
4 października 2022  |  Warsztaty DHI Polska / Workshops
IV Ogólnopolska Konferencja  Użytkowników MIKE
MODELOWANIE – ENERGIA – ŚRODOWISKO

Koszt 900 zł
Cena uwzględnia udział w warsztatach + nocleg z 4/5 p aździernika.
Warsztaty odbędą się w godzinach 14:00 - 19:00 (w tym przerwa na lunch i kolacja na zakończenie spotkania).

* Warsztaty na komputerze udostępnionym przez DHI Polska 
(zapewniamy 14 dniową licencję szkoleniową oprogramowania).

DHI Polska zastrzega możliwość odwołania warsztatów przy 
niewystarczającej liczbie osób.

Oprogramowanie MIKE – optymalizacja procesów w celu ograniczenia 
kosztów eksploatacyjnych oraz narzędzie do oceny i optymalizacji strat wody.

TEMAT:



Czas / Time Temat / Subject Prelegent / Speaker

14:10 - 15:30 Obiad / Lunch

15:30 - 15:50 Kontrola przepływu ścieków w czasie 
rzeczywistym z wykorzystaniem systemu 
Future City Flow / Real-time control 
of wastewater flow using the Future City
Flow system

Dennis Jursic 
Wanninger  
DHI Szwecja
[język angielski 
+ tłumaczenie]

15:50 - 16:10 Optymalizacja kosztów produkcji w 
przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji 
- możliwości i wyzwania w dobie aktualnej 
sytuacji gospodarczej / Optimization of 
production costs in a water supply and sewage 
enterprise - opportunities and challenges 
in the current economic situation

Cecylia 
Pietraszewska, 
Ryszard Pionk 
PEWiK Gdynia
[język polski]

16:10 - 16:30 Proces przygotowywania danych dla 
modelowania sieci wodociągowej w 
oprogramowaniau MIKE+ / Data preparation 
process for water supply network modeling 
in MIKE+ software

Piotr Cienin 
MWiK Bydgoszcz
[język polski]

16:30 - 16:50 System wspierający zarządzanie zasobami 

wodnymi w czasie suszy / System to support 

water resources management during drought

Jan Kwiatkowski 

DHI Denmark

[język polski]

16:50 - 17:10 Podsumowanie pierwszego dnia
konferencji / Conference - summary of the day

17:10 - 18:00 Czas wolny, zameldowanie / Free time, check in

18:00 - 20:00 Zajęcia integracyjne / Team building – city games

20:00 - 20:30 Czas wolny / Free time

20:30 - 04:00 Kolacja grillowa, kręgle, DJ /
Barbecue, bowling, DJ

Czas / Time Temat / Subject Prelegent / Speaker

11:00 -12:00 Przyjazd gości / Arrival of guests

12:00 - 12:30 Otwarcie Konferencji /Opening

12:30 - 12:50 DHI - co nowego w 2022 roku? / 
DHI – what’s new in 2022?

Maciej Korona
DHI Polska
[język polski]

12:50 - 13:10 Digitalizacja branży wodnej na przykładach 
duńskich przedsiębiorstw wodociągowych 
/ Water digitalization - examples from the 
Danish Utilities

Thor Danielsen
Sector Expert WTA EU 
Ambasada Królestwa 
Danii
[język angielski
+ tłumaczenie ]

13:10 - 13:30 Optymalizacja projektowania pompowni 
z uwagi na koszty energetyczne tłoczenia na 
przykładzie wdrożeń w WMK S.A. w Krakowie 
/ Optimization of pumping station design 
in view of energy costs of pressing on the 
example of implementations at WMK S.A. 
in Cracow

Marcin Glixelli 
Wodociągi Miasta
Krakowa
[język polski]

13:30 - 13:50 Zasady, przykłady i zalety sterowania 
predykcyjnego opartego na modelu (MPC) 
w aplikacjach wodnych (Luksemburg) 
i ściekowych (Szwajcaria) / Principles, 
examples and advantages of Model 
Based Predictive Control (MPC) in Water 
(Luxembourg) and Wastewater (Switzerland) 
applications

Alex Cornelissen
RTC4Water
[język angielski
+ tłumaczenie ]

13:50 - 14:10 Nowoczesne metody zarządzania siecią 
kanalizacyjną w mieście Katowice/ Modern 
methods of sewage network management 
in the city of Katowice

Mariusz Słaboń
Katowickie Inwestycje 
S.A.
[język polski]

5.10.2022  |  Dzień pierwszy konferencji / First day of conference
IV Ogólnopolska Konferencja  Użytkowników MIKE
MODELOWANIE – ENERGIA – ŚRODOWISKO



Czas / Time Temat / Subject Prelegent / Speaker

12:40 - 13:00 Modelowanie hałasu podwodnego na morzu 

– Praktyczne przykłady wykorzystania MIKE 

UAS / Modelling of underwater noise at sea – 

Practical examples of using MIKE UAS.

Klaudyna Świstun

RWE Offshore Wind

Poland sp. z o.o.

[język polski]

13:00 - 13:20 Pilotażowe wdrożenie modelu 

hydraulicznego dla sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej w AQUA S.A. w Bielsku-Białej / 

Pilot implementation of a hydraulic model for 

the water supply and sewage network at AQUA 

S.A. in Bielsko-Biala

Piotr Pucek

AQUA S.A.

[język polski]

13:20 - 13:40 Weryfikacja dokładności pomiarów przez 

przepływomierze bezkontaktowe w 

kanalizacji grawitacyjnej / Verification of the 

accuracy of measurements by non-contact 

flowmeters in gravity sewage

Michał Mrozowski 

PM Ecology

[język polski]

13:40 - 14:00 Współpraca z uczelniami oraz konsultantami. 

DHI globalnie / Cooperation with Universities 

and Consultants. What do we do worldwide?

Joanna Pięta
DHI Polska
[język polski]

14:00 - 14:20 Podsumowanie konferencji / 

Summary of the Conference

14:20 - 15:10 Lunch

Czas / Time Temat / Subject Prelegent / Speaker

8:00 - 9:30 Śniadanie / Breakfast

9:30 - 10:00 Wymeldowanie / Check out

10:00 - 11:00 Webinarium na żywo – Gdynia, część II – 

„Rozproszone systemy informatyczne jako 

narzędzia wspierające procesy decyzyjne 

i analityczne.” / Live webinar – Gdynia, Part II 

– „Distributed information systems as a tool 

to support analytical and decision-making 

processes”

Michał Smoleński

PEWiK Gdynia

[język polski]

11:00 - 11:30 Wyzwania w modelowaniu potoków 

miejskich na przykładzie odcinka 

źródliskowego Potoku Siedlickiego.

Challenges in modeling urban streams based 

on the example of the headwater section of 

the Siedlicki Stream.

Paweł Rosiński 

Gdańskie Wody  

sp. z o.o.

[język polski]

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa / Coffee break

12:00 - 12:20 Lokalny System Ostrzegania Powodziowego 

- Biała Tarnowska: dotychczasowe 

doświadczenia, możliwości rozbudowy 

systemu / Local Flood Warning System - Biała 

Tarnowska: our experiences, possibilities for 

system expansion

Wiesław Gadziała

Starostwo Powiatowe  

w Tarnowie 

[język polski]

12:20 - 12:40 Wykorzystanie narzędzi MIKE w badaniach 

środowiska morskiego / Using of MIKE tools 

in marine environmental research

Jaromir Jakacki

IOPAN

[język polski]

6.10.2022  |  Dzień drugi konferencji / Second day of conference
IV Ogólnopolska Konferencja  Użytkowników MIKE
MODELOWANIE – ENERGIA – ŚRODOWISKO




