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Na przełomie lata i jesieni, w dniach 22-23 września 2016 r. w Jerzmanowicach 

k/Krakowa, odbyło się Seminarium Eksploatatorów Oczyszczalni Ścieków  

pn. „Od koncepcji do eksploatacji”. Konferencję organizowało Stowarzyszenie 

Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, zaś patronat honorowy  

nad seminarium objęły: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  

w Krakowie oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu. 

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia procesu 

inwestycyjnego i jego wpływu na późniejszą eksploatację obiektów i urządzeń oczyszczalni 

ścieków. 

Seminarium otworzyła Prezes Stowarzyszenia – Agata Kusy. Następnie swoje 

wystąpienia mieli przedstawiciele Gospodarzy konferencji. 115 lat historii i obecną 

działalność MPWiK S.A. w Krakowie w bardzo barwny i ciekawy sposób przedstawił 

Wiceprezes Zarządu – Mieczysław Góra. System zaopatrzenia w wodę Olkusza i okolic 

omówił Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu – Alfred Szylko, zaś o efektach 

modernizacji olkuskiej oczyszczalni opowiedział Wiceprezes Zarządu – Marek Kajda. 

Drugą część seminarium rozpoczęło wystąpienie Kazimierza Tendery, który 

podzielił się doświadczeniami z wykonanej w latach 2014-2015 modernizacji oczyszczalni 

ścieków w Rzeszowie. W szczególności omówione zostały: eksploatacja obiektu w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych, a także wstępne efekty uzyskane w wyniku 

przeprowadzonych zmian. O doświadczeniach z prowadzenia procesu deamonifikacji  

oraz pracy nadrzędnego systemu sterowania oczyszczaniem biologicznym w krakowskiej 

oczyszczalni ścieków „Kujawy” opowiedział Bartosz Łuszczek. Uczestnicy seminarium 

zostali zaznajomieni z zaletami oraz trudnościami w eksploatacji jedynej w Polsce instalacji 

deamonifikacji odcieków. Przedstawione zostały również efekty wdrożenia modułów  

do sterowania przerywanym napowietrzaniem w komorach osadu czynnego. 

Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły problematyki zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych. Hanna Marlière przedstawiła temat zamkniętego obiegu w gospodarce 

osadowej na przykładzie kompostowania jako technologii recyklingu organicznego. 

Wskazane zostały elementy kluczowe dla procesu budowy oraz eksploatacji kompostowni.  

O doświadczeniach z rozruchu i prowadzenia średniotemperaturowej suszarni taśmowej  

na przykładzie instalacji zlokalizowanej w żywieckiej oczyszczalni ścieków opowiedział 

Dariusz Ligocki. Zwrócono uwagę na kryteria, jakimi kierowano się przy wyborze metody 

przekształcania osadów, a także przedstawiono parametry i wskaźniki procesowe  

i energetyczne. 

 

 



Na zakończenie seminarium zaplanowano panel dyskusyjny moderowany  

przez Bartosza Łuszczka. Do bezpośredniego uczestnictwa zaproszono prelegentów  

oraz Andrzeja Gołębia reprezentującego Zarząd Stowarzyszenia. Zagadnienia poruszane 

podczas dyskusji obejmowały następujące tematy: 

 Rozbudowa, modernizacja czy optymalizacja procesów – rola eksploatatora 

oczyszczalni ścieków w procesie inwestycyjnym, 

 Chemiczne wspomaganie oczyszczania ścieków i jego wpływ na gospodarkę 

osadową, 

 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych – wpływ uwarunkowań 

lokalnych. 

Najwięcej emocji wzbudził oczywiście temat sposobów „radzenia sobie” z osadami 

pościekowymi. Zmieniające się trendy na rynku odpadowym, związane przede wszystkim  

z aspektami prawnymi ochrony środowiska oraz rachunkiem ekonomicznym, nie pozwalają 

przewidzieć jakie kierunki rozwiązań będą optymalne za trzy, pięć czy dziesięć lat… Tym 

samym podjęcie decyzji dotyczącej sposobu przetwarzania i zagospodarowania osadów staje 

się niezmiernie trudne. 

Cieszy nas duże zainteresowanie i aktywność uczestników seminarium w trakcie 

dyskusji. Jesteśmy przekonani, że ta forma wymiany doświadczeń wejdzie na stałe  

do programów konferencji i seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie. 

W piątkowe przedpołudnie mieliśmy możliwość zwiedzenia olkuskich obiektów 

gospodarki wodnej i ściekowej. Najpierw zobaczyliśmy stację uzdatniania wody, a następnie 

zapoznaliśmy się z urządzeniami i technologiami stosowanymi w oczyszczalni ścieków. Miło 

patrzeć na dobrze zarządzane i eksploatowane obiekty. Żadne z zadanych przez uczestników 

pytań nie pozostało bez odpowiedzi osób oprowadzających, a na zakończenie  

na zwiedzających oczekiwał smaczny poczęstunek. 

  

Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować Gospodarzom seminarium za ciepłe przyjęcie. 

Z okazji 115-lecia Wodociągów Krakowskich oraz 60-lecia Olkuskich Wodociągów 

życzymy obu przedsiębiorstwom wielu sukcesów, ciągłego rozwoju i doskonalenia 

pozwalających na utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców 

i środowiska naturalnego. 
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