
 

REGULAMIN ZWIEDZANIA  

ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – EKOLOGICZNEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OLKUSZU  
 

1. 

1. Ścieżka edukacyjno – ekologiczna zlokalizowana jest na terenie Oczyszczalni 

Ścieków w Olkuszu, przy ulicy Wspólnej 33. 

2. Ścieżka przeznaczona jest do zwiedzania przez grupy zorganizowane. 

3. Na każde 10 osób/dzieci przypada jeden opiekun szkolny. 

4. Grupy zorganizowane ze względu na wymogi bezpieczeństwa mogą liczyć 

maksymalnie do 30 osób, z czego grupy zwiedzające maksymalnie do 15 osób. 

5. Celem ścieżki edukacyjno-ekologicznej będzie podniesienie wśród dzieci  

i młodzieży świadomości funkcjonowania człowieka w środowisku  

w kontekście wykorzystania zasobów naturalnych, codzienne zachowania  

w zakresie korzystania z wody i odprowadzania ścieków, które mają wpływ, 

na jakość oraz ochronę otaczającego nas środowiska naturalnego. 

2. 

Zwiedzanie ścieżki edukacyjno – ekologicznej odbywa się wyłącznie w obecności 

wyznaczonego pracownika Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu. Grupa oprowadzana 

jest przez przewodnika po obiektach oczyszczalni zgodnie z wyznaczoną trasą. Na 

trasie zwiedzania znajdują się tablice informacyjno – edukacyjne. 

3. 

1. Ścieżkę zwiedzać można od poniedziałku do piątku w godzinach 900 do 1300  

po uprzednim zgłoszeniu wycieczki (druk zgłoszenia dostępny w siedzibie Spółki 

bądź na stronie internetowej). Rezerwacji można dokonać w formie pisemnej  

i wysłanie zgłoszenia na adres ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz bądź poprzez 

wysłanie skanu zgłoszenia drogą mailową na adres: zarzad@pwik.olkusz.pl  

2. Rezerwacji dokonuje pracownik Wydziału ds. Osobowych - Biuro Zarządu  

w porozumieniu z Kierownikiem Wydziału Gospodarki Ściekowej lub osobą 

przez niego wskazaną.  

3. Opiekun zwiedzających zobowiązany jest do podpisania odpowiedniego 

oświadczenia, które znajduje się na stronie internetowej www.pwik.olkusz.pl lub 

w Sekretariacie Spółki. Oświadczenie, stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

mailto:zarzad@pwik.olkusz.pl


4. Podpisane oświadczenie odbiera od opiekuna przewodnik, przed 

rozpoczęciem zwiedzania Oczyszczalni wraz z listą obecności stanowiącą 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

5. Przewidywany czas zwiedzania Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu - 60 minut  

i obejmuje: zwiedzanie terenu oczyszczalni, zaznajomienie się dzieci/ 

młodzieży z infrastrukturą obiektów, procesami mechanicznymi, 

chemicznymi i biologicznymi, oraz z gospodarką osadową i gazową. 

4. 

1. Przed rozpoczęciem zwiedzania ścieżki edukacyjno – ekologicznej przewodnik 

zapoznaje grupę z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony 

przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie Oczyszczalni.  

2. Każdy ze zwiedzających zobowiązany jest do założenia kasku ochronnego, kamizelki 

odblaskowej oraz okularów ochronnych, które znajdują się na wyposażeniu 

oczyszczalni i są specjalnie przeznaczone dla odwiedzających ścieżkę.  

3. Naruszenie zasad bezpieczeństwa przez kogokolwiek ze zwiedzających 

upoważnia przewodnika do natychmiastowego przerwania i zakończenia 

zwiedzania. 

5. 

Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu znajdują się: 

a) urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach, 

b) urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem, 

c) ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń, 

d) głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub 

przykryte pokrywami, 

e) zbiorniki i instalacje gazowe. 

6. 

Oczyszczalnia Ścieków w Olkuszu jest terenem, na którym występują zagrożenia 

takie jak: 

a) kontakt z materiałem biologicznym, m.in. bakteriami, wirusami i grzybami,  

w tym chorobotwórczymi, poprzez drogi oddechowe i bezpośredni kontakt 

przez dotknięcie materiału biologicznego, 

b) potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, progi, zbiorniki 

ścieków), 

c) uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń), 

d) kontakt z substancjami chemicznymi, 

e) wysokie natężenie hałasu (pracujące urządzenia). 



7. 

W związku z występującymi zagrożeniami na terenie oczyszczalnia ścieków zabrania 

się zwiedzającym: 

a) dotykania instalacji i urządzeń technologicznych, 

b) wychylania się przez barierki ochronne, przechodzenie przez nie, 

c) przebywania w miejscach niedozwolonych, 

d) samowolnego oddalania się od grupy, 

e) biegania po terenie oczyszczalni, 

f) spożywania na terenie oczyszczalni jakichkolwiek pokarmów oraz płynów, 

g) wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów, 

h) palenia papierosów i wzniecania ognia, 

i) wprowadzania zwierząt, 

j) zaśmiecania obiektów. 

8. 

1. W trakcie przebywania na terenie oczyszczalni należy stosować się do uwag  

i poleceń przewodnika lub innych osób pracujących w oczyszczalni. 

2. W razie przypadkowego skaleczenia się lub zranienia należy niezwłocznie 

zgłosić to oprowadzającemu celem zdezynfekowania i opatrzenia zranionego 

miejsca. 

3. Po zakończeniu zwiedzania zobowiązuje się wszystkich zwiedzających do 

umycia rąk. 

9. 

Do obowiązków opiekunów grupy należy:  

1. Zapewnić opiekę dzieciom/młodzieży w zależności od liczebności grupy.  

2. Zapewnić porządek i spokój w grupie,  

3. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun dokonuje wywiadu wśród 

uczestników, czy ich stan zdrowia pozwala im na przebywanie w środowisku 

zagrożeń biologicznych.  

4. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun zapoznaje się z wszystkimi 

zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na terenie Oczyszczalni Ścieków.  

5. Opiekunowie zapewniają pierwszą pomoc przedmedyczną.  

 


