Cyfryzacja obiegu
nieczystości płynnych
w gminie
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O nas - Ścieki Polskie Sp. z o.o.
Ścieki Polskie sp. z o. o. to poznańska ﬁrma naukowotechnologiczna. Zajmujemy się prowadzeniem badań nad
obrotem nieczystości płynnych oraz działalnością ﬁrm
asenizacyjnych na terenie całego kraju. Należymy do
Kluczowego Klastra Krajowego - Gospodarki Odpadowej i
Recyklingu.
Podczas badań zebraliśmy szereg wniosków o trudnościach z jakimi
borykają się gminy, ﬁrmy asenizacyjne oraz właściciele szamb. Na bazie
naszego doświadczenia, w odpowiedzi na już znane problemy, tworzymy
rozwiązania technologiczne, których zadaniem jest te problemy ograniczyć
lub całkowicie wyeliminować.

Problem ze ściekami
w Polsce
JEDYNIE 1/3 ŚCIEKÓW
DOWOŻONYCH JEST DO
OCZYSZCZALNI.
Powoduje to degradację
środowiska: rzek, pól i lasów.
Przyczyny problemu:
Nieszczelny proces nadzoru prawnego nad
obiegiem nieczystości (brak nowelizacji ustaw).
Archaiczny stan techniki rynku asenizacyjnego
(brak rozwiązań informatycznych).
Brak świadomości obywatelskiej na temat
procesu oczyszczania (przyzwolenie na
oszustwa).
Brak narzędzi w gminach pozwalających
na skuteczne egzekwowanie prawa
ściekowego.

PROBLEM
ROZWIĄZANIE

DOPROWADZIĆ JAK NAJWIĘCEJ
ŚCIEKÓW W POLSCE DO
OCZYSZCZALNI.
W jaki sposób to osiągnąć:
Wprowadzić narzędzia informatyczne
wspierające rynek asenizacji.
Uświadamiać społecznie młode pokolenie
o konsekwencjach złego gospodarowania
ściekami.
Oddać lokalnym władzom skuteczne
narzędzie do monitorowania ścieków.
Sprawić by zamawianie wywozu nieczystości
było proste, szybkie i bezstresowe - “uber”
dla szamba.

Cyfryzacja nadzoru nad
ściekami dowożonymi
Uszczelnienie obiegu ścieków
poprzez cyfrowy nadzór Gminy
na każdym etapie

Zbiornik
asenizacyjny

Zbiornik wodny

Wodociągi
zestawienie ilości dostarczonej wody do ilości
wyprodukowanych ścieków, wykrywanie
znaczących różnic

elektroniczna, geolokalizowana
ewidencja zbiorników asenizacyjnych
wsród mieszkańców oraz ﬁrm

rozpoznawanie
obszarów skażenia
ścieków oraz
nielegalnych
wywozów

Nadzór pracownika
gminy

elektroniczna weryﬁkacja
źródła generowania
ścieków na oczyszczalni,
zapobieganie
niedozwolonym zrzutom

elektroniczna baza ﬁrm posiadających
pozwolenie na wywóz ścieków, wraz ze
szczegółami na temat wykonanych wywozów

Firma asenizacyjna

Oczyszczalnia

Model udostępniania
informacji dla gmin

Przedsiębiorstwo
wodociągowe
Informacja o zużytej wodzie oraz
zestawienie do ilości ścieków.

Obywatele
Ewidencja szamb oraz ilości
nieczystości (miernik)

Gmina
Baza danych z obszaru
gminy, możliwość
kontroli, decyzje o
pozwoleniach.

Firmy
asenizacyjne
Rzetelnie, automatyczne
sprawozdania ilości wywiezionych
ścieków i zawartych umów.

Stacje zlewne
Bieżąca informacja o ilości
oddanych ścieków z obszaru
gminy

Aplikacja mobilna dla właścicieli
nieruchomości z szambem lub przydomową
oczyszczalnią ścieków. Wirtualny miernik to
rozwiązanie, które ma zabezpieczyć przed
przelaniem się nieczystości.

Miernik jest dostępny
bezpłatnie w postaci
prostej aplikacji mobilnej,
a o wysokim poziomie zapełnienia
szamba telefon sam przypomni
użytkownikowi dzięki systemowi alertów
ostrzegawczych.

GŁÓWNE FUNKCJE:
zamówienie wywozu jednym
kliknięciem na dowolny termin

wirtualny miernik zapełnienia
zbiornika + automatyczne alerty

opłacenie automatyczne kartą lub
przelewem tradycyjnym

usługa 100% bezkontaktowa oraz
wykonana na czas
Pobierz aplikację z

Więcej informacji na: www.szambo.online

lub

System dla zakładów komunalnych, ﬁrm asenizacyjnych oraz ich
kierowców. Pierwsze w Polsce dedykowane oprogramowanie
wspierające ﬁrmy zajmujące się odbiorem i transportem ścieków.
GŁÓWNE
FUNKCJE:

Umowy
z klientami

Oprogramowanie
do zarządzania
zamówieniami

Telefoniczna
Obsługa Klientów

Księgowość

Aplikacja dla
kierowców

Aplikacja dla
klientów

Obsługa
płatności

Sprawozdania
kwartalne
dla gmin

Windykacja
należności

Monitoring
pracy kierowców

Więcej informacji na: www.asenizacja.online

Automatyczne
faktury
dla klientów

Sprawozdania
dla zlewni

Marketing

Faktoring

Aplikacja do pobrania
za darmo na:

Panel WWW
asenizacja.online
Panel WWW przeznaczony jest dla właścicieli ﬁrm
asenizacyjnych do kontrolowania pracy swoich
kierowców oraz ewentualnego uzupełnienia informacji
dla oczyszczalni.
Firma asenizacyjna, która posiada obowiązująca umowę na zrzuty
nieczystości z oczyszczalniami, które korzystają z systemu
“zlewnia.online” otrzymuje poza aplikacją dla swoich kierowców,
dostęp do panelu WWW. W nim rejestrowane są na bieżąco zrzuty
nieczystości na stacjach zlewnych dokonywane przez kierowców
ﬁrmy. W panelu możliwe jest również edytowanie, poprawianie lub
uzupełnianie danych odnośnie zrzutów ścieków dokonany przez
kierowców ﬁrmy.

Aplikacja mobilna
asenizacja.online
dla kierowców
Aplikacja mobilna „asenizacja.online” służy kierowcom
ﬁrm asenizacyjnych do raportowania ich działań
w terenie.
Beneﬁcjentami tych informacji są zarówno ich pracodawcy jak
również oczyszczalnie, które posiadają wdrożony system
raportowania „zlewnia.online”.
Aplikacja jest bardzo prosta i intuicyjna w użyciu. Kierowca loguje
się do niej podając osobisty numer identyﬁkacyjny oraz hasło PIN,
ustalone przez właściciela ﬁrmy asenizacyjnej, w której pracuje
dany kierowca.

Elektroniczna baza klientów
oraz zamówień
W programie można w prosty sposób umieścić
wszystkich dotychczasowych klientów, wraz ze
szczegółami i dokładną lokalizacją na mapie.
W miarę realizacji kolejnych zamówień wywozu
nieczystości, baza klientów będzie na bieżąco
uzupełniana. Dzięki naszemu systemowi planowania
zamówień, można zaplanować wywozy jednorazowe,
zamówienia z odległym terminem realizacji lub
zamówienia cykliczne. Cała baza dostępna jest 24
godziny na dobę na komputerze lub telefonie
komórkowym, zarówno dla właścicieli jak i pracowników
oraz kierowców.

Elektroniczna baza
dokumentów
Program w swojej bazie danych przechowuje
informację o zrealizowanych zamówieniach,
w tym wszystkie zawarte umowy oraz wysłane
faktury dla klientów aplikacji szambo.online.
Dzięki temu w prosty sposób ﬁrma posiada
dostęp do niezbędnych informacji w celu
ewidencji, kontroli czy też księgowości.
Dodatkowo w programie możliwe jest
uruchomienie wysyłki faktur elektronicznych
także dla klientów zamawiających wywóz
nieczystości kanałem tradycyjnym czyli przez
telefon.
Ułatwia to proces obiegu dokumentów w ﬁrmie i
ogranicza znacznie koszty.

Automatyczne raporty
dla gmin i oczyszczalni
Dzięki posiadaniu całej bazy zamówień
na wywóz ścieków bytowych, w programie
mamy możliwość automatycznego
wygenerowania kwartalnych sprawozdań
dla gminy lub zestawień oddanych ścieków
dla oczyszczalni ścieków.
Użycie programu do stworzenia sprawozdania skraca
niekiedy kilkudniową pracochłonność do zaledwie 5
minut.

Moduł dla księgowości
Program przygotowany został także z myślą
o dziale księgowości w ﬁrmie asenizacyjnej.
Wystawiając faktury w imieniu ﬁrmy asenizacyjnej,
zostawiamy pełną dowolność w formułowaniu szablonu,
zarówno do opisu jak i personalizacji, choćby poprzez
dodanie logo ﬁrmy. Kopie wystawianych automatycznie
faktur do klientów, traﬁają każdorazowo na określony
przez księgowość adres mailowy. Program pozwala także
w dowolnym momencie pobrać listę faktur w postaci pliku
XML lub innego możliwego do importu przez zewnętrzny
program księgowy. Baza współpracujących programów
jest stale rozbudowywana, w oparciu o informację od
kolejnych ﬁrm asenizacyjnych, działających w programie.

Faktoring i windykacja
W systemie asenizacja.online dostępna jest
również usługa faktoringu. Polega ona na tym,
że Ścieki Polskie wypłacają pieniądze ﬁrmom
asenizacyjnym zawsze, niezależnie czy klient
końcowy opłacił już fakturę.
Opcja ta jest bezpłatnie dostępna dla wszystkich
zamówień składanych przez klientów w aplikacji
szambo.online, a za niewielką dodatkową opłatą można
tą usługą objąć wszystkie zlecenia. Nawet te, które ﬁrmy
asenizacyjne przyjmują drogą tradycyjną.
W zależności od pakietu dostępna jest także tak zwana
"miękka windykacja SMS". Jest to funkcjonalność
polegająca na tym, że przypominamy klientom o
konieczności opłacenia faktury poprzez wiadomości
SMS. Powoduje to obniżenie liczby niepłacących klientów
o kilkadziesiąt procent.

Ścieki Polskie
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Niezapłacona faktura...
...o numerze FZ/2021/02/23. Ureguluj
zaległą płatność jak najszybciej.

Co to jest i do czego
służy zlewnia.online
Oprogramowanie zlewnia.online służy
oczyszczalniom do bieżącego monitoringu
pochodzenia nieczystości dowożonych, a w
przypadku stacji ENKO również do zarządzania
samą stacją zlewną.
Kierowcy ﬁrm asenizacyjnych przy pomocy aplikacji
mobilnej przekazują do stacji zlewnej informacje o
pochodzeniu nieczystości. Dzięki temu, że te same
informacje otrzymują klienci ﬁrm asenizacyjnej i
oczyszczalnia, dane w ten sposób pozyskiwane są pełne i
wiarygodne. Pracownik oczyszczalni w trybie
rzeczywistym poprzez panel www ma podgląd do tego co
aktualnie dzieje się na samej stacji zlewnej.

Zasada działania
systemu zlewnia.online
Monitoring ścieków dowożonych do stacji
zlewnej zlewnia.online to system zbierający
dane z kilku zintegrowanych źródeł. Dzięki
temu dane otrzymywane przez oczyszczalnię
są wiarygodne oraz kompletne.
Baza danych systemu czerpie informacje z wielu
źródeł. Informacje podawane są przede wszystkim
bezpośrednio przez kierowców znajdujących się już na
stacji. Dodatkowo, zbierane są informacje podawane
przez pracowników ﬁrm asenizacyjnych przy
przyjmowaniu zamówień od klientów, a także
informacje podawane przez samych użytkowników
zbiorników asenizacyjnych, którzy wywóz nieczystości
zamawiają poprzez aplikację mobilną szambo.online.
To wszystko skutecznie uzupełnia i uwiarygodnia dane
w systemie zlewnia.online.

Pracownik oczyszczalni

Klient

zamówienie
wywozu
nieczystości

pełen monitoring wykonanych zrzutów na stacji
zlewnej (data i godzina, objętość w m3, nazwa
ﬁrmy asenizacyjnej, pochodzenie nieczystości)

przekazanie informacji
o wielkości oddanych
nieczystości

odebranie zgłoszenia
od klienta
przekazanie informacji o
wielkości odebranych
nieczystości

Kierowca

Stacja
zlewna
Zbiornik
asenizacyjny

Panel monitorujący
zlewnia.online
Panel monitorujący jest przeznaczony dla pracowników
oczyszczalni ścieków, do stałego podglądu zrzucanych
ścieków przez współpracujące ﬁrmy asenizacyjne.
Pracownicy oczyszczalni otrzymują dostęp 24 godziny na dobę z
dowolnego urządzenia podłączonego do internetu: komputera,
tabletu czy smartfonu. Dane znajdujące się w panelu to
informacje przekazywane z aplikacji mobilnych
“asenizacja.online” wszystkich kierowców, którzy dokonają
zrzutu ścieków. Zakres danych jest zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania
ścieków do stacji zlewnych. Możliwe jest także rozszerzenie
koniecznych do wprowadzania przez kierowców danych jeżeli
procedura zrzutu na zlewni tego wymaga.

Zlewnia JANEX Gorzów

Zlewnia JANEX

System dla pracowników urzędów gmin i miast.
GŁÓWNE FUNKCJE:
monitoring obiegu nieczystości
płynnych na terenie gminy

informacja o zrzutach na zlewni
w podziale na ﬁrmy
i oczyszczalnie

automatyczna kontrola
większości ludności nie
wymagająca wizyt kontrolerów

sumy tygodniowe i miesięczne
oraz listy szczegółowe

ewidencja szamb oraz
przydomowych oczyszczalni
ścieków w gminie

generowanie raportów dla
inspektorów WIOŚ

informacja o odebranych
nieczystościach w podziale na
domostwa i ﬁrmy

alerty w przypadku wykrycia
nieprawidłowości (w planie)

Alert SMS
dla władz gminy
zarejestrowani w systemie użytkownicy,
w razie wykrycia przez system anomalii
otrzymają informację na telefon.

UWAGA! Wykryliśmy
nieprawidłowości obiegu
wody adres ul. Jeżynowa 22,
Luboń. Koniecznie sprawdź
raport!

- Ewidencja Zbiorników
Asenizacyjnych
Dzięki kompletnemu systemowi narzędzi, jesteśmy w stanie w
skuteczny i szybki sposób zaktualizować ewidencję zbiorników
asenizacyjnych i przydomowych oczyszczalni w gminie. Używamy
do tego rozwiązań informatycznych, jednocześnie eliminując
konieczność wysyłania pracowników do każdej nieruchomości.

Ewidencji zbiorników
asenizacyjnych na
terenie gminy

Dokładnej lokalizacji
zbiorników asenizacyjnych
dzięki funkcji geolokalizacji

Potwierdzenia realnej
pojemności zbiorników, na
bazie faktycznych wywozów

Historię oraz częstotliwość
wywozów nieczystości dla
danej nieruchomości

Szybki i bezkontaktowy
proces zbierania danych

Ewidencja zbiorników
bezodpływowych

Urząd gminy
Mieszkańcy

posiadana
ewidencja

Jedną z głównych funkcji programu jest elektroniczna
ewidencja bezodpływowych zbiorników asenizacyjnych
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

kontrola na
nieruchomościach

Dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi, pracownicy urzędu
tworzą ewidencję w programie na bazie posiadanych do tej pory
danych a następnie na bieżąco je aktualizują.
Jednocześnie ewidencja jest automatycznie uzupełniana i
aktualizowana poprzez dane spływające bezpośrednio od ﬁrm
asenizacyjnych (system asenizacja.online), oczyszczalni ścieków
(zlewnia.online) oraz aplikacji dla mieszkańców gminy
(szambo.online). Możliwe jest także wczytanie danych na temat
zbiorników bezodpływowych pochodzących ze źródła zewnętrznego,
typu plik Excel lub Word.
Dzięki takiemu połączeniu i zestawieniu danych z kilku źródeł, urząd
jest w stanie bardzo szybko uzupełnić dane na temat zbiorników,
minimalizując czas wizyt pracowników na nieruchomościach a nawet
je kompletnie wyeliminować.

Straż gminna
Ewidencja zbiorników
bezodpływowych

Stacja zlewna

Szambowóz

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Geolokalizacja danych

Informacja o ściekach dowożonych
To druga główna funkcja oprogramowania, która
pozwala na szczegółowy dostęp do informacji o
wszystkich ściekach odebranych od mieszkańców
gminy oraz ściekach dostarczonych przez ﬁrmy
asenizacyjne do gminnej oczyszczalni ścieków.
Program także dostarcza informacji o ściekach produkowanych
przez mieszkańców gminy, które zostały wywiezione do
oczyszczalni poza gminą. Dzięki tej funkcjonalności, pracownicy
mają szerokie możliwości analizy sytuacji ściekowej w gminie,
poprzez ﬁltrowanie, wyszukiwanie i łączenie danych szczegółowych
na potrzeby swoich zadań.
Program zbiera, analizuje i przedstawia historię wywozów ścieków
dla każdej nieruchomości wyposażonej w zbiornik asenizacyjny.
Natomiast dane do bazy systemu traﬁają natychmiast w momencie
zaistnienia danej sytuacji, czyli odbioru ścieków ze zbiornika
asenizacyjnego lub zrzutu ścieków na stacji zlewnej. Dostęp do tych
informacji jest możliwy przez całą dobę z dowolnego urządzenia
podłączonego do internetu (komputer stacjonarny, laptop, tablet czy
smartfon).

Stacja zlewna

Szambiarka
Klient

Klient

Klient

Szambiarka

Stacja
zlewna

Baza danych

Powiadomienia dla
pracowników urzędu
Monitoring Ścieki Polskie wyposażony jest
w moduł powiadomień dla użytkowników
systemu. Powiadomienia mogą być wysyłane
w postaci wiadomości SMS lub email
w sytuacjach, które zostaną określone
w konﬁguracji systemu.

POWIADOMIENIA DZIELIMY NA TYPY W
ZALEŻNOŚCI OD OKREŚLONEJ SYTUACJI:
Powiadomienia zwykłe, stosowane np. w przypadku:
otrzymania nowego sprawozdania kwartalnego od ﬁrmy
asenizacyjnej otrzymania nowego zgłoszenia zbiornika do
ewidencji lub jego zmiany zbliżającego się wygaśnięcia licencji
ﬁrmy asenizacyjnej
Powiadomienia ważne, stosowane np. w przypadku:
podpisania, zakończenia lub rozwiązania umowy oczyszczalni z ﬁrmą
asenizacyjną informacji o niedostępności planowanej oczyszczalni lub
przepompowni przekroczeniu czasu na złożenie sprawozdania przez ﬁrmę
asenizacyjną
Alerty, stosowane np. w przypadku:

Alert SMS
dla władz gminy
UWAGA! Wykryliśmy
nieprawidłowości obiegu
wody adres ul. Jeżynowa
22, Luboń. Koniecznie
sprawdź raport!

zarejestrowani w systemie użytkownicy,
w razie wykrycia przez system anomalii
otrzymają informację na telefon.

znacznej różnicy ilości ścieków odebranych ze zbiornika w
stosunku do zrzutu na stacji zlewnej
braku wywozu ścieków ze zbiornika w dłuższym czasie
oznaczenia innego typu ścieków lub wielkości zbiornika w
stosunku do gminnej ewidencji
przekroczenia norm parametrów ścieków zrzuconych przez
ﬁrmę asenizacyjną na stacji zlewnej

Sprawozdania kwartalne
ﬁrm asenizacyjnych
Monitoring pozwala na otrzymywanie,
analizowanie oraz archiwizowanie sprawozdań
kwartalnych, składanych przez ﬁrmy
asenizacyjne posiadające zezwolenie
na wywóz nieczystości.
Sprawozdania są dostarczane z dwóch źródeł. Poprzez
wgranie do systemu przez pracownika urzędu, skanu
otrzymanego, papierowego sprawozdania lub bezpośrednio w
postaci elektronicznej od ﬁrm asenizacyjnych poprzez system
asenizacja.online. Dane ze sprawozdań otrzymanych z
jednego jak i drugiego źródła zasilają dane gminy oraz są
porównywane z posiadanymi już informacjami
z oczyszczalni. Jeżeli ilość deklarowana w sprawozdaniu
będzie znacznie odbiegać od dany z oczyszczalni, system
informuje pracownika o tym fakcie, odpowiednim alertem.
Dane sprawozdań są w koncie gminy także sumowane w
ujęciu rocznym oraz historycznym per ﬁrma asenizacyjna.

Kontrola zezwoleń
ﬁrm na wywóz nieczystości
Podobnie jak w przypadku ewidencji zbiorników
bezodpływowych, program pozwala na wprowadzenie
danych, przechowywanie oraz kontrolę nad wydawanymi
zezwoleniami dla ﬁrm na wywóz nieczystości płynnych
na terenie gminy.
Także w tym obszarze, dane wprowadzić może pracownik urzędu na
podstawie wystawionych już dokumentów lub zarejestrować nową ﬁrmę w
momencie wydawania zezwolenia. Dane także traﬁają do gminnej bazy z
oczyszczalni ścieków poprzez system zlewnia.online lub bezpośrednio od
ﬁrm asenizacyjnych przez system asenizacja.online.
Istotną zaletą monitoringu jest stała wymiana informacji z pozostałymi
programami. Pozwala to automatyczne informowanie oczyszczalni
ścieków o nowym przedsiębiorcy, który otrzymał zezwolenie na wywóz
nieczystości. Z drugiej strony wszelkie przypadki wygaśnięcia lub cofnięcia
pozwolenia są komunikowane wszystkim podmiotom w obiegu. Pracownik
urzędu w swoim panelu może usunąć zezwolenie danej ﬁrmy, co
bezpośrednio będzie miało wpływ na brak możliwości zrzutu ścieków na
oczyszczalni oraz brak możliwości świadczenia usług w aplikacji dla
mieszkańców szambo.online.

Generowanie raportów
na temat ścieków
Dzięki zebraniu wszystkich informacji na temat
ścieków w jednej bazie, system posiada
możliwość wygenerowania gotowych raportów
środowiskowych.
Raporty mogą być tworzone przez pracowników urzędu
na potrzeby prezentowania danych okresowych dla
kierownictwa gminy, w celach analiz inwestycyjnych lub
jako wsparcie podczas kontroli środowiskowych
(WIOŚ lub NIK).
W systemie znajduje się komplet gotowych szablonów do
wykorzystania. Możliwe jest też przygotowanie
dedykowanego szablonu na specjalne potrzeby
pracownika gminy, ze względu na specyﬁkę pracy lub
szczegóły przeprowadzanej kontroli.

Integracja z systemem ERP
używanym w Gminie
Oprogramowanie dostarczane przez
Ścieki Polskie można zintegrować z
dowolnym programem typu ERP, którego
używają obecnie pracownicy urzędu,
zakładu komunalnego oraz oczyszczalni
ścieków w gminie. Podobnie sytuacja
wygląda z zewnętrznymi systemami
księgowymi.
Prowadzimy integrację z wiodącymi producentami
oprogramowania dla samorządów oraz spółek
komunalnych. W przypadku zaistnienia potrzeby
integracji systemu z nowym programem wykonamy
dla Państwa bezpłatną analizę oraz wesprzemy
kontakt z producentem oprogramowania.

ERP

Wsparcie gminy
po wdrożeniu
W ramach wsparcia procesu migracji,
zapewniamy Państwu odpowiednie wsparcie
informacyjne a także promocję nowych
rozwiązań. W skład tego zaliczamy:
darmowe, indywidualne szkolenia z nowego systemu dla
wszystkich ﬁrm asenizacyjnych
szkolenia pracowników urzędu gminy oraz oczyszczalni ścieków
audyt obecnych ﬁrm asenizacyjnych
(zezwolenia, częstotliwość zrzutów w gminie, ilość wozów oraz
kierowców)
materiały reklamowe aplikacji dla mieszkańców
(ulotki, plakaty, magnesy na wozy asenizacyjne)
materiały reklamowe na strony WWW oraz do lokalnych mediów
pomoc i udział w przygotowaniu konferencji dla lokalnej prasy
promocję gminy w mediach środowiskowych
kampanię promocyjną gdzie płacimy 20 zł NA START dla
mieszkańców, za skorzystanie z aplikacji szambo.online

Pobierz darmową aplikację z
lub

Opinie naszych klientów

Dostarczane przez Ścieki Polskie
rozwiązania ułatwiają nam pracę
jako zlewni, ale także jako ﬁrmie
asenizacyjnej. Są dobrym
produktem dla mieszkańców
z terenu Miasta i Gminy.

Spółka Ścieki Polskie zapewnia
narzędzia “asenizacja.online”
ﬁrmom komunalnym, aby
w prosty i skuteczny sposób
zarządzać przedsiębiorstwem
i generować większy zysk.

Dostarczane przez Ścieki Polskie aplikacje
szambo.online i asenizacja.online, to
odpowiedź na rosnące potrzeby zarówno
klientów ﬁrm asenizacyjnych, jak i samych
przedsiębiorstw, które mają możliwość
wprowadzania prostych w obsłudze
i bardzo wygodnych dla każdego
użytkownika technologii.

Michał Dziedzic

Sławomir Haraj

Waldemar Owczarzak

Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Szamotułach

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Środzie Wielkopolskiej.

Media o nas

Zobacz ﬁlm
Materiał video dostępny jest również pod adresem:
www.asenizacja.online/media_o_nas

Poznaj nasz system

Zobacz ﬁlm
Materiał video dostępny jest również pod adresem:
www.asenizacja.online/poznaj_system
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Zapraszamy do współpracy
Paweł Koprowski
tel.: +48 530 428 123
e-mail: pawel.koprowski@sciekipolskie.org
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