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Projekt IWAMA (ang. INTERACTIVE WATER MANAGEMENT – pol. INTERAKTYWNA GOSPODARKA 
WODNA) ma na celu zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami w gospodarce ściekowej 
poprzez podnoszenie kwalifikacji operatorów oczyszczalni ścieków oraz wdrożenie inwestycji 
pilotażowych związanych z efektywnością energetyczną i inteligentną gospodarką osadową. 
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Partnerzy IWAMA, we współpracy z siecią BALTIC SEA CHALLENGE, dobrowolnie wdrożyli pewne 
zobowiązania w celu polepszenia stanu Morza Bałtyckiego. Zobowiązania te zostały omówione w 
niniejszej publikacji i są dostępne w zakładce ‘Bank Działań’ (Bank of Actions) na stronie internetowej 
sieci Baltic Sea Challenge. 
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Zoptymalizowany energetycznie system kontroli przeznaczony do skutecznego 
zmniejszenia ilości składników odżywczych w ściekach w OŚ w Kownie 
  
Zobowiązanie podjęte przez: 
Kaunas Water Ltd (Wodociągi Kowno), Litwa 
 
Działanie 
Inwestycja pilotażowa uruchomiona w oczyszczalni ścieków w Kownie stanowi przykład na to, w jaki 
sposób skutecznie zmniejszyć ilość składników odżywczych dostających się do Morza Bałtyckiego. Celem 
inwestycji jest monitoring komory napowietrzania pod kątem stężenia azotu oraz nawiewanego 
strumienia powietrza. Dane zebrane za pomocą czujników przepływu powietrza pozwalają na 
optymalizację pracy dmuchaw. Ponadto, aby zwiększyć ilość usuwanego azotu, w strefie denitryfikacji 
komory napowietrzania zainstalowano dodatkowy punkt dozowania metanolu. 
 
Rezultat 
Inwestycja obejmuje następujące elementy i działania: 

1. Urządzenia online do pomiaru stężenia azotu w komorze napowietrzania; 
2. Przyrządy do pomiaru przepływu powietrza w rurociągach systemu napowietrzania; 
3. Wymiana punktu dozowania metanolu w komorach napowietrzania, bezpośrednio do strefy 

denitryfikacji; 
4. Zaawansowana automatyzacja procesów, której celem jest optymalizacja pracy dmuchaw. 

Inwestycja rozpoczęła się instalacją czterech czujników azotanów E+H Viomax CAS51D w komorze 
napowietrzania wraz z wymianą punktu dozowania metanolu do stref beztlenowych. W OŚ w Kownie 
metanol jest wykorzystywany jako dodatkowe źródło węgla służące do usprawnienia procesu 
denitryfikacji. Dane nt. stężenia azotanów, uzyskane z czujników online, zostały wykorzystane w celu 
optymalizacji dozowania metanolu. W trakcie niespełna roku od momentu rozpoczęcia realizacji nowej 
inwestycji OŚ w Kownie zwiększyła efektywność usuwania azotu o 3,2%, osiągając tym samym 
efektywność usuwania azotu na poziomie 90,5%. Nowa strategia kontroli dozowania metanolu pozwoliła 
na zmniejszenie wykorzystania metanolu o 12%. 

W celu zwiększenia efektywności usuwania azotu zainstalowano dodatkowy analizator stężenia 
amoniaku E+H Liquiline CA80AM. Dane zebrane z analizatora zostały wykorzystane w celu ustalenia 
stężenia amoniaku w osadzie czynnym. Jest to istotny krok podczas wyboru właściwej wartości zadanej 
tlenu w komorach napowietrzania pod kątem procesu nitryfikacji. Przed instalacją nowego analizatora 
wartości zadane tlenu zostały uregulowane zgodnie ze stężeniem amoniaku w ściekach po opuszczeniu 
przez nie osadnika wtórnego. Spowodowało to opóźnienie kontroli procesu, które wyniosło ~6 godzin. 

System napowietrzania w OŚ w Kownie został zaprojektowany tak, aby zapewnić utrzymanie stałego 
poziomu ciśnienia, w związku z czym w momencie, w którym dochodzi do zablokowania membran 
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napowietrzających, pomiar przepływu powietrza zapewnia monitoring ich przepustowości. Jeżeli 
przepływ powietrza spadnie poniżej pewnego poziomu, wówczas do systemu jest wtryskiwany kwas 
mrówkowy w celu rozpuszczenia kamienia kotłowego, co przyczynia się do zwiększenia przepustowości 
membran. Niewystarczający przepływ powietrza do komór napowietrzania skutkuje niekorzystnymi 
warunkami pod kątem procesu nitryfikacji oraz skuteczności usuwania azotu. 
 
Wszystkie ww. przedsięwzięcia stanowiły warunek wstępny dla zaawansowanej automatyzacji procesów, 
która łączy dane pochodzące ze wszystkich czujników oraz reguluje wartość zadaną tlenu, dozowanie 
metanolu, a także skuteczność usuwania azotu. 
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Pilotażowy system technologiczny oparty na procesie anammox oraz 
filtracji na złożach hydrofitowych na OŚ w Gdańsku 
 
Zobowiązanie podjęte przez: 
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o., Polska 
 
Działanie 
Celem inwestycji pilotażowej w Gdańsku był rozwój oraz badanie efektywności nowej koncepcji systemu 
technologicznego stanowiącego połączenie procesów, które charakteryzują się minimalnym 
zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz niskim kosztem eksploatacyjnym. Badania koncentrowały 
się na zminimalizowaniu zużycia energii elektrycznej potrzebnej do usuwania związków organicznych i 
biogenów, przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu odzysku materii organicznej ze ścieków 
wykorzystywanej do produkcji energii odnawialnej. 
 
Inwestycja pilotażowa na OŚ Wschód w Gdańsku stanowi doskonały przykład osiągnięcia wysokiej 
efektywności technologicznej i ekonomicznej procesu oczyszczania ścieków przy jednoczesnym 
maksymalnym odzysku materii organicznej do produkcji biogazu. 
 
Zwiększony odzysk węgla organicznego pozwala na istotną poprawę bilansu energetycznego  oczyszczalni 
ścieków poprzez zwiększoną produkcję biogazu, który może być wykorzystany do produkcji zielonej 
energii w systemie skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej (kogeneracji). Ponadto 
wykorzystanie procesu anammox pozwala na zastosowanie skróconego cyklu azotu, w którym amoniak w 
obecności azotynów utleniany jest bezpośrednio do azotu gazowego. To z kolei umożliwia usuwanie 
azotu przy niższym o 60% zużyciu tlenu w porównaniu do konwencjonalnych systemów nitryfikacji i 
denitryfikacji. Co więcej, proces anammox umożliwia odzyskanie ze ścieków znacznie większej ilości 
węgla organicznego, który nie jest zużywany w procesie denitryfikacji jak to ma miejsce w systemach 
konwencjonalnych. W związku z tym testowane rozwiązanie innowacyjnej technologii w znacznym 
stopniu poprawia bilans energetyczny oczyszczalni, przyczyniając się do poprawy efektywności 
ekonomicznej i uzyskania dodatniego bilansu energetycznego oczyszczalni. Odzysk energii ze źródeł 
odnawialnych w procesach oczyszczania ścieków przyczynia się również w istotny sposób do poprawy 
stanu środowiska. 
 
Proces anammox jest powszechnie stosowany w oczyszczalniach ścieków do oczyszczania strumieni 
bocznych charakteryzujących się dużym stężeniem azotu. Jednak w przypadku strumienia głównego 
wykorzystanie procesu anammox w dalszym ciągu stanowi duże wyzwanie. Głównymi czynnikami 
ograniczającymi jego zastosowanie w skali technicznej są niska temperatura, niskie stężenie amoniaku 
oraz wysoki stosunek ChZT/N. 
 
Rezultat 
Testowany proces technologiczny obejmował etap oczyszczania wstępnego ścieków oraz oczyszczania 
drugiego i trzeciego stopnia. Pierwszy etap oczyszczania fizykochemicznego składał się z dwustopniowej 
komory flokulacji oraz osadnika wstępnego. Oczyszczanie drugiego stopnia stanowił reaktor IFAS (ang. 
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Integrated Fixed-film Activated Sludge) wyposażony w mieszadło i dyfuzor drobnopęcherzykowy, oraz 
osadnik wtórny. Reaktor IFAS (720 litrów) zaszczepiony został biomasą bakterii anammox 
unieruchomionych na kształtkach AnoxKaldnes K5 z OŚ Sjölunda w Malmö oraz zawieszonym osadem 
czynnym z OŚ Wschód w Gdańsku. Trzeci stopień oczyszczania, w którym usuwane były pozostałości 
związków organicznych i biogenów, oparty był na dwustopniowym złożu hydrofitowym o przepływie 
poziomym (HF-CW) i przepływie pionowym (VF-CW). 
 
Wyniki badań wykazały możliwość zastosowania systemu technologicznego opartego na anammox i 
złożach hydrofitowych, do efektywnego usuwania azotu ogólnego i węgla organicznego ze ścieków 
komunalnych przy niskiej temperaturze ścieków oraz niekorzystnym stosunku ChZT/N. Po strącaniu 
chemicznym w procesie oczyszczania wstępnego stosunek ChZT/N w ściekach zmniejszony został z 
poziomu 8.0 ± 0.7 do 5.0 ± 0.4, co w efekcie pozwoliło na zwiększenie odzysku związków organicznych o 
48% w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi na OŚ Wschód. Przy obciążeniu hydraulicznym reaktora 
IFAS w zakresie 15.0 - 22.2 l/h efektywność usuwania azotu ogólnego w badanej konfiguracji systemu 
pilotowego była wysoka i wynosiła średnio 84 ± 9%, przy czym minimalny i maksymalny poziom redukcji 
azotu ogólnego wyniósł odpowiednio 67% i 98%. 
 
Oczyszczanie strumienia głównego ścieków w innowacyjnym systemie technologicznym stanowiącym 
połączenie procesu anammox i filtracji na złożach hydrofitowych przyczynia się do maksymalizacji 
odzysku zmagazynowanej w ściekach energii chemicznej w postaci związków organicznych. Skierowanie 
większej ilości węgla organicznego do fermentacji beztlenowej pozwala na zwiększenie produkcji 
biogazu, który może być wykorzystany do produkcji zielonej energii elektrycznej w systemie kogeneracji. 
Ograniczenie zużycia energii na napowietrzanie reaktora oraz zwiększenie odzysku węgla organicznego 
jest kluczowe dla osiągnięcia dodatniego bilansu energetycznego oczyszczalni ścieków. 
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Inteligentne planowanie postępu technologicznego w OŚ w Słonimie 

 
Zobowiązanie podjęte przez: Open Joint Stock Company "Slonimskiy vodokanal" (Wodociągi Słonim), 
Białoruś 
 
Działanie 
Oczyszczalnia ścieków w Słonimie na Białorusi opracowała projekt architektoniczny związany z 
przebudową obecnych obiektów, która pozwoliłaby na efektywniejsze działanie, charakteryzujące się 
większą efektywnością energetyczną. Podczas przebudowy OŚ w Słonimie rozpocznie oczyszczanie 
biologiczne mające na celu zwiększone usuwanie azotu i fosforu, zainstaluje urządzenie do dezynfekcji 
promieniowaniem UV, wymieni zawory regulacyjne umożliwiające automatyzację pracy i zakończy inne 
prace budowlane, co z kolei doprowadzi do obniżenia poziomu zużycia energii i udoskonalenia procesu 
oczyszczania w zakładzie. 
 
Rezultat 
Projekt architektoniczny związany z przebudową oczyszczalni ścieków w Słonimie obejmował projekt 
kompleksowego rozwiązania mającego na celu umożliwienie zakładowi spełnienia współczesnych 
standardów technologicznych działania oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii, jednocześnie 
zapewniając lepsze wyniki związane z redukcją stężenia azotu i fosforu docierającego do strumienia rzeki 
Szczary. 
 
Planowane udoskonalenia obejmują cały zakład, począwszy od przebudowy wszystkich konstrukcji i rur 
technologicznych oraz wymiany zaworów na miejscu aż po modernizację sprzętu technologicznego. 
Ponadto projekt zakłada wdrożenie technologii mających na celu ulepszenie procesu oczyszczania: 
oczyszczanie biologiczne w systemie OŚ, zainstalowanie zbiornika buforowego przeznaczonego do 
przyjmowania ścieków z lokalnej fabryki masła i sera, a także dezynfekcję osadu promieniami UV. Po 
ukończeniu realizacji projektu wdrożone zmiany umożliwią bardziej zautomatyzowane, bezproblemowe i 
efektywne oczyszczanie ścieków. 
 
Projekt przebudowy zakłada zmniejszenie rocznego zużycia energii elektrycznej i wody o 1,77 i 1,6 raza, 
automatyzację prowadzącą do optymalizacji ilości pracowników obsługi ze 139 do 21 osób oraz 
zmniejszenie liczby różnych substancji zanieczyszczających dostających się do rzeki. 
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Analiza wpływu hydrolizy termicznej na produkcję biogazu w OŚ                              
w Grevesmühlen 
 
Zobowiązanie podjęte przez: Joint body Grevesmühlen Water Supply and Wastewater Disposal 
(Spółka Uzdatniania Wody i Odprowadzania Ścieków), Niemcy 
 
Działanie 
Działania związane z projektem zostały wdrożone w OŚ w Grevesmühlen przez dwóch partnerów 
projektowych; inwestycja została zrealizowana przez zakład, natomiast narzędzie do podejmowania 
decyzji w zakresie zoptymalizowanego działania procesów oraz zarządzania przepływem masy zostało 
opracowano przez spółkę „aqua & waste International GmbH”. W celu kalibracji opracowanego narzędzia 
OŚ w Grevesmühlen rozpoczęła kontrolę procesu w zróżnicowanych warunkach, koncentrując się w 
szczególności na hydrolizie termicznej. 
 
Celem hydrolizy termicznej jest zniszczenie membrany bakterii w osadzie nadmiernym za pomocą 
wysokiego ciśnienia i temperatury. Na skutek ww. procesu następuje uwolnienie wody i składników 
odżywczych znajdujących się w bakteriach. Jedną z możliwych korzyści hydrolizy termicznej jest 
zmniejszona ilość masy osadu podczas fermentacji. Zmniejszenie masy osadu prowadzi do zwiększenia 
czasu zatrzymania, co z kolei może skutkować większą produkcją biogazu i zwiększoną efektywnością 
odwadniania osadu przefermentowanego. Jednak mogą się pojawić również pewne minusy, ponieważ 
nie zbadano, ile składników odżywczych jest uwalnianych z osadu z powodu wysokiego ciśnienia i 
temperatury. 
 
Rezultat 
W skali laboratoryjnej fermentacja beztlenowa była stymulowana za pomocą osadu powstałego w trakcie 
procesu hydrolizy termicznej przeprowadzonego zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej. 
Każda partia osadu została poddana hydrolizie przy zastosowaniu zmiennego ciśnienia i temperatury. 
Każdego dnia dokonywano pomiarów kilku parametrów takich, jak na przykład, temperatura osadu, ChZT, 
azot, fosfor, materia sucha i organiczna materia sucha przed i po fermentacji. Ponadto badaniom 
poddano takie parametry związane z biogazem, jak np. ilość produkowanego biogazu, CH4, CO2, H2S i 
O2.Każda partia osadu została poddana fermentacji, która trwała około 30 dni. 
 
Podczas obserwacji na skalę laboratoryjną ilość dodatkowych stężeń uwolniona za pomocą hydrolizy była 
wyższa przy malejących temperaturach osadu. Jednocześnie, w skali przemysłowej, zaobserwowano 
odwrotną sytuację, która była oczekiwanym wynikiem. Nieoczekiwanym wynikiem była z kolei mniejsza 
ilość biogazu wyprodukowanego z osadu poddanego hydrolizie w porównaniu z ilością biogazu 
wyprodukowanego z osadu surowego. Powodem takiej sytuacji może być fakt, że osad poddany 
hydrolizie ma większe stężenia, podczas gdy w drodze drugiego etapu fermentacji beztlenowej, tj. 
zakwaszania, produkowana jest zbyt duża ilość kwasów, co z kolei hamuje cały proces beztlenowy. 
 
Osad został poddany badaniu pod kątem możliwości występowania materii suchej i efektywności 
odwadniania. W skali laboratoryjnej wyniki spełniają określone oczekiwania, co stanowi dowód na to, że 
osad poddany hydrolizie jest odwadniany w większym stopniu niż osad surowy. 
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System oczyszczania odcieków w OŚ w Tartu 
 
Zobowiązanie podjęte przez: Tartu Waterworks Ltd (Wodociągi Tartu), Estonia 
 
Działanie 
Tartu Water Company jest drugą największą komunalną oczyszczalnią ścieków w Estonii (100.000 RLM) i 
jedną z wielu oczyszczalni ścieków w regionie Morza Bałtyckiego, w której stosowany jest proces 
fermentacji beztlenowej. Odciek bogaty w azot, powstający w trakcie fermentacji beztlenowej, jest 
powtórnie wprowadzany do procesu, zwiększając w ten sposób natężenie azotu oraz wpływając na 
proces oczyszczania głównego pod względem utrzymania limitów przepływów. To z kolei zwiększa ilość 
węgla pochodzącego z źródeł zewnętrznych, który zostaje dodany podczas głównego procesu nitryfikacji i 
denitryfikacji. Technologia deamonifikacji na pełną skalę została opracowana i wdrożona po to, aby 
zademonstrować uruchomienie procesu deamonifikacji na miejscu, bez konieczności wykorzystania 
ziarna pochodzącego z źródła zewnętrznego. 
 
Rezultat 
W ramach budowy beztlenowej komory fermentacyjnej (2013-2015) w OŚ w Tartu, zbiorniki zostały 
zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić nitryfikację wody osadowej przed ponownym 
wpuszczeniem jej do strumienia dopływowego zakładu. Azot amonowy jest poddawany utlenianiu w celu 
uzyskania azotynowej formy azotu podczas procesu nitryfikacji. Proces usuwania azotu jest jednak w 
dalszym ciągu przeprowadzany podczas głównego procesu oczyszczania ścieków. Aby zwiększyć ilość 
usuwanego azotu w ramach ekonomicznej inwestycji zainstalowano system deamonifikacji na pełną 
skalę, na potrzebę oczyszczania odcieku przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Na miejscu 
powstało mikrobiologiczne konsorcjum odpowiedzialne za deamonifikację, bez konieczności kupowania 
osadu od firm zewnętrznych. Uruchomienie procesu na miejscu, bez materiału inokulacyjnego, 
pochodzącego od firm zewnętrznych zmniejsza budżet i zapewnia cenne doświadczenie w zakresie 
uruchamiania technologii deamonifikacji. Uruchomienie procesu deamonifikacji nie ma wpływu na 
wydajność OŚ. Instalacja zmniejsza ilość węgla pochodzącego z źródeł zewnętrznych, który należy dodać 
podczas procesu, i tym samym zmniejsza koszty operacyjne. 
 
Ponieważ jest to pierwszy system deamonifikacji odcieku w Estonii, operatorzy OŚ w Tartu otrzymują 
stałe wsparcie ze strony Uniwersytetu w Tartu w celu uzyskania optymalnej wydajności procesu. W 
związku z powyższym zostanie ustalony podział kompetencji, natomiast inne zainteresowane strony będą 
mogły skorzystać z wyników analizy tego przypadku. Obsługa systemu deamonifikacji na pełną skalę 
będzie kontynuowana również po zakończeniu realizacji projektu. Ponadto, ponieważ uruchomienie 
systemu bez zakupu materiału inokulacyjnego nie jest szeroko rozpowszechnione, istniejącą instalacja 
stanowi dowód na to, że deamonifikacja bez ziarna pochodzącego z źródeł zewnętrznych jest 
ekonomicznym procesem. Pilotowanie tego procesu ma znaczenie transgraniczne, ponieważ stanowi 
dowód na przydatność i trwałość technologii deamonifikacji. 
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Częściowa nitryfikacja 
 
1 mol amoniaku 
(NH3/NH4+) 
 
0,57 mol NO2- 
 
0,43 mol NH4- 
 
Bakterie ANAMMOX 
 
0,11 mol NO3- 
0,44 mol N2 
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Efektywna obróbka osadu przy wykorzystaniu obszarów, na których 
odbywa się proces humifikacji w OŚ w Türi 
 
Zobowiązanie podjęte przez: Türi Water (Wodociągi Türi) , Estonia 
 
Działanie 
W Regionie Morza Bałtyckiego wdrożono wiele dobrych rozwiązań związanych z gospodarką osadu 
czynnego, jednak większość z nich nie znajduje zastosowania w przypadku małych oczyszczalni ścieków. 
W oczyszczalniach ścieków w Türi i Oisu (Estonia) zrealizowano inwestycję pilotażową, która może służyć  
jako dobry przykład efektywnej obróbki osadu w przypadku zakładów działających na małą skalę, poprzez 
zastosowanie technologii związanej z terenami, na których odbywa się proces humifikacji. Technologia ta 
umożliwia naturalną obróbkę osadu bez wykorzystywania skomplikowanych maszyn lub substancji 
chemicznych, co zapewnia niskie koszty budowlane i operacyjne oraz niewielki wpływ środowiskowy. 
 
Humifikacja osadu jest jednym z rozwiązań, które zapewnia ponowne wykorzystanie fosforu i azotu; jest 
ona stosowana na niewielką skalę, pomaga w zmniejszeniu ilości i eliminacji szkodliwych substancji oraz 
organizmów z osadu, a także umożliwia wykorzystanie przetworzonego osadu jako nawozu. 
 
Rezultat 
Biorąc pod uwagę fakt, że gospodarka osadami na terenach, na których odbywa się humifikacja jest 
długotrwałym procesem, który trwa co najmniej trzy okresy wegetacyjne, planowanie czasowe i 
planowanie oparte na lokalizacji oparte na wcześniejszych badaniach stanowi istotną część procesu 
pilotowego. Tereny, na których odbywa się humifikacja w Türi i Oisu zostały utworzone obok oczyszczalni 
ścieków i opierają się na takiej samej zasadzie działania, przy czym ich konstrukcja jest nieco inna, dzięki 
czemu możliwe jest ustalenie najlepszej praktyki. 
 
W Oisu tereny, na których odbywa się humifikacja zostały wyposażone w układ pompujący substancję 
wyługowaną w celu zmniejszenia ilości wody na takich terenach podczas procesu odwadniania i okresu 
wegetacji roślin. W Türi nadmiar wody nie jest wypompowywany, ponieważ wcześniej odbywa się proces 
zagęszczania mechanicznego. Tereny, na których odbywa się humifikacja w obydwu OŚ zostają obsiane, 
co pomaga podczas degradacji materii organicznej, włącznie z masami ogniotrwałymi, co z kolei 
umożliwia absorbowanie resztek substancji toksycznych, takich jak metale ciężkie z osadu. W celu 
ekstrakcji substancji toksycznych absorbowanych przez rośliny dopuszczalne jest koszenie oraz zbieranie 
plonów. 
 
Nieefektywna gospodarka osadami w OŚ może prowadzić do zwiększonego stężenia substancji 
niebezpiecznych dostających się do Morza Bałtyckiego. Efektywna obróbka osadu stanowi jednak 
wyzwanie dla małych OŚ. Tereny, na których odbywa się humifikacja to świetne rozwiązanie w przypadku 
małych OŚ, które jest jednak niedoceniane w chłodnym klimacie. Inteligentne przeprowadzanie 
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procesów humifikacji i degradacji może przekształcić osad w jakościowy produkt, który może być 
wykorzystywany na potrzeby rolnictwa, roślinności i rekultywacji. 
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Suszarnia i spalarnia osadów w OŚ w Jurmali 
 
Zobowiązanie podjęte przez: Jurmala Water Ltd. (Wodociągi Jurmała), Łotwa 

 
Działanie 
OŚ w Jurmali została zaprojektowana przy uwzględnieniu zdolności do pracy wynoszącej 35.400 RLM. W 
OŚ w Jurmali ścieki komunalne są oczyszczane w drodze biologicznego usuwania fosforu i azotu w 
okrągłym zbiorniku bez osadnika wstępnego; ścieki przemysłowe nie są przyjmowane. Oczyszczanie 
ścieków obejmuje dwukomorowy zbiornik akumulujący osad, zagęszczarkę bębnową i dwie wirówki 
dekantacyjne. Obecnie około 10 ton odwodnionego osadu trafia na wysypisko odpadów. W ramach 
projektu IWAMA, OŚ w Jurmali pilotuje suszarnię i spalarnię. 
 
Suszarnia i spalarnia zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia ilości osadu nadmiernego 
pochodzącego z procesu oczyszczania ścieków poprzez wykorzystanie pary z rozkładu termicznego 
produktów niestabilnych i gazów nie skraplających się jako paliwa. Są one zintegrowane z istniejącym 
łańcuchem technologicznym w OŚ. Osad jest umieszczany w części suszącej urządzenia za 
pośrednictwem śruby transportjącej, gdzie jest on suszony przy pomocy gazu i strumienia pary. Na tym 
etapie może zostać wykorzystane dodatkowe źródło ciepła. Po osuszeniu osad jest umieszczany w części 
urządzenia przeznaczonej do spalania, gdzie następuje zagazowanie w polu mikrofalowym 
wygenerowanym przez magnetron. Zewnętrzne zużycie energii urządzenia nie może w istotny sposób 
różnić się od konwencjonalnych układów suszenia i spalania. 
 
Rezultat 
Przewiduje się, że na skutek ww. działania nastąpi zmniejszenie ilości osadów trafiających na składowisko 
osadów o co najmniej 70%, co przyczyni się do znacznego ograniczenia akumulacji biomasy osadu w 
środowisku. 
 
Przewiduje się również, że gaz powstały na skutek procesu spalania może zostać spalony w wymienniku 
ciepła w celu uzyskania ciepłej wody do ogrzewania lub w celu generacji energii elektrycznej dla OŚ. 
Pomimo, że procesy te nie zostały uwzględnione w projekcie IWAMA, dostarczone urządzenie musi 
umożliwić ich wykonanie, co zwraca uwagę na kwestie związane z efektywnością energetyczną. Możliwe 
jest również zbadanie potencjalnego wykorzystania popiołu z osadu do produkcji materiałów 
budowlanych, z wyłączeniem składowania. 
 
Zmniejszony wskaźnik usuwania osadu oznacza również ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 
spowodowanego na skutek wykorzystywanych urządzeń transportowych. 
 
Podsumowując, w wyniku omawianego projektu pilotażowego, wprowadzone zostanie innowacyjne 
podejście do rozwiązania kwestii obróbki osadu nadmiernego w przypadku małej OS, co stanowi bardzo 
aktualny temat w sektorze zarządzania wodą oraz zmierza do ochrony środowiska. 
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Narzędzia do kształcenia ustawicznego dla sektora ściekowego 
 
Zobowiązanie podjęte przez: Lahti University of Applied Sciences (Uniwersytet Nauk Stosowanych w 
Lahti), Finlandia 
 
Działanie 
Strukturalne kształcenie ustawiczne w sektorze gospodarki ściekowej ma istotne znaczenie dla poprawy 
stanu Morza Bałtyckiego oraz ograniczenia jego zanieczyszczenia. Zwiększenie przepustowości oraz 
narzędzia służące do kształcenia ustawicznego opracowane przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w Lahti 
wzmacniają współpracę regionalną w sektorze oczyszczania ścieków, pomagają w opracowywaniu 
czynności i umiejętności oraz zwiększają wymianę wiedzy fachowej, wspierając tym samym inteligentny 
rozwój Regionu Morza Bałtyckiego. 
 
Rezultat 
Działania zmierzające do rozwoju potencjału wdrożone w ramach projektu IWAMA, których celem jest 
zwiększenie szans na kształcenie ustawiczne w zakresie gospodarki ściekowej, w szczególności dla 
operatorów OŚ. Działanie mające na celu podnoszenie kwalifikacji zostało zrealizowane w drodze 
dzielenia się wiedzą fachową i jej rozwojem, wymiany metod przekazywania i otrzymywania know-how, 
wykonywania badań na temat synergii krajowej i zwiększania interaktywności międzynarodowej. 
 
Czynności realizowane w ramach projektu IWAMA zostały usystematyzowane w celu zapewnienia 
wsparcia dla rozwoju potencjału. Określone narzędzia służące do kształcenia ustawicznego zostały 
opracowane w oparciu o ustalone potrzeby i wymogi OŚ. Podczas warsztatów i webinariów IWAMA 
stworzono międzynarodową platformę, za pośrednictwem której różne podmioty (np. operatorzy, 
instytucje, naukowcy i dostawcy) mogą się wymieniać swoim doświadczeniem, wiedzą oraz praktykami. 
Krajowe społeczności oparte na wiedzy stworzone w ramach projektu zaplanowały, w jaki sposób 
kontynuować pracę po realizacji projektu IWAMA w celu zapewnienia trwałości osiągniętych wyników. 
 
W ramach projektu szczegółowo opracowano kilka narzędzi służących kształcenia ustawicznego: grę OŚ, 
elektroniczny pakiet materiałów szkoleniowych wraz z wirtualnymi testami, a także publikacje związane z 
możliwościami kształcenia ustawicznego wraz z wyzwaniami. Narzędzia te promują proces kształcenia 
ustawicznego jako dobrowolnej, motywowanej wewnętrznie nauki wraz z możliwością uzyskania 
informacji zwrotnych. Narzędzia uwzględniają również możliwość gromadzenia danych, które mogą 
zostać wykorzystane na potrzeby dalszego rozwoju zakładów promujących proces kształcenia 
ustawicznego. 
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Wskaźniki regionalne związane z wydajnością energetyczną w procesie 
oczyszczania ścieków 
 
Zobowiązanie podjęte przez: Technical University of Berlin (Politechnika Berlińska), Niemcy 
 
Działanie 
Analiza porównawcza w zakresie inteligentnego zarządzania energią w stosunku do usuwania składników 
odżywczych uwydatnia obecną sytuację i trendy w sektorze oczyszczania ścieków w Regionie Morza 
Bałtyckiego. Ponad 65 OŚ opracowało wskaźniki na podstawie swoich danych, co pozwoliło na ocenę 
ogólnych parametrów dopływu, skuteczności oczyszczania w stosunku do zużycia energii oraz produkcji 
energii w OŚ w różnych krajach. Prace objęły harmonizację danych wejściowych na skutek różnych metod 
raportowania w Regionie Morza Bałtyckiego. Dokonano wyboru kluczowych wartości liczbowych, 
opisujących procesy oczyszczania. 
 
Odpowiedzi zostały pozyskane od takich krajów jak: Szwecja, Finlandia, Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, 
Polska, Białoruś i Niemcy. 
 
Rezultat 
Raport z analizy ujawnił sposób funkcjonowania regionalnych OŚ zgodnie z różnymi wymogami prawnymi 
i różnymi obostrzeniami dotyczącymi wartości składników odżywczych w strumieniu odpływowym. 
Różne technologie są stosowane z mniejszym lub większym powodzeniem w zakresie wysokiej 
efektywności oczyszczania połączonej z niskim zużyciem energii. W trakcie pracy zidentyfikowano kilka 
czynników mających wpływ na wyniki OŚ: wiek OŚ oraz zainstalowanego sprzętu, zmotywowany i dobrze 
przeszkolony personel w połączeniu z dostępnością zasobów finansowych przeznaczonych na 
udoskonalanie OŚ, a także ograniczenia wynikające z krajowych wymogów prawnych. Wymogi HELCOM 
zostały przyjęte i są realizowane przez wiele OŚ w Regionie Morza Bałtyckiego. Połowa OŚ 
uwzględnionych w ewaluacji jest obsługiwana przy wykorzystaniu mniej niż 37 
kWh/(RLMChZT,120·a).Jednak jedynie 20% OŚ zużywa mniej niż 23 kWh/(RLMChZT,120·a). Analiza 
porównawcza ma obejmować wszystkie zakłady w regionie. 
 
Raport nt. kluczowych danych liczbowych jest dostępny dla wszystkich ekspertów z sektora 
wodociągowego w Regionie Morza Bałtyckiego i zawiera ogólne informacje nt. sytuacji regionalnej, a 
także szczegółowe informacje techniczne w zakresie stosowanych procesów. Pełny raport (Kluczowe 
dane liczbowe z zakresu wskaźników energetycznych) jest dostępny na stronie internetowej projektu 
IWAMA. Główne dane liczbowe zostały przedstawione w postaci wykresów przyjaznych dla użytkownika, 
dzięki czemu istnieje możliwość obliczenia odpowiednich wartości i ich porównania. Analiza 
porównawcza statusu oczyszczalni ścieków pomaga zidentyfikować możliwość wystąpienia luk w 
działaniach, które można usprawnić. Duże odchylenia od średniej regionalnej wskazują na potrzebę 
przeprowadzenia szczegółowego audytu energetycznego w celu zidentyfikowania możliwości 
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optymalizacji energetycznej w procesie oczyszczania. W tym celu, w ramach projektu, opracowano 
darmowe narzędzie do samodzielnego przeprowadzenia audytu energetycznego. 
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Narzędzie decyzyjne oparte na symulacji w Grevesmühlen, Niemcy 

 
Zobowiązanie podjęte przez: Aqua & Waste International GmbH (Międzynarodowa Spółka Wodno-
Odpadowa), Niemcy 
 
Działanie 
Model symulacji OŚ w Grevesmühlen, Niemcy, został opracowany w podejściu opartym na stopniowych 
działaniach, w oparciu o szczegółowe badanie podstawowe i analizę danych operacyjnych. 
 
Obecnie przepustowość OŚ w Grevesmühlen wynosi około 65.000 RLM, przy czym ścieki na dopływie 
charakteryzują się wysokimi ilościami odpadów przemysłowych (produkcja nabiału i kawy). Oprócz 
oczyszczania biologicznego, w oparciu o proces osadu czynnego, główna działalność zakładu jest 
skoncentrowana na obróbce osadu. Na skutek dodatkowej fermentacji osadów ściekowych z okolicznych 
OŚ oraz różnych kosubstratów, ilość uzyskanego biogazu jest bardzo wysoka. Oprócz zagęszczania osadu 
oraz stacji odbioru kosubstratów zakład jest wyposażony w urządzenie do hydrolizy termicznej w celu 
intensyfikacji procesów fermentacji, mających na celu dalsze zwiększanie produkcji biogazu oraz 
występowania cech charakterystycznych procesu odwadniania osadu przefermentowanego. Osad jest 
poddawany obróbce podczas częściowego oczyszczania strumienia w oparciu o dwustopniową 
deamonifikację mającą na celu zmniejszenie stężenia azotu. 
 
Kompleksowy system umożliwia ekonomiczne oczyszczanie ścieków bez pogarszania jakości strumienia 
odpływowego. Narzędzie służące do podejmowania decyzji ma na celu połączenie wzajemnie zależnych 
komponentów oczyszczania. 
 
Rezultat 
Model symulacji opracowany dla OŚ w Grevesmühlen składa się z czterech grup funkcjonalnych. Pierwsze 
bloki służą do określenia wartości wejściowych dla modelu (dane operacyjne OŚ, wartości standardowe 
itp.). Następnie zaprezentowane zostały moduły dotyczące dostosowania parametrów kinetycznych i 
frakcjonowania. Kolejna grupa obejmuje wszystkie etapy regularnego oczyszczania ścieków 
przychodzących (osadnik wstępny, czterotorowa nitryfikacja / denitryfikacja przemienna, osadnik 
wtórny). Ww. grupa została uzupełniona o bloki oczyszczania osadów ściekowych (hydroliza termiczna, 
fermentacja beztlenowa wraz z kofermentacją i obróbką osadu w oparciu o proces deamonifikacji). 
 
Potencjał dla optymalizacji jest identyfikowany w oparciu o skuteczną kalibrację i atestację modelu 
stymulacji, włącznie z obróbką wstępną, beztlenowym oczyszczaniem biologicznym, fermentacją osadu, 
kofermentacją, hydrolizą termiczną i deamonifikacją. Następnie uzyskane dane są wdrażane w działaniu 
OŚ na pełną skalę. Proces weryfikacji obejmuje szczegółową kampanię pomiarową przed i po wdrożeniu 
działań z zakresu optymalizacji. 
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Skuteczne wdrożenie i zastosowanie narzędzia do podejmowania decyzji przyczyni się do minimalizacji 
uwalniania składników odżywczych do Morza Bałtyckiego poprzez optymalizację wyników oczyszczania 
OŚ w Grevesmühlen. Ponadto optymalizacja energetyczna przyczyni się do istotnego zmniejszenia 
kosztów operacyjnych OŚ. 
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Platforma informacyjna Baltic Smart Water Hub 
 
Zobowiązanie podjęte przez: Union of the Baltic Cities, Sustainable Cities Commission (Związek 
Miast Bałtyckich, Komisja Zrównoważonego Rozwoju Miast),  Finlandia 
 
Działanie 
Platforma informacyjna Baltic Smart Water Hub jest atrakcyjnym wizualnie oraz łatwym w obsłudze 
portalem internetowym, na którym znajdują się aktualne dobre praktyki, rozwiązania techniczne i 
narzędzia dla ekspertów z sektora wodociągowego w Regionie Morza Bałtyckiego. 
 
Platforma informacyjna Baltic Smart Water Hub to miejsce wymiany wiedzy technicznej oraz baza danych 
przykładowych rozwiązań na obszarach wodnych regionu Morza Bałtyckiego. Na platformie znajdują się 
informacje dotyczące czterech obszarów: świeżej wody, wody morskiej, wody burzowej i ścieków. 
Poprzez zidentyfikowanie ww. obszarów, platforma kładzie nacisk na różne aspekty gospodarki wodnej: 
obróbkę wody burzowej, monitoring rzek, rekultywację jezior, zarządzanie strefami przybrzeżnymi i 
oczyszczanie ścieków. 
 
Platforma składa się z czterech podstawowych elementów, dzięki którym możliwa jest współpraca 
pomiędzy różnymi podmiotami, wymiana wiedzy i nauka w zakresie dobrych praktyk, rozwiązań 
technicznych, narzędzi oraz ekspertów. 
 
Rezultat 
Użytkownicy platformy mogą na podstawie zaprezentowanych na niej przypadków znaleźć pomysły na 
inwestycje, propozycje rozwiązań podobnych problemów oraz narzędzia do wykorzystania w codziennej 
pracy. Na platformie dostępne są również informacje nt. istniejących instrumentów finansowania, ram 
polityki regionalnej i lokalizacji potencjalnych partnerów do współpracy. Użytkownicy platformy mogą 
przekazywać własne treści za pomocą formularza internetowego i tym samym promować wiedzę 
fachową swojego zakładu w regionie. 
 
Na portalu nieustanie zamieszczane są informacje dotyczące nowatorskich rozwiązań, co zapewnia 
użytkownikom dostęp do niezwykle zróżnicowanych informacji związanych z gospodarką wodą w 
Regionie Morza Bałtyckiego. 
 
Odwiedź platformę i podziel się swoimi dobrymi praktykami! 
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Inteligentne narzędzie audytu gospodarki osadowej 
 
Zobowiązanie podjęte przez: University of Tartu (Uniwersytet w Tartu), Estonia 
 
Działanie 
Inteligentne narzędzie audytu gospodarki osadowej zostało opracowane w celu umożliwienia pomiaru 
efektywności procesu oraz potencjału do wprowadzania udoskonaleń w oczyszczalniach ścieków. 
Narzędzie umożliwia dokonanie analizy efektywności i możliwości inteligentnej gospodarki osadami, przy 
uwzględnieniu takich czynników, jak technologia obróbki osadów, przepływy, zużycie energii i substancji 
chemicznych oraz automatyczne kalkulacje parametrów operacyjnych. Większość wyników została 
przedstawiona w porównaniu z danym uzyskanymi na potrzeby wskaźników (iwama.eu), co umożliwia 
porównywalność osiągniętych wartości z innymi zakładami oraz wskaźnikami opracowanymi w regionie 
Morza Bałtyckiego. 
 
Pierwsze audyty gospodarki osadami zostały przeprowadzone w 9 OŚ (Estonia, Łotwa, Litwa, Polska i 
Niemcy) w celu udoskonalenia narzędzia. 
 
Rezultat 
W Regionie Morza Bałtyckiego produkowana jest duża ilość osadu ściekowego. Osad ten zawiera wiele 
substancji zanieczyszczających (metale ciężkie, środki farmaceutyczne, patogeny) oraz składników 
odżywczych (azotu, fosforu).W celu redukcji substancji zanieczyszczających uwalnianych do różnego 
rodzaju akwenów oraz w celu promocji recyklingu składników odżywczych istotne jest wspieranie 
inteligentnej gospodarki osadowej. Narzędzie audytu osadów stanowi ogólnie dostępny instrument 
publiczny wspierający operatorów OŚ podczas samodzielnego przeprowadzania audytu w celu uzyskania 
większej efektywności obróbki osadów. 
 
Spójny i dokładny koncept audytu uwzględnia właściwości regionalne i technologiczne, co zwiększa 
możliwość praktycznego zastosowania narzędzia. W oparciu o otrzymane wyniki OŚ mogą uzyskać 
wiedzę na temat istotnych parametrów operacyjnych i możliwości udoskonalenia procesu. Zakłady mogą 
osiągnąć korzyści płynące z poprawy gospodarki osadami, ponieważ prowadzi to do zwiększonej 
produkcji energii, niższego zużycia energii oraz zmniejsza stężenie substancji niebezpiecznych i 
składników odżywczych w strumieniu odpływowym. 
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Program kształcenia ustawicznego dla operatorów z sektora 
gospodarki ściekowej w Estonii 
 
Zobowiązanie podjęte przez: 
Estonian Water Works Association EVEL (Estońskie Stowarzyszenie Wodociągowe), Estonia 
Järvamaa Vocational Training Centre JKHK (Ośrodek Szkolenia Zawodowego Järvamaa) , Estonia 
 
Działanie 
Inteligentne prowadzenie działalności oczyszczalni ścieków nie jest możliwe bez wyedukowanych 
ekspertów. W związku z tym niezwykle istotne jest umożliwienie nauki przez całe życie dla operatorów 
OŚ i kształcenia dla młodych profesjonalistów w celu zapewnienia wysokich wyników oraz możliwości 
pracy z zaawansowanymi technologiami. Aby zwiększyć poziom wiedzy w zakresie prowadzenia 
działalności OŚ w Estonii opracowano i uruchomiono specjalny dwuletni program nauki dla operatorów. 
 
Rezultat 
Program nauki opracowany dla operatorów OŚ rozwiązuje problem edukowania profesjonalistów, 
zapewniając, że są oni na bieżąco informowani o najnowszych technologiach i zaawansowanych 
praktykach. Program koncentruje się również na zwiększaniu atrakcyjności sektora oczyszczania ścieków 
poprzez podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu rozwoju technicznego oraz automatyki w zakładach. 
 
W przypadku programu uruchomionego we wrześniu 2017 roku jedynie 20% procesu nauki odbywa się w 
sali lekcyjnej. Pozostała część jest poświęcona zdobywaniu praktycznego doświadczenia w spółkach. 
Program nauki kończy się egzaminem zawodowym, natomiast uzyskanie świadectwa spełniającego 
europejskie normy zawodowe jest nagrodą za pomyślne ukończenie kursu. Program jest wspierany przez 
Ministerstwo Edukacji, a jego podstawowym elementem jest aktywna współpraca pomiędzy różnymi 
zainteresowanymi stronami, takimi jak stowarzyszenia, operatorzy oczyszczalni ścieków, spółki i 
uniwersytety. 
 
Wizją Järvamaa Vocational Training Centre w Estonii jest utworzenie międzynarodowego centrum 
ukierunkowanego na osiągnięcie doskonałości w sektorze oczyszczania ścieków. Centrum będzie dawać 
podstawy do nauki przez całe życie, przy czym po kursach podstawowych będą systematycznie 
organizowane dalsze szkolenia. Powyższe inicjatywy edukacyjne umożliwią po ich połączeniu w jedno 
centrum skuteczną i nieustanną edukację. 
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Kształcenie ustawiczne w oparciu o niemiecki koncept sąsiedztwa 
 
Zobowiązanie podjęte przez: 
German Association for Water, Wastewater and Waste DWA (Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Wody, 
Ścieków i Odpadów DWA, oddział północno-wschodni 
 
Działanie 
W ramach projektu IWAMA niemiecki koncept kształcenia ustawicznego w sektorze oczyszczania ścieków 
zwany ‘sąsiedztwem’ został poddany badaniom w kontekście międzynarodowym podczas warsztatów 
poświęconych tematyce zwiększania kompetencji operatorów OŚ. Ww. metoda, umożliwiająca wymianę 
doświadczeń pod kierunkiem ekspertów, okazała się być niezwykle przydatna. 
 
Projekt sąsiedztwa zakłada system wzajemnej pomocy dla operatorów OŚ, zapewniając wymianę 
doświadczeń na miejscu, co prowadzi do dzielenia się wiedzą i praktyką z sąsiadami. Tworzenie wspólnot 
sąsiedzkich polega na dobrowolnym łączeniu się operatorów OŚ, co zapewnia optymalną kontrolę 
procesów w zakładzie. Wymiana doświadczeń podczas regularnych spotkań na miejscu prowadzi do 
zwiększenia kwalifikacji, co z kolei podnosi jakość pracy. Wspólnoty sąsiedzkie są tworzone w oparciu o 
niewielkie odległości. Rozmiar każdej wspólnoty nie powinien przekraczać liczby personelu ponad 20 OŚ. 
 
Rezultat 
Uczenie się od sąsiadów jest przydatnym podejściem, ponieważ wszystkie podmioty są na tym samym 
poziomie i „posługują się tym samym językiem”. Każda wspólnota zajmująca się oczyszczaniem ścieków 
jest kierowana przez wykwalifikowanego nauczyciela lub doradcę. Nauczyciel jest odpowiedzialny za 
koordynację terminów spotkań, lokalizację oraz program. Zaangażowanie nauczyciela zapewnia przepływ 
nowych informacji do pracowników OŚ, co prowadzi do zwiększenia kwalifikacji, a w końcu pomaga 
polepszyć jakość wody. Każdy nauczyciel może uzyskać pomoc organizacyjną od przewodniczącego 
wybranego przez daną wspólnotę. 
 
Każda wspólnota może wybrać własne tematy spotkań, co zapewnia możliwość omówienia różnego 
rodzaju kwestii związanych z danym regionem. Tematy są zazwyczaj przedstawiane przez zewnętrznych 
ekspertów lub dostawców. Prezentacje nie powinny być jednak stronnicze, lecz zapewnić możliwość 
przeglądu rynku i różnych rozwiązań. 
 
Raz w roku nauczyciele z danego regionu spotykają się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji. Podczas 
spotkania opracowywany jest przewodnik po tematach, które zostaną poruszone na następnych 
spotkaniach. Instytucja organizująca spotkanie wyznacza osobę nadzorującą, która jest odpowiedzialna 
za opracowanie porad zawodowych, włącznie z tematyką, organizacją corocznych spotkań z 
nauczycielami, wyborem nauczycieli i doradztwem. Nauczyciele biorący udział w pracy danej wspólnoty 
otrzymują informacje o aktualnych wyzwaniach oraz nowych pomysłach związanych z ich codzienną 
pracą, np. nowymi badaniami przydatnymi dla przedstawicieli środowiska naukowego. 
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Korzyści związane z konceptem sąsiedztwa są następujące: 
• Stały wzrost wydajności przyczyniający się do zmniejszenia kosztów operacyjnych i ograniczenia 
wysiłków 
• Przydatne doświadczenia związane z obsługą i powiększaniem sieci kanalizacyjnej oraz OŚ 
• Zaktualizowane informacje (np. nowe przepisy prawne i regulacje, a także zrozumienie 
bezpieczeństwa operacyjnego) 
• Praktyczne narzędzia służące do wsparcia codziennej pracy, np. druki i instrukcje operacyjne 
• Wskaźniki w zakresie efektywności 
• Identyfikowanie problemów oraz działania dotyczące rozwoju 
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Znaczenie udziału społeczeństwa w zarządzaniu ściekami w Kownie 
 
Zobowiązanie podjęte przez: Environmental Center for Administration and Technology ECAT 
(Środowiskowe Centrum Administracji i Technologii), Litwa 
 
Działanie 
Aktywny udział, wsparcie i zaangażowanie społeczeństwa są niezwykle ważne pod względem 
skutecznego wdrożenia polityki wodnej i wymogów z zakresu gospodarki wodą. Każda osoba pełni 
istotną rolę w odniesieniu do ochrony Morza Bałtyckiego i każda osoba jest zobligowana do 
podejmowania pewnych działań w celu ograniczenia swojego udziału w ilości składników pokarmowych i 
substancji niebezpiecznych, które się do niego dostają, a także do wspierania i przywracania dobrego 
stanu Morza Bałtyckiego. W związku z tym edukacja publiczna i podnoszenie świadomości mają kluczowe 
znaczenie w celu zachęcenia obywateli do kierowania się podejściem partycypacyjnym. 
 
Rezultat 
Dwa wydarzenia mające na celu podnoszenie świadomości zostały zorganizowane dla społeczności w 
Kownie (Litwa). Środowiskowe Centrum Administracji i Technologii, we współpracy z okręgiem 
kowieńskim, zaprosiło mieszkańców miasteczka Sapieżyszki i Kaczerginie do rozmowy na temat właściwej 
gospodarki ściekami, ochroną Morza Bałtyckiego, zaangażowaniem społecznym oraz aktywnym 
uczestnictwem w tym zakresie. 
W obydwu wydarzeniach brali udział specjaliści z okręgu kowieńskiego, lokalnej oczyszczalni ścieków oraz 
konsultanci z Kaunas District Public Health Office (Biura ds. Zdrowia Publicznego okręgu kowieńskiego). 
Prezentacje ekspertów oraz aktywne dyskusje pomogły mieszkańcom okręgu kowieńskiego w lepszym 
zrozumieniu istoty problemów środowiskowych oraz uświadomieniu sobie, w jakim stopniu wpływają oni 
na jakość środowiska i zdrowie publiczne. Uczestnicy otrzymali informacje z zakresu wiedzy teoretycznej 
na temat zintegrowanej gospodarki zasobami wodnymi, zaawansowanego oczyszczania ścieków oraz 
najpilniejszych wyzwań środowiskowych, a także mieli okazję wyjaśnić swoje problemy lokalne przy 
wsparciu specjalistów z okręgu kowieńskiego i OŚ w Kownie. 
 
Oprócz projektu IWAMA i inicjatywy Baltic Sea Challenge wdrożono również inne inicjatywy, których 
celem jest wsparcie działań lokalnych oraz polepszenie stanu Morza Bałtyckiego. Przedstawiono 
założenia aktualnie realizowanego projektu inwestycyjnego o nazwie „Renowacja i rozwój infrastruktury 
wodociągowej i gospodarki ściekowej w okręgu kowieńskim”, który ma na celu zapewnienie dostawy 
wysokiej jakości wody pitnej i wysokiej jakości gospodarki ściekami poprzez modernizację i rozbudowę 
odpowiedniej infrastruktury. Gruntowne dyskusje pomogły obywatelom w lepszym zrozumieniu istoty 
takich projektów i możliwości angażowania się w lokalne działania. Uczestnicy uzyskali cenne informacje 
na temat ich odpowiedzialności za bezpieczne środowisko, a także zapoznali się z pomysłami na to, co 
sami mogą zrobić dla sektora oczyszczania ścieków. Wyżej wymienione wydarzenia informacyjne zostały 
docenione zarówno przez ich uczestników, jak i specjalistów. W najbliższej przyszłości planowana jest 
organizacja podobnych wydarzeń również w innych regionach sąsiadujących z okręgiem kowieńskim. 
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Koncepcja poczwórnej helisy na Uniwersytecie Linneusza 

 
Zobowiązanie podjęte przez: 
Linnaeus University (Uniwersytet Linneusza), Szwecja 
 
Działanie 
Konferencja naukowa Eko-Tech jest organizowana dwa razy do roku przez Uniwersytet Linneusza w celu 
połączenia sił różnych zainteresowanych stron oraz w celu umożliwienia im omówienia najnowszych 
badań i innowacji, a także wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy międzynarodowymi ekspertami, 
naukowcami, instytucjami i działaczami organizacji pozarządowych. Konferencja naukowa Eko-Tech 2018 
została poświęcona w szczególności kwestii gospodarki energetycznej na potrzeby oczyszczania ścieków 
komunalnych i przemysłowych. 
 
Rezultat 
Kluczowym zagadnieniem poruszonym w trakcie konferencji naukowej Eko-Tech 2018 był brak wody i jej 
jakość. Zasób wody pitnej powinien zostać zreorganizowany w taki sposób, aby uniemożliwić 
wykorzystywanie go do przepłukiwania rur kanalizacyjnych w momencie ich zatkania, rozcieńczania 
ścieków przemysłowych w celu zmniejszenia stężenia znajdujących się w nich substancji 
zanieczyszczających do dopuszczalnego poziomu zanim zostaną wysłane do OŚ oraz natryskiwania 
odpadów z rozbiórki, aby zapobiec ich rozpylaniu. Ścieki powinny stać się elementem gospodarki 
cyrkulacyjnej. 
 
Ścieki i wody deszczowe powinny być postrzegane jako zasoby dla terenów miejskich i wiejskich, bez 
zanieczyszczania środowiska. Konferencja naukowa Eko-Tech 2018 połączyła międzynarodowe siły 
akademickie i przemysłowe po to, aby omówić ww. kwestię. 
 
Aby uwzględnić ścieki w gospodarce cyrkulacyjnej OŚ muszą być budowane w inny sposób i produkować 
różnej jakości wodę, która będzie odsyłana i wykorzystywania na różne sposoby przez społeczności, w 
których woda nie musi mieć jakość wody pitnej. Ponadto wyzwanie polegające na zagwarantowaniu 
jakości wody pitnej pojawia się w momencie stosowania nowych parametrów, które nie były stosowane 
w przeszłości, takich jak np. usuwanie mikrozanieczyszczeń. Konferencja łączy przemysł i wolontariuszy z 
całego świata, którzy oczyszczają swoje domostwa z plastiku. Mowa tu o rozszerzonym projekcie 
poczwórnej helisy stosowanym podczas konferencji naukowej Eko-Tech, który umożliwia kompleksowe 
dyskusje na temat istniejących rozwiązań wspólnych wyzwań. 
 
Koncept konferencji naukowej Eko-Tech jest ściśle związany z działaniami realizowanymi w ramach 
projektu IWAMA, który pomaga sektorowi oczyszczania ścieków opracowywać efektywne i przyjazne 
środowisku działania w celu zmniejszenia kosztów za pomocą optymalizacji procesów i inwestycji. 
Otwiera to nowe możliwości biznesowe, a także zapewnia innowacyjny, ekonomiczny i energooszczędny 
rozwój technologiczny. W związku z tym konferencja naukowa Eko-Tech 2018 stanowi ważny krok w 
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kierunku zrównoważonego rozwoju i działania na rzecz postępu w zakresie rozwiązywania wyzwań 
związanych z Morzem Bałtyckim. 
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Edukacja i zwiększanie świadomości w OŚ w Dyneburgu 
 
Zobowiązanie podjęte przez: Daugavpils Water Ltd (Wodociągi Dyneburg), Łotwa 
 
Działanie 
Daugavpils Water Ltd. umożliwia wycieczki do swojego własnego muzeum, OŚ oraz ujęcia wody w celu 
ukazania istoty kwestii dostawy czystej wody, funkcjonalności systemu ściekowego, oczyszczania ścieków 
oraz złożoności całego procesu. 
 
Dzieci i młodzież (od 7 do 18 roku życia) stanowi grupę docelową ww. wycieczek. Celem zobowiązania 
jest podniesienie świadomości w zakresie istoty ochrony Morza Bałtyckiego. 
 
Rezultat 
Daugavpils Water Ltd również miał swój wkład w projekt IWAMA, który polegał na 
rozpowszechnianiu informacji o celach projektu i zadaniach dotyczących tego, w jaki sposób 
poprawić zarządzanie procesami oczyszczania ścieków na poziomie lokalnym. Materiały 
szkoleniowe zostały rozdane specjalistom (pracownikom spółki, przedstawicielom instytucji 
nadzorczych, uczestnikom kursów edukacyjnych i uczestnikom seminariów środowiskowych 
organizowanych przez spółkę), a także instytucjom edukacyjnym i ośrodkom dla dzieci w trakcie 
wycieczek z przewodnikiem i specjalnych wydarzeń poświęconych ważnym wydarzeniom 
związanym ze środowiskiem, takim jak: Światowy Dzień Wody, Międzynarodowy Dzień Ochrony 
Środowiska, Międzynarodowy Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego. 
 
Umożliwiło to zwrócenie uwagi na ważne kwestie, podniesienie świadomości i szerokie 
zaprezentowanie pozytywnych skutków stosowania innowacyjnych technologii wdrażanych w 
ramach projektu IWAMA, którego celem jest oszczędzanie energii i polepszenie sytuacji 
środowiskowej w regionie Morza Bałtyckiego. 
 
Jedną z technologii wdrożonych w ramach projektu IWAMA jest inwestycja w instalację nowego 
sprzętu (1 zawór w systemie napowietrzania i 42 liczniki energii) w OŚ w Dyneburgu, która 
umożliwia organizację prac konserwacyjnych bez szkody dla procesu technologicznego 
(biologicznego) oraz prowadzenie oddzielnych rejestrów dotyczących energii elektrycznej 
zużywanej przez główne grupy konsumenckie (pompy recyrkulacji osadów, mieszadła do 
napowietrzania, sprężarki, wirówki). Dane gromadzone w czasie rzeczywistym umożliwiają 
kontrolę i analizę, a także szybką korektę i optymalizację ustawień wykorzystywanego sprzętu 
oraz zmniejszenie zużycia energii przy zachowaniu wymaganej jakości oczyszczania ścieków. 
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Interaktywna gra ekologiczna mająca na celu oczyszczanie plaży w 
obwodzie kaliningradzkim 

 
Zobowiązanie podjęte przez: State Autonomous Institution Environmental Center ECAT Kaliningrad 
(Ośrodek ds. Środowiska ECAT, państwowa instytucja autonomiczna w Kaliningradzie), Rosja 
 
Działanie 
Złożone i podatne na szkody środowisko jezior, które stanowi atrakcyjny cel podróży turystycznych, 
zapewniając obywatelom dostęp do świeżej wody, wymagają szczególnej ochrony w Regionie Morza 
Bałtyckiego. Przykład działania, które może zostać podjęte przez obywateli, stanowi interaktywna 
kampania, która została zapoczątkowana w celu podniesienia świadomości środowiskowej oraz wzorców 
zrównoważonego działania nad jeziorem Vishtynetskoe – największym zbiornikiem świeżej wody w 
regionie kaliningradzkim połączonym z Morzem Bałtyckim poprzez sieć rzeczną. Ekologiczny wyścig 
mający na celu zbieranie śmieci z okolicy jeziora zaangażował lokalnych mieszkańców w oczyszczanie 
terenu, przy zwiększeniu odpowiedzialności środowiskowej oraz zwróceniu uwagi na ochronę środowiska. 
 
Rezultat 
Głównym celem akcji było ograniczenie zanieczyszczeń w regionie jeziora Vishtynetskoe, pochodzących z 
niezorganizowanych form turystyki. Dobrym i kreatywnym sposobem na rozwiązanie tego problemu 
okazała się zorganizowana kampania sprzątania z interaktywnymi elementami. Kampania ta została 
połączona z lokalnym świętem, tj. Dniem Jeziora Vishtynetskoe, w celu dotarcia do szerszego grona 
odbiorców. Wyścig ekologiczny został opracowany w formie interaktywnej gry ekologicznej, podczas 
której uczestnicy muszą przejść przez 8 punktów kontroli, rozwiązując zagadki, udzielając odpowiedzi na 
pytania i quizy oraz wykazując się odpowiednią wiedzą i kreatywnością. Podczas wydarzenia 
poszczególne drużyny miały szansę sprawdzić swojego siły zbierając śmieci wzdłuż jeziora, co zostało 
pozytywnie ocenione podczas ostatniej ewaluacji. 
 
W ww. wyścigu ekologicznym wzięło udział 11 zespołów, które zebrały 40 worków śmieci. Rezultatem 
powyższego działania było oczyszczenie jeziora oraz zwiększenie odpowiedzialności środowiskowej 
obywateli, a także ich zaangażowania w świadomą ochronę środowiska. Działanie zwróciło uwagę na 
stan środowiskowy Morza Bałtyckiego i jego zasobów wodnych, a także przyczyniło się do promocji 
zrównoważonej turystyki zarówno w regionie Morza Bałtyckiego, jak i na innych wybrzeżach. Istota ww. 
zorganizowanej gry polega na jej atrakcyjności i porywającym charakterze, ponieważ aktywuje ona 
obywateli i zmusza ich do osiągania lepszych wyników w kolejnych kampaniach związanych ze 
sprzątaniem. 
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Audyt energetyczny i audyt osadowy przeprowadzony w OŚ Pomorzany i Zdroje 
w Szczecinie 
 
Zobowiązanie zrealizowane przez: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, 
Polska 
 
Działanie 
W ramach projektu IWAMA w Oczyszczalniach Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje” w Szczecinie 
przeprowadzono audyty osadowe oraz audyty energetyczne. Audytorzy rozpoczęli swoje prace od 
szczegółowej kontroli obydwu obiektów oraz konsultacji z personelem. Próbki osadu zostały pobrane 
przez naukowców z Uniwersytetu w Tartu. Następnie zostały poddane badaniom w laboratorium w 
Estonii. Audyty energetyczne polegały na zainstalowaniu specjalistycznej aparatury do pomiaru energii,  
ostateczna analiza została przeprowadzona przez Politechnikę Berlińską. 
Eksperci z obydwu uczelni opracowali standardy w oparciu o przeprowadzone audyty. 
 
Rezultat 
Podczas audytu energetycznego wszystkie urządzenia w OŚ zostały poddane szczegółowym badaniom. 
Audyt osadowy koncentrował się na węźle obróbki osadu, ze wskazaniem jakości osadu ściekowego 
badanego na każdym etapie obróbki. Personel OŚ aktywnie uczestniczył w audycie i na bieżąco 
przekazywał dane laboratoryjne na temat jakości osadu surowego i osadu poddanego obróbce. 
Ostateczny raport z audytu uwzględnia trzy główne rozdziały: analizę finansową, konkluzje i zalecenia. 
 
W analizie finansowej OŚ Pomorzany audytorzy zwrócili uwagę na bardzo niskie koszty osobowe, biorąc 
pod uwagę rozmiar i znaczenie OŚ. OŚ Pomorzany zajęła pierwsze miejsce w rankingu innych OŚ 
poddanych audytowi pod kątem opłat poniesionych na potrzeby neutralizacji 1 tony masy osadu suchego. 
Innymi dość dobrze ocenionymi wartościami była ilość produkowanej energii elektrycznej i ciepła oraz 
łączna ilość energii produkowanej z biogazu. 
 
W swoich zaleceniach audytorzy wskazali na możliwość znacznej oszczędności energii prowadzącej do 
niższych kosztów operacyjnych w przyszłości. Największy potencjał tkwi w wymianie dziesięcioletniego 
systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego oraz wykorzystaniu mniej energochłonnego systemu 
mieszania reaktorów biologicznych w oparciu o nowoczesne mieszarki współpracujące z falownikami. 
Tylko te dwa elementy zużywają połowę energii w OŚ. Zmniejszenie zużycia energii w tym obszarze 
przyniosłoby wymierne korzyści. 
 
W trzyletnim planie inwestycyjnym ZWIK modernizacja systemu napowietrzania wraz z 
unowocześnieniem systemu mieszadeł w reaktorach biologicznych potraktowano jako priorytet. 
Wdrożenie ostatniego unowocześnienia będzie miało miejsce w latach 2019-2020. 
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Kolejne zalecenie wynikające z audytu jest związane z końcowym zarządzaniem popiołem po spaleniu 
osadu ściekowego. Popiół zawiera dużą ilość fosforu, która sięga 15% masy odpadów. Obecnie OŚ 
Pomorzany analizuje różnego rodzaju rozwiązania dotyczące odzyskiwania fosforu, w związku z czym 
zainicjowano współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz 
lokalnymi zakładami chemicznymi. 
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Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu IWAMA. 
 
Celem PROJEKTU IWAMA jest poprawa gospodarki ściekowej w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez 
zwiększanie kompetencji operatorów OŚ oraz wdrażanie inwestycji pilotażowych w celu zwiększenia 
efektywności energetycznej i udoskonalenia gospodarki osadowej. 
 
Projekt jest finansowany z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. 
Budżet: 4,6 mln euro 
Czas trwania: marzec 2016 - kwiecień 2019 
 
 
 
Partnerzy projektu IWAMA wraz z siecią Baltic Sea Challenge wdrożyli szereg DOBROWOLNYCH 
ZOBOWIĄZAŃ w celu zapewnienia lepszego stanu Morza Bałtyckiego w formie czterech wspólnych celów, 
tj.: 

• Czystych wód przybrzeżnych 
• Zdrowych siedlisk morskich 
• Systematycznej gospodarki terenami wodnymi 
• Aktywnego obywatelstwa w Regionie Morza Bałtyckiego 

 
Wszystkie zobowiązania zostały opisane w niniejszej publikacji w celu ZAINSPIROWANIA innych 
organizacji w regionie do podjęcia proaktywnej roli w zakresie ochrony wrażliwego środowiska Morza 
Bałtyckiego. 
 
KONTAKT 
Union of the Baltic Cities (UBC) 
Sustainable Cities Commission 
 
Baltic Sea House 
Vanha Suurtori 7 
FIN-20500 TURKU, Finlandia 
www.ubc-sustainable.net 
sustainability(at)ubc.net 
 


