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WARSZAWA

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania
różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii
Unia Europejska,
Fundusz Spójności

Czajka oficjalnie oddana do użytku

Warszawa nadrobiła czas

Ostatnie pozwolenia na użytkowanie systemu przesyłowego ścieków pod Wisłą z lewobrzeżnych rejonów Warszawy oraz instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych wydane zostały na dzień przed uroczystym otwarciem Czajki. Teraz już każdy
z prawie 150 nowych i zmodernizowanych obiektów technologicznych największej i najbardziej nowatorskiej oczyszczalni ścieków w Europie spełnia formalne wymagania.

Fot. Archiwum

Premier Donald Tusk, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz,
dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE
Charlina Vitchewa, rzecznik prasowy rządu Paweł Graś oraz prezes
Zarządu MPWiK S.A. Hanna Krajewska oglądają obiekty Oczyszczalni
Ścieków Czajka

I

mponujące efekty pracy
oczyszczalni i rekordowe
tempo realizacji inwestycji
przez międzynarodowe konsorcjum, budzą podziw Komisji
Europejskiej, Ministerstwa
Środowiska oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Oficjalne zakończenie najtrudniejszego przedsięwzięcia
w projekcie „Zaopatrzenie
w wodę i oczyszczanie ścieków
w Warszawie” podczas międzynarodowych obchodów Światowego Dnia Wody i Ochrony
Bałtyku (22 marca b.r.) było
okazją do wspomnień i podziękowań wszystkim uczestnikom
procesu inwestycyjnego.
W tym historycznym wydarzeniu dla władz miasta
i zarządu spółki, Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji S.A, nie mogło zabraknąć najważniejszych osób
w państwie. Premier Donald
Tusk w swoim krótkim wyFot. Archiwum

stąpieniu podkreślił ogromne
znaczenie zakończonego sukcesem projektu dla poprawy
stanu środowiska i czystości
wód w Polsce.
– Cieszę się, że Warszawa przestała być groźnym trucicielem
Wisły i Bałtyku – powiedział premier. – Przed rozpoczęciem przebudowy i modernizacji Czajki,
prawie 75 proc. zanieczyszczeń
stolica zrzucała wprost do rzeki.
To było poważne zagrożenie dla
zachowania cennego dziedzictwa
przyrodniczego w całym biegu
Wisły od Warszawy do Bałtyku,
a wręcz katastrofalne dla środowiska morskiego. Raporty
ekspertów były alarmujące.
Teraz Czajka podczyszcza Wisłę.
Odprowadzana do rzeki
woda po przejściu wszystkich procesów technologicznych jest niemal krystaliczna.
Na taki efekt stolica czekała
dziesiątki lat, dlatego jest to
historyczne wydarzenie dla
Warszawy, Polski i Europy.

HANNA KRAJEWSKA – prezes Zarządu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A

– Do oczyszczania miejskich ścieków władze Warszawy
zamierzały przystąpić już ponad 100 lat temu. Musiał
jednak minąć cały wiek, żeby wszystkie stołeczne
nieczystości przestały zatruwać Wisłę. To był jeden
z najtrudniejszych projektów, z jakim przyszło mi się zmierzyć w moim
życiu zawodowym. Od momentu rozpoczęcia pierwszych prac do
zakończenia modernizacji minęły zaledwie 4 lata. Skomplikowany
proces uzgodnień, rozmów, negocjacji, był dla nas sprawdzianem
sprawności zarządzania i umiejętności organizacyjnych. Cieszę się,
że jest to teraz doceniane. Mam wielką satysfakcję, że udało się
tego dokonać dzięki wspólnemu wysiłkowi władz miasta, ogromnej
determinacji zespołu JRP, wykonawców, służb nadzoru i wzorowej
współpracy z instytucjami nadzorującymi wydatkowanie unijnych
pieniędzy. Satysfakcję tym większą, że zbiegło się to z jubileuszem
10-lecia działalności MPWiK jako spółki prawa handlowego. Myślę,
że tym projektem udowodniliśmy skuteczność naszego działania,
którą docenia również Komisja Europejska oraz HELCOM, międzynarodowa komisja ochrony środowiska morskiego Bałtyku. Dzięki
polskiej inwestycji zyskały wszystkie kraje basenu Morza Bałtyckiego.

Wykonanie tej gigantycznej
inwestycji umożliwiły unijne
środki. Komisja Europejska
dofinansowała warszawski projekt w maksymalnym stopniu.
Ponad 62 proc. nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia,
którego wartość przekracza
3 mld zł., pochodzi z Funduszu
Spójności.
– Jestem dumny z tego,
że te pieniądze zostały tak
dobrze wydane, podsumował
premier Donald Tusk. – To zasługa wielkiego zaangażowania
wszystkich uczestników procesu
inwestycyjnego, a także niezwykłej determinacji pani Hanny
Gronkiewicz-Waltz, która walczyła o ten projekt w Komisji
Europejskiej od chwili objęcia
funkcji prezydenta miasta. Dzięki temu, to co było niemożliwe
za jej poprzednika, stało się realne i dziś możemy świętować
ten wielki sukces.
Wysiłek włożony w wykonanie inwestycji docenił też Bronisław Komorowski, prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, który
przyznał Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi najbardziej zasłużonym pracownikom
Jednostki Realizującej Projekt
w MPWiK S.A. Dyrektor JRP,
Antoni Wiktorowicz, otrzymał
Złoty Krzyż Zasługi, a pozostałe
osoby, w tym Adam Chwieduk,
członek zarządu MPWiK S.A
i pełnomocnik ds. realizacji
projektu (MAO), odznaczone
zostały Srebrnymi i Brązowymi
Krzyżami Zasługi. Odznaczenia
państwowe w imieniu prezydenta RP wręczył wyróżnionym
Jacek Kozłowski wojewoda
mazowiecki.
– To wielki zaszczyt, że
mogłem uhonorować tych
wspaniałych ludzi, którzy w
to przedsięwzięcie włożyli kawał swojego zawodowego życia
i wiele serca – podkreślił wojewoda. – Koordynowanie ok.300
różnych zadań inwestycyjnych,
w tym rozbudowy i modernizacji Czajki, prowadzonych niemal równocześnie, wymagało
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CHARLINA VITCHEVA – dyrektor Dyrekcji
Generalnej ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej Komisji Europejskiej
Ponad 2 mld euro UE zainwestowała już w Warszawie
na realizację kilku znaczących dla stolicy projektów,
w tym 220 mln euro, na rozbudowę i modernizację Czajki. Te pieniądze zostały bardzo dobrze
spożytkowane. Polska znakomicie sobie radzi z wykorzystaniem
środków z Funduszu Spójności. Od 2007 roku do chwili obecnej
zrealizowane zostały projekty, dofinansowane przez UE na łączną
kwotą 36 mld euro. Dzięki temu mamy argumenty, żeby w nowym
okresie programowania uzasadnić przyznanie Polsce kolejnych
gigantycznych środków. Gratuluję tych sukcesów i cieszę, że mogę
dzisiaj z państwem uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

niezwyklej precyzji organizacyjnej, profesjonalizmu pracy
zespołu, kompetencji i umiejętności menedżerskich. Mam
osobistą satysfakcję, że mogłem
w jakimś sensie towarzyszyć
realizacji tego projektu, wydając
trudne, a czasem nawet arcyskomplikowane pozwolenia na
budowę.
Tak było m.in. w przypadku
wydawania decyzji na budowę
systemu przesyłu ścieków pod
Wisłą. To było zupełnie nowe
doświadczenie dla urzędników,
którzy zajmowali się tą skomplikowaną prawnie sprawą. Dzięki temu mogą teraz znacznie
sprawniej prowadzić bardzo
trudne nieraz postępowania,
zapewnił wojewoda mazowiecki.
Tunelem pod dnem rzeki
o dł. 1300 m i średnicy 4,5 m,
który jest częścią tego systemu,
doprowadzane są do oczyszczalni Czajka nieczystości z centralnych i północnych dzielnic
lewobrzeżnej Warszawy. Realizacja tej inwestycji obfitowała
w różne, zaskakujące inwestora
zdarzenia, ale wszystko szczęśliwie się zakończyło. System
przesyłu ścieków pod Wisłą
otrzymał właśnie pozwolenie
na użytkowanie, jako jedną
z ostatnich już wymaganych
prawem decyzji.
Dla sceptyków rozbudowa
i modernizacja Oczyszczalni
Ścieków Czajka była inwestycją niemożliwą do wykonania,
ale prezydent Warszawy, Hanna
Gronkiewicz-Waltz udowodniła
skuteczność działania i w pełni wywiązała się ze złożonej
warszawiakom w 2006 roku
obietnicy wyborczej.
– To miała być dla mnie
skórka od banana, na której
się poślizgnę – przypomniała
Hanna Gronkiewicz-Waltz.
– Na szczęście te defetystyczne
proroctwa się nie sprawdziły.
Gdyby tak się stało warszawiacy musieliby płacić na dostawę
wody i odbiór ścieków 6 razy
więcej niż obecnie, czyli zamiast
dziesięciu, sześćdziesiąt złotych
za metr sześcienny. Do tego wła-

dze miasta nie mogły dopuścić,
dlatego przekonałam Komisję
Europejską do przedłużenia terminu realizacji inwestycji z 2008
na 2012 rok. Pod koniec grudnia Czajka została ukończona
i zgłoszona do odbioru. Teraz
wszyscy mamy z tego powodu
wielką satysfakcję.
Przekonanie Komisji Europejskiej było łatwiejsze, niż zapewnienie pozostałych 40 proc.
krajowego wkładu w realizację
inwestycji, ale to też się udało.
Pomogły obligacje o wartości
400 mln zł, na które miasto
się zdecydowało, środki własne MPWiK S.A. oraz znaczące
wsparcie ze strony Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
– Pożyczyliśmy beneficjentowi ponad 460 mln zł na bardzo
preferencyjnych warunkach
na dofinansowanie rozbudowy
i modernizacji Oczyszczalni

Ścieków Czajka – powiedziała Małgorzata Skucha, prezes
NFOŚiGW. – To były bardzo
dobrze wykorzystane pieniądze, za które uzyskaliśmy imponujący efekt ekologiczny.
Jakość oczyszczanych na Czajce ścieków jest rewelacyjna.
Redukcja związków azotu
i fosforu jest duża lepsza od
wymaganej prawem. Ten projekt ma kluczowe znaczenie dla
realizacji zapisanych w Traktacie Akcyjnym zobowiązań
w zakresie unijnych standardów oczyszczania ścieków i poprawy czystości wód w Polce.
Otwarcie Czajki podczas międzynarodowych obchodów Światowego Dnia Wody i Ochrony
Bałtyku, to najlepszy czas na
podsumowanie znaczenia tej
strategicznej inwestycji dla porządkowania gospodarki wodno
-ściekowej w Polsce, podkreślił
minister środowiska, Marcin
Korolec. – To jest bardzo ważny dzień dla nas wszystkich.
Dzięki temu przedsięwzięciu,
po zakończeniu ostatniej, IV
fazy projektu „Zaopatrzenie
w wodę i oczyszczanie ścieków
w Warszawie”, na koniec 2015
roku prawie 100 proc. miasta
będzie objęte systemem zbiorowego odprowadzania ścieków.
To bardzo dobrze wpisuje się
w realizację, coraz bardziej
rygorystycznych unijnych dyrektyw w zakresie redukcji
zanieczyszczeń w ściekach
i poprawy czystości i ochrony
wód. 
(jc)
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W Światowym Dniu Wody mieszkańcy Warszawy mogli zwiedzać
Oczyszczalnię Ścieków Czajka
Fot. Archiwum

JEAN DE VAUXCLAIRS – prezes Veolia Water
Solutions & Technologies
Czajka o przepustowości 435 tys. m3 na dobę, gdzie
w ciągu doby powstaje 145 ton suchej masy osadu ściekowego jest pod wieloma względami jedną
z najbardziej nowatorskich oczyszczalni w Europie.
Przykładem technologicznej doskonałości przy tak
ogromnej skali projektu. Udział grupy Veolia w tym gigantycznym
przedsięwzięciu napawa nas dumą. Wspólnie z Warbudem, liderem
międzynarodowego konsorcjum i naszymi partnerami: duńską firmą
Kruger, francuskim OTV i niemieckim WTE Wassertechnik dokonaliśmy
znaczącego przełomu w zastosowaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, niezawodnych i wydajnych do oczyszczania ścieków, termicznej przeróbki osadów ściekowych i oczyszczania spalin.

Fot. Archiwum

Technologiczna innowacyjność rozwiązań stawia Czajkę na jednym z pierwszych miejsc w Europie

Eko-Liderzy F2
Warbud S.A. – lider krajowego rynku budowlanego

Najważniejsza jakość

Warbud S.A. od lat utrzymuje pozycję lidera na krajowym rynku budowlanym. Wyprzedza
konkurencję rzetelnością i jakością świadczonych usług, profesjonalizmem zarządzania,
sprawnością organizacyjną, bezpieczeństwem i kulturą pracy oraz rekordowym tempem
realizowanych inwestycji. Niezawodność i skuteczność działania spółka udowodniła po raz
kolejny przy rozbudowie warszawskiej Oczyszczalni Ścieków Czajka. Wraz z partnerami międzynarodowego konsorcjum firma wybudowała i zmodernizowała w ciągu zaledwie trzech lat
prawie 150 technologicznych obiektów na 53-hektarowym terenie oczyszczalni. Jerzy Werle,
wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Warbudu S.A. jest dumny z tych osiągnięć.

– Co zadecydowało o tym
sukcesie?
– Dobra strategia i organizacja procesu inwestycyjnego,
kompetencje pracowników
oraz jasno sprecyzowane wymagania inwestora, MPWiK w m.
st. Warszawie S.A. Siłą naszej
firmy jest potencjał kadrowy
i kultura pracy. Zatrudniamy
ponad 1000 osób na różnych
stanowiskach. To są pracownicy
mocno związani z firmą, którzy
doskonale sprawdzają się na
każdej, nawet najtrudniejszej
budowie. Wykorzystują swoje
umiejętności i fachową wiedzę, ale zdobywają też cenne
doświadczenia. Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni
ścieków Czajka to był naprawdę poligon doświadczalny, nie
tylko zresztą dla Warbudu,
jako lidera międzynarodowego konsorcjum, ale również i dla naszych partnerów
z Danii, Francji i Niemiec. To
była wyjątkowa inwestycja
pod względem logistycznym,
organizacyjnym i technologicznym, która w Polsce już się nie
powtórzy przynajmniej przez
kilkadziesiąt lat.
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Wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Warbudu S.A. Jerzy Werle

– Na czym polegała jej wyjątkowość?
– Wśród setek prestiżowych inwestycji o szczególnym znaczeniu dla rozwoju
infrastruktury przemysłowej,
drogowej, energetycznej czy
ekologicznej, które Warbud
wykonał w ciągu 20 lat istnienia, rozbudowa Czajki była
kontraktem największym
i najbardziej skomplikowanym w historii firmy. Łączna wartość przedsięwzięcia
przekroczyła pół miliarda
euro. Zakres i stopień trudności realizowanych zadań na
działającym przez cały czas

trwania budowy obiekcie był
wręcz niewyobrażalny. Czajka
jest jedną z największych europejskich oczyszczalni, jej układ
technologiczny obejmuje część
mechaniczną, biologiczną,
osadową, gazową i cieplną.
Wszystko trzeba było wykonać
od nowa. Na 53-hektarowym
terenie wybudowaliśmy, aż 146
nowych obiektów, w tym 10 reaktorów biologicznych, każdy
o wielkości boiska piłkarskiego, 26 osadników o średnicy
od 48 do 52 metrów, 4 wielkie
komory fermentacyjne, wysokie na 8 pięter, spalarnię
osadów ściekowych i wiele
innych obiektów, a także 60
km podziemnych rurociągów.
Warbud, jako lider konsorcjum
odpowiadał m.in. za konstrukcje i wykonanie tych obiektów,
infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu, niemiecki WTE Wassertechnik,
za technologie mechanicznego
oczyszczania ścieków, duński
Kruger i Veolia, za oczyszczanie biologiczne i gospodarkę
osadową, a francuski OTV, za
hermetyzację i dezodoryzację
procesów. Koordynowanie taką

ilością prowadzonych równocześnie robót przy działającej
oczyszczalni wymagało wyjątkowego profesjonalizmu,
sprawności organizacyjnej
i niezwykłej wręcz dyscypliny.
– Od tego zależy bezpieczeństwo na budowie?
– Przestrzeganie wszystkich
standardów bezpieczeństwa
wśród pracowników i podwykonawców jest dla Warbudu
priorytetem. Przywiązujemy do
tego wielką wagę, dlatego na
naszych budowach nie ma przykrych niespodzianek i nieszczęśliwych zdarzeń. Tak samo było
na Czajce, gdzie w okresie
najbardziej nasilonych robót
pracowało aż 1500 osób, a na
gigantycznym placu budowy
znajdowało sie 21 potężnych
dźwigów. W takich sytuacjach
o bezpieczeństwo trzeba dbać
w sposób szczególny i nasi pracownicy dobrze o tym wiedzą.
Wielokrotnie byliśmy za to
doceniani przez Państwową
Inspekcję Pracy jako laureaci konkursu „Bezpieczna budowa”. Jakość świadczonych
usług i bezpieczeństwo pracy
zawsze były dla nas najważniejsze. Taka polityka i fakt,
że Warbud specjalizuje się
we wszystkich dziedzinach
budownictwa, pozwala nam
przetrwać trudne czasy na
tym niestabilnym obecnie
rynku budowlanym.
– Ilość realizowanych przez
Warbud inwestycji potwierdza,
że firma daje sobie dobrze radę.
– Należymy do grona nielicznych firm, które działają we
wszystkich segmentach rynku
budowlanego i to nam bardzo
pomaga. Jeśli jakaś dziedzina
kuleje, np. drogownictwo,

ECM Group Polska S.A. – profesjonalne zarządzanie projektami infrastrukturalnymi

Liczą się referencje i doświadczenie
Kompleksowy nadzór nad
rozbudową i modernizacją jednej z największych
europejskich Oczyszczalni
Ścieków Czajka oraz rozliczenie gigantycznej inwestycji
w sposób satysfakcjonujący
inwestora i wykonawcę, to
efekt profesjonalnego zarządzania projektem przez
Inżyniera Kontraktu – ECM
Group Polska S.A. Krajowy
lider w świadczeniu zintegrowanych usług inżynierskich
doskonale poradził sobie z
tym trudnym i odpowiedzialnym przedsięwzięciem.

P

rzez 5 lat funkcję Inżyniera Rezydenta w projekcie złożonym z ogromnej ilości zadań pełnił Piotr
Rasz, dyrektor ds. realizacji
kontraktów w ECM Group
Polska S.A.
– Co należało do obowiązków
Inżyniera Kontraktu?
– Nadzór nad całością inwestycji realizowanej przez
międzynarodowe konsorcjum,
poczynając od weryfikacji
przedłożonego projektu, poprzez jego wykonanie i rozliczenie, zgodnie z zapisami
umowy zawartej z Miejskim
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A. W zakres koordynowanych prac wchodziły w zasadzie trzy równolegle
prowadzone działania związane
z rozbiórką wyeksploatowanych
części oczyszczalni oraz z budową i modernizacją prawie

Fot. Aeromedia.pl dla MPWiK

Oczyszczalnia Ścieków Czajka

150 obiektów, obejmujących
część mechaniczną, biologiczną, osadową, gazową i cieplną
na terenie porównywalnym do
100 boisk piłkarskich. Projekt
był olbrzymim wyzwaniem zarówno dla Inżyniera, Spółki jak
i wykonawcy. Musieliśmy pogodzić budowę z utrzymaniem
ciągłości pracy oczyszczalni, do
której dopływały przez cały czas
ścieki z prawobrzeżnych dzielnic stolicy. Mimo napotkanych
trudności uzyskany efekt wart
był poniesionej pracy i wyrzeczeń. Prace przebiegały sprawnie technicznie i zasadniczo
zgodnie z planem. Realizacja
i koordynacja tak rozległego
projektu nie była prosta.

– Jaka wiedza i kompetencje
są potrzebne do zarządzania
tak ogromną inwestycją?
– W skład zespołu Inżyniera Kontraktu wchodziły osoby
pełniące funkcje: menedżerskie, nadzoru technicznego,
kosztorysowania itp., zarządzając inwestycją oraz kontrolując jakość i ilość robót
budowlanych wykonanych
przez Wykonawcę. Stosowana
przez ECM Group Polska S.A.
metodologia pracy pozwala na
stworzenie rozwiązań odpowiadających wymogom inwestorów, zapewnia profesjonalne
świadczenie usług na realizowanych inwestycjach o czym
świadczą liczne referencje

rekomendujące najwyższą
jakość wykonywanych usług.
– Do czego przydały się panu
zdolności mediacyjne?
– Przy tak wielkiej skali
i zakresie zadań inwestycyjnych nie sposób było uniknąć
pewnych sporów czy konfliktu
interesów. Dotyczyły one spraw
technicznych, albo roszczeń
z tytułu rozliczeń finansowych.
W ciągu tych paru lat realizacji
projektu lider konsorcjum i zamawiający zgłosili do zespołu
Inżyniera Kontraktu kilkaset
różnych roszczeń. Po wnikliwej analizie i prowadzonych
mediacjach wszystko udało
się skutecznie i szybko rozwiązać. Do tego niezbędna była

irma z polskim kapitałem, w ciągu 10 lat funkcjonowania, pełniła nadzór inżynierski nad wykonaniem około
F
300 projektów inwestycyjnych. Większość dofinansowana była ze środków unijnych. Obecnie zaangażowana
jest w równoczesną realizację prawie 100 kontraktów, których łączna wartość znacznie przekracza 20 mld zł.
Już od 10 lat spółka z sukcesem zarządza inwestycjami w zakresie rozwoju infrastruktury, które obejmują
komunikację (drogi, lotniska), energetykę, gospodarkę wodną, a także urządzenia ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, jak również obiekty użyteczności publicznej takie jak uczelnie wyższe, obiekty kulturalne
(muzea), obiekty sportowo-rekreacyjne (hale sportowe, pływalnie), szpitale i wiele innych inwestycji.

rawie 150 nowych i zmodernizowanych obiektów na terenie porównywalnym do 100 boisk piłkarskich – to efekt przebudowy
P
warszawskiej Oczyszczalni Ścieków „Czajka” Na potrzeby tej inwestycji
zużyło: 250 000 m3 betonu, cztery razy więcej niż przy budowie Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie. W obiekty wbudowano 22 000 ton stali
zbrojeniowej, to jest ponad trzykrotnie więcej niż w Wieżę Eiffla oraz
3 000 ton stali konstrukcyjnej profilowanej. Kubatura robót ziemnych
wyniosła 800 000 m3.

koncentrujemy się na tych
obszarach, które są dla firmy
w danym momencie bardziej
opłacalne, np. w zakresie budownictwa ogólnego, mieszkaniowego, inżynierskiego, przemysłowego, energetycznego czy
też ekologicznego. Przez 20 lat
wykonaliśmy ponad 400 projektów inwestycyjnych, w tym
większość o szczególnym znaczeniu. Dla spółki jest to bardzo
cenne doświadczenie, dlatego
możemy wybudować praktycznie wszystko: mosty, wiadukty,
fabryki, elektrownie, szpitale, galerie handlowe, muzea,
obiekty sportowo-rekreacyjne,
a także parki technologiczne
i wiele innych specjalistycznych
budowli. Obecnie realizujemy
kilkadziesiąt prestiżowych
inwestycji, w tym m.in. największy w Polsce szpital pediatryczny dla Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego,
Centrum Urazowe Medycyny
Ratunkowej i Katastrof w Krakowie oraz skomplikowany
gmach Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach o najlepszej akustyce w Polsce. Podobnych inwestycji budujemy wiele na
terenie całego kraju. Myślę,
że nasze obroty w tym roku
będą porównywalne z ubiegłorocznymi i wyniosą około
1.200 mln zł. Nasz dorobek
jest najlepszą rekomendacją
na rynku budowlanym.

– Z konkurentami Warbud
rywalizuje referencjami czy
najniższą ceną?
– Najniższa cena jest nadal
wyznacznikiem w większości
postępowań przetargowych,
pomimo wielu bardzo złych
doświadczeń m.in. przy budowie dróg czy lotniska w Modlinie. W przypadku inwestycji
realizowanych przez Warbud
takich sytuacji nie było, ale kierowanie się przez inwestorów
najniższą ceną nam mocno
doskwiera. Najgorsze jest
to, że dochodzenie roszczeń
w przypadku zastrzeżeń co do
prawidłowości rozstrzygnięć
przetargowych jest utrudnione. Przy dużych projektach do sądu trzeba wnieść
wadium w wysokości 5 mln
zł. Według nas, jest to oczywiste blokowanie dostępu
do sądownictwa. Ryzyko jest
zbyt duże, nawet dla takiego
przedsiębiorstwa jak Warbud,
ponieważ w przypadku przegranej można wadium stracić.
Takich zasad nie stosuje się
w innych państwach Unii Europejskiej. Wiarygodność firmy
i jakość świadczonych usług
powinna być wyznacznikiem
dla zamawiającego. My na to
stawiamy, gdyż chcemy być na
rynku najlepsi i cieszę się, że
to nam się udaje.
Rozmawiała
Jolanta Czudak

o pięciu latach spędzonych przy realizacji projektu, który ma funP
damentalne znaczenie dla uporządkowania gospodarki wodnościekowej stolicy i kształtowania ekosystemu dorzecza Wisły mogę

przyznać, że dla Inżyniera Kontraktu był to czas niezwykle interesujący.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy realizowali projekt, dzięki
którym powstała praktycznie od podstaw Czajka – najnowocześniejsza
w Polsce oczyszczalnia ścieków.
W pierwszej kolejności podziękowania składamy na ręce Adama
Chwieduka – członka Zarządu MPWiK w m.st. Warszawie S.A. za
życzliwe wsparcie w trakcie prowadzonych prac oraz dla Antoniego Wiktorowicza, dyrektora JRP i Artura Chrostowskiego, zastępcy
dyrektora, a także dla wszystkich pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. i zespołów wykonawców robót budowlanych. Dziękujemy wszystkim,
którzy w ciągu minionych lat okazali zainteresowanie projektem oraz
zechcieli się podzielić swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Obecnie
Czajka, w której realizację byliśmy wspólnie zaangażowani, przyjmuje
największą ilość ścieków wśród polskich oczyszczalni i jest zaliczana
do grona największych tego typu obiektów w Europie.

fachowa wiedza jak i jakość
świadczonych, zintegrowanych
usług zarządzania projektami.
Inwestycja zakończyła się dzięki temu bez żadnych roszczeń.
Inwestor i wykonawca złożyli
wspólne oświadczenia, że umowa jest w całości rozliczona
i że strony nie mają wobec
siebie żadnych zobowiązań
z tego tytułu.
– Czy to wymagało trudnych
negocjacji z partnerami procesu inwestycyjnego?
– Rzeczowy dialog i doskonała znajomość wszystkich
zapisów umowy jest podstawą
do prowadzenia skutecznych
działań. Jeżeli kontrakt jest
realizowany zgodnie z tymi zaDyrektor
ds. realizacji
kontraktów
w ECM
Group
Polska
S.A.
Piotr
Rasz

Fot. Archiwum

sadami, to żadna ze stron tego
nie zakwestionuje, obojętne
czy będzie to wykonawca czy
zamawiający. Naszym wspólnym celem było terminowe
i sprawne zakończenie inwestycji. Wszystko się powiodło
i osiągnęliśmy naprawdę imponujący sukces. Uzyskane
efekty oczyszczania ścieków
i zagospodarowania osadów są
dużo lepsze od przewidzianych
w kontrakcie. Taki rezultat
był możliwy tylko dzięki
profesjonalnej współpracy
wszystkich partnerów. Inżyniera Kontraktu w tym całym
procesie, można porównać do
przewodnika stada, który
umiejętnie łączący ze sobą
wszystkie elementy prowadzonej inwestycji. To bardzo
nam ułatwiło także przygotowanie raportu końcowego
z wykonania projektu. Dokument liczy ponad 500 stron
i wkrótce trafi do MPWiK S.A.
i NFOŚiGW, a stamtąd po jego
weryfikacji przez instytucję
zarządzającą przekazany zostanie do Brukseli.
Rozmawiała
Jolanta Czudak

F3 Eko-Liderzy

PAS55 – planuj, realizuj, sprawdzaj i usprawniaj

Strategiczne planowanie
Dobre efekty zarządzania majątkiem w przedsiębiorstwach wodociągowych we wszystkich obszarach prowadzonej działalności zapewnia stosowanie procedur według standardów publicznie dostępnej specyfikacji PAS55. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych,
zarządzanie ryzykiem operacyjnym, poprawa jakości świadczonych usług, wzrost poziomu zadowolenia klientów i optymalizacja stawek za dostawę wody i odbiór ścieków,
to przykładowe korzyści jakie firmy mogą osiągnąć już w krótkim czasie. Rozwiązanie
połączone ze specjalistycznym szkoleniem przedsiębiorców wprowadza od roku spółka
ECM Group Polska.

M

etoda opracowana
przez British Standard Institute (BSI),
przy współudziale Institute
of Asset Management (IAM)
pomaga przedsiębiorstwom
świadczącym usługi komunalne w skutecznym i efektywnym zarządzaniu majątkiem
trwałym. Zasada wdrażania
jest podobna jak w standardzie ISO 9001 i polega na
konsekwentnym przestrzeganiu ustalonej formuły:
planuj, realizuj, sprawdzaj
i usprawniaj.
– Najważniejsze w tych
działaniach jest strategiczne planowanie i precyzyjne
określenie najistotniejszych
do osiągnięcia celów, jakie
spółka wodociągowa zamierza
osiągnąć – wyjaśnia Tatiana
Olbrot-Labocha dyrektor ds.
realizacji kontraktów w ECM
Group Polska S.A. – Konieczna
jest także dokładna analiza
ryzyka w podstawowych obszarach działalności, ścisłe
przestrzeganie przyjętych
procedur, profesjonalne zarządzenie zasobami ludzkimi

i współdziałanie w podejmowaniu decyzji z załogą.
Specyfikacja PAS55 obejmuje też procesy związane
z monitorowaniem, kontrolą
i oceną wdrażania tych standardów w 39 wytypowanych
obszarach. Aby efektywnie zarządzać majątkiem, żadnego
w nich nie można pominąć.
Wkrótce staną się one powszechną normą, gdyż niedługo zostaną podniesione do
standardu ISO 55 000 (formuła
PAS jest przedsionkiem ISO).
– Przy ogromnej ilości danych generowanych przez
nowoczesne systemy wodociągowe i kanalizacyjne wiedza
i doświadczenie inżynierskie
poparte analizą statystyczną
jest niezbędne do ich inteligentnego przetwarzania
– przekonuje Tatiana OlbrotLabocha. – Przedsiębiorstwa
wodociągowe, które zdecydowały się na skorzystanie z tej
metody osiągają coraz lepsze
efekty. Potwierdzają to prowadzone analizy i stały monitoring urządzeń. Redukowane są
koszty ich eksploatacji, przy

Podstawą skuteczności modelu planowania inwestycji
z zakresu utrzymania sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
są właściwe założenia ekonomiczne oraz profesjonalna
analiza statystyczna. W tych
warunkach najlepszym przykładem i ścieżką jak budować
odpowiednią strategię jest
właśnie specyfikacja PAS55,
którą firma ECM Group Polska S.A. wspólnie z przedsiębiorstwem Scottish Water udostępnia polskim partnerom.
Pozwoli to skutecznie obniżać

koszty eksploatacyjne. Warunki w jakich działa spółka
Scottish Water są odmienne
od polskich realiów, ale pod
wieloma względami zasady zarządzania majątkiem
trwałym i korzyści płynące
z konsekwentnego wdrażania
procesów optymalizacji są takie same. Podstawą działania
jest wiedza i doświadczenie
inżynierskie. ECM Group Polska S.A. dodatkowo wspiera
się też doświadczeniem firmy
AMCL z Londynu, która wdrażała procedury PAS55 w wielu

organizacjach świadczących
usługi komunalne na całym
świecie, w różnych warunkach
biznesowo-ekonomicznych
i uzyskała bardzo dobre efekty.
Więcej informacji na:
www.ecmg.pl

jednoczesnym zapewnieniu
wysokiego standardu świadczonych usług i optymalizowaniu stawek za dostarczanie
wody i odbiór ścieków. To wpływa na poprawę efektywności
ekonomicznej spółek.
Przedsiębiorstwa wodociągowe po rozbudowie i modernizacji infrastruktury przy znaczącym udziale środków unijnych,
dysponują najnowocześniejszymi technologiami produkcji
i zaopatrzenia w wodę oraz
odbioru i oczyszczania ścieków.
Z czasem jednak te urządzenia
się zestarzeją i trzeba będzie
je wymienić. Za kilkanaście
lat spowoduje to bardzo duże
obciążenie finansowe dla wielu
przedsiębiorstw. – Już teraz
trzeba o tym pamiętać i podejmować racjonalne działania – podsumowuje Tatiana
Olbrot-Labocha. – Stosowanie
procedur według standardów
specyfikacji technicznej PAS55
może w tym bardzo pomóc,
zwłaszcza w zakresie planowania i regulacji cyklu życia
aktywów, czemu specyfikacja
poświęca wiele miejsca.

Komercjalizacja innowacji

Pabianice – znajdź cel, my znajdziemy środki

Nauka dla przemysłu

Zarabiają na doradztwie

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie realizuje projekt pt. „Nauka dla przemysłu – komercjalizacja wynalazków
powstałych w wyniku prac B+R” w ramach programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków finansowanego przez NCBiR.

Ponad 10 lat temu w Pabianicach przygotowano strategię rozwoju miasta i dokładnie określono potrzeby mieszkańców. Podjęta w 2002 roku decyzja o aplikowaniu o środki unijne,
umożliwiła dofinansowanie projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w wyniku procesu delegowania
obowiązków przejął realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach” od Gminy Miejskiej jako beneficjenta końcowego.

P

rojekt jest wynikiem
strategii realizowanej
konsekwentnie przez
wnioskodawcę, której celem
jest prowadzenie programów
badawczych dotyczących innowacyjnych technologii. Efekty
tych badań wykorzystywane są
przez dynamicznie rozwijające
się sektory polskiej gospodarki.
Przedmiotem komercjalizacji projektu są autorskie
rozwiązania będące przedmiotami zgłoszeń patentowych tj.
„Wewnętrzna trwała ochrona
betonu na korozję siarczanową”
powstała w wyniku prac naukowo-badawczych oraz „Sposób
nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych
i/lub neutralnych powłok na
szkło użytkowe i urządzenie
dla realizacji sposobu”, który
został opracowany w wyniku
współpracy Wnioskodawcy
z Vitrosilicon S.A.
„Wewnętrzna trwała ochrona betonu na korozję siarczanową” to nowatorskie rozwiązanie, które polega na dodaniu do
mieszanki betonowej w trakcie
jej sporządzania odpowiedniej
ilości krzemianu dwuwapniowego, zawierającego zmienną
ilość baru w roztworze stałym.
Obszarem stosowania wynalazku są zakłady wytwarzające
betony cementowe w oparciu

o zaczyn z cementu portlandzkiego.
Głównym celem wynalazku
„Sposób nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych i/lub neutralnych powłok
na szkło użytkowe i urządzenie dla realizacji sposobu”
była modyfikacja właściwości
i funkcji użytkowych opakowań
szklanych, osiągnięta dzięki wykorzystaniu zalet nanopowłok
z tlenków metali nanoszonych w
sposób pozwalający na ich trwałe
związanie z podłożem. Uzyskane w ten sposób powłoki są odporne na działanie czynników
atmosferycznych i podwyższają
odporność na zarysowanie dzięki
zmniejszaniu tarcia. Nanoszenie
powłok na gorąco w linii produkcji wyrobów nie narusza procesu
formowania szkła, nie wymaga
drogich urządzeń i instalacji,
ani dodatkowych powierzchni
produkcyjnych i jest wygodniejszy, niż nanoszenie na gotowe
wyroby szklane, tym bardziej że
nie wymaga wstępnego ogrzewania szkła i jego oczyszczania
przed obróbką. W związku z tym,
tego rodzaju proces powlekania
jest najbardziej ekonomiczny,
w przeciwieństwie do powlekania poza linią formowania szkła.
Ochrona patentowa wynalazków oraz ich komercjalizacja ma na celu:

n wzrost świadomości wagi
współpracy „nauki z przemysłem” poprzez promowanie
wynalazku w środowisku naukowym i przemysłowym,
n zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej
gospodarki w rynku międzynarodowym w celu pozyskania
partnerów biznesowych,
n wzrost świadomości środowiska naukowego w zakresie
praw majątkowych,
n wsparcie transferu wyników prac badawczo-rozwojowych, innowacyjnych rozwiązań
technologicznych,
n marketing innowacyjnych
rozwiązań w Polsce i Europie.
Instytut za innowacyjne rozwiązania otrzymał międzynarodowe nagrody między innymi podczas „Brussels Innova
2012” oraz V Międzynarodowej
Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2011.
Projekt nr PMPP/W/09-09.11
pt. „Nauka dla przemysłu – komercjalizacja wynalazków powstałych w wyniku prac B+R”
finansowany jest z Programu
Patent Plus NCBiR.

S

półka opracowała harmonogram rzeczowo-finansowy
dla zapewnienia ciągłości
finansowania projektu, a teraz
dokłada starań, aby osiągnąć
założony cel i efekt ekologiczny
związany z wypełnieniem zobowiązań wobec Komisji Europejskiej.
– Od złożenia Raportu Końcowego do Komisji Europejskiej
minęło już kilkanaście miesięcy
– wspomina Robert Janus, pełnomocnik ds. realizacji projektu
(MAO). – Wciąż jednak pamiętamy jak trudne były początki
tego przedsięwzięcia. Wtedy pojawił się po raz pierwszy katalog
dobrych praktyk według zasady
FIDIC oraz instrumenty wspomagające zamówienia publiczne.
Musieliśmy stać się pionierami
w realizacji, finansowaniu i rozliczeniu tak dużej inwestycji.
Zakład od podstaw tworzył
procedury i budował strukturę
Jednostki Realizującej Projekt.
Obecnie jest to profesjonalny zespół doświadczonych pracowników, który zdobytą wiedzę wykorzystuje w rozszerzaniu zakresu
świadczonych przez spółkę usług.
– Środki unijne to nie tylko
przywileje, ale i poważne obowiązki – mówi Joanna Fuks,
zastępca prezesa. – My nie
tylko daliśmy sobie z tym radę,
ale korzystamy z tej wiedzy w

praktyce. Dla projektów unijnych pełnimy funkcję inżyniera
kontraktu, niejednokrotnie przewyższającą zarówno wartością
jak i złożonością zrealizowany
w Pabianicach projektu. Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów ds. technicznych, finansowych i przetargów
publicznych. Współpracujemy
z ekspertami wszystkich branż.
W początkowym etapie członkostwa Polski w strukturach Unii
Europejskiej zarówno gminy jak
i przedsiębiorcy uczyli się jak
efektywnie wykorzystać środki
unijne. Dziś ta świadomość jest
nieporównywalnie większa, a
wachlarz możliwości znacznie
szerszy.
– Idąc za ciosem, znaleźliśmy
niszę dla świadczonych przez nas
usług – potwierdza Rafał Kunka,
prezes spółki ZWiK w Pabianicach.
– Wciąż niewiele jest na rynku
firm doradczych, które przeszły
trudną drogę jako beneficjent, a
teraz wykorzystując te doświadczenia doradzają innym.
Dewiza firmy brzmi – „znajdź
cel, my znajdziemy środki”.
– Wiemy jak to robić, aby
osiągnąć sukces, dzięki doświadczeniu jakie zdobyliśmy
przy realizacji projektów przez
ZWiK – dodaje Krzysztof Rąkowski, zastępca kierownika

JRP. – Znacznie większym wyzwaniem od pozyskania unijnych
pieniędzy jest ich prawidłowe
rozliczenie. My możemy w tym
skutecznie wyręczyć beneficjenta. Służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie sięgania po
środki z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Regionalnych
Programów Operacyjnych oraz
Inicjatywy Jeremie.
Przykładowe projekty nadzorowane przez spółkę ZWiK
w Pabianicach, współfinansowane ze środków unijnych:
n poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej
Pabianice
n rekultywacja składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne w Łodzi oraz racjonalizacja
gospodarki odpadami na terenie
Gminy Miejskiej Pabianice
n przebudowa Ujęcia Wody
Myszaki, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu
w osiedlu Ludwików na terenie
Bełchatowa oraz realizacja kilku kolejnych zadań związanych
z rozbudową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w tym
mieście
n modernizacja oczyszczalni
ścieków i skanalizowanie części
aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego
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