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W dniach 15-17 maja br. eksploatatorzy z całej Polski spotkali się w Szczyrku,  

aby wymienić się swoimi doświadczeniami z zakresu technologii, eksploatacji, organizacji 

oraz wymagań formalno-prawnych związanych z oczyszczaniem ścieków. Tegoroczna 

konferencja była rekordowa pod względem ilości uczestników. Stowarzyszenie 

Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej gościło 180 osób, wśród których 

byli pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedstawiciele świata nauki 

oraz firm – dostawców urządzeń i technologii dla naszej branży. Patronat honorowy  

nad konferencją objęły: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz AQUA S.A.  

z Bielska-Białej. 

 

Pierwszy dzień Forum rozpoczął się od powitania uczestników i gości przez Prezes 

Stowarzyszenia – Agatę Kusy. Następnie misję i wizję AQUA S.A. przedstawił 

zgromadzonym Pan Krzysztof Michalski – Prezes Zarządu, zaś o działalności Spółki,  

ze szczególnym uwzględnieniem systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

opowiedziała Pani Jadwiga Halka – Dyrektor ds. Inwestycji. AQUA S.A. prowadzi 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie kilkunastu gmin Podbeskidzia. Ścieki odprowadzane są do dwóch 

oczyszczalni zlokalizowanych w Bielsku-Białej – w dzielnicach Komorowice i Wapienica. 

Na przestrzeni lat obie oczyszczalnie poddawane były ciągłym rozbudowom  

i modernizacjom, które pozwoliły wyjść naprzeciw zmieniającym się wymaganiom prawnym 

przy jednoczesnym wykorzystaniu coraz nowszych technologii. 

Perspektywy zmian Dyrektywy Rady 91/271/EWG dot. oczyszczania ścieków 

komunalnych. przedstawił Bartosz Łuszczek z MPWiK S.A. w Krakowie pełniący 

jednocześnie rolę eksperta IGWP i przedstawiciela w Komisji ds. Ścieków Eureau. Prelekcja 

obejmowała podsumowanie dotychczasowych efektów wdrożenia przez Polskę obecnej 

Dyrektywy, główne zagadnienia do konsultacji zgłoszone przez kraje członkowskie UE  

oraz harmonogram prac związanych z wypracowaniem stanowiska dot. zapisów  

i ostatecznego kształtu nowej lub zrewidowanej Dyrektywy. Tematy, które są przewidziane 

do uwzględnienia lub zmian zestawiono z oczekiwaniami branży w Polsce. Mogło to nastąpić 

dzięki ankiecie przygotowanej przez IGWP oraz zaangażowaniu poszczególnych 

przedsiębiorstw wod.-kan. w jej wypełnienie. Warto wiedzieć, co dzieje się na poziomie 

legislacji w Europie, bo efekty zmian Dyrektywy Ściekowej wcześniej czy później odczujemy 

na własnej skórze, a w pierwszej kolejności znowelizowane przepisy dosięgną największych 

graczy na rynku oczyszczania ścieków komunalnych. 

 



Kolejny dzień Forum dostarczył dużo ciekawych prezentacji, co zaowocowało 

licznymi pytaniami i dyskusjami. O wybranych ściekach przemysłowych i ich wpływie  

na procesy w oczyszczalniach komunalnych opowiedziała Sylwia Fudala-Książek.  

W prezentacji przedstawione zostały m.in. uwarunkowania prawne wprowadzania ścieków  

do kanalizacji, charakterystyka jakościowa ścieków z niektórych gałęzi przemysłu, 

dodatkowe rodzaje kosztów ponoszonych na oczyszczanie ścieków przemysłowych, a także 

sposoby optymalizacji pracy oczyszczalni narażonych na dopływ znaczących ładunków 

zanieczyszczeń z przemysłu. 

Temat racjonalnego przygotowanie inwestycji dla komunalnej oczyszczalni ścieków  

z zakresu modernizacji stacji zlewnej oraz systemu napowietrzania omówiła Anna 

Remiszewska-Skwarek. Prelekcja opierała się na doświadczeniach PEWIK Gdynia. 

Przedstawiona została charakterystyka nieczystości ciekłych, ich wpływ na jakość ścieków 

dopływających do oczyszczalni i proponowane kierunki działań zapobiegawczych 

pozwalających minimalizować ryzyko załamania procesu technologicznego. Druga część 

wystąpienia dotyczyła sposobów skutecznego zwalczania zjawiska zarastania dyfuzorów  

w komorach napowietrzania m.in. poprzez cykliczne „przedmuchiwanie” rusztów  

oraz dozowanie kwasu mrówkowego. 

Dzięki wykładowi Grzegorza Gałabudy uczestnicy zapoznali się z aktualną sytuacją 

prawną dotyczącą weryfikacji obowiązków gmin i przedsiębiorstw komunalnych w zakresie 

ponoszenia opłat za usługi wodne: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Piotr 

Banaszek zaprezentował wyniki badań osadów ściekowych z OŚ Klimzowiec w Chorzowie 

pod kątem zawartości celulozy i lignin. Jak się okazuje stanowią one znaczny udział w suchej 

masie osadu. Optymalizacja procesu rozkładu tych związków powinna pozwolić  

na zwiększenie uzysku biogazu oraz zmniejszenie ilości suchej masy osadu. Liczymy  

na kontynuację badań w tym kierunku również w innych przedsiębiorstwach, gdyż temat jest 

wart dalszego zgłębiania. 

O oczyszczalni ścieków jako źródle surowców i energii opowiedział Ireneusz Plichta. 

Podczas wystąpienia omówione zostały kierunki rozwoju oczyszczalni ze szczególnym 

uwzględnieniem procesów pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej 

obiektów. Bardzo interesującym doświadczeniem podzielili się z nami przedstawiciele 

Głównego Instytutu Górnictwa – Panowie Marcin Głodniok i Paweł Zawartka, którzy wraz 

z Heleną Darul przeszli trudną, ale jak widać możliwą do zrealizowania ścieżkę certyfikacji 

produktów nawozowych. W ramach prac badawczo-rozwojowych na zlecenie Jastrzębskiego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. GIG opracował koncepcję technologii 

przekształcania osadów ściekowych w kierunku produkcji granulatów nawozowych  

wraz z analizą przedinwestycyjną, a następnie poprowadził proces certyfikacji linii produktów 

„Złote Plony”. Życzymy dalszej cierpliwości i konsekwencji w działaniach, co powinno  

pozwolić na sfinalizowanie prac projektowych i wdrożenie w skali technicznej linii  

do przetwarzania osadów ściekowych. 

Ostatni referat drugiego dnia Forum przedstawiony przez Hannę Marlière dotyczył 

najnowszych zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Zaprezentowane zostały 

nowe obowiązki dla przedsiębiorców m.in. w zakresie konieczności złożenia wniosków  

o zmianę posiadanych zezwoleń lub pozwoleń obejmujących przetwarzania odpadów 

(określenie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, opracowanie operatu 



przeciwpożarowego) oraz wprowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania  

lub magazynowania odpadów. Prelekcja była doskonałym punktem wyjściowym  

i wprowadzeniem do panelu dyskusyjnego, którego tematem był wpływ zmian prawa  

z zakresu gospodarki odpadami na pracę eksploatatora oczyszczalni ścieków. Z każdym 

rokiem zauważamy, że dyskusje pomiędzy uczestnikami konferencji coraz rzadziej dotyczą 

spraw czysto technologicznych czy eksploatacyjnych, zaś na pierwszy plan wysuwają się 

kwestie zmian legislacyjnych i interpretacji zapisów aktów ustawodawczych  

i wykonawczych. Nie inaczej było tym razem – pomimo późnych godzin popołudniowych 

rozmowy o nowych wymaganiach wynikających z ustawy o odpadach trwałyby na sali 

plenarnej do późnych godzin nocnych. Na szczęście nad kierunkiem i rytmem dyskusji 

czuwali prowadzący panel – Cezary Jędrzejewski oraz Mirosława Dominowska. 

 

Ostatni dzień konferencji upłynął na zwiedzaniu oczyszczalni ścieków Komorowice  

w Bielsku Białej. Wcześniej podstawowe informacje o obiekcie, zastosowanych 

technologiach i urządzeniach przybliżył nam Mariusz Jurzak. Uczestnicy silną grupą zjawili 

się aby wizytować oczyszczalnię, jednak przedstawiciele AQUA S.A. stanęli na wysokości 

zadania. Z cierpliwością udzielali odpowiedzi na trudne i nieszablonowe pytania licznych 

zwiedzających. Pogoda nam sprzyjała, a z doświadczenia wiemy, że przekłada się to 

bezpośrednio na wzmożoną aktywność i zaangażowanie zwiedzających. 

 

W tym miejscu pragniemy podziękować raz jeszcze Panu Krzysztofowi Michalskiemu 

– Prezesowi Zarządu AQUA S.A. za to że mogliśmy gościć na ziemi bielskiej i zapoznać się  

z praktykami stosowanymi w przedsiębiorstwie. To kolejne Forum organizowane  

w województwie śląskim i za każdym razem jesteśmy mile przyjmowani. 

Dziękujemy wszystkim gościom, eksploatatorom i przedstawicielom firm 

komercyjnych za stworzenie jedynej w swoim rodzaju atmosfery podczas konferencji. 

Potrafimy godzić aspekty merytoryczne i zaangażowanie na sali plenarnej z wymianą 

doświadczeń w kuluarach i podczas kolacji koleżeńskich. Niech każdy z Was jak najwięcej 

czerpie podczas naszych spotkań jednocześnie dzieląc się z innymi swoimi doświadczeniami 

z pracy na obiektach gospodarki ściekowej. Do zobaczenia wiosną 2020 r.  

na XIX Ogólnopolskim Forum „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów”!  
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