
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy
wraz z firmą IDEXX Laboratories Inc.

mają zaszczyt zaprosić do udziału w seminarium:

jakość
i bezpieczeństwo

wód butelkowanych 
– uwarunkowania, wyzwania, rozwiązania

spotkanie odbędzie się 19 września 2019 roku
w Sali Warszawa Centrum Zielna w Warszawie przy ul. Zielnej 37

wszelkich informacji na temat seminarium udziela Pani Dagmara Dziedzina
tel.: +48 665 790 999; e-mail: dagmara-dziedzina@idexx.com



Warunkiem udziału w seminarium jest potwierdzenie udziału w terminie do 5 sierpnia b.r.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie 
kolejność zgłoszeń.

Szanowni Państwo,

Seminarium, do udziału w którym chcemy Państwa zaprosić skierowane jest do 
przedstawicieli przemysłu rozlewniczego ale także do tych wszystkich którzy pra-
gną zgłębić zagadnienia związane z jakością mikrobiologiczną wód butelkowa-
nych. Zapraszamy do udziału specjalistów ds. jakości, przedstawicieli laborato-
riów oraz tych z Państwa dla których zapewnienie jakości wód butelkowanych jest 
istotnym zagadnieniem. 

W trakcie spotkania pragniemy przybliżyć Państwu aktualnie obowiązującą sy-
tuację prawną dotyczącą producentów wody. Poruszymy, istotne z punktu widze-
nia wtórnego zanieczyszenia isntalacji, zagadnienia związane z biofilmem a tak-
że przyjrzymy się bliżej stosunkowo mało znanym bakteriom z rodzaju Asaia. Pra-
gniemy również zaproponować nowoczesne rozwiązania z zakresu badań mikro-
biologicznych wody z powodzeniem stosowane już przez wiele stacji sanitarno 
- epidemiologicznych, przedsiębiorstw wodociągowych, laboratoriów przemysło-
wych, prywatnych itp. Innowacyjność omawianych metod badawczych, prostota 
wykonania, krótki czas do uzyskania wyników, a także niewielkie koszty związane 
z wdrożeniem metody wydają się nam alternatywą zarówno dla dużych laborato-
riów jak i dla firm, które do tej pory badań mikrobiologicznych nie mogły wykony-
wać we własnym zakresie.

Pragniemy, aby niniejsze seminarium stało się dla Państwa
okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat bieżących problemów 

związanych z jakością produkcji wód butelkowanych.



Program spotkania:

09:15 – 09:30 otwarcie
09:30 – 10:15  zalecane badania kontrolne  w rozlewniach wód 

butelkowanych – zakres, częstotliwość, punkty kontroli 
dr Teresa Latour

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy  Zakład Higieny

10:15 – 10:30 dyskusja
10:30 – 10:55  mikroorganizmy wskaźnikowe w systemie monitoringu 

jakości wody przeznaczonej do spożycia, w tym 
butelkowanej, naturalnej wody mineralnej i leczniczej, 
wody źródlanej oraz wody stołowej

dr Dominika Gratkowska-Żmuda
Główny Specjalista ds. jakości

Kierownik naukowy
Członek i Sekretarz ds. organizacyjnych 

Rady Naukowej KIG PR
IWONICZANKA Sp. Z O.O

10:55 – 11:10 dyskusja
11:10 – 11:40  przerwa
11:40 – 12:30  badania mikrobiologiczne wody według wymagań 

obszaru regulowanego prawnie oraz wytycznych - 
znaczenie w ocenie jakości produktu.

dr Renata Matuszewska
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

- Państwowy Zakład Higieny

12:30 – 12:45 dyskusja

12:45 – 13:30  lunch 

13:30 – 14:15  technologia Wskaźnikowych Substratów Odżywczych na 
straży jakości mikrobiologicznej wody

mgr Dagmara Dziedzina
Regionalny Przedstawiciel ds Sprzedaży

i Wsparcia Technicznego IDEXX

14:15 – 14:30  dyskusja

14:30 – 15:15  nieznane bakterie z rodzaju Asaia zanieczyszczające 
popularne wody smakowe

dr hab. Dorota Kręgiel, prof. PŁ
Politechnika Łódzka

15:15 – 15:30 dyskusja

15:30 – 16:15  biofilm - ABC problematyki wtórnego zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego w instalacjach

dr Maciej Szczotko
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

- Państwowy  Zakład Higieny

16:15 – 16:30  dyskusja

16:30            zakończenie

jakość i bezpieczeństwo wód butelkowanych
– uwarunkowania, wyzwania, rozwiązania


