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Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Oczyszczania Ścieków 

„Eksploatatorzy dla Eksploatatorów” jest bez wątpienia jasnym punktem w kalendarzu 

wydarzeń związanych z gospodarką ściekową w Polsce. W dniach 24-26 maja br. 

eksploatatorzy spotkali się po raz szesnasty. Jako miejsce spotkania wybrano Hotel 

Warszawianka położony nad Narwią w miejscowości Jachranka. Patronat honorowy  

nad konferencją objęły: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

w m. st. Warszawie S.A. oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. 

 

Tradycyjnie już Forum otworzył Prezes Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów 

Gospodarki Wodno-Ściekowej – Agata Kusy, a następnie o ostatnich dwóch latach z życia 

Stowarzyszenia opowiedział jego Wiceprezes – Andrzej Gołąb.  

Historię i aktualne obszary działalności MPWiK w m. st. Warszawie S.A. przedstawił 

Jarosław Sudoł, reprezentujący Spółkę. Ilości produkowanej wody, oczyszczanych ścieków,  

a przede wszystkim liczby w tabelach obrazujących aspekty finansowe działalności MPWiK, 

zrobiły na uczestnikach duże wrażenie. Długość eksploatowanych przez Spółkę sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi ponad 8.000 km, czyli tyle ile wynosi w linii 

prostej odległość między stolicami Polski i Tajlandii… 

Gościem konferencji była Pani Agnieszka Ilola reprezentująca Związek Miast 

Bałtyckich. Tematem wystąpienia było efektywne wykorzystanie zasobów w gospodarce 

wodno-ściekowej w Regionie Morza Bałtyckiego na przykładzie projektu IWAMA 

realizowanego przez Komisję ds. Miast Zrównoważonych. Warto zaznaczyć,  

że Stowarzyszenie jest partnerem wspierającym projekt. W ramach współpracy w IV kwartale 

2016 r. rozesłano do polskich eksploatatorów ankiety dot. zużycia energii i efektywności 

gospodarki osadami ściekowymi w istniejących oczyszczalniach ścieków. Uzyskane 

informacje pozwolą na przeprowadzenie benchmarkingu w zakresie zarządzania 

efektywnością energetyczną oraz osadami ściekowymi w rejonie Morza Bałtyckiego. 

Trzymamy kciuki i czekamy na efekty analiz! 
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Czwartek był dniem w którym czas w pełni poświęcono na wystąpienia prelegentów  

oraz na ciekawą dyskusję w temacie zagospodarowania osadów ściekowych. Pierwszy referat 

dotyczył doświadczeń eksploatacyjnych po zrealizowanej w latach 2011-2015 modernizacji 

oczyszczalni ścieków „Bieławin” w Chełmie. Efekty pracy wybudowanych  

i zmodernizowanych obiektów na przykładzie danych z roku 2016 przedstawił Jakub 

Oleszczuk. 

O ładunkach zanieczyszczeń zawartych w odciekach z procesów technologicznych  

w części osadowej oczyszczalni i ich znaczeniu na etapie projektowania i eksploatacji 

urządzeń opowiedział Eugeniusz Klaczyński. Dobra praktyka eksploatacyjna wymaga 

identyfikacji wartości stężeń i wielkości ładunków zawracanych do części przepływowej 

oczyszczalni w celu określenia skali problemu, a w uzasadnionych przypadkach 

wprowadzenia rozwiązań ograniczających zasilanie ciągu głównego ładunkiem wód 

osadowych.  

Bartosz Łuszczek zaprezentował zakres oraz efekty modernizacji krakowskich 

oczyszczalni ścieków „Płaszów” oraz „Kujawy”. Cykl inwestycyjny w oczyszczalniach 

ścieków powinien mieć charakter ciągły, a podejmowanie decyzji o zakresie wprowadzanych 

zmian winno być poparte wnikliwą analizą – zarówno krótkoterminową jak i w dłuższym 

okresie czasu. W przygotowaniu inwestycji, w szczególności na etapach koncepcji  

i projektowania, kluczowa jest rola eksploatatora, który jest ostatecznym beneficjentem 

wprowadzanych rozwiązań. 

Swoimi przemyśleniami w temacie bilansowania osadów w procesie stabilizacji 

beztlenowej na przykładzie słupskiej oczyszczalni podzielił się Andrzej Wójtowicz.  

W związku z prowadzoną analizą możliwości intensyfikacji procesów fermentacji 

beztlenowej oraz zrealizowanym już wzrostem hydraulicznego czasu retencji w komorach 

fermentacyjnych zaobserwowano problemy z domknięciem bilansu masowego osadów. 

Ostatecznie problem udało się rozwiązać. Stwierdzono bowiem znaczny wzrost mineralnych 

ładunków zwrotnych, co w przypadku stosowania technologii z głęboką redukcją masy  

w procesie fermentacji, oznacza nieprawdziwość twierdzenia, że ilość masy mineralnej  

w osadach przed fermentacją i po jest constans. 

Dr Grzegorz Siebielec z Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 

przedstawił ciekawe wyniki badań w zakresie wpływu osadów ściekowych na jakość gleb  

w Polsce. Dopuszczalne obecnie dawki osadów ściekowych stosowane w rolnictwie  

nie powodują żadnego zagrożenia środowiskowego. Z badań wynika również,  

że nie obserwuje się toksyczności osadów ściekowych dla roślin, niezależnie od dawki osadu, 

a plon słomy i ziarna z reguły wzrasta po zastosowaniu osadów ściekowych. Osady mogą być 

cennym uzupełnieniem deficytów mikroelementów i magnezu w roślinach oraz mogą 

zwiększać zasobność gleb w fosfor i magnez przyswajalny, a ponadto po kilku latach  

od zastosowania zwiększają odporność gleby na fizyczną degradację. Jeśli dodamy do tego 

fakt, że w naszym kraju potencjał gleb do nawożenia jest duży, należy go wykorzystać. 
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Podobne podejście do zagadnienia komunalnych osadów ściekowych prezentuje  

prof. dr hab. inż. Tomasz Stuczyński. W swoim wystąpieniu podkreślił problem braku  

w Polsce kompleksowego systemu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi. Względy 

prawno-organizacyjne nie sprzyjają regionalizacji postępowania z osadami, co przekłada się  

na to, że każda gmina czy przedsiębiorstwo muszą radzić sobie w tym zakresie po swojemu.  

O ile w przypadku dużych ośrodków wytwarzania osadów, m.in. ze względu  

na występowanie przemysłu, racjonalne wydaje się wprowadzanie metod termicznych, o tyle 

w przypadku średnich czy małych oczyszczalni należy wykonać analizę wariantową  

i poszukać rozwiązań, które pozwalają traktować osad jako zasób, a nie jedynie źródło 

zanieczyszczenia. 

Podsumowaniem tematyki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych  

w Polsce był panel dyskusyjny, w którym czynny udział wzięli autorzy książki „Modelowe 

rozwiązania w gospodarce osadowej” oraz zaproszeni eksperci z zakresu stosowania 

osadów ściekowych. Dyskusja była żywa i co ważne przeniosła się również na salę plenarną. 

Trochę szerzej o zagadnieniach i wnioskach płynących z debaty – w osobnej relacji. 

 

Ostatni dzień Forum upłynął pod znakiem Zakładu Oczyszczania Ścieków „Czajka” 

eksploatowanego przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A. W godzinach porannych, jak 

zwykle ciekawie i wyczerpująco, informacje o największej oczyszczalni w Polsce przedstawił 

jej Kierownik – Jarosław Sudoł. „Czajka” w obecnym kształcie eksploatowana jest już 5 lat.  

Ten czas pozwolił na zebranie doświadczeń, ocenę wdrożonych rozwiązań i opracowanie 

koncepcji pozwalających usprawnić i zoptymalizować proces technologiczny oczyszczania 

ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Pomimo zakusów, pogoda nie spłatała figla,  

co w godzinach południowych pozwoliło eksploatatorom zobaczyć skalę zwiedzanego 

obiektu oraz przyjrzeć się zastosowanym urządzeniom i technologiom. Świadoma 

eksploatacja oczyszczalni ścieków to proces ciągłego doskonalenia posiadanej infrastruktury  

i technologii. Kto nie obserwuje trendów legislacyjnych oraz postępu naukowo-

technologicznego nie tylko nie pójdzie naprzód, ale się cofa. Warto reagować na bieżąco, 

czego przykładem jest eksploatacja największej oczyszczalni w Polsce. Z jednej strony 

widzieliśmy zamknięty technologicznie obiekt, z drugiej trwające pełną parą roboty 

budowlane związane z realizacją zbiornika retencyjnego ścieków o objętości 78.000 m3.  

A to nie jedyne plany inwestycyjne na „Czajce”… 

 

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Zarządowi MPWiK  

w m. st. Warszawie S.A. za objęcie patronatem honorowym wydarzenia oraz za możliwość 

zwiedzenia Zakładu „Czajka”. Jarosławowi Sudołowi pięknie dziękujemy za ciepłe przyjęcie 

na obiekcie oraz czynne uczestnictwo w XVI Forum „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów”. 

Swoją wiedzą na temat „Czajki” podzielili się również Agnieszka Bisak, Magdalena 

Krawczyk, Marcin Osiński i Ireneusz Majszczyk, którzy cierpliwie oprowadzili 

uczestników po wszystkich zakamarkach oczyszczalni i udzielali wyczerpujących odpowiedzi  

na niejednokrotnie niełatwe pytania. Dziękujemy! 
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Mam wielką nadzieję, że tegoroczne Forum Wymiany Doświadczeń będziecie Państwo 

dobrze wspominać, zaś informacje, uzyskane podczas sesji wykładowej i w toku 

indywidualnych rozmów, wykorzystane zostaną w Waszej codziennej pracy, co przełoży się  

na poprawę i optymalizację pracy oczyszczalni. Bardzo cieszy fakt, że w wydarzeniach 

organizowanych przez Stowarzyszenie widać coraz więcej „nowych twarzy”. Pamiętajcie,  

że zawsze możecie liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych członków naszej organizacji. 

Na zakończenie warto dodać, że XVI Forum pod względem liczby uczestników było  

jak do tej pory największym przedsięwzięciem. Wasza coroczna, liczna obecność daje nam 

wiele motywacji do działania i utwierdza nas w przekonaniu, że warto. 

Do zobaczenia w przyszłym roku! 

 

 

 

W imieniu Zarządu SEOGWŚ 

Krzysztof Kowalski – Członek Zarządu 


