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STACJI UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZALNI 

CIEKÓW

TRAING AND CERTIFICATION OF WATER AND WASTE WATER 
SYSTEMS OPERATORS 

W artykule przedstawiono zarys projektu stworzenia system szkolenia i certyfikacji 
operatorów urz dze  wodoci gowo – kanalizacyjnych oraz systemu uprawnie  dozoru 
technicznego urz dze  wodoci gowo - kanalizacyjnych 

The paper presents a preliminary project  of  training and certification system for water 
and waste water facility operators and managers. 

1. Wprowadzenie 

O potrzebie systematycznego podnoszenia i sprawdzania kwalifikacji personelu przedsi -
biorstw wodoci gowo – kanalizacyjnych dyskutuje si  w rodowisku fachowców skupionych 
w Polskim Zrzeszeniu In ynierów i Techników Sanitarnych od ponad 20 lat.  Celowo
podnoszenia kwalifikacji pracowników dostrzegaj  równie  kierownictwa najwi kszych
przedsi biorstw w bran y, czego dowodem s  liczne kursy i szkolenia, oceniane  jako po y-
teczne i  cz sto okre lane mianem sukcesu. By y one organizowane przez niektóre oddzia y
PZITS, Izb  Gospodarcz  „Wodoci gi Polskie”, a tak e przez poszczególne przedsi biorstwa.
Dzia ania tego typu mia y jednak charakter dora ny, ich programy by y zró nicowane i cz sto
dostosowane do wybranych problemów konkretnego przedsi biorstwa  a przede wszystkim  
dotyczy y tylko aktualnie zatrudnionego personelu. Z perspektywy czasu wyra nie wida
potrzeb  stworzenia ujednoliconego systemu szkole  oraz jednolitych kryteriów oceny stopnia 
zaawansowania zawodowego operatorów i dozoru, a na koniec obligatoryjnego charakteru 
zarówno szkole , jak i nabywanych poprzez szkolenia uprawnie . Pierwsz  ( i jak dotychczas 
jedyn ) spójn  koncepcj  szkolenia i certyfikacji operatorów przedsi biorstw wodoci gowo – 
kanalizacyjnych przedstawi  Jan F. Lema ski na amach „Przegl du Komunalnego” [1], a kilka 
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lat pó niej zreferowa  j  w zmodyfikowanej formie na IV Zje dzie Wodoci gowców Polskich 
( ód , 6 – 7 grudnia 2001 r.) oraz opublikowa  w materia ach Zjazdu. Wiele przemy le
zawartych w cytowanych materia ach nie utraci o nic ze swej aktualno ci i stanowi podstaw
dla niniejszego opracowania. 

2. Uzasadnienie projektu 

Problematyka okresowych szkole  personelu przedsi biorstw wodoci gowo – kana-
lizacyjnych , a tak e koncepcja „szkolenia ustawicznego”  zosta a najpe niej zdefinio-
wana i wielokrotnie wypróbowana praktycznie przez  dzia aczy Polskiego Zrzeszenia 
In ynierów i Techników Sanitarnych. Nale y tu wymieni  wiele szkole  i seminariów 
nieformalnych organizowanych dla  operatorów stacji uzdatniania wody i oczyszczalni 
cieków, a przede wszystkim szeroko opisany i znany powszechnie w kraju cykl kursów 

dla operatorów oczyszczalni cieków przeprowadzonych w ca ym kraju, a opartych o 
„Poradnik Eksploatatora Oczyszczalni cieków” [2]. Podr cznik ten, opracowany przez  
Oddzia  Wielkopolski PZITS we wspó pracy z ameryka skim programem pomocowym 
z pierwszej po owy lat dziewi dziesi tych LEM (Local Environmental Management) 
zdoby  powszechne uznanie fachowców, doczeka  si   dwóch wyda , a aktualnie przy-
gotowywane jest do druku trzecie, poprawione jego  wydanie. W przygotowaniu jest 
równie  podobny podr cznik dla operatorów stacji uzdatniania wody.
Dodatkowym bod cem dla przyspieszenia prac nad stworzeniem systemu szkolenia i 
certyfikacji kadr przedsi biorstw wodoci gowo - kanalizacyjnych  powinna by  seria 
licznych stanów awaryjnych przede wszystkim urz dze  lub sieci wodoci gowych, które 
stanowi y bezpo rednie zagro enie dla zdrowia konsumentów  (Nowy Targ, Ruda l.,
Pleszew i szereg innych awarii na terenie ca ego kraju). Jakkolwiek przytoczone przy-
k ady dotycz  bezpo rednio przede wszystkim sieci wodoci gowych, to jednak  dok ad-
niejsza  ich analiza doprowadza do wniosku, e nie mo na oddziela  spraw zwi zanych
z zaopatrzeniem w wod  przeznaczon  do spo ycia przez ludzi od poprawnej eksploata-
cji oczyszczalni cieków i sieci kanalizacyjnych. Koronnym dowodem na to niech 
b dzie sprawa „awarii” wodoci gowej w Nowym Targu. 
Nale y zwróci  uwag  na fakt, e w energetyce (energetyce cieplnej, ogrzewnictwie i 
gazownictwie) od lat istnieje obligatoryjnie ustanowiony obowi zek posiadania uprawnie
do dozoru i eksploatacji tych urz dze . Uprawnienia te musz  by  odnawiane co 5 lat. 
Tymczasem w przypadku urz dze  wodoci gowo – kanalizacyjnych sytuacja jest 
nast puj ca: in ynierowie i technicy pracuj cy przy projektowaniu i wykonawstwie 
zobowi zani s   do posiadania pe nych, ci le zdefiniowanych  uprawnie  zawodowych 
(tzw. uprawnie  budowlanych), natomiast personel, który przez nast pnych kilkadziesi t
lat b dzie te urz dzenia eksploatowa , nie jest zobowi zany do posiadania adnych
formalnych uprawnie . Certyfikacja stanowi  ma wi c uzupe nienie brakuj cego ogniwa 
w systemie uprawnie  zawodowych. czy si  z tym konieczno  stworzenia odpo-
wiedniego systemu szkolenia. 
Prze wiadczenie o konieczno ci stworzenia systemu obligatoryjnie wymaganych       
uprawnie    do eksploatacji urz dze   wodoci gowo – kanalizacyjnych wynika równie
z faktu, e systemy takie stworzono i wdro ono zarówno w Europie Zachodniej, jak i w 
Kanadzie oraz w USA, gdzie s  dostosowywane do okre lonych zada  i udoskonalane 
[3, 4, 5, 6]. Zwraca si  przy tym uwag  na fakt, e zarówno szkolenia, jak certyfikacja s
tam obligatoryjne. 
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3. Projekt systemu szkolenia i certyfikacji 

System przewiduje szkolenie i certyfikacj  w czterech kategoriach: 
1.   Operatorów i dozoru oczyszczalni cieków,
2. Operatorów i dozoru stacji uzdatniania wody, 
3. Operatorów i dozoru sieci  kanalizacyjnych,. 
4. Operatorów i dozoru sieci wodoci gowych.

Systemem szkolenia i certyfikacji obj ty b dzie  personel przedsi biorstw wodoci -
gowo – kanalizacyjnych bezpo rednio odpowiedzialny za eksploatacj  urz dze .

W  kategoriach operatorów i dozoru oczyszczalni cieków i stacji uzdatniania wody 
przewiduje si  klasyfikacj  certyfikatów (klasy I, II, III i IV) opart  na kryterium stopnia 
trudno ci eksploatacji urz dze  wynikaj cym ze stosowanej technologii oczyszczania 
cieków lub uzdatniania wody.

W kategoriach operatorów i dozoru sieci kanalizacyjnych  klasyfikacja certyfikatów (kla-
sy I, II, III, IV) oparta b dzie na kryterium rodzaju (grawitacyj-
na/ci nieniowa/podci nieniowa, rozdzielcza/ogólnosp awna/mieszana),   wielko ci i stopnia 
skomplikowania, a w przypadku zarówno sieci wodoci gowych jak i kanalizacyjnych. 
równie   w oparciu o kryterium wyposa enia ich w urz dzenia wspomagaj ce.

Systemem szkolenia i certyfikacji obj ci b d  równie  operatorzy wewn trznych in-
stalacji wodoci gowych w budynkach u yteczno ci publicznej a tak e operatorzy  
systemów awaryjnego zaopatrzenia w wod  szpitali i innych tego typu obiektów 

Weryfikacja/aktualizacja uzyskanych uprawnie   powinna nast powa  w 5 – letnich 
odst pach czasu. 

Przewiduje si , e szkolenie w poszczególnych kategoriach operatorów i dozoru dla 
uzyskania certyfikatów kolejnych  klas prowadzone b dzie w oparciu o obowi zuj ce w 
ca ym kraju jednolite programy szkolenia, a egzaminy -  w oparciu o  szczegó owe
programy egzaminów. Programy zostan  sporz dzone przez powo an  dla tego celu 
Grup  Robocz  d/s. szkolenia i certyfikacji. W sk ad licz cej 3- 5 osób Grupy Roboczej 
wejd  naukowcy i praktycy o du ym sta u zawodowym, którzy mog  podj  si  wyko-
nania tej pracy w mo liwie krótkim terminie ( 3- 6 miesi cy). Przed ostatecznym za-
twierdzeniem programów Grupa Robocza zasi gnie opinii zaproszonego do wspó pracy
szerszego gremium fachowców (naukowców i praktyków). Ostatnim etapem dzia a
Grupy Roboczej b dzie doprowadzenie do tego, aby przygotowana koncepcja sta a si
obowi zuj cym aktem prawnym. 

Zak ada si , e koordynacj  prac przygotowawczych do wprowadzenia systemu 
szkolenia i certyfikacji realizowa  b dzie Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne: 
Polskie Zrzeszenie In ynierów i Techników Sanitarnych, a niniejszy artyku  stanowi 
wprowadzenie do dyskusji nad ostatecznym kszta tem proponowanego systemu szkole-
nia i certyfikacji. 



516 J. F. LEMA SKI,  S. BI OZOR

Bibliografia

[1] Lema ski, J. F., 1996, Szkolenie i certyfikacja, Przegl d Komunalny 7/8 (58/59).

[2] Poradnik eksploatatora oczyszczalni cieków. Praca zbiorowa, red. Z. Dymaczew-
ski, J.A. Oleszkiewicz, M.M. Soza ski, PZITS Pozna  1997. 

[3] Wise, D., 1998,  Cross – training benefits Oregon plant. Jour. AWWA 90 (10), 60 – 66. 

[4] Delvecchio, F., 1998, Using need – to – know criteria to design training. Jour. 
AWWA 90 (10) 56 – 59. 

[5] Barrett, J.M., 1998,  Maryland program build operator skills. Jour. AWWA 90 (10), 
76 – 81. 

[6] Norton, R., Auckly, Ch., Will, R., Scott, B., Goodwill, J., 1998, Pilot – plant 
training for high turbidity. Jour. AWWA, 90 (10), 67 – 75. 


