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15 lat działalności Wodociągu Mareckiego i realizacji projektóW

Intuicja nie zawiodła
Zakończona sukcesem budowa prawie 155 km sieci kanalizacyjnej wraz z przy-
łączami do nieruchomości to powód do dumy dla Wodociągu Mareckiego, 
satysfakcja dla samorządu i nagroda  dla mieszkańców za okazaną wyrozumia-
łość i cierpliwość. Taką refleksją Janusz Werczyński, burmistrz Marek, podsu-
mował realizację największego w dziejach miasta projektu, dofinansowanego 
ze środków unijnych, podczas czerwcowej konferencji z udziałem inwestora, 
przedstawicieli NFOŚiGW, wykonawców i dziennikarzy. 

Terminowe wykonanie rozpoczętej 
w 2008 roku inwestycji zbiegło się z ju-
bileuszem 15 lat działalności Wodociągu 
Mareckiego. 

– Powołałem tę spółkę przed 15 laty 
do rozbudowy szczątkowej wówczas in-
frastruktury wodociągowej i kanalizacyj-
nej, aby poprawić standard życia w Mar-
kach – przypomniał burmistrz Janusz 
Werczyński. – Tak szybkiej realizacji zamie-
rzeń chyba jednak nikt się nie spodziewał. 
Miasto liczące dzisiaj ponad 28 tys.  miesz-
kańców jest już w 97 proc. skanalizowane. 
To zasługa profesjonalnie zarządzanej spół-
ki i niezwykłej kreatywności całej załogi. In-
tuicja mnie nie zawiodła, żeby kierowanie 
Wodociągiem Mareckim powierzyć dyrek-
torowi Kajetanowi Pawłowi Specjalskiemu. 
Zarząd i załoga znakomicie wywiązują się 
z tej roli. Już rozpoczęli drugi etap projektu 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w dyna-
micznie rozwijającym się mieście.  

Rozbudowa infrastruktury wodociągo-
wej i kanalizacyjnej wpłynęła na znaczną 
poprawę atrakcyjności życia w Markach. 
Rocznie w tym podwarszawskim mieście 

O rozkopanych drogach, błocie, ob-
jazdach i towarzyszących im zatorach 
w komunikacji niedługo wszyscy zapo-
mną. Rekompensuje to znaczna poprawa 
standardu życia w Markach. Miasto stale 
się rozrasta. Powstaje coraz więcej elegan-
ckich rezydencji i nowoczesnych osiedli 
mieszkaniowych o niskiej zabudowie.  
Rosną też potrzeby związane z dalszą roz-
budową infrastruktury wodociągowej i ka-
nalizacyjnej. Wodociąg Marecki przystąpił 
już do realizacji drugiego etapu projektu. 
Ogłoszony został już pierwszy przetarg na 
budowę kolejnych 30 km sieci sanitarnej, 
w tym modernizację niewielkich odcin-
ków starej sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej. Wartość projektu wynosi prawie 
31 mln zł, w tym połowę stanowi dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej.

– Jestem przekonany, że spółka szybko 
wybierze wykonawców i jeszcze w tym 

osiedla od kilkuset do ponad 1000 nowych 
osób. Jest to jedna z dwóch gmin w Polsce 
o najwyższym  wskaźniku przyrostu  miesz-
kańców.  

– Zmiany jakie zachodzą w Markach 
to dla mnie wielka satysfakcja – wyznaje 
burmistrz Janusz Werczyński – Pochodzę 
z tego miasta i cieszę się, że w procesie 
jego przeobrażeń  uczestniczę już od 18 lat. 
Kiedy zostałem burmistrzem marzyłem, 
żeby wybudować tu nowoczesną infra-
strukturę. Wtedy powstały pierwsze prace 
studialne i analizy, ale bez większej wiary, 
że z niewielkim budżetem samorządowym 
uda nam się te pomysły zrealizować. Tę 
wiarę ugruntowała w nas dopiero decyzja 
związana z powołaniem Wodociągu Mare-
ckiego. Kiedy spółka wzięła sprawy w swo-
je ręce, to przygotowania do budowy sieci 
kanalizacyjnej ruszyły pełną parą. 

Wejście do Unii Europejskiej i pomoc 
finansowa Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, stworzyły zupełnie nowe 
możliwości, z których samorząd skrzętnie 

skorzystał. W całkowitych kosztach zre-
alizowanego projektu o wartości  ponad 
118 mln zł, dotacja unijna już przekroczyła 
76 mln zł. O resztę pieniędzy zadbał samo-
rząd i Wodociąg Marecki. Dzięki wspólnym 
działaniom można było zaciągnąć kredyt 
bankowy i uzyskać preferencyjną pożyczkę 
z WFOŚiGW w Warszawie. W ciągu kilku 
lat realizacji projektu „Budowa kanalizacji 
sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta 
Marki”, wybudowano prawie 155 km sieci 
kanalizacyjnej, 39 pompowni i dotychczas 
434 pompowni przydomowych. Ostatni 
z 17 kontraktów wykonano pod koniec 
czerwca tego roku.

– Bez środków z Unii Europejskiej nie 
moglibyśmy poważnie myśleć o takiej in-
westycji – podkreśla burmistrz. – Budowa 
sieci na taką skalę, to byłby proces rozło-
żony na dziesiątki lat w naszym mieście. 
Uzyskanie dofinansowania nie było ła-
twe, ale najtrudniejszy okres był  dopiero 
przed nami, kiedy rozpoczęły się roboty 
budowlane. Przez pewien czas prowadzili-
śmy równolegle prawie 100 prac inwesty-
cyjnych przy budowie kanalizacji. To było 
wielkie wyzwania dla miasta, bo wiązało 
się z ogromnymi uciążliwościami dla miesz-
kańców. Jestem wszystkim bardzo wdzięcz-
ny, że tak dzielnie znosili przez kilka lat te 
utrudnienia. Słowa uznania należą się rów-
nież wykonawcom, którzy przy tak  dużym 
zakresie robót zrealizowali te prace niezwy-
kle sprawnie i profesjonalnie. 

Beneficjent unijnych środków, po zakończeniu realizacji projektu, musi potwierdzić osiągnie-
cie efektu ekologicznego, wskazanego we wniosku aplikacyjnym. Jeśli tego efektu nie uzy-
ska do zakończenia okresu kwalifikowania wydatków, w ramach perspektywy finansowej  
2007-2014, to dotacja będzie proporcjonalnie pomniejszona. 
– Przy budowie sieci sanitarnej trzeba się wykazać planowaną we wniosku ilością odebranych 
od mieszkańców ścieków komunalnych – przypomina Ewa Kamieńska z NFOŚiGW. – W przy-
padku Marek ten wskaźnik wynosi aż 97 procent. Mieszkańcy mają obowiązek wykonania 
i sfinansowania przyłączy do prywatnych posesji. NFOŚiGW przygotował program wsparcia 
takich działań, dedykowany dla beneficjentów pomocy unijnej, jednostek samorządu tery-
torialnego oraz przedsiębiorstw komunalnych, które mają sieć kanalizacyjną nie w pełni wy-
korzystywaną przez mieszkańców. Zarząd Wodociągu Mareckiego jako jeden z pierwszych 
złożył wniosek o dofinansowanie przyłączy do nieruchomości. Spółka w porozumieniu z bur-
mistrzem miasta przygotowała wzorcowy program. Miasto finansuje opracowanie indywi-
dualnych projektów podłączeń kanalizacyjnych, natomiast miejska spółka, jako inwestor za-
stępczy, przejęła na siebie ich budowę. Odbywa się to na zasadach niezwykle korzystnych dla 
mieszkańców. To jest model godny naśladowania, ponieważ gwarantuje Wodociągowi Mare-
ckiemu osiągnięcie efektu ekologicznego. Jestem o tym przekonana. Niewielu beneficjentów 
skorzystało z takiej możliwości. Być może zabrakło im determinacji, jaką wykazał się zarząd 
miejskiej spółki i  burmistrz Marek. Podjęli ryzyko, które wszystkim się opłaci.

RAMY CZASOWE PROJEKTU
– Data rozpoczęcia inwestycji: 23.11.2007r. (przetarg K1).

– Data zakończenia inwestycji (efekt rzeczowy): 30.06.2014r.
– Data zakończenia projektu: 31.10.2014r. (data uzyskania pozwolenia na użytkowanie)

– Kwalifikowalność wydatków: 01.01.2008r. – 31.12.2014r.
– Data osiągnięcia efektu ekologicznego:  30.06.2015r.

– Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania i sprawozdawczości z utrzymania   
osiągniętych wskaźników produktu przez okres 5-ciu lat po zakończeniu realizacji  

projektu. Zobowiązany jest też do przechowywania  dokumentacji projektu do 2020r.

czasaMi ryzyko się opłaca

Bez obaw o efekt

Koszty takich inwestycji wynoszą 
kilka tysięcy złotych. Dla większości 
rodzin, jest to znaczący wydatek. Opra-
cowany w Markach program finan-
sowania przyłączy nieruchomości do 
systemu zbiorczej kanalizacji jest dla 
wszystkich korzystny i zapewnia uzyska-
nie  zakładanego przez inwestora efektu 
ekologicznego w 2015 roku. 

– Wkład własny mieszkańców przy 
rozpoczęciu inwestycji wynosi tylko 
10 proc. – podkreśla Kajetan Paweł 
Specjalski, dyrektor Wodociągu Mare-
ckiego Sp. z o.o. – Każdy, kto zadeklaro-
wał chęć wybudowania przyłącza, otrzy-
mał 45 proc. dotacji na wykonanie tej 
inwestycji. Na kolejne 45 proc. kosztów 
udzielamy właścicielowi posesji bardzo 
preferencyjnej pożyczki, którą będzie 
nam w niewielkich ratach spłacał przez 

kilka lat. Mogliśmy sobie pozwolić na 
taką formę wsparcia, ponieważ spółka 
otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW. 
Dotychczas zawarliśmy z tą instytucją 
osiem umów. Cztery o udzielenie dota-
cji i tyle samo o przyznanie niskoopro-
centowanej pożyczki. Łącznie Wodociąg 
Marecki pozyskał ponad 13 mln zł. na 
budowę prawie 4 tys. podłączeń do 
posesji. Z takiej formy wsparcia przy 
realizacji inwestycji skorzysta ok. 15 tys. 
mieszkańców, co oznacza prawie 4 tys. 
podłączanych posesji. Reszta zrobi to we 
własnym zakresie. 

– Nie mamy obaw o uzyskanie efek-
tu ekologicznego – zapewnia dyrektor 
Kajetan Paweł Specjalski. – Ponad 2200  
przyłączy jest już wykonanych i rozliczo-
nych. Pozostałe są w trakcie realizacji. 
Nasz pomysł spodobał się mieszkańcom  

Marek. Masowo zgłaszali się do naszej 
spółki z deklaracją podłączenia nierucho-
mości do sieci. Każdy mieszkaniec otrzy-
mywał projekt gratisowo, za który płaciło 
miasto, dokapitalizując spółkę. To była 
fantastyczna decyzja burmistrza Janusza 
Werczyńskiego i radnych. Mamy poten-
cjał do tego, żeby te projekty skutecz-
nie realizować jako inwestor zastępczy. 
Wszystko  przebiega wyjątkowo sprawnie. 

Kondycja finansowa Wodociągu  
Mareckiego jest z każdym rokiem coraz 
lepsza. Przed 15 laty spółka zaczynała 
działalność z bardzo skromnym budże-
tem. Po przystąpieniu w 2008 roku do 
realizacji projektu „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej na obszarze aglomeracji 
miasta Marki” o wartości początkowej 
ponad 200 mln, (obecnie jest to kwota 
ponad 118 mln zł netto), jej obroty wy-
nosiły ok. 3 mln zł. Zarząd firmy nie oba-
wiał się jednak ryzyka, że wykonanie tak 
potężnego przedsięwzięcia przekracza 
jej możliwości finansowe. 

– To ryzyko się opłaciło, bo nasze ob-
roty w tym roku wzrosną do 15 mln zł. 
– mówi z dumą dyrektor Wodociągu 
Mareckiego – Stać nas będzie na spła-
tę kredytów i dalsze inwestycje. Przy 
doskonałej współpracy spółki z burmi-
strzem, głównym animatorem rozwoju 
infrastruktury miejskiej, możemy zrobić 
jeszcze wiele dobrego dla mieszkańców 
podwarszawskich Marek. (jc)

Dotacja do budowy przyłączy prywatnych posesji do zbiorczej sieci kanali-
zacyjnej, preferencyjna pożyczka i dziesięcioprocentowy wkład własny na 
rozpoczęcie robót, skłoniły mieszkańców Marek do podejmowania inten-
sywnych działań inwestycyjnych. Większość spośród 5500 takich przed-
sięwzięć została już wykonana. To zapewni Wodociągowi Mareckiemu 
odbiór ścieków komunalnych w mieście na poziomie deklarowanym we 
wniosku aplikacyjnym.

roku zrealizuje dużą część tej inwesty-
cji – podsumowuje burmistrz Janusz 
Werczyński. – Musimy ją zakończyć w 
2015 roku W takich działaniach Wodociąg 
Marecki  sprawdza się doskonale. W cią-
gu zaledwie kilku miesięcy w 2012 roku, 
wybudował aż 80 km sieci kanalizacyj-
nej. Przy takim doświadczeniu jestem 
spokojny zarówno o kontynuację zadań 
inwestycyjnych, jak również o osiągniecie 
efektu ekologicznego w pierwszym etapie 
zakończonego terminowo projektu budo-
wy 155 km systemu zbiorczej kanalizacji.

Budowa ok. 5,5 tys. przyłączy zapewni 
odbiór ścieków komunalnych od niemal 
20 tys. mieszkańców Marek. Za rok spółka 
z tego efektu się rozliczy. Z pewnością bę-
dzie to kolejny powód do dumy dla Wodo-
ciągu Mareckiego oraz satysfakcji dla lokal-
nego samorządu, który realizuje ambitny 
plan budowy miasta z aspiracjami. (jc)
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Wodociąg Marecki został nagrodzony prestiżowym tytułem „Euro Symbol Inwestycji Komu-
nalnej 2012” w ramach programu prowadzonego przez redakcję „Monitora Rynkowego”. 
Kapituła doceniła miejską spółkę za nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem, 
strategiczne planowanie i doskonale przygotowaną kadrę.

Ryzyko się opłaciło
Wodociąg Marecki – nagroda za profesjonalne działania 

Przyznany przed kilkoma 
dniami tytuł „Euro Sym-
bol Inwestycji Komunalnej 

2012” jest potwierdzeniem pro-
fesjonalizmu spółki m.in. przy 
realizacji największej inwestycji 
w dziejach miasta, bezpośrednio 
sąsiadującego z Warszawą.  Dofi-
nansowany ze środków unijnych 
projekt „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej na obszarze aglomeracji 
miasta Marki” zakończy się w 
2013 roku deklarowanym we 
wniosku aplikacyjnym efektem 
rzeczowym i ekologicznym. Do 
tego czasu  powstanie ponad 155 
km sieci kanalizacyjnej, 31 km 
przyłączy, 34 przepompownie 
i prawie 500 pompowni przydo-
mowych. Dzięki wprowadzeniu 
przez kierownictwo spółki przy 
współudziale miasta preferen-
cyjnego systemu podłączeń  nie-
ruchomości do kanalizacji sani-
tarnej, wybudowanych zostanie 
ok. 5,5 tys. przyłączy. Zapewni to 

To ryzyko przystąpienia do budo-
wy nowoczesnej infrastruktury 
i poprawy standardu życia miesz-
kańców wszystkim się opłaciło. 

Wysokość pozyskanych dota-
cji z Unii Europejskiej, skom-
plikowany montaż finansowy, 
wymagający dużego wsparcia 
z budżetu miasta, które wniosło 
do spółki kapitał zakładowy na 

wkład własny w finansowanie 
projektu, jednoznacznie po-
kazuje, że wspólne działania 
przyniosły spodziewany efekt. 
Za kilka miesięcy Marki będą już 
skanalizowane niemal w całości. 

– Przyznany tytuł potwierdza, 
że burmistrz i radni podjęli dobre 
decyzje, a Wodociąg Marecki speł-
nił te oczekiwania – kontynuuje 
Paweł Specjalski. – Z maleńkiej 
spółki staliśmy się już 50-osobo-
wym przedsiębiorstwem, które 
oprócz dofinansowanego ze środ-
ków unijnych projektu, realizu-
je drugie potężne zadanie, aby 
osiągnąć zakładany we wniosku 
aplikacyjnym  efekt ekologiczny. 
Program przyłączy nieruchomo-
ści do sieci kanalizacyjnej jest 
przedsięwzięciem dużo trudniej-
szym. Musimy do tego przekonać 
5,5 tys. użytkowników i z każdym 
zawrzeć indywidualną umowę. 

Pomoc dla mieszkańców
Przy budowie sieci kanalizacji 

obowiązek wykonania i sfinanso-
wania przyłączy do prywatnych 
posesji spoczywa na mieszkań-
cach. Koszty tych inwestycji 
wynoszą od 1500 do 5000 zł. To 
jest spory wysiłek finansowy 
dla większości rodzin, dlatego 
korzystając z możliwości stwo-
rzonych przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej (NFOŚiGW) spółka 
w porozumieniu z burmistrzem 
miasta, przygotowała program 
wsparcia budowy podłączeń do 
zbiorczego systemu kanalizacyjne-
go w Markach. W ramach umów 
podpisanych z NFOŚiGW o dofi-
nansowanie programu, Wodociąg 
Marecki pomaga w przygotowaniu 
dokumentacji i budowie przyłączy 
kanalizacyjnych. 

–  My występujemy w roli in-
westora zastępczego – wyjaśnia 
prezes Kajetan Specjalski. – Ofe-
rujemy mieszkańcom  darmową  
dokumentację projektową, którą  
przygotowuje  specjalnie powo-
łany do tego zespół projektowy, 
zapewniamy budowę przyłączy 
oraz finansowanie w imieniu 
właściciela posesji. Narodowy 
Fundusz przyznaje dofinansowa-
nie do 90 proc. inwestycji, z czego 
połowa jest bezzwrotną dotacją, 
a połowa niskooprocentowaną 
pożyczką.  

Wymagany od mieszkańców 
wkład własny wynosi 10 proc. a na 
45 proc. mogą starać się o prefe-
rencyjny kredyt oprocentowa-
ny w wys. 3,5 proc. w stosunku 
rocznym. Na początek większość 

odbiór ścieków od niemal 20 tys. 
mieszkańców. 

W gronie najlepszych
– To bardzo miłe, że otrzyma-

liśmy ten prestiżowy tytuł „Euro 
Symbol Inwestycji Komunalnej 
2012”, przyznany przez redakcję 
„Monitora Rynkowego” – mówi 
z dumą Kajetan Specjalski, pre-
zes Wodociągu Mareckiego Sp. 
z o.o. – Dla spółki, która istnieje 
dopiero 14 lat jest to ogromne wy-
różnienie. Nasze przedsiębiorstwo 
powołane zostało dzięki wielkiej 
determinacji burmistrza Janusza 
Werczyńskiego i radnych, dla któ-
rych priorytetem była budowa 
kanalizacji w podwarszawskich 
Markach. 

Wysiłek lokalnego samorządu 
i spółki zaowocował przygoto-
waniem dużego i kosztownego 
programu dla ponad 30-tysięcz-
nego miasta, prawie zupełnie 
pozbawionego sieci sanitarnej. 

Jednostka Realizująca Projekt, mieści się w siedzibie  
spółki Wodociągu Mareckiego przy ulicy Żeromskiego 30

obciążeń weźmie na siebie Wo-
dociąg Marecki, który w ratach 
będzie się rozliczał z użytkow-
nikami z zaciągniętego na te 45 
proc. kredytu.  Takie wsparcie jest 
możliwe dzięki dotacji udzielonej 
spółce przez NFOŚiGW w ramach 
uruchomionego w 2011 roku spe-
cjalnego programu na dofinan-
sowanie przyłączy do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej. Program jest 
przeznaczony głównie dla bene-
ficjentów realizujących projekty 
dofinansowane z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko (POIiŚ), aby ułatwić im 
uzyskanie efektu ekologicznego.

– To nie są dla nas łatwe pie-
niądze, bo my to zadanie realizu-
jemy już poza POIiŚ  – przyznaje 
Kajetan Specjalski. – Kiedy pod-
pisywaliśmy w 2010 roku umowę 
z NFOŚiGW o dofinansowanie 
projektu „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej na obszarze aglomeracji 
miasta Marki”, takiej możliwości 
jeszcze nie było. Zasady ustalone 
przez NFOŚiGW dotyczące dofi-
nansowania przyłączy obejmują 
tylko ich budowę  i to jest bardzo 
rygorystycznie rozliczane. 

Skomplikowane umowy
Aby sięgać po te pieniądze 

spółka musi najpierw podpisać 
bardzo skomplikowane umowy 
z mieszkańcami, zawierające 
trzy zasadnicze zobowiązania.  
Pierwsze dotyczące wsparcia 

finansowego w postaci dotacji, 
drugie zwrotu pożyczki, rozbi-
tej na raty w okresie 5-letnim, 
na rzecz spółki kredytującej 
to zadanie, a trzecie odbioru 
ścieków przez mieszkańców. 
To wszystko musi być zawarte 
w jednym dokumencie.

– Musimy bardzo się gimnasty-
kować, aby przekonać mieszkań-
ców do podpisania takich doku-
mentów, ale bez tych załączników 
nie możemy zabiegać o pieniądze 
– kontynuuje prezes Kajetan Spe-
cjalski – Z NFOŚiGW zawarliśmy 
już dwie umowy na wykonanie 
prawie 2 tys. przyłączy, a przed 
miesiącem złożyliśmy wniosek na 
900 kolejnych. Będzie to ok. 3 tys. 
przyłączy, a my musimy łącznie 
wykonać ich 5,5 tys. do połowy 
2015 roku, aby osiągnąć efekt 
ekologiczny zapisany w umowie 
o dofinansowanie projektu „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta Mar-
ki”. Przed nami jeszcze bardzo 
dużo pracy. Na szczęście w tych 
wszystkich działaniach bardzo 
mocno wspiera nas burmistrz 
i Rada Miasta. (jc)

Projekt “Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko

Janusz Werczyński, burmistrz Marek
– Jestem spokojny o wykonanie obu tych trudnych projektów w terminie. Kierownictwo 
i pracownicy spółki Wodociąg Marecki już wielokrotnie radzili sobie z różnymi wyzwaniami 
i wychodzili z nich zwycięsko. To jest naprawdę profesjonalny zespół. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy docenią ich wysiłki i cały proces podpisywania umów i dokonywania przyłączy 
nieruchomości do systemu zbiorczej kanalizacji będzie przebiegał szybko i sprawnie. My 
przecież robimy to dla lokalnej społeczności, żeby poprawić standard życia i podnieść 
poziom cywilizacyjny miasta. Już wkrótce wszyscy to odczujemy. Marki to bardzo atrak-

cyjne miejsce, położone w odległości kilkunastu kilometrów od centrum Warszawy. Coraz więcej osób 
to docenia i chce tu mieszkać. Rocznie osiedla się w naszym mieście ok 1000 osób. To niebywała 
wprost dynamika. Zajmujemy pod tym względem drugie miejsce w kraju. Przybywa nam też przed-
siębiorców, którzy prowadzą tu działalność biznesową. Rozwój nowoczesnej infrastruktury pozwala 
się nam rozrastać. Osiedla powstają również na zupełnie nowych terenach, gdzie będziemy musieli 
kontynuować rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Przed Wodociągiem Mareckim pojawia się coraz 
więcej zadań. Spółka nabrała doświadczeń i będzie realizować kolejne inwestycje. Miasto nie będzie 
już w tych działaniach musiało partycypować. My ułatwiliśmy start kreatywnej firmie, bo bez naszej 
pomocy Wodociąg Marecki nie udźwignąłby wszystkich obciążeń finansowych związanych z wykona-
niem projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”. Przekazaliśmy jej 
niezbędne środki podnosząc kapitał spółki, w której gmina objęła udziały. Mechanizm okazał się bardzo 
skuteczny i dziś spółka staje się potężnym przedsiębiorstwem, które będzie się już samo finansowało. 
Wodociąg Marecki to jest właśnie Euro Symbol Inwestycji Komunalnej.

Historia Projektu
Do budowy miejskiej sieci kanalizacyjnej spółka przystąpiła w 2008 roku, na 4 lata przed uzyskaniem 

decyzji z Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki”. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 128 mln zł. Unijna dotacja przyznana 
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowi 68 proc. 
kosztów inwestycji. Umowa z NFOŚiGW, który zajmuje się obsługą środków  unijnych podpisana została 
w 2010 roku. Decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu dotarła dopiero w styczniu tego 
roku. Przez tych kilka lat inwestor zdążył rozstrzygnąć wszystkie przetargi, wybrać wykonawców i wykonać 
większość zadań i teraz jest już prawie na finiszu z projektem. Pierwsza inwestycja została wykonana już 
cztery lata temu. Najpierw powstał kolektor przerzutu ścieków z Marek do warszawskiej oczyszczalni ście-
ków Czajka, potem niewielki odcinek kanalizacji w pobliżu hali sportowej, a następnie kolejne inwestycje. 
Najwięcej prac przypadło na lata 2010-2012. W szczytowym okresie roboty prowadzone były nawet w 80 
miejscach równocześnie. Spośród ośmiu kontraktów na roboty budowlane trzy zostały już całkowicie 
zakończone, cztery są w końcówce, a jeden będzie kontynuowany jeszcze w przyszłym roku. Zaawan-
sowanie rzeczowe prac wynosi prawie 90 proc. a do terminowego zakończenia i rozliczenia inwestycji 
pozostało jeszcze pół roku. Konieczność realizacji tak dużego przedsięwzięcia w krótkim czasie wymu-
szała olbrzymie tempo robót. Dla wykonawców było to naprawdę wielkie wyzwanie. Roboty prowadzono 
w terenie silnie zurbanizowanym i przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych. Rozkopane drogi, 
błoto, nie łatwy dojazd do posesji, utrudniające życie mieszkańcom w ciągu ostatnich kilku lat, inwestor 
ma  już za sobą. Spółka będzie się koncentrować głównie na budowie przyłączy posesji do kanalizacji.

Kajetan Specjalski, prezes
Wodociągu Mareckiego 

Prace budowlane przy Urządzie Miasta w Markach

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Rolnej w Markach

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

EKO
L I D E R Z Y

Projekt “Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

szczegółowe informacje  
o projekcie  

zamieszczone są  
na stronie internetowej 

www.wodociagmarecki.pl
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Czerwcowa konferencja prasowa podsumowująca projekt. Od prawej, dyrektor Wodociągu Mareckiego 
Kajetan Paweł Specjalski, burmistrz miasta Marki Janusz Werczyński, zastępca pełnomocnika ds. realizacji 
projektu Anna Zmysłowska, inspektor ds. promocji projektu Anna Sołoninko

Budowa kanalizacji sanitarnej – pogłębianie zaszalowanego wykopu
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RAFAKO GRUPA PBG – nAjwięKszy PROdUcent KOtłów dlA eneRGetyKi w eUROPie

Wielki program inwestycyjny

POwstAną nOwe miejscA PRAcy

Miliony dla lokalnych firm 

Podstawowym surowcem polskiej energetyki jest węgiel. Przy wytwarzaniu energii elektrycznej z tego paliwa, kotły 
pyłowe i turbiny na nadkrytyczne parametry pary, umożliwiają osiąganie wysokiej sprawności bloków energetycz-
nych. Raciborska firma RAFAKO S.A. taką technologię zastosuje w nowych blokach energetycznych w Elektrowni 
Opole i Elektrowni Jaworzno III, których budowa rozpoczęła się w tym roku. RAKAKO Grupa PBG jako jeden z naj-
większych producentów kotłów i urządzeń ochrony środowiska w Europie jest liderem w obydwu konsorcjach. 

Rozbudowa Elektrowni Jaworzno III to wielka szansa na dynamiczny rozwój regionu. Kooperacja inwestora i gene-
ralnego wykonawcy z samorządem i lokalnymi firmami wpłynie na znaczne ożywienie rynku pracy, wzrost zatrud-
nienia i zwiększenie wpływów do budżetu miast i gmin na tym terenie.

Przedstawiciele Grupy TAURON 
oraz RAFAKO Grupa PBG spotkali się 18 
czerwca w  Jaworznie z lokalnymi przed-
siębiorcami i samorządowcami, aby po-
rozmawiać o udziale lokalnego biznesu 
w tym wielkim przedsięwzięciu.

– Obecnie trwają  koordynowane przez 
nas prace projektowe, ale już wkrótce 
rozpoczniemy pierwsze roboty na pla-
cu budowy – zapewniał na spotkaniu w  
Jaworznie Edward Kasprzak, członek za-
rządu RAFAKO S.A. i jednocześnie prezes 
spółki celowej, powołanej ds. realiza-
cji tego kontraktu – Bardzo liczymy na 
udział w tym przedsięwzięciu aktywnych 
przedsiębiorców świadczących różnego 
rodzaju usługi budowlane. W ciągu kil-
ku lat trwania inwestycji przewidujemy 
zatrudnienie około 50 podwykonawców. 
W szczytowym okresie na placu budowy 
będzie pracowało około trzech tysięcy 
osób. To jest wyjątkowa szansa na zak-
tywizowanie lokalnej przedsiębiorczości 
i stabilne zatrudnienie dla bardzo dużej 
grupy osób w wielu dziedzinach, w tym 
również gastronomicznej i hotelarskiej.

Wchodząc w różne alianse i koope-
racje lokalne firmy, mogą zarobić setki 
milionów złotych. Generalny wykonaw-
ca ma do zakontraktowania jeszcze ok. 
2 mld zł. W Jaworznie nie ma dużych firm 
budowlanych, które mogłyby wykonać 
roboty za 100 – 200 mln zł jednorazo-

stwa energetycznego Polski wpłynie rów-
nież na znaczne ożywienie rynku pracy 
i wzrost zatrudnienia. Doskonale wpisuje 
się także w europejski program reindu-
strializacji państw członkowskich. 

Kontrakt na budowę opalanego wę-
glem kamiennym bloku energetycznego 
w Elektrowni Jaworzno III-Elektrownia II, 
spółka TAURON Wytwarzanie podpisała 
17 kwietnia br. z generalnym wykonaw-
cą, konsorcjum firm RAFAKO – Mostostal. 
Za ponad 99 proc. zakresu wszystkich 
przewidzianych w kontrakcie prac od 
projektowych po rozruch technologiczny 
odpowiedzialna jest RAFAKO, jedna z naj-
ważniejszych spółek grupy PBG. 

Premier Donald Tusk, uczestniczący 
w uroczystości podpisania tej ważnej 
umowy podkreślił znaczenie inwestycji 
dla dalszego rozwoju sektora energetycz-
nego w Polsce, dla którego podstawo-

wo, ale mogą łączyć swój potencjał dla 
realizacji określonych zadań i skutecznie 
sięgać po te pieniądze. Obowiązujące 
przepisy gwarantują podwykonawcom 
rzetelną płatność za wszystkie świadczo-
ne usługi. 

– Podstawowy zakres prac budowla-
nych przeprowadzi solidna i  doświad-
czona spółka  Energopol – Szczecin S.A., 
z którą zawarliśmy kontrakt o wartości 
380 mln zł. netto – podkreśla prezes 
Edward Kasprzak. – Przy mniej skompli-
kowanych robotach na pewno skorzysta 
z usług lokalnych przedsiębiorców.  Chce-
my wykorzystać potencjał miejscowych 
firm, żeby optymalizować koszty. Ekono-
mika wskazuje, że taki układ jest najlep-
szy. Nasza spółka celowa będzie miała 
swoją siedzibę w Jaworznie, aby zapewnić 
najskuteczniejszą  koordynację wszystkich 
działań inwestycyjnych. Wkrótce zawarta 
zostanie umowa z niezależnym dorad-
cą technicznym, który w imieniu ban-
ków będzie nadzorował prawidłowość 
realizacji całego zadania w Elektrowni  
Jaworzno III. 

Prawie cały zakres zadań, które miało 
wykonywać konsorcjum przejęła na sie-
bie powołana do tego spółka celowa, aby 
ułatwić instytucjom finansowym nadzór 
nad wszystkimi rozliczeniami. Takie były 
m.in. ich wymagania. RAFAKO zrealizuje 
natomiast wysokociśnieniową część kotła 

wym surowcem jest i będzie nadal wę-
giel. – Kiedy mówimy o bezpieczeństwie 
systemu energetycznego, mamy na uwa-
dze również bezpieczeństwo klimatyczne 
– dodał premier. – Dzięki takim przedsię-
wzięciom, jak budowa zaawansowane-
go technologicznie bloku w Jaworznie, 
możemy w sposób znaczący redukować 
emisję dwutlenku węgla. To jest niezwy-
kle istotny argument uzasadniający moż-
liwość i potrzebę wykorzystywania tego 
paliwa jako głównego nośnika energii 
w Polsce. Korzystając z krajowego poten-
cjału węglowego możemy jednocześnie 
spełniać wszystkie wymagania i cele unij-
ne związane z ekologią. 

Polska utrzymuje pozycję lidera wśród 
gospodarek europejskich dzięki temu, że 
potrafimy dobrze zarządzać aktywami 
i  skutecznie realizować strategiczne dla 
rozwoju państwa inwestycje. Budowa 
bloku energetycznego w Jaworznie na-
leży do priorytetów w strategii korpo-
racyjnej Grupy TAURON. Takie działania 
pozwalają na zastąpienie wyeksploato-
wanych i przestarzałych technologicznie 
bloków, emitujących zanieczyszczenia 
gazowe i pyłowe do atmosfery,  nowymi 
ekologicznymi i wysokosprawnymi jed-
nostkami wytwórczymi. 

Kotły pyłowe na parametry nadkry-
tyczne, projektowane i wykonywane 
przez europejskiego lidera w produkcji 
urządzeń energetycznych, RAFAKO Gru-
pa PBG, spełniają najwyższe światowe 
standardy środowiskowe i wymagania 
dotyczące ich sprawności oraz dyspozy-
cyjności.  

W Elektrowni Jaworzno III blok energe-
tyczny będzie wyposażony w przepływowy  

na parametry nadkrytyczne. Udział Mo-
stostalu Warszawa w tym projekcie został 
zredukowany do jednej setnej, aby ta fir-
ma mogło skoncentrować się całkowicie 
na inwestycji w Elektrowni Opole.  

– Zanim z nowego bloku w Jaworznie 
popłynie energia elektryczna, lokalna spo-
łeczność zyska wiele nowych miejsc pra-
cy, a przedsiębiorcy zamówienia i szanse 
na rozwój – podsumowuje Paweł Mortas, 
prezes RAFAKO Grupa PBG. – Ta najwięk-
sza inwestycja dla Polski południowej, to 
kolejny milowy krok w 65-letniej historii  
spółki RAFAKO, która swoje produkty eks-
portuje do prawie 60 krajów. To pokazuje, 
że firma z polskimi korzeniami może sto-
sować najnowocześniejsze technologie 
w sektorze energetycznym i skutecznie 
konkurować z najlepszymi producentami 
w tej branży na świecie. 

W tym roku RAFAKO obchodzi 65 
rocznicę powstania. Z małego zakła-
du przemysłowego, który miał w za-
łożeniach pomóc w odbudowie zruj-
nowanej przez II wojnę gospodarki, 
stał się największym pracodawcą 
regionu, firmą znaną na całym świe-
cie, konkurująca dziś z największymi 
w branży budownictwa energetycz-
nego. Historii RAFAKO poświęcimy 
w sierpniu cały magazyn Liderzy In-
nowacyjności. (jc)

PARTnERAMI DLA GEnERALnEGO WyKOnAWcy W TyM KOnTRAKcIE Są:
Envi Con&Plant Engineering – firma pełniąca rolę Generalnego Projektanta
Siemenes – dostawca  tubozespołu wraz z wyposażeniem technologicznym wyspy 
maszynowej
Energopol – Szczecin S.A. – wykonuje podstawową część robot budowlanych

KALEnDARIuM InWESTycJI:
Przygotowanie założeń do realizacji inwestycji w latach:  2008 – 2013
Prace studialne i koncepcyjne: 2008 – 2010   
Ukazanie się ogłoszenia o zamówieniu – maj 2010 r.
Wybór oferty konsorcjum firm  RAFAKO – Mostostal Warszawa  – 24 stycznia 2013 r.
Podpisanie umowy z głównym wykonawcą konsorcjum – 17 kwietnia 2014 r. 
Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą  Energopomiar 
Gliwice – 30 maja 2014 r.
Termin realizacji – do 59 miesięcy od dnia zawarcia kontraktu w kwietniu 2014 roku

KOLEJnE ZADAnIA:
Listopad 2014 – ukończenie projektu podstawowego, przekazanie wykonawcy placu 
budowy
IV kwartał 2016 – dostawa generatora
IV kwartał 2016 – dostawa turbiny i powierzchni ogrzewalnych 
II-III kwartał 2017 – dostawa transformatorów
III kwartał 2018 – pierwsze rozpalenie kotła
IV kwartał 2018 – synchronizacja bloku z KSE
I kwartał 2019 – rozruch próbny, przekazanie do eksploatacji

WyMAGAnIA PROJEKTu DLA BLOKu:
Co najmniej 200 tys. godzin lub 30 lat pracy
Częstotliwość odstawień do przeglądów bieżących – nie więcej niż raz w roku
Częstotliwość remontów średnich – nie częściej niż co 4 lata lub co 30 tys. godzin pracy
Częstotliwość remontów kapitalnych – nie częściej niż co 8 lat lub co 60 tys. godzin 
pracy

KOnTRAKT PRZEWIDuJE REALIZAcJę:
Budynku głównego bloku wraz z nastawnią w zakresie części budowlanej i instalacyjnej
Kocioł pyłowy na nadkrytyczne parametry pary, kompletny wraz ze wszystkimi niezbęd-
nymi układami głównymi, układami pomocniczymi, urządzeniami i elementami
Instalacje ochrony środowiska składające się z instalacji odazotowania spalin, elektrofil-
tru oraz instalacji odsiarczania spalin
Turbina parowa o mocy netto 910 MWe wraz ze wszystkimi niezbędnymi układami 
głównymi, układami pomocniczymi, urządzeniami i elementami

Układ wody chłodzącej z chłodnią kominową, pompownią i układem rurociągów oraz 
pośredni układ wody chłodzącej (woda ruchowa) wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
urządzeniami i elementami
Układ elektroenergetyczny kompletny wraz z układem wyprowadzenia mocy i zasilania 
potrzeb własnych bloku oraz instalacje elektryczne obiektów budowlanych

Kompletny system automatyki bloku do prowadzenia ruchu bloku we wszystkich jego 
aspektach (bezpieczeństwo, ekonomia, regulacyjność, optymalizacja, przejrzystość 
obsługi)

EFEKT EKOLOGIcZny InWESTycJI:
Według szacunków dokonanych przez  inwestora po zakończeniu inwestycji, emisja 
dwutlenku siarki będzie szesnastokrotnie niższa, w porównaniu do wyłączonych z eks-
ploatacji bloków 120 MW, ponad pięciokrotnie spadnie emisja tlenków azotu, a pyłów 
jedenastokrotnie, ponadto emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o blisko 2 mln ton 
rocznie

ZMnIEJSZEnIE EMISJI ODPOWIEDnIO O:
SO2    – 94 proc.
NOx   – 82 proc.
Pył     – 91 proc.
C02    – 28 proc.
 
WSKAźnIKI EMISJI DLA BLOKu 910 MW W JAWORZnIE:
Nowobudowany blok energetyczny będzie charakteryzować się bardzo dużą, znamiono-
wą sprawnością netto 45,91 proc., co przyczyni się do uzyskania wysokich wskaźników 
ekologicznych oraz gwarancji emisji do środowiska

Stężenie dwutlenku siarki (SO2) za IOS  ≤ 150 mg/m3u
Stężenie tlenków azotu (NOx) za SCR ≤ 150 mg/m3u
Stężenie pyłu za IOS ≤ 10 mg/m3u

Spaliny będą odprowadzane do powietrza przez nową chłodnię kominową

Blok będzie wyposażony w instalację katalitycznego odazotowania spalin SCR, elektro-
filtr, instalacje odsiarczania spalin (IOS) metodą mokrą wapienną

kocioł pyłowy na nadkrytyczne parametry 
pary, opalany węglem kamiennym z kon-
densacyjną turbiną parową, zintegrowaną 
z generatorem wytwarzającym energię 
elektryczną. Podłączony zostanie do nowej 
rozdzielni 400 kV, wyprowadzającej ener-
gię elektryczną do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. Umowa z Polskimi  
Sieciami Elektroenergetycznymi na wy-
prowadzenie mocy i przyłączenie bloku do 
rozdzielni 400 kV stacji Byczyna została już 
zawarta.

Moc brutto bloku będzie wynosiła 
910 MWe, sprawność netto przyjęto na 
poziomie 45,91 proc., a zużycie węgla 
gwarancyjnego dla nominalnej pracy blo-
ku przyjmuje się na poziomie ok 345 t/h.

Po przekazaniu w 2019 roku bloku 
energetycznego do eksploatacji, sza-
cunkowa produkcja energii elektrycznej 
wyniesie rocznie 6,9 TWh przy zużyciu 
2,6 mln ton  węgla z pobliskich kopalni. 

Zastosowanie przez lidera konsor-
cjum, RAFAKO S.A. najnowocześniejszej 
technologii w Elektrowni Jaworzno III 
zapewni produkcję czystszej energii 
z dużo większą sprawnością, wyższą 
mocą elektryczną przy mniejszym zu-
życiu węgla i zminimalizowanym wpły-
wie na środowisko. Jest to szczególnie 
istotne w Polsce, gdzie ok. 90 proc. pa-
liwa wykorzystywanego do wytwarzania 
energii elektrycznej to węgiel kamienny 
lub brunatny. (jc)

Rozbudowa Elektrowni Jaworzno III  
– Elektrownia II o nowy blok energetyczny 
o mocy 910 MW, to kolejny krok w reali-
zacji wielkiego programu inwestycyjnego 
w polskim sektorze energetycznym, który 
do 2030 r. pochłonie ok. 60 mld zł. Ponad 
30 mld zł zostanie przeznaczonych na pro-
jekty w moce wytwórcze, około 10 mld zł 
w rozwój nowoczesnych sieci przesyło-
wych elektroenergetycznych, a około 
18 mld zł na budowę gazociągów, magazy-
nów gazu oraz terminala gazowego.

Koszt budowy nowoczesnego bloku 
w Jaworznie, z kotłem pyłowym na para-
metry nadkrytyczne wyniesie 4,4 mld zł 
netto (5,4 mld zł brutto). Przy realizacji 
tej inwestycji zaangażowanych będzie kil-
ka tysięcy osób. Większość prac budow-
lano-montażowych wykonanych zostanie 
przez polskie firmy. Ta niezwykle ważna 
inwestycja dla zapewnienia bezpieczeń-

Makieta bloku energetycznego,  
który zostanie wybudowany  
w Elektrowni Jaworzno III



nr 28•lipiec 2014 LIDERZY INNOWACYJNOŚCI D3

EnErgopol-SzczEcin S.A. piErwSzy nA budowiE ElEktrowni JAworzno iii

Firma z potencjałem

innowAcyJnE rozwiązAniA nA oczySzczAlni ŚciEków w tychAch

Kreator efektywności

SiEdlcE - miASto przyJAznE dlA wSzyStkich

Ponad miliard na inwestycje

Spółka Energopol-Szczecin S.A. będąca firmą budowlaną o ponad sześćdziesięcioletniej tra-
dycji, po zakończeniu prac projektowych, jako jedna z pierwszych wkroczy na plac budowy 
Elektrowni Jaworzno III.  

Nowatorskie rozwiązania techniczne i technologiczne w optymalizacji procesów oczyszcza-
nia ścieków, produkcji energii z biogazu, wykorzystania potencjału energetycznego i reduk-
cji emisji, zapewniają Regionalnemu Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach 
pozycję krajowego lidera w branży wodno-kanalizacyjnej. Spółka była wielokrotnym laurea-
tem nagród za najbardziej dynamiczny rozwój firmy na rynku usług komunalnych.

Ambitne plany, dobre zarządzanie, odważne decyzje i nowatorskie pomysły wpływają na dyna-
miczny rozwój Siedlec. W 80-o tysięcznym mieście, co dziesiąty mieszkaniec jest przedsiębiorcą. 
Samorząd wspiera lokalny biznes i tworzy warunki zachęcające do prowadzenia własnej działalno-
ści. Inwestuje duże środki w rozwój infrastruktury komunalnej i z powodzeniem realizuje projekty 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wojciech Kudelski (n.z.), prezydent Siedlec z dumą 
mówi  o tych dokonaniach.

Długoletnie doświadczenie, wysoką jakość wyko-
nywanych robót, wykwalifikowaną kadrę techniczną 
i zgromadzony potencjał wykonawczy doceniła spółka 
RAFAKO Grupa PBG, powierzając firmie Energopol-
Szczecin S.A. wykonanie, przy tej kluczowej w skali 
kraju inwestycji, realizację głównych prac budowla-
nych. Obejmują one w szczególności zakres robót 
żelbetowych w tym m. in. budynek kotłowni o wyso-
kości ponad 130 m, maszynownię, nastawnię czy też 
pompownię. Nie bez znaczenia przy wyborze przez  
RAFAKO podwykonawcy dla głównych robót bu-
dowlanych miała także rzadko spotykana w trudnych 
ostatnio dla sektora budownictwa czasach, dobra 
kondycja finansowa firmy Energopol, dzięki której 
możliwe stało się uzyskanie niezbędnych zabezpie-
czeń finansowych. Mając na uwadze oferowanie 
przez szczecińską firmę kompleksowej realizacji zadań 
z zakresu budownictwa lądowego (lecz także hydro-
technicznego) o dużej złożoności i wielkości nie wyklu-
czone, że zakres robót zleconych Energopolowi przy 
jaworzyńskiej elektrowni zostanie rozszerzony o kolej-
ne roboty budowlane. Wartość robót dotychczas zle-
conych szczecińskiej spółce do zrealizowania wynosi 
brutto ponad 460 mln zł. 

Działalność firmy Energopol-Szczecin S.A. przez 
wiele lat była skupiona na budownictwie hydrotech-
nicznym, nie mniej jednak firma utrzymując ciągłość 
doświadczenia i tradycji, wciąż kontynuuje rozsze-
rzanie swoich kompetencji oraz profilu działalności. 
W chwili obecnej firma wykonuje wiele złożonych 
projektów w dziedzinie: obiektów hydrotechnicznych, 

– Jesteśmy jedyną spółką w branży 
komunalnej w Polsce, która posia-
da wdrożony i certyfikowany system 
zarządzania energią wg normy ISO 
50001:2011, zintegrowany z mię-
dzynarodowymi systemami jakości, 
obsługi klientów i zarządzania, któ-
re wprowadziliśmy w spółce dużo 
wcześniej – mówi Zbigniew Gieleciak 
(n.z.), prezes Regionalnego Centrum 
Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. 
w Tychach. – To jest gwarancją ogra-
niczenia wpływu spółki na środowisko, zmniejsze-
nia kosztów związanych ze zużyciem energii oraz 
poprawą efektywności wykorzystania energii od-
nawialnej, wytwarzanej w procesie oczyszczania 
ścieków. 

Rosnące ceny energii elektrycznej, ciepła, paliw 
płynnych i kopalnych, powodują wzrost kosztów 
funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. To 
było dla nas impulsem do opracowania w firmie 
modelowego systemu zarządzania energią oraz 
wyznaczenia jej nowych, ambitnych celów i zadań 
na kolejne lata działalności. 

RCGW S.A. przeprowadziło kilkuletni proces 
modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Tychach. 
Obiekty wyposażyliśmy w energooszczędne 
urządzenia, wprowadziliśmy nowoczesny system 
monitoringu i usprawnienia procesu sterowania 
poprzez jego automatyzację i stworzyliśmy kom-
pleksowy i eko-innowacyjny system, sprawnie 
funkcjonującej gospodarki energetycznej. Efek-
tem prowadzonych działań była optymalizacja 
i racjonalizacja wykorzystania energii w proce-
sach technologicznych Ogromne znaczenie ma 
również systematyczny wzrost udziału energii 
elektrycznej, wytworzonej w wyniku spalania 

– Które projekty realizowane są 
wspólnie z prywatnym biznesem?

– Finansowanie inwestycji w systemie 
zbliżonym do partnerstwa publiczno – pry-
watnego jest rozwiązaniem niezwykle ko-
rzystnym dla miasta.  Stanowi  niewielkie 
obciążenie dla budżetu, bo nie ponosimy 
jednorazowo kosztów przedsięwzięcia, tyl-
ko przez jakiś czas spłacamy  miesięczne 
raty. Bez ryzyka związanego z zadłużaniem 
miasta, możemy inicjować dużo więcej in-
westycji i osiągać imponujące efekty. Od 
kilku lat realizujemy w tej formule, uchwa-
lony przez siedlecki samorząd nowatorski 
program budownictwa mieszkaniowego. 
Do 2015 roku oddamy do użytkowania 333 
mieszkania komunalne o łącznej wartości 
100 mln zł. Na początku lipca przekazałem 
klucze kolejnej już grupie rodzin, która te 
lokale zasiedla, a w listopadzie wręczę je 
następnym mieszkańcom Siedlec, prze-
kwaterowanym z domów przeznaczonych 
do rozbiórki. Budowę mieszkań „pod klucz” 
wykonuje i finansuje prywatna firma, z któ-
rą miasto podpisało umowę. Dopiero po 
ich przekazaniu do użytkowania samorząd 
zaczyna spłacać inwestycję w miesięcz-
nych ratach rozłożonych na piętnaście lat. 
W przyszłym roku przekażemy rodzinom 
już ostatnie 100 mieszkań, które są wypo-
sażone we wszystkie media i podstawowy 
sprzęt. Jesteśmy jedynym miastem w Pol-
sce, które zdecydowało się na taką formę 
budownictwa komunalnego.

obiektów wielkokubaturowych, fundamentów spe-
cjalnych, dróg i mostów, a także obiektów gospodar-
ki wodno-ściekowej na terenie całej Polski. W czasie 
swojej długoletniej praktyki, firma realizowała wiele 
zadań dla tak znaczących jednostek jak np. GDDKiA, 
PKP, Urząd Morski w Gdyni, Słupsku i Szczecinie czy 
dla lokalnych jednostek samorządowych w Szczecinie. 
Obecnie jednymi z ciekawszych inwestycji realizowa-
nych przez szczecińskiego lidera branży budowlanej są: 
modernizacja Kanału Powodziowego oraz Starej Odry 
we Wrocławiu, gdzie zamawiającym jest Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, czy skom-
plikowane w realizacji przebudowy torowisk tramwa-
jowych na terenie Szczecina.

Firma Energopol-Szczecin S.A. przy realizacji zło-
żonych projektów, jakim niewątpliwie jest rozbudo-
wa Elektrowni Jaworzno, chętnie korzysta z usług 
lokalnych podwykonawców. Nie inaczej będzie także 
przy budowie tej obecnie największej inwestycji rea-
lizowanej w południowej Polsce – firma na spotkaniu 
18 czerwca 2014 z miejscowymi przedsiębiorcami już 
zapowiedziała, że chętnie będzie korzystała z lokalnego 
potencjału, zarówno w zakresie robót budowlanych jak 
i innych usług oraz zaprosiła wszystkich zainteresowa-
nych do składania ofert. (kl)

biogazu, uzyskiwanego w procesie 
fermentacji osadów, pochodzących 
z oczyszczania ścieków. Od 2009 r. 
obiekt stał się samowystarczalny 
energetycznie, a obecnie średnio-
miesięczna produkcja energii od-
nawialnej przekroczyła poziom 160 
procent, liczonych w stosunku do 
zużycia energii w oczyszczalni. Jest 
to najlepszy bilans wykorzystania 
energii dla przedsiębiorstwa wod-
no-kanalizacyjnego w Polsce i we-

dług naszej wiedzy,  jeden z najlepszych wyników 
w Europie. 

Dźwignię innowacji i energetycznego rozwo-
ju tyskiej oczyszczalni stanowią również działa-
nia B+R prowadzone przez Centrum Innowacji 
i Wdrożeń BIO-INWEST Sp. z o.o. – spółkę córkę 
RCGW S.A. Liczne prace badawczo-rozwojowe 
związane są ze zwiększeniem ilości powstające-
go biogazu i produkcją energii elektrycznej oraz 
z optymalizacją rozwiązań w zakresie oczyszczania 
ścieków przyczyniających się do wzrostu efektyw-
ności energetycznej na Oczyszczalni Ścieków. 

Optymalizacja efektywności energetycznej wy-
maga innowacyjnego myślenia oraz ekoinnowacyj-
nych rozwiązań technicznych. Dlatego w perspek-
tywie mamy dalsze działania w obszarze badań 
i rozwoju, wykorzystujące wiedzę i doświadczenie 
jako największy potencjał RCGW S.A. oraz prace 
w zakresie wdrażania samodzielnie opracowy-
wanych procedur techniczno-technologicznych, 
pozwalających na płynny pobór energii elektrycz-
nej i jej wykorzystanie. Prowadzenie działalności 
według takich zasad pozwoliło RCGW S.A. osiąg-
nąć sukces i wyjątkową pozycję w branży wodno-
kanalizacyjnej. (zg)

– Ta inicjatywa zyskała w ubiegłym 
roku uznanie Pary Prezydenckiej w kon-
kursie „Dobry Klimat dla Rodziny”. To 
motywuje samorząd do kolejnych dzia-
łań?

– Zostaliśmy laureatem I edycji tego 
konkursu za systemowe wsparcie dla ro-
dzin, objętych programem budownictwa 
komunalnego i socjalnego oraz za pro-
gram „3+ Siedlecka Duża Rodzina”. Kon-
kurs zainicjowany przez Parę Prezyden-
cką, ma na celu promowanie najlepszych 
praktyk, które inspirują do podobnych 

działań również inne samorządy. Realizu-
jąc takie projekty jak „Miasto przyjazne 
rodzinie”, staramy się jak najlepiej służyć 
mieszkańcom, a unijne dotacje nam to 
umożliwiają. W ostatnich 8 latach sied-
leckie inwestycje komunalne pochłonęły  
ponad miliard złotych. Z funduszy unij-
nych uzyskaliśmy ok. 150 mln zł, a drugie 
tyle samorząd dołożył z miejskiej kasy. Za 
te pieniądze wybudowaliśmy obwodnicę 
miasta, nowoczesne drogi, ronda i ulice. 
Wyremontowaliśmy 4 ośrodki kultury,  
które były w bardzo złym stanie tech-

Fot. RCGW S.A.

nicznym. Po remoncie kapitalnym, wy-
mianie stropów, dachów, wzmocnieniu 
fundamentów zyskaliśmy piękne obiekty, 
które teraz tętnią życiem. Utalentowana 
młodzież rozwija tam swoje pasje. Mamy 
nowoczesne sale koncertowe, scenę tea-
tralną, pracownie artystyczne i profesjo-
nalne studio nagrań. 

– Więcej pieniędzy pochłaniają mo-
dernizacje czy nowe inwestycje?

– Staramy się to równoważyć. Jeśli  jest 
to możliwe, to budynki remontujemy, 
żeby zachować dziedzictwo kulturowe. 
Rozbudowa i modernizacja jest tańsza niż 
nowe inwestycje. Przykładowo, w Siedl-
cach mamy ponad 40 placówek oświato-
wych. Większość z nich to stare budowle, 
którym po generalnym remoncie i termo-
modernizacji, prowadzonej dzięki wspar-
ciu NFOŚiGW, przywracamy pierwotny 
urok. Ratujemy takie obiekty. Tak było też 
z budynkiem starego szpitala miejskiego, 
na którego remont i wyposażenie prze-
znaczyliśmy ponad 20 mln zł. Teraz mamy 
odpowiednio wyposażony szpital i bardzo 
dobrych specjalistów. Spore nakłady po-
chłaniają też nowe inwestycje. W ostat-
nim czasie wybudowaliśmy piękny sta-
dion, z zadaszoną trybuną, podgrzewaną 
i nawadniana murawą, kilka nowoczes-
nych boisk dla zdolnej młodzieży, która 
odnosi sporo sukcesów sportowych oraz 
sztuczne lodowisko z całym zapleczem, 
na którym trenuje też drużyna hokejowa. 
Na początku roku oddaliśmy do użytku 
wspaniały Park Wodny, a pod koniec roku 
otwieramy piękną halę widowiskowo 
– sportową, gdzie będą się mogły odby-
wać nawet rozgrywki międzynarodowe. 
Realizujemy te wszystkie przedsięwzię-
cia, bo mamy w mieście nowoczesną 
infrastrukturę i powszechny dostęp do 
rozwiniętej dobrze sieci. Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji kończy już 
olbrzymi projekt rozbudowy oczyszczalni 
ścieków i modernizacji systemu kanaliza-

cyjnego, który kosztował ponad 157 mln 
zł, przy czym dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej wyniosło ok. 79 mln zł. To 
jest największa miejska inwestycja, jeśli 
chodzi o pieniądze unijne. Prezes PWiK 
Adam Jończyk doskonale wywiązał się 
z tego zadania. Spółka miejska zarządza 
całą siecią i świetnie sobie ze wszystkim 
radzi. Znakomicie uporała się ze źródłami 
przykrych zapachów, które były zmorą 
mieszkańców największego w Siedlcach 
osiedla Tysiąclecia. W latach osiemdzie-
siątych 75 proc. ścieków płynęło wprost 
do Liwca. Teraz rzeka jest czysta i wróciło 
tam życie biologiczne.

– Jakie plany ma jeszcze miasto?
– Przed nami kilka kolejnych i ważnych 

inwestycji m.in. budowa trzeciego etapu 
obwodnicy, modernizacja i rozbudowa 
Zakładu Utylizacji Odpadów, który chce-
my utrzymać jako regionalną instalację 
RIPOK, a także zagospodarowanie tere-
nów wokół  przebudowywanej siedleckiej 
stacji PKP. Trwa właśnie budowa tunelu 
drogowego pod torami, który połączy 
obie strony miasta. To jest niezwykle 
ważna dla nas inwestycja, którą realizuje 
PLK PKP,  ale my musimy wybudować tam 
drogi dojazdowe, wykonać różne roboty 
i przeprowadzić odwodnienie tego tere-
nu. Po drugiej stronie torów powstanie 
nowoczesne centrum przesiadkowe, 
dworzec autobusowy, parking wielopo-
ziomowy i pawilony handlowe. Zamie-
rzamy to wszystko realizować w systemie 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Pla-
nów mamy bardzo dużo, ale najważniej-
sze jest uzyskanie statusu dużego, stuty-
sięcznego miasta, tym bardzie, że stale 
przybywa nam mieszkańców. Będzie nam 
wtedy łatwiej sięgać po znacznie większe 
środki europejskie na wykonanie wszyst-
kich planów, związanych z dalszym roz-
wojem Siedlec.

Rozmawiała 
 Jolanta Czudak
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Elektrownia Jaworzno III

Siedlce. Widok Centrum z lotu ptaka.
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Zachłanne ministerstwo

Bicie na alarm

BeZ konsultacji Ze środowiskiem

Rządowy projekt do poprawki

Minister sprawiedliwości zabiega o rozszerzenie nadzoru nad autonomicz-
ną dotychczas działalnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
(KSSiP). Domaga się zasadniczych modyfikacji w modelu kształcenia apli-
kantów, zmiany reguł powoływania i odwoływania dyrektora szkoły i jego 
zastępców oraz wpływu na dobór wykładowców. 

Trzecia transza pakietu ustaw deregulacyjnych, która liberalizuje dostęp do wykonywania  ponad 
stu kolejnych zawodów, obejmuje m.in. rzeczników patentowych. Proponowane w rządowym pro-
jekcie zmiany dalekie są jednak od oczekiwań tej  niezwykle profesjonalnej grupy zawodowej, 
która specjalizuje się w kompleksowej ochronie własności przemysłowej. Zarzuty samorządu 
rzeczników patentowych dotyczą naruszania obowiązujących przepisów prawa oraz przebiegu po-
stępowania legislacyjnego.

Takie zamiary ministra budzą poważne 
zastrzeżenia i obawy w kręgach prawni-
czych i parlamentarnych. Propozycje te 
w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa 
(KRS), wykraczają poza kompetencje resor-
tu sprawiedliwości i są niezgodne z euro-
pejskimi standardami. Za ich odrzuceniem 
przemawiają argumenty przedstawione 
przez przedstawiciela KRS, który uczest-
niczył w ostatnim posiedzeniu Sejmowej 
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
(8 lipca). Wzięli w nim udział również przed-
stawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, 
Prokuratury Generalnej oraz kierownictwo 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Trzy projekty
Jednym z głównych zadań powołanej 

w 2009 r. Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury jest prowadzenie aplikacji 
ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej. 
Ustawa o KSSiP w ciągu pięciu lat jej funk-
cjonowania była nowelizowana już 11 razy. 
Od roku procedowane są kolejne zmiany, 
toczą się bowiem prace legislacyjne nad 
trzema projektami zmieniającymi między 
innymi model kształcenia aplikantów. Naj-
ważniejsze z planowanych w tym zakresie 
zmian to likwidacja aplikacji ogólnej, znie-
sienie stażu referendarskiego oraz zastąpie-
nie stypendiów pobieranych przez aplikan-
tów, znacznie niższymi wynagrodzeniami, 
które będą otrzymywali w wyniku ich za-
trudnienia w sądach i prokuraturach.

Rozpatrywanie równolegle trzech pro-
jektów: poselskiego, senackiego i prezyden-
ckiego utrudnia stworzenie kompleksowego 
i spójnego systemu szkolenia kadr wymiaru 
sprawiedliwości na europejskim poziomie.

– Te zmiany są fragmentaryczne, do-
raźne, chaotyczne, i nieskoordynowane 
– przestrzegała na ostatnim posiedzeniu 

Zakres regulacji dotyczącej rzeczników 
patentowych poddanej konsultacjom 
z samorządem był zdecydowanie węższy 
od zakresu zmian przewidzianych w rzą-
dowym projekcie ustawy wniesionym 
w dniu 15 kwietnia 2014 r. do Sejmu RP. 
Wersja skonsultowana obejmowała oko-
ło 1/3 tekstu przedłożonego Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt trzeciej transzy ustawy de-
regulacyjnej, który wpłynął do Sejmu 
15 kwietnia br. proponuje wprowadze-
nie istotnych zmian zasad uzyskiwania 
uprawnień do wykonywania zawo-
du rzecznika patentowego – wyjaśnia 

w KSSiP i niewiele mają wspólnego z zastrze-
żeniami ministra sprawiedliwości, który za-
biega o rozszerzenie nadzoru nad niezależną 
dotychczas działalnością KSSiP. 

– Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) nega-
tywnie ocenia rozwiązania, które obejmują 
rozszerzenie wpływu ministra sprawiedli-
wości na kierunki działalności szkoleniowej 
KSSiP – informował na posiedzeniu komisji 
sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy 
KRS. – Takie działanie nie mieści się w nad-
zorze administracyjnym ministra nad sąda-
mi. Jest to tendencja niepokojąca i sprzecz-
na z opiniami Rady Sędziów Europejskich. 
Nadzór nad instytucją zajmującą się szkole-
niem sędziów, powinna sprawować wyłącz-
nie Krajowa Rada Sądownictwa. 

Takie rozwiązania obowiązują między 
innymi w Hiszpanii, na której wzorowali-
śmy się w modelowaniu naszego systemu 
szkolenia kadry sędziowskiej, przypomniał 
sędzia Waldemar Żurek. – Intencją powo-
łania KSSiP przed pięcioma laty było zacho-
wanie jej niezależności i autonomii. Szkoła 
doskonale przygotowuje aplikantów do 
pracy. My to wiemy z praktyki zawodo-
wej. Ingerencja ministra sprawiedliwości 
w funkcjonowanie KSSiP może wprowa-
dzić więcej szkody niż korzyści, dlatego nie 
można do tego dopuścić. 

Krajowa Rada Sądownicza krytycznie 
odniosła się również do proponowanych 
w projekcie zasad powoływania i odwoływa-
nia przez ministra sprawiedliwości dyrektora  
KSSiP i jego zastępców. Powodem odwoła-
nia dyrektora KSSiP nie może być na przykład 
utrata zaufania przez ministra. Przy zmienia-
jących się uwarunkowaniach politycznych 

szczegółowy tryb i sposób przeprowadze-
nia egzaminu konkursowego i egzaminu 
kwalifikacyjnego.

Dostęp do zawodu rzecznika paten-
towego nie może być przypadkowy, bo 
wymaga drobiazgowej i wszechstronnej 
wiedzy oraz znajomości prawa krajo-
wego, międzynarodowego i wspólnoto-
wego w niezwykle obszernej dziedzinie 
ochrony własności przemysłowej. Rząd 
powinien brać to pod uwagę przy projek-

i kadrowych w resorcie sprawiedliwości, 
w którym bardzo często wymienia się mi-
nistrów, może to być bowiem nadużywane. 

Stanowisko Krajowej Rady Sądowniczej 
podzieliło wielu parlamentarzystów uczest-
niczących w posiedzeniu komisji. Z taką 
oceną nie zgadzał się jednak Wojciech Haj-
duk, wiceminister sprawiedliwości, który 
przedstawił swoje argumenty. 

– Odpowiedzialność za prawidłowe funk-
cjonowanie KSSiP ponosi minister, dlatego 
musi mieć instrumenty do kreowania poli-
tyki kadrowej i większy wpływ na jej działal-
ność i program – przekonywał. – Szkoła nie 
musi mieć autonomii, bo nie jest sądem. 
Ma służyć sądownictwu, a nie odwrotnie. 
Nie mam zastrzeżeń do poziomu kształce-
nia aplikantów, ale zmiany w modelu samej 
aplikacji i prowadzeniu szkoleń są niezbęd-
ne. Każdy z trzech rozpatrywanych odrębnie 
projektów, senacki, poselski i prezydencki 
proponuje określone zmiany w tym syste-
mie, które z pewnością złożą się na kom-
pleksową całość. Działamy tak, żeby zagwa-
rantować dobrą pracę sądów, prokuratur 
i zapewnić wysoką jakość kształcenia.

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Spra-
wiedliwości i Praw Człowieka, 8 lipca br. 
powołano podkomisję, która zajmie się 
dalszym procedowaniem nad senackim 
projektem zmieniającym ustawę o KSSiP. 
Będziemy się wnikliwie przyglądać efek-
tom tych prac, nie jest bowiem jasnym, 
dlaczego z taką determinacją dąży się do 
wprowadzenia radykalnych zmian, likwi-
dujących w istocie centralny model szko-
lenia wstępnego kandydatów na sędziów 
i prokuratorów, który jest gwarancją wyso-
kiego poziomu ich wyszkolenia. 

Jeśli proponowane w senackim projek-
cie zmiany miałyby stać się obowiązującym 
prawem, to powstaje pytanie: jaki jest sens 
utrzymywania ze środków publicznych 
kosztownej aplikacji sędziowskiej, która nie 
gwarantowałaby szkolenia na odpowied-
nio wysokim poziomie. Łatwość, z jaką pro-
jektodawcy, przy akceptacji ministerstwa 
sprawiedliwości, odrzucają dotychczasowy 
dorobek, stawia z kolei pytanie o konse-
kwencję osób rządzących państwem od 
2009 r. w realizacji zadań, które sami uznali 
niegdyś za szczególnie ważne z punktu wi-
dzenia państwa polskiego. 

 Jolanta Czudak

towaniu kolejnej ustawy deregulacyjnej. 
Konsekwencje złych regulacji ujawnią się 
dopiero za jakiś czas. Mogą natomiast 
spowodować bardzo negatywne i nieod-
wracalne już skutki. Naruszenie zasad do-
stępu do bardzo specyficznego zawodu 
rzeczników patentowych oraz naruszenie 
obowiązujących  procedur jest zarzutem 
poważnym w  prowadzeniu prac legisla-
cyjnych nad projektem kolejnej transzy 
ustawy deregulacyjnej. (jc)

Sejmowej Komisji Sprawiedliwości prof. 
dr hab. Janina Błachut, przewodnicząca 
Rady Programowej KSSiP. – To skłania do 
zastanowienia się nad racjonalnością pro-
wadzonej polityki. Już odczuwamy konse-
kwencje braku wspólnego dyskutowania 
nad stworzeniem jednolitego modelu. Dla 
przykładu, podwójne podporządkowanie 
aplikanta dyrektorowi KSSiP oraz prezeso-
wi sądu w projektowanej likwidacji stażu 
referendarskiego traktuje się jako jeden 
z powodów jego likwidacji. Tymczasem 
w projekcie senackim, wprowadza się po-
dwójne podporządkowanie, proponując 
zatrudnienie aplikantów w sądach i pro-
kuraturach.  

Prof. Janina Błachut przypomniała, że 
dotychczasowe zmiany ustawy o KSSiP 
nie były powodowane złym funkcjonowa-
niem KSSiP, lecz wadliwie skonstruowany-
mi przepisami tejże ustawy. 

– Nikt nie kwestionuje, że pewne zmiany 
są potrzebne, ale nie można ich dokonywać 
pochopnie i bez uzasadnienia, gdyż może to 
spowodować skutki odwrotne do zamierzo-
nych – podsumowała prof. Janina Błachut.

Reforma bez weryfikacji
Ewentualną, radykalną zmianę modelu 

szkolenia aplikantów powinna poprzedzać 
kompleksowa ocena efektów pracy absol-
wentów KSSiP na stanowiskach sędziów 
i prokuratorów. Taka weryfikacja będzie 
jednak możliwa dopiero za kilka lat. Nie 
czekając na te efekty, ustawodawca pro-
ponuje kolejne eksperymenty. Rola szkoły 
może zostać ograniczona do organizowa-
nia naboru na aplikacje, organizowania 
egzaminów końcowych i uchwalania pro-
gramów. W myśl projektowanych zmian, 
wyznaczaniem miejsca odbywania praktyk 
i patronów zajmą się prezesi sądów okrę-

Anna Korbela (n.z.), prezes Polskiej Izby 
Rzeczników Patentowych. Przed jego 
złożeniem rząd powinien przeprowa-
dzić konsultacje ze środowiskiem i dołą-
czyć do projektu wyniki oraz informacje 
o przedstawionych wariantach i opiniach. 
Nowe rozwiązania legislacyjne, znacznie 
obszerniejsze, które pojawiły się obecnie 
w projekcie wniesionym do Sejmu, nie 
były w ogóle opiniowane przez samorząd 
rzeczników patentowych na etapie prac 
rządowych. Taki obowiązek wynika nie 
tylko z przepisów ustawy o rzecznikach 
patentowych z 11 kwietnia 2001 r. ale 
także z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu 

gowych i prokuratorzy okręgowi, a aplikan-
ci staną się pracownikami tych jednostek.

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Spra-
wiedliwości sędzia Leszek Pietraszko, dy-
rektor KSSiP przedstawił fakty świadczące 
o wysokim poziomie kształcenia w KSSiP. 

Ubiegłoroczne egzaminy: sędziowski 
i prokuratorski były przeprowadzone przez 
niezależne od dyrekcji szkoły komisje po-
wołane przez ministra sprawiedliwości. 
Materiały egzaminacyjne przygotowały 
specjalne zespoły powołane również przez 
ministra. Dyrekcja szkoły nie miała żadne-
go wpływu na przebieg i wyniki egzaminu. 
Aplikanci zdali egzaminy końcowe uzysku-
jąc znakomite wyniki.

– Od blisko roku absolwenci aplikacji 
prokuratorskiej są już asesorami, a aplikan-
ci sędziowscy odbywają staż referendarski 
– wyjaśniał posłom dyrektor Leszek Pie-
traszko. – W obu tych przypadkach, oceny 
ich przygotowania do zawodu są bardzo 
dobre. Mamy też sukcesy międzynarodo-
we. Nasi aplikanci wygrali międzynarodo-
wy konkurs prawniczy Themis, pokonując 
ekipy z innych krajów UE.

W przypadku szkolenia ustawicznego 
nie ma tak spektakularnych sukcesów, 
zaznaczył dyrektor Leszek Pietraszko, ale 
należy zauważyć, że liczba osób przeszkolo-
nych z roku z rok rośnie. KSSiP ma stabilną 
sytuację organizacyjną, kadrową i finanso-
wą. Są to przesłanki świadczące o tym, że 
szkoła dobrze funkcjonuje.  

Wbrew kompetencjom
Wspomniane dokonania aplikantów chy-

ba najlepiej świadczą o poziomie szkolenia 

Rzeczypospolitej Polskiej. Projektodawca 
naruszył zresztą nie tylko ten obowiązek. 
Wnioskodawca projektu narusza także 
zasady określone w art. 34 ust. 2 Regu-
laminu Sejmu. Pomimo tego, że projekt 
ustawy zakłada wprowadzenie istotnych 
zmian dotyczących rozdziału 4 ustawy 
o rzecznikach patentowych („Aplikacja 
rzecznikowska i egzamin kwalifikacyjny”) 
do uzasadnienia projektu ustawy nie włą-
czono założeń dotyczących podstawowe-
go dla tej materii projektu rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów, o którym 
mowa w art. 39 ustawy, a które określać 
ma przedmiot szkolenia aplikantów oraz 

Rządowy  projekt jest kontynuacją prowadzonych wcześniej działań legislacyjnych. Dwie pierwsze ustawy już weszły w życie. Uregulowały 
warunki dostępu do 142 zawodów. 
Trzecia transza projektu ustawy, która likwiduje konieczność spełniania państwowych wymogów, potrzebnych do wykonywania ponad 100 kolej-
nych profesji wzbudziła też niepokój wielu posłów. Swoimi obawami podzielił się m.in. poseł Grzegorz Schreiber podczas majowego posiedzenia 
Sejmu.  – Moje wielkie zdziwienie budzi zakres i kształt tej ustwy, zadziwiające rozwiązania oraz kryteria wyboru przedstawione w tym projekcie.  
Bezpieczeństwo ludzi nie stanowi dla rządu większej wartości, dlatego do tak ważnych kwestii podchodzi w sposób  lekceważący. Transza dotyczy 
jakoby 101 zawodów, a tak naprawdę doliczyłem się raptem 30 profesji. W tym projekcie wystąpiła zadziwiająca chęć ich mnożenia m.in. zawodu 
geologa razy cztery, elektromontera razy sześć, a z dwóch kolejnych zawodów: kierownika ruchu zakładu górniczego i dozoru ruchu górniczego 
uczyniono 57 zawodów. W przypadku deregulacji zawodu konserwatora zabytków uzasadnieniem jest z kolei tzw. ekonomika tworzenia prawa. 
Rząd może wszystko powrzucać do kolejnych transz, bo przy okazji każdej modyfikacji, każdej deregulacji najdrobniejszego zawodu można tak 
naprawdę opakować to najróżniejszymi zmianami, które zgodnie z zasadą ekonomiki tworzenia prawa, można będzie wprowadzać. 

Polska Izba Rzeczników Patentowych apeluje o wstrzymanie prac nad projektem 
ustawy deregulacyjnej w części dotyczącej rzeczników patentowych w prowadzonym 
trybie i odrębne jej procedowanie. Przestrzega przed ryzykownymi propozycjami rzą-
dowymi w zakresie deregulacji, które mogą spowodować groźne skutki dla przedsię-
biorców i gospodarki. 
Rozszerzenie kompetencji adwokatów i radców prawnych o dokonywanie zgłoszeń zna-
ków towarowych w Urzędzie Patentowym RP zagraża bezpieczeństwu ochrony własno-
ści przemysłowej i pewności obrotu gospodarczego. Takie działania wymagają niezwykle 
profesjonalnej wiedzy i wszechstronnej znajomości prawa krajowego, międzynarodowe-
go i wspólnotowego w dziedzinie ochrony własności przemysłowej, w tym m.in. znaków 
towarowych. Na pełnomocnikach, reprezentujących strony w takich postępowaniach 
spoczywa ogromna odpowiedzialność za drobiazgowe sprawdzenie czy ochrona znaków 
towarowych nie narusza praw osób trzecich w kraju i za granicą. Do tego oprócz pro-
fesjonalnej wiedzy i biegłej znajomości języków obcych, z uwzględnieniem specyficz-
nej terminologii, konieczne jest doświadczenie, jakim dysponują rzecznicy patentowi. 
W warunkach nowoczesnej i coraz bardziej innowacyjnej gospodarki ma to szczególne 
znaczenie.
Przyznanie adwokatom i radcom prawnym uprawnień do reprezentowania stron w spra-
wach znaków towarowych, bez odpowiedniego przygotowania, narazi przedsiębiorców 
na bardzo przykre i kosztowne konsekwencje. 
PIRP ma również zastrzeżenia m.in. do rządowej propozycji dotyczącej  rezygnacji z czę-
ści ustnej egzaminu konkursowego, która jest sprawdzianem predyspozycji kandydata 
do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, aplikacji oraz zaniżania opłat za egza-
min kwalifikacyjny. Nie wolno bezrefleksyjnie forsować rozwiązań szkodliwych dla pol-
skiej gospodarki. Uwagi do projektu ustawy deregulacyjnej zgłaszane przez samorząd 
rzeczników patentowych są poważnym ostrzeżeniem przed skutkami ryzykowanych 
rozwiązań. 
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