
 

Stowarzyszenie Eksploatatorów 

Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej 
 

 

ma zaszczyt zaprosić do udziału 

w 

XIX Ogólnopolskim Forum Wymiany Doświadczeń  

w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków  

pt.: „EKSPLOATATORZY DLA EKSPLOATATORÓW” 

które odbędzie się w dniach od 13 do 15 maja 2020 r. w Toruniu 

 

 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, na Ogólnopolskie Forum Wymiany 

Doświadczeń w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków „Eksploatatorzy  

dla Eksploatatorów”. W tym roku gościć będziemy w Toruniu w Hotelu COPERNICUS.  

 Celem naszego Forum, organizowanego nieprzerwanie od blisko 20 lat, jest wymiana 

doświadczeń technologiczno-eksploatacyjnych pomiędzy przedstawicielami oczyszczalni z całego 

kraju. Staramy się poruszać nurtujące, „gorące” zagadnienia z naszej branży. Konferencja jest 

świetną okazją aby dowiedzieć się, jak radzą sobie inni z podobnymi problemami jakie mam ja  

na swoim obiekcie. Dzięki nawiązywaniu nowych kontaktów, łatwiej jest nam w codziennej pracy, 

wiedząc, że nawet kilkaset kilometrów dalej, jest ktoś kto może nas wspomóc. 

 Podczas XIX Forum Wymiany Doświadczeń prezentowane referaty dotyczyć będą 

zagadnień związanych z technologią procesów oraz eksploatacją urządzeń. Omówione zostaną 

problemy pojawiające się na małych i dużych oczyszczalniach wraz z przedstawieniem sposobów 

ich rozwiązania. Ponadto Forum jest miejscem, gdzie można uzyskać informacje o najnowszych 

trendach i technologiach, jakie pojawiają się na polskich oczyszczalniach. Nie brakuje również 

tematyki prawnej, gdzie staramy się zgłębiać niuanse obecne w aktach ustawodawczych  

i wykonawczych, a których interpretacja budzi niemałe emocje. Podczas ostatniego dnia 

konferencji uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi  

w Oczyszczalni Ścieków „Centralna” eksploatowanej przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 

 

 

 

 



TERMIN KONFERENCJI: 13 – 15 maj 2020 r. 

(rozpoczęcie konferencji 13 maj, godz.1500) 
 

MIEJSCE KONFERENCJI:  

HOTEL COPERNICUS 

Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toruń 

+48 56 611 57 00 

http://www.copernicustorunhotel.com 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest nadesłanie 

wypełnionej karty zgłoszenia oraz wniesienie opłaty uczestnictwa. Ilość miejsc ograniczona, 

decyduje kolejność zgłoszeń (nie dotyczy przedstawicieli firm komercyjnych). 
 

KOSZT KONFERENCJI:  

 1290 zł + 23 % VAT dla członków SEOGWŚ 

 1490 zł + 23 % VAT dla osób niezrzeszonych w SEOGWŚ 

Cena zawiera pełne wyżywienie, nocleg w pokoju dwuosobowym, uroczyste spotkania koleżeńskie, 

materiały konferencyjne oraz zwiedzanie oczyszczalni ścieków. Parking jest wliczony w cenę. 
 

TERMIN PRZYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:  

do dnia 15 kwietnia 2020 r. (lub do wyczerpania miejsc)  
 

KONTAKT: w sprawie wszelkich zapytań prosimy o kontakt: 

Biuro Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej  

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój 

tel. kom. 501-246-868 

e-mail: biuro_seogws@eksploatator.org 

strona internetowa: www.eksploatator.org 

 

Serdecznie Państwa zapraszamy 

 

Zarząd Stowarzyszenia  

Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej 

 

 

mailto:biuro_seogws@eksploatator.org

