
RELACJA  
Z XIII OGÓLNOPOLSKIEGO  
FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ  
W DZIEDZINIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 
”EKSPLOATATORZY DLA EKSPLOATATORÓW” 

 
 
W dniach 14-16 maja 2014 r. w Międzyzdrojach odbyło się trzynaste już 

Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Oczyszczania Ścieków 
„Eksploatatorzy dla Eksploatatorów”. Organizatorem, jak co roku, było Stowarzyszenie 
Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej. Patronat honorowy  
nad konferencją objęły: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. W konferencji udział wzięło 140 osób, z czego ponad 
100 stanowili eksploatatorzy oczyszczalni ścieków reprezentujący obszar całego kraju. 
Gościem specjalnym XIII Forum był Matthias Worst, przedstawiciel Bawarskiego Urzędu 
Środowiska, odpowiedzialny m.in. za transfer technologii i kontakty z zagranicą. Tradycyjnie, 
głównym celem naszego spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie eksploatacji 
obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków. 

 
Pierwszego dnia konferencji, po powitaniu uczestników przez Prezes Stowarzyszenia 

– Agatę Kusy, historię i obecną działalność ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawił 
Członek Zarządu Spółki, Dyrektor Techniczny – Pan Ryszard Wójcik. Następnie Wiceprezes 
Stowarzyszenia – Andrzej Gołąb, podsumował w swojej prezentacji roczną działalność 
Stowarzyszenia. Ostatnim punktem środowego popołudnia był referat naszego Gościa – 
Matthiasa Worsta. Opowiedział on o systemie kształcenia zawodowego u naszych zachodnich 
sąsiadów, pozwalającym zapewnić niezawodność pracy obiektów gospodarki wodno-
ściekowej. Ponadto podczas wprowadzenia w tę tematykę zaprezentował, w jaki sposób 
kształtowano przez lata obecny model rozwiązań organizacyjnych w sektorze wodociągowo-
kanalizacyjnym. Cieszy nas fakt odnowienia kontaktów z partnerami z Bawarii. Mamy 
nadzieję, że pozwoli to na rozwinięcie dobrosąsiedzkiej współpracy w zakresie polsko-
niemieckiej wymiany doświadczeń w branży wod-kan. 

W dniu 14 maja br. w godzinach wieczornych odbyło się sprawozdawcze walne 
zebranie Członków Stowarzyszenia. W imieniu Zarządu SEOGWŚ pragnę podziękować 
Koleżankom i Kolegom za udzielone absolutorium. Przed nami rok wyzwań, którym to 
postaramy się jak najlepiej sprostać. 

Drugiego dnia uczestnicy Forum wysłuchali referatów związanych z działalnością, 
eksploatacją i technologią kilku zakładów. Rolę Spółki Wodnej „Międzyodrze”  
w szczecińskiej gospodarce ściekowo-odpadowej zaprezentował Piotr Wit.  
O dwudziestoletnich doświadczeniach w oczyszczaniu ścieków w gminie Halinów, sukcesach 
i wyzwaniach opowiedziała Małgorzata Komuda-Ołowska, zaś charakterystykę oczyszczalni 
ścieków w Słupcy przedstawił Adam Nachowiak. Kolejny referat dotyczył sposobów 
oczyszczania ścieków w przyzakładowej oczyszczalni browaru w Szczecinie, które 
przybliżyli nam Magdalena Górska i Marek Jeżewski.  



W sesji popołudniowej Grzegorz Kacprzak i Rafał Biernacki podzielili się wiedzą  
i doświadczeniami z prowadzenia procesu technologicznego w zgierskiej oczyszczalni 
ścieków, z uwzględnieniem zastosowania modeli ASM do jego sterowania. Natomiast Karol 
Sarosiek i Piotr Dardziński przedstawili rozwiązania z branży automatyki, jakie zastosowano 
w oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej. 

Ostatniego dnia udaliśmy się do Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” eksploatowanej 
przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, gdzie w pięknej, słonecznej aurze mogliśmy zapoznać 
się z obiektami i urządzeniami ciągu technologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki 
osadów ściekowych. Z racji, że oczyszczalnia przyjmująca ścieki z prawobrzeżnej części 
Szczecina, została wybudowana stosunkowo niedawno, momentami można było odnieść 
wrażenie, że „pachnie nowością”. 

 
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji. Szczególne 

wyrazy uznania chcę przekazać Prezesowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Szczecinie, Panu Ryszardowi Wójcikowi, za przedstawienie historii i działalności Zakładu 
oraz objęcie patronatu honorowego XIII Forum. Podziękowania kieruję do Mirki 
Dominowskiej, która aktywnie wspierała nas przy organizacji Forum oraz do Panów – Jacka 
Jasiulewicza i Piotra Miakoto, którzy wraz z Mirką oprowadzili uczestników po Oczyszczalni 
Ścieków „Pomorzany” odpowiadając na szereg pytań i udzielając szczegółowych informacji. 

 Pomimo, iż panujące prawie w całym kraju warunki atmosferyczne były mocno 
niesprzyjające, to przez cały czas trwania konferencji pogoda dopisała. Mam nadzieję,  
że XIII Forum Wymiany Doświadczeń pozytywnie zapadnie w pamięci uczestników. 
Ponownie spotkamy się już za niecałe dwanaście miesięcy. O miejscu i terminie 
poinformujemy tradycyjnie na przełomie roku. Już teraz serdecznie zapraszam do aktywnego 
uczestnictwa w XIV Forum, w szczególności zachęcam do wygłaszania referatów. 
Propozycje tematów (mam nadzieję liczne) proszę kierować do Biura Stowarzyszenia  
lub bezpośrednio do Zarządu. 

 
 
 

 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 

Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej 
Członek Zarządu – Krzysztof Kowalski 

 

 

  


