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W dniach 18 - 20 maja 2016 r. odbyło się jubileuszowe, XV Ogólnopolskie Forum 

Wymiany Doświadczeń "Eksploatatorzy dla Eksploatatorów". Miejscem konferencji było 

Jastrzębie-Zdrój - miasto w którym Stowarzyszenie ma swoją siedzibę dzięki uprzejmości 

Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Patronat nad wydarzeniem objęły 

- Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie wraz z JZWiK S.A. reprezentowanym przez: Pana 

Tadeusza Pilarskiego - Dyrektora, Panią Elżbietę Buczkowską - Dyrektora  

ds. Ekonomicznych oraz Pana Stefana Cygana - Dyrektora ds. Utrzymania Ruchu. 

 

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

Stowarzyszenia - Agatę Kusy oraz Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju - Panią Annę 

Hetman. Następnie Wiceprezes SEOGWŚ - Andrzej Gołąb przypomniał dotychczasowe 

czternaście konferencji. Przedstawił on dowody, czasem "z przymrużeniem oka", na to,  

że każde z Forum było na swój sposób wyjątkowe. O historii, działalności i osiągnięciach 

JZWiK S.A. w sposób niezmiernie ciekawy i barwny opowiedział Prezes Zarządu -  

Pan Tadeusz Pilarski. Na przestrzeni prawie 25 lat funkcjonowania nastąpił znaczny rozwój 

Spółki, która może pochwalić się, jak na warunki śląskie, jedną z najtańszych cen wody. 

Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że JZWiK S.A. niemalże w całości importuje wodę  

ze źródeł zlokalizowanych w Republice Czeskiej, co czyni Spółkę jednym z największych 

hurtowych importerów wody w Europie. Wieczorem uczestnicy przenieśli się do Zabrza, 

gdzie zwiedzali zabytkową Kopalnię Guido. Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum była 

wspólna kolacja zorganizowana w Komorze Badawczej Nr 8 zlokalizowanej 320 metrów pod 

ziemią. 

 

Drugi dzień obfitował w interesujące tematy, prezentowane przez osoby, które miały 

przyjemność wygłaszać swoje referaty podczas pierwszego Forum Wymiany Doświadczeń  

w 2002 r. we Wrześni. Założenie było takie, aby prelegenci przedstawili te same zagadnienia, 

o których mówili 15 lat temu. Pozwoliło to na kompleksowe spojrzenie na zmiany w zakresie 

prawodawstwa i technologii, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. 

Pani Ewa Kalinowska w swoim wystąpieniu wskazała aktualne kierunki w zakresie 

modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków, pozwalające na zwiększenie jej przepustowości 

bez rozbudowy części przepływowej (MBR, MBBR, próżniowa modyfikacja osadu 

czynnego, osad granulowany, usuwanie biogenów z odcieków), a także na odzysk fosforu  

i azotu. Pokrewny temat zaprezentował Maciej Kita, koncentrując się na zagadnieniu 

biologicznego usuwania azotu: doborze odpowiedniego układu technologicznego do potrzeb 

(jakości ścieków surowych i odcieków), monitorowaniu oraz dostosowaniu parametrów 



procesowych przy jednoczesnej eliminacji lub ograniczeniu zastosowania źródeł węgla 

zewnętrznego. Rozważania na temat uwarunkowań prawnych i technologicznych 

przetwarzania komunalnych osadów ściekowych w kierunku przekwalifikowania odpadu  

na produkt przedstawił Roman Sobczyk. O problemach i wyzwaniach dotyczących 

zagospodarowania osadów opowiedział Maciej Bieniowski, wskazując na niejednoznaczne 

zapisy prawne w tym zakresie, a także kłopoty natury administracyjnej i organizacyjnej.  

Dla eksploatatora oznacza to trudność w wyborze optymalnego rozwiązania (brak jasnej 

informacji co do preferowanych kierunków w długofalowej perspektywie), a tym samym 

niebezpieczeństwo poniesienia nieuzasadnionych kosztów inwestycji, dostosowania instalacji 

do zmiennych przepisów oraz ewentualnych mandatów lub kar. Uwagi dotyczące nadzoru  

i funkcjonowania aparatury kontrolno-pomiarowej w oczyszczalniach ścieków przedstawił 

Jarosław Sudoł. Sam zakup urządzeń AKPiA i systemów pomocniczych nie zapewnia 

właściwego monitorowania procesów technologicznych i właściwej ochrony obiektu. Trzeba 

przewidzieć szereg czynności związanych z właściwą identyfikacją potrzeb i późniejszą 

eksploatacją systemów, począwszy od właściwego opisu przedmiotu zamówienia do zmian 

administracyjno-organizacyjnych umożliwiających utrzymanie urządzeń we właściwej 

sprawności. Andrzej Soczek zaprezentował jak funkcjonuje system oczyszczania ścieków  

na terenie Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczalni lokalnych. Pomimo 

niewielkiego udziału ścieków poddawanych oczyszczeniu w odniesieniu do całości ścieków 

wytwarzanych w aglomeracji, małe obiekty stanowią duże wyzwanie eksploatacyjne  

oraz wymagają wsparcia i zaplecza dla prowadzenia procesów technologicznych. Ostatnie 

wystąpienie czwartkowych sesji dotyczyło interpretacji zapisów w zakresie dopuszczalnego 

stężenia azotu ogólnego w odpływie. Mirosława Dominowska przedstawiła historię 

polskiego prawodawstwa w tym zakresie, ostatecznie skupiając się na aktualnych przepisach. 

Wątpliwości dotyczą zapisów dyrektywy ściekowej umożliwiających alternatywnie spełnienie 

warunków oczyszczania ścieków dla stężenia azotu nie większej niż 20 mg/l w każdej próbce 

średniodobowej (a nie tylko dla wartości nie wyższej niż 10 mg/l dla średniej rocznej  

z wyników uzyskanych z próbek średniodobowych). Zapisy w rozporządzeniu "ściekowym" 

są tożsame z zapisami polskiej wersji Dyrektywy Rady 91/271/EWG, jednak tłumaczenie 

polskiej wersji dyrektywy nie jest wiernym przekładem wersji podstawowej - angielskiej 

(m.in. wprowadzenie pojęcia "zapewnienia tego samego poziomu ochrony"). 

 

Ostatniego dnia uczestnicy Forum zapoznali się z wynikami projektu badawczego 

ACTIFER prowadzonego przez Biospekt Sp. z o.o. i Uniwersytet Jagielloński. Pan Piotr 

Zygmunt przedstawił opracowywane rozwiązanie - zintegrowany system narzędzi 

mikrobiologicznych, informatycznych i procesowych służących do optymalizacji zarządzania 

biologicznym oczyszczaniem ścieków. Wg autorów rozwiązanie pozwoli na poprawę 

wydajności procesów, zmniejszenie energochłonności i ograniczenie produkcji osadu 

nadmiernego. Następnie Helena Darul przedstawiła obiekty gospodarki ściekowej miasta 

Jastrzębie-Zdrój - oczyszczalnie: "Ruptawa" i "Dolna". Dzięki motywacji ze strony Zarządu 

JZWiK S.A. oraz determinacji i zaangażowaniu Pracowników (z Heleną na czele),  

na jastrzębskich oczyszczalniach „nie ma nudy” (optymalizacja procesów to ciągłe 

doskonalenie). Działania te pokazują, że chcieć (i mieć pomysł) to znaczy móc.  

 



"Wisienką na torcie" na zakończenie Forum była możliwość zwiedzenia  

przez uczestników OŚ "Ruptawa". Pogoda przez cały czas trwania Forum była niezawodna,  

a podczas wizytowania oczyszczalni jest to jeden z elementów kluczowych. Oprócz 

klasycznych rozwiązań części przepływowej i osadowej oczyszczalni naocznie mogliśmy 

zobaczyć rozwiązania własne takie jak: pozyskiwanie tańszego koagulantu, układ 

podczyszczania odcieków czy wprowadzenie do komór fermentacyjnych aktywnych 

mikroorganizmów. Ponadto (jako pierwsi goście) mieliśmy okazję "przetestować" ścieżkę 

edukacyjną będącą głównym elementem Centrum Edukacji Ekologicznej, stworzonego  

z myślą o "zaszczepianiu" w dzieciach i młodzieży postaw proekologicznych. Cykl 

edukacyjny to m.in. prowadzenie zajęć dotyczących obiegu wody, organizacja konkursów 

oraz wydawanie tematycznych komiksów i kolorowanek. Przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne, dla których edukacja ekologiczna stanowi jeden z istotnych elementów 

działalności, śmiało mogą czerpać wzorce z JZWiK S.A. Jednak co jest warte podkreślenia - 

wszystkie pomysły związane z funkcjonowaniem CEE powstały w głowach Pracowników 

jastrzębskich wodociągów. Brawo! 

 

Konferencja była okazją do podziękowań dla Heleny Darul za wkład w tworzenie  

i rozwój Stowarzyszenia oraz realizację licznych pomysłów, dzięki którym realnie wpływamy 

na poprawę stanu środowiska naturalnego. Oddanie oraz poświęcony dla Stowarzyszenia czas 

przez Helenę są bezcenne i nie do opisania! Serdeczne podziękowania skierowaliśmy również 

do Pani Magdy Seidel-Przywecki, Redaktor Naczelnej Wydawnictwa Seidel-Przywecki  

Sp. z o.o. - za to że od 12 lat jest z nami i czuwa nad każdym detalem związanym  

z wydawaniem czasopisma "Forum Eksploatatora". Dziękujemy za dotychczasową, owocną 

współpracę i życzymy sobie, aby trwała ona nadal, jeszcze prężniej. 

Jeszcze raz pragnę podziękować Gospodarzom tegorocznego Forum za ciepło, 

życzliwość i otwartość. Pamiętamy, że bez Was, mogło by nie być nas... 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą, rodzinną atmosferę podczas 

Forum. Pozwala to spokojnie spoglądać w przyszłość, kiedy to będziemy świętować 20., 30. 

czy 50. konferencję. 

 

 

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 

Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej 

Krzysztof Kowalski – Członek Zarządu 


