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SPRAWOZDANIE 

z udziału w warsztatach dydaktyczno-szkoleniowych 

w Zarządzie Gospodarki Wodnej Bawarii w Hof 

 

Organizatorem szkolenia, które odbyło się w dniach 26 ÷ 30.03.2007 r. na obiektach 

gospodarki ściekowej Bawarii było Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki 

Wodno – Ściekowej w Polsce wspólnie z Bawarskim Ministerstwem Środowiska, Zdrowia 

Publicznego i Ochrony Konsumenta. Patronem honorowym szkolenia była Izba 

Gospodarcza Wodociągi Polskie. Szkolenie było zorganizowane jako efekt porozumienia 

zawartego podczas spotkań w Gdyni i Jastrzębiu Zdroju w grudniu 2006 r. 

Celem szkolenia w Bawarii było skorzystanie z 30-letnich doświadczeń niemieckich  

w zakresie działalności Związków Sąsiedzkich działających w strukturach DWA, których 

zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz bieżąca pomoc eksploatatorom – 

szczególnie tych najmniejszych – obiektów gospodarki ściekowej.  

Uczestnikami szkolenia było 20 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia  

na obecnych bądź przyszłych liderów lub trenerów Grup Terenowych Stowarzyszenia 

(grupy utworzone zostały w ubiegłym roku pod kątem prowadzenia działalności 

edukacyjnej i promocji Stowarzyszenia w poszczególnych regionach Polski), a także 

przedstawiciele nauki oraz władz samorządowych. 

W trakcie warsztatów szkoleniowych uczestnicy zapoznawali się z rozwiązaniami 

technicznymi i technologicznymi stosowanymi w poszczególnych odwiedzanych 

oczyszczalniach ścieków (np. dezintegracji osadu nadmiernego, suszarnie osadu). Przede 

wszystkim jednak w trakcie poszczególnych paneli dyskusyjnych omawiane były tematy 

związane z: 

 strukturą organizacyjną Związków Sąsiedzkich na terenie Niemiec, 

 zagadnieniami związanymi ze współpracą między liderami i nauczycielami (trenerami) 

pod kątem wymiany wiedzy, wzajemnej pomocy, metodyki prowadzenia szkoleń w taki 

sposób, by były one interesujące i motywujące dla wszystkich uczestników, 



 planowaniem, organizacją oraz przebiegiem dni Zrzeszeń Sąsiedzkich (są to spotkania 

organizowane kilka razy do roku przez liderów i nauczycieli, podczas których 

eksploatatorzy obiektów uczestniczą w szkoleniach tematycznych, prezentują pracę 

swoich obiektów, wymieniają się doświadczeniami – podnoszą swoje kwalifikacje 

zawodowe). 

 

W drodze powrotnej podsumowany został tydzień intensywnej pracy podczas warsztatów 

szkoleniowych. Przedyskutowana została strategia przenoszenia doświadczeń niemieckich 

na grunt polski dla objęcia zasięgiem pracy Stowarzyszenia jak największej ilości 

oczyszczalni ścieków i wykształcenia profesjonalnej, zintegrowanej kadry operatorskiej 

gospodarki ściekowej dla zapewnienia prawidłowej i optymalnej pracy obiektów  

z korzyścią dla szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego. 
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