
                                                                                                                                    

                                                                                        

 

Relacja z technicznego wyjazdu do Irlandii 

 Na zaproszenie przedstawiciela firmy AECOM, która w Irlandii zajmuje się m.in. 

eksploatacją oczyszczalni ścieków, w dniach 21-25 marca, grupa polskich eksploatatorów 

odwiedziła obiekty „Zielonej Wyspy”. Wyjazd techniczny został zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno – Ściekowej przy 

współorganizacji Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.  

 Irlandia przywitała uczestników piękną wiosenną pogodą, która towarzyszyła 

niezmiennie do samego końca wycieczki. Celem wyjazdu było zapoznanie się z 

rozwiązaniami technologicznymi na oczyszczalniach eksploatowanych przez AECOM oraz 

prezentacja obowiązującego w tym kraju systemu szkoleń operatorów oczyszczalni ścieków. 

Z wybranymi obiektami zapoznał polskich eksploatatorów Pan Piotr Pauspert, któremu już 

w tym miejscu chciałbym serdecznie za wszystko podziękować. 

 Pierwszym odwiedzonym obiektem była oczyszczalnia ścieków dla miasta Portlaoise, 

oddalonego od Dublina o 90 km. Oczyszczalnia nowoczesna, wyposażona w szereg 

ciekawych urządzeń i oryginalnych rozwiązań technicznych. Na oczyszczalni funkcjonuje 

m.in. suszarnia osadów, które w Irlandii wykorzystywane są głównie w celach 

rekultywacyjnych lub rolniczych.  

Po zapoznaniu uczestników z obiektem, Pan Piotr Pauspert przedstawił działanie 

systemu szkolenia operatorów oczyszczalni ścieków w Irlandii. Każdy pracownik zatrudniony 

na obiektach gospodarki wodno – ściekowej w tym kraju, zobowiązany jest ukończyć 

pięciodniowy kurs kwalifikacyjny dla zawodu eksploatatora. Taki kurs, składa się z części 

teoretycznej i praktycznej, obejmującej zagadnienia technologiczne i BHP. Pięciodniowe 

szkolenie zakończone jest egzaminem pisemnym, składającym się z 30 pytań, a zaliczony 

egzamin honoruje pracownika certyfikatem eksploatatora oczyszczalni ścieków oraz 

uprawnia go do pracy. System szkolenia operatorów i program kursu jest identyczny dla 

każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska i wyuczonego wcześniej 

zawodu. 

Kolejny dzień wizyty w Irlandii rozpoczął się od odwiedzenia oczyszczalni ścieków w 

Wexford. Obiekt ten ciekawie zlokalizowany jest nad samym morzem. Zastosowana 

technologia oczyszczania ścieków oparta jest tu na systemie SBR. Pan Piotr po oprowadzeniu 

i omówieniu technologii, zaprezentował także opracowane w Irlandii Standardy dotyczące 

eksploatacji oczyszczalni. Standardy stanowią zbiór zasad, które dotyczą wszystkich dziedzin 

związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni i stanowią wytyczne dla prawidłowej i 

bezpiecznej eksploatacji całego obiektu.  



Te kilka dni spędzonych w miłej atmosferze i przy pięknej pogodzie na „Zielonej 

Wyspie”, uważam za bardzo udane. Kraj bardzo ciekawy, całkowicie inne realia i podejście 

do wielu codziennych tematów. Chciałbym na koniec serdecznie podziękować wszystkim 

uczestnikom wyjazdu za sympatycznie spędzone chwile, licząc jednocześnie, że wyjazd ten 

długo pozostanie w Naszej pamięci. 

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 

Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno Ściekowej 

    Prezes – Szymon Wyrwik 

 

 

 

 

  


