikroplastików w wodzie zaprezentowała Pani 

dr inż. Iwona Wiewiórska (Sądeckie Wodociągi).  

Po dyskusji i zakończeniu obrad chętni uczestnicy wzięli udział w warsztatach na temat pozyskiwania 

danych w terenie, analiza oraz badanie trendów w oparciu o dane przestrzenne prowadzonego przez 

firmę ESRI Polska Sp. z o.o. Dla pozostałych uczestników Konferencji dzięki uprzejmości 

Przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa została zorganizowana wycieczka techniczna do stacji 

gazowej zlokalizowanej nieopodal hotelu. Wycieczka cieszyła się dużym zainteresowaniem, a Pan 

Dominik Staśko (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie) 

ciekawie omówił najnowsze rozwiązania techniczne wdrożone w stacji.  
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IV sesję plenarną, pt.: Elementy bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury deszczowej, wod-kan 

oraz teleinformatycznej prowadzili: Pani dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK (Politechnika 

Krakowska) i Pan dr inż. Piotr Małka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). W czasie obrad 

Pani prof. dr hab. inż. Jadwiga Królikowska (Politechnika Krakowska) zaprezentowała referat 

dotyczący elementów bezpieczeństwa funkcjonowania kanalizacji deszczowej. Następnie Pan Adam 

Paturej (Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego) omówił rozwiązania jak mierzyć 

cyberbezpieczeństwo i niezawodność z punktu widzenia inżyniera i technika, a jak nim zarządzać z 

punktu widzenia dyrektora bądź menedżera? perspektywy w sektorze wodno-kanalizacyjnym, a Pani dr 

hab. Agata Tyburska (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) wraz z Panem dr inż. Zbigniewem 

Wawrzyniakiem (Politechnika Warszawska) zaprezentowali wyniki projektu badawczego 

dotyczącego wykorzystania mobilnego punktu dystrybucyjnego infrastruktury teleinformatycznej 

(MPDIT) do zabezpieczania infrastruktury kluczowej miasta.  

W czasie kolejnej (V) sesji plenarnej przedstawiono nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa 

funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Sesję poprowadzili: Pani prof. dr hab. inż. Maria 

Włodarczyk-Makuła (Politechnika Częstochowska) wraz z Panem dr hab. inż. Krzysztofem Gaską 

(Politechnika Śląska w Gliwicach, Sądeckie Wodociągi w Nowym Sączu). W czasie wystąpień 

zaprezentowano rozwiązania służące synergii systemów ERP i GIS na przykładzie wdrożenia 

w Sądeckich Wodociągach (Pani Gabriela Osika i Pan Wojciech Gębski, Unisoft Sp. z o.o.), 

nowoczesne systemy z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowej i kanalizacji (Pan Tomasz Fusek - 

Saint-Gobain PAM), systemy służące ograniczaniu strat wody – Hawle Duofit i Hawle S.Cap (Pan 

Grabski Marek, Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.) oraz systemy GIS w zarządzaniu siecią 

wod-kan (Pan Dominik Góralczyk, Esri Polska Sp. z o.o.). Pan Józef Karda zaprezentował własną, 

opatentowaną propozycję rozwiązania problemu zapadniętych włazów kanałowych a bezpieczeństwo 

ruchu.  

Po przerwie, przystąpiono do obrad VI sesji plenarnej dotyczącej monitoringu infrastruktury 

krytycznej,  nowych celów i możliwości wsparcia. Prowadzącymi obrady byli:  Pani dr hab. inż. 

Alicja Kicińska, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz Pan dr hab. inż. 

Tomasz Bergel, prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Zaprezentowane wystąpienia 

dotyczyły aspektów problematyki największych wyzwań inwestycyjnych samorządów i możliwości 

wsparcia ze strony PFR (Pan Marcin Borek, PFR), istotności doboru stali nierdzewnej w budowie 

stacji uzdatniania wody (Pan Dawid Kuta, Instalcompact Sp. z o. o., Instalcompact Ltd.), zapewnienia 

ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków w okresie pandemii (Pan dr inż. Tadeusz Żaba, Politechnika 

Krakowska, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.). Pani Izabela Małota (Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.)  zaprezentowała platformę IOT wdrożoną 

w przedsiębiorstwie do monitoringu danych i pracy sieci, jako kluczowa technologia zwiększająca 

bezpieczeństwo i obniżająca koszty zarządzania, a Pan Grzegorz Górka (Sądeckie Wodociągi) 

przedstawił zastosowanie systemów zdalnego odczytu wodomierzy w minimalizacji strat wody na 

przykładzie spółki Sądeckie Wodociągi. W formie wystąpienia zdalnego Pani Katarzyna Grąz 

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) zaprezentowała referat pt. Od odpadów do 

nanocząstek.  

Drugi dzień intensywnych obrad zakończyła uroczysta kolacja bankietowa, w czasie której zostały 

wręczone pamiątkowe certyfikaty Złotego Partnera Konferencji firmom: Unisoft Sp. z o.o. i Diehl 

Metering Sp. z o.o. oraz Srebrnego Partnera Konferencji firmom: Saint-Gobain PAM i Fabryce 

Armatury Hawle Spółka z o.o.  

Ostatnia sesja plenarna (VII) Konferencji odbyła się w piątek, 8 października 2021r. i dotyczyła 

bezpieczeństwa odpadowego i współczesnych zagrożeń infrastruktury komunalnej. Sesję poprowadzili 

Pan dr hab. inż. Krzysztof Gaska (Politechnika Śląska w Gliwicach, Sądeckie Wodociągi w Nowym 

Sączu) i Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak (PWSZ w Nowym Sączu). W czasie obrad zostały 

zaprezentowane on-line wystąpienia odnoszące się do problemów zawartości chlorków w odpadach z 

czyszczenia ulic i ich potencjalnego wpływu na środowisko naturalne (Pani Anna Gronba-Chyła, 



             
 

Strona 8 z 8 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), współczesnych zagrożeń dla obiektów infrastruktury 

krytycznej (Pani Emilia Basta i Pani Katarzyna Dyrek, PWSZ w Nowym Sączu) oraz 

mikroplastików w kompostach przydomowych jako bariery rozwoju GOZ (Pani Katarzyna Grąz, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Jako ostatni referat zostało zaprezentowane 

rozwiązanie wykorzystania krystalografii rentgenowskiej do oceny ryzyka zanieczyszczenia wody 

pitnej wybranymi metalami, które zreferował Pan dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki (Politechnika 

Krakowska).  

Po zakończonej dyskusji, Pan Prezes Zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi Tadeusz Frączek dokonał 

podsumowania 3-dniowych obrad, podziękował zgromadzonym za udział, uroczyście zamknął 

Konferencję oraz zapowiedzieli przygotowanie kolejnych edycji Konferencji w cyklu dwuletnim.  

Między poszczególnymi sesjami plenarnymi, Uczestnicy Konferencji mieli okazję zapoznać się 

z rozwiązaniami technicznymi firm branżowych prezentujących swoje produkty na stanowiskach 

wystawienniczych.  

PODSUMOWANIE  

Prezentowane wystąpienia cechowały się różnorodnością podejmowanych problemów, 

co odzwierciedliło złożoność problematyki bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Poszczególne 

sesje plenarne cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ożywione dyskusje przenosiły się do rozmów w 

kuluarach.   

W trakcie obrad podkreślono, iż zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, niesie za sobą 

ogromne znaczenie zarówno w kontekście bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi jak i funkcjonowania 

ekosystemów wodnych, środowiska wodno-gruntowego oraz racjonalnego wykorzystania zasobów, a 

pojawiające się coraz nowsze wyzwania w tym zmiany przepisów prawnych wymuszają konieczność 

zacieśniania relacji i współpracy między eksploratorami obiektów krytycznych oraz środowiskiem 

naukowym.  

Odzew środowiska naukowego i branżowego na podejmowaną tematykę potwierdził jej ogromne 

znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi 

za infrastrukturę krytyczną oraz potrzeby w tym zakresie w tym poszukiwanie nowych innowacyjnych 

rozwiązań. Organizatorzy wyrażają nadzieję na czynny udział w kolejnych edycjach Konferencji 

Przedstawicieli środowiska branżowego: wodociągów i kanalizacji, energetyki, gazownictwa 

oraz teleinformatyki.  

 

Relacja fotograficzna z Konferencji na stronie internetowej wydarzenia pod adresem: 

http://www.infrastrukturakrytyczna.com.pl/Aktualnosci 
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