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Deregulacja zawoDu rzeczników patentowych, jeszcze nie wszystko stracone 

Apel do prezydenta RP i posłów
Przed skutkami deregulacji zawodu rzeczników patentowych i dopuszczenia adwokatów oraz radców prawnych do udzia-
łu w postępowaniach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymaniem ochrony znaków to-
warowych ostrzegają zaniepokojeni rządowym projektem przedsiębiorcy i naukowcy. Troskę o rezultat stanowionego 
prawa okazali dotychczas posłowie PiS i nieliczni posłowie PO.  Proponowane zmiany mogą być szkodliwe dla polskich 
firm i zgubne dla gospodarki. 

Posłowie Podkomisji, prowadzącej 
prace nad projektem ustawy o zmianie 
ustaw regulujących warunki dostępu do 
wykonywania niektórych zawodów (druk 
2331), decydując o przyszłości rzeczników 
patentowych i zasad świadczenia usług 
rzeczniowskich w Polsce – podzielili się. 
Wynik głosowania na tym etapie prac to 
7 do 8. Jeden głos przeważył o przyjęciu 
zapisu, który, (o ile oczywiście ostanie 
się w trakcie dalszych prac nad ustawą) 
umożliwi adwokatom i radcom prawnym 
świadczenie usług rzeczniowskich w za-
kresie znaków towarowych.

Dlaczego prawo, które część posłów oce-
nia, jako prawo „dobre” – jest prawem 
„złym”.

Generalnie, ułatwianie dostępu do za-
wodów regulowanych i upraszczanie zasad 
świadczenia specjalistycznych usług – wy-
daje się być potrzebne. Deklaracja zno-
szenia barier brzmi nad wyraz atrakcyjnie. 
Racja. Z pewnością każdy rzecznik paten-
towy popiera wprowadzenie tego rodzaju 

zmian do polskiego systemu prawnego. 
Ale, czy nie należałoby rozważyć wcześniej, 
czy osoby, którym być może umożliwi się 
świadczenie usług rzeczniowskich posia-
dają elementarną wiedzę w tej dziedzinie? 
Czy wiedza, jaką dysponują pozwoli im na 
profesjonalną ochronę interesów polskich 
przedsiębiorców i umożliwi udzielenie od-
powiedzi na przykład na pytanie:

─  czy Polska związana jest tekstem 
Porozumienia madryckiego o mię-
dzynarodowej rejestracji znaków, czy 
może tekstem protokołu do Porozu-
mienia madryckiego o międzynaro-
dowej rejestracji znaków?

─  Jakie konsekwencje wynikają z odpo-
wiedzi na postawione wyżej pytanie?

─  Jaki stan prawny obowiązuje w in-
nych krajach europejskich i poza-
europejskich w odniesieniu do zasad 
rejestracji znaków międzynarodo-
wych?

─  Jakie możliwości uzyskania ochro-
ny na znak towarowy przewidziane 
są w prawie krajowym, jakie w mię-

dzynarodowym, a jakie w prawie 
wspólnotowym i jakie konsekwencje 
niesie za sobą uzyskanie zgłoszenia, 
a jakie uzyskanie rejestracji znaku to-
warowego w tych systemach?

─  Jaki będzie koszt uzyskania ochrony 
znaku towarowego w zależności od 
przyjętej opcji i wybranej drogi uzy-
skania praw wyłącznych?

─  Jakie zagadnienia reguluje klasyfika-
cja nicejska, a jakie klasyfikacja wie-
deńska? 

─  Co oznacza termin „pierwszeństwo”, 
a co oznacza „starszeństwo” znaku 
towarowego?

─  Na czym polega instytucja „dyskla-
macji”, i w których systemach praw-
nych na świecie przewidziano ją?

Na te pytania i setki podobnych odpo-
wiedzą Państwu rzecznicy patentowi. Są 
do tego staranie i długo przygotowywani. 
Natomiast z pewnością profesjonalnie 
działający pełnomocnik, nie powinien 
czuć się zagubiony, gdy jego mocodawca 
postawi jedno z przedstawionych pytań!

Czy w ramach zjawiska określanego „de-
regulacja”, której założenia wydają się być 
tak kuszące można także „zderegulować” 
prawo międzynarodowe i wspólnotowe? 
Nie. A szkoda. Tylko wtedy deregulacja 
zawodu rzecznika patentowego miałaby 
naprawdę sens i racjonalne podstawy. Sko-
ro więc nie można przeprowadzić „dere-
gulacji” „w pakiecie” (upraszczając prawo 
polskie i obce) – może warto nie niszczyć 
grupy specjalistów, którzy dzisiaj pomagają 
przedsiębiorcom w rozwiązywaniu proble-
mów z zakresu własności przemysłowej. 
Komu miałaby służyć tak przeprowadzana 
deregulacja, której skutkiem będzie pogor-
szenie jakości usług oferowanych polskim 
przedsiębiorcom? W trakcie prac nad de-
regulacją zawodu rzecznika patentowego 
nie wspomina się też o tym, że jej efektem 

będzie podrożenie specjalistycznych usług 
związanych z ochroną wynalazków. A prze-
cież ten skutek deregulacji jest pewny. Jak 
wytłumaczyć prowadzenie tego rodzaju 
prac legislacyjnych dziś, gdy już każdy ro-
zumie, że jakość mechanizmów ochrony 
wolności intelektualnej przedsiębiorstw 
– wypracowujących budżet naszego pań-
stwa – przekłada się na poziom życia całe-
go społeczeństwa.

Jak rozwiązano podobne problemy 
w Niemczech?

Naszym zachodnim sąsiadom nie jest 
potrzebna „deregulacja” zawodu rzeczni-
ka patentowego. Nie zwiększają częstotli-
wości naboru na aplikację i bez wątpienia 
nie ograniczają też dostępu do zawodu, 
(co zarzucano wszystkim samorządom 
skupiającym przedstawicieli wolnych za-
wodów w Polsce). Nasi sąsiedzi rzetelnie 
sformułowali jedynie warunki, które musi 
spełnić kandydat, który w przyszłości chce 
wykonywać zawód  rzecznika patentowe-
go. Do zawodu trafiają włącznie wysokiej 
klasy specjaliści (zamiast tego polski pro-
jekt przewiduje obniżenie wymagań sta-
wianych kandydatom). 

W polskim projekcie przewiduje się 
zwiększenie częstotliwości przeprowadza-
nia naboru na aplikację rzecznikowską, 
nie stawiając kandydatom szczególnych 
warunków. W Niemczech osoba, która 
chce rozpocząć aplikację rzecznikowską, 
a później przystąpić do egzaminu rzecz-
nikowskiego musi wykazać, że wcześniej: 

• złożyła ze skutkiem pozytywnym od-
powiedni egzamin państwowy lub akade-
micki, potwierdzający kwalifikacje tech-
niczne tej osoby,

• pracowała jeden rok na stanowisku 
pracy związanym z działalnością technicz-
ną, 

• niezależnie od uzyskania kwalifikacji 
technicznych uczestniczyła przez (co naj-
mniej) 34 miesiące w kraju w szkoleniu 
w zakresie prawa własności  intelektual-
nej, z czego pracując przez co najmniej 26 
miesięcy u boku rzecznika patentowego 
lub asesora patentowego (§ 11 ustawy 
o rzecznikach patentowych) w dziale pa-

tentowym przedsiębiorstwa, dwa miesią-
ce w Urzędzie Patentowym i sześć miesię-
cy w sądzie patentowym, (Polsce wciąż 
nie powołano takiego sądu, zaś w Niem-
czech Sąd Patentowy funkcjonuje już od 
ponad 50 lat).

Dodajmy, że rzecznik patentowy 
– opiekun kandydata opłaca w imieniu 
kandydata część kosztów odbywanej 
aplikacji. Musi więc on z pewnością być 
pewnym tego, że chce kształcić daną oso-
bę, i że osoba ta wykazuje cechy, które 
dają rękojmię wykonywania w przyszło-
ści zawodu na najwyższym poziomie. 
Tym sposobem rzecznikami patento-
wymi w Niemczech stają się najwyższej 
klasy specjaliści. Tymczasem w Polsce 
projektuje się „ułatwienia” i propaguje 
„deregulację”. W czyim interesie? Tego 
nie wiemy. Z całą pewnością nie w imię 
wzmacniania gospodarki i troski o kształ-
cenie specjalistów. 

Dodajmy, że w Niemczech w warun-
kach funkcjonującej od lat gospodarki 
wolnorynkowej, wiedza przedsiębiorców 
i świadomość tego, że w sprawach z za-
kresu ochrony własności przemysłowej 
może być pomocny przedsiębiorcy wy-
łącznie rzecznik patentowy – jest po-
wszechna. W trakcie sporów sądowych 
z reguły występują obok siebie, znakomi-
cie uzupełniający się adwokat i rzecznik 
patentowy.

Wystarczy chwila refleksji
Kierujący się – trudno zaprzeczyć – do-

brymi intencjami posłowie, których głosy 
w tym momencie przeważyły, z pewnoś-
cią chcą stanowić dobre prawo. W tym 
momencie wszystko, co można zrobić, 
aby pogorszyć jak najmniej sytuację ryn-
ku specjalistycznych usług  w dziedzinie 
ochrony własności przemysłowej w Pol-
sce – sprowadza się do poparcia popraw-
ki do art. 236 Prawa własności przemy-
słowej. Apelujemy do posłów o pomoc 
w stanowieniu dobrego prawa i w budo-
waniu zdrowej gospodarki.  

 Anna Korbela 
 prezes Polskiej 

Izby Rzeczników 
Patentowych

DR KRzySzTOf Czub, CzłOneK KRAJOWeJ RADy RzeCznIKóW PATenTOWyCh

Istnieje pewna grupa zawodów, którym deregulacja na pewno nie sprzyja. Należą do niej rzecznicy patentowi. Historia zawo-
du rzecznika patentowego w Polsce ma blisko 100 lat. W tym czasie samorząd tej korporacji wypracował specyficzne zasady 

kształcenia adeptów, weryfikacji wiedzy i postaw etycznych,  które uwzględniają unikalny profil zawodowy oraz zróżnicowanie 
powinności zawodowych rzeczników patentowych na tle korporacji stricte prawniczych. Zakres wyłącznej kompetencji rzeczni-
ków patentowych jest dziś i tak bardzo wąski i dotyczy jedynie postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawach zwią-
zanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 

przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Wyłączność nie dotyczy postępowań spornych ani 
sądowych, co zapewnia właściwe rozgraniczenie i współistnienie kompetencji rzeczników patentowych, adwokatów i radców prawnych. W praktyce 
współpraca między przedstawicielami tych trzech zawodów układa się w tej chwili w modelowy sposób. I niech tak pozostanie.

PROf. AnDRzeJ SzeWC, DyReKTOR CenTRum OChROny WłASnOśCI InTeleKTuAlneJ POlITeChnIKI śWIęTOKRzySKIeJ  
W KIelCACh

Przestrzegam przed nierozważnym dopuszczeniem adwokatów i radców prawnych do udziału w postępowaniach związanych 
ze zgłaszaniem znaków towarowych. Prawo znaków towarowych to jeden z najbardziej zawiłych obszarów prawa własności 

przemysłowej. Oprócz ustawodawstwa krajowego i skomplikowanych postępowań administracyjnych, obejmuje prawo unijne 
i międzynarodowe. Poznanie tych regulacji wymaga ogromnego doświadczenia i wkładu pracy. Wystarczy analiza międzynarodo-
wej klasyfikacji patentowej, aby zrozumieć jak dużo jest dziedzin techniki i jak są one skomplikowane. Czynności związane ze zgła-
szaniem i utrzymaniem ochrony znaków towarowych wymagają znajomości procesów gospodarczych, umiejętności wyszukiwania 

danych i informacji w międzynarodowych i krajowych rejestrach urzędowych i bazach danych. Trzeba systematycznie śledzić komunikaty publikowane 
w oficjalnych wydawnictwach organów do spraw własności przemysłowej i reagować na te informacje w ustawowo określonych terminach. Skutki 
przeoczenia np. możliwości wniesienia sprzeciwu mogą być nieodwracalne przez dziesięciolecia. Pomysł dopuszczenia adwokatów i radców prawnych 
do postępowań w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymaniem ochrony znaków towarowych proponowany 
w projekcie nowelizacji ustawy o prawie własności przemysłowej budzi mój głęboki niepokój. Wątpię, aby adwokaci i radcowie prawni, byli w stanie 
tym wymaganiom sprostać. Taką regulacją można wyrządzić wielką szkodę polskim przedsiębiorcom. System ochrony własności przemysłowej trzeba 
instytucjonalnie wzmacniać, a nie pogłębiać niekompetencje.

PROf. AuRelIA nOWICKA, unIWeRSyTeT Im. ADAmA mICKIeWICzA W POznAnIu, 
WyDzIAł PRAWA I ADmInISTRACJI, KATeDRA PRAWA euROPeJSKIegO

Praca rzeczników patentowych w istocie polega na zabezpieczaniu 
działań gospodarczych i interesów przedsiębiorców. Taki bowiem 

kontekst mają działania związane z uzyskiwaniem praw własności prze-
mysłowej i ich egzekwowaniem oraz obroną przed zarzutami naruszenia 
cudzych praw. Wymaga to nie tylko specjalistycznej wiedzy, lecz również 
dobrego rozeznania zjawisk i procesów gospodarczych, w tym strategii 

stosowanych przez konkurentów. Jako profesjonaliści odgrywają szczególną rolę w debacie 
dotyczącej systemu jednolitego patentu, ostrzegając przed negatywnymi skutkami wpro-
wadzenia tego systemu w Polsce. 

mAReK beSleR, WICePRezeS POlSKIeJ Izby RzeCznIKóW PATenTOWyCh

System jednolitej ochrony patentowej jest groźny dla małych i średnich 
przedsiębiorców. Bez wątpienia w przypadku, gdyby Polska przystą-

piła do systemu i w naszym kraju zaczęły działać patenty jednolite – za-
lałaby nas ich fala. A znamy już wstępne prognozy kosztów, które będzie 
musiał ponieść przedsiębiorca, broniący się przed ochroną patentową  
(http://www.unified-patent-court.org/): sama tylko opłata urzędowa od 

wniosku o unieważnienie takiego patentu wyniesie 20.000 euro. Zwolennicy tego systemu 
z najsilniejszych gospodarczo państw świata zapewniali dotychczas, że system jednolitej 
ochrony patentowej dedykowany jest małym i średnim przedsiębiorstwom i będzie miał 
wpływ na rozwój innowacyjności. Czy na pewno? Czy wobec tego zmarginalizowanie zawo-
du rzecznika patentowego nie będzie oznaczało  zniszczenia systemu wczesnego ostrzegania 
przed zagrożeniami, na jakie bywa narażona nasza gospodarka?

mAReK ORłOWSKI, PRezeS POlSKIegO zWIązKu PRzemySłu OśWIeTlenIOWegO 

Przeznaczeniem patentów i znaków towarowych była ochrona przed-
siębiorców. Niestety, teraz stały się też niebezpiecznym narzędziem 

gry rynkowej i walki konkurencyjnej. Spowodowała to globalizacja. Istnieją 
na świecie i powoli wkraczają do Polski firmy nazywane trollami paten-
towymi, które zawodowo zajmują się skupowaniem z rynku patentów 
i znaków towarowych, aby blokować rozwój słabszych finansowo przed-

siębiorstw. Straszą konkurencję, że naruszyła ich prawo do ochrony patentowej. Wymuszają 
zakup kosztownych licencji. Jeśli firmy nie ulegają, szantażują je procesami. Obrona przed 
tak niebezpiecznym procederem wymaga biegłej znajomości niuansów prawa patentowego 
i prawa znaków towarowych, (prawa własności przemysłowej). Profesjonalną wiedzą w tym 
zakresie, pozwalającą na podejmowanie skutecznej obrony przed bezpodstawnymi atakami 
– dysponują  tylko rzecznicy patentowi. Złożoność tych zagadnień wymaga dużej wiedzy, 
drobiazgowego sprawdzenia dokumentacji technicznej, głębokiego wejścia w problematykę 
patentową i rozpoznawanie różnych kruczków tam zawartych, żeby sprawdzić czy zasadne 
jest zastraszanie przedsiębiorcy. W zjawisku ekspansji gigantów tkwi wielkie niebezpieczeń-
stwo dla małych i średnich firm. Nie można dopuścić do tego, żeby cynicznie działający Wiel-
cy Gracze eliminowali z rynku konkurencję. Myślę, że rząd weźmie to pod uwagę w swoich 
regulacjach. 
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SPÓŁKA SMART ENERGY OTWOCK, LICZY NA ROZSĄDEK OPONENTÓW BUDOWY NOWOCZESNEJ INSTALACJI

Brak zaufania hamuje postęp
W zalety nowatorskiej technologii zgazowania osadów ściekowych z paliwem alternatywnym, wyodrębnionym z od-
padów komunalnych (RDF), nie chcą uwierzyć radni z Otwocka, część mieszkańców, Stowarzyszenie „Zielony Kasz-
tel”, a nawet Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Nie przemawiają argumenty naukowe, ani 
doświadczenia z podobnych rozwiązań wprowadzonych na całym świecie, w tym również w Europie. 

Technologia zgazowania różnego ro-
dzaju odpadów, w tym odpadów  komu-
nalnych jest wykorzystywana w wielu 
zakładach w Europie i na całym świecie. 
Sprawdza się doskonale m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i Hi-
szpanii. Beztlenowej obróbce termicznej 
w niskiej temperaturze do 800 st. Celsju-
sza poddawane są odpady przemysłowe 
i komunalne. Technologia zgazowania 
osadów ściekowych z paliwem alterna-
tywnym, wyodrębnionym z odpadów 
komunalnych (RDF), nie była dotychczas 
stosowana, ale zasada działania instalacji 
jest taka sama. 

Najlepsze rozwiązanie
Nowoczesną instalację zgazowania osa-

dów ściekowych z domieszką RDF, zamie-
rzała wybudować prywatna fi rma Smart 
Energy, za własne pieniądze na terenie 
miejskiej oczyszczalni ścieków w Otwocku. 
Powołała w tym celu spółkę celową Smart 
Energy Otwock Sp. z o.o. Planowany koszt 
inwestycji oszacowany został na ok. 30 
mln. złotych. Spółka nabyła w drodze po-
stępowania przetargowego za ok. milion 

złotych, prawo do użytkowania wieczyste-
go działki na terenie oczyszczalni. 

– Budowa instalacji w miejscu powsta-
wania osadów ściekowych z odzyskiem 
energii, jest najbardziej optymalna ze 
względów ekonomicznych i ekologicznych 
– wyjaśnia Robert Górnik, członek zarządu 
Smart Energy Otwock Sp. z o.o. – Nie trze-
ba ich nigdzie transportować. Takie są za-
lecenia unijne. Zanim dokonaliśmy wyboru 

technologii, prowadziliśmy przez 3 lata po-
szukiwania skutecznej metody przetwarza-
nia osadów za granicą. Jeździliśmy do Sta-
nów Zjednoczonych, do Bilbao w Hiszpanii, 
do Niemiec, Czech, Włoch. Wybrana tech-
nologia zgazowania okazała się najlepsza. 
Przynosi najlepsze efekty utylizacji i odzy-
sku energii, przy zachowaniu wszystkich 
standardów środowiskowych.  

Dzięki tej efektywnej instalacji władze 
miasta rozwiązałyby trudny problem uty-
lizacji osadów ściekowych, nie angażując 
w to przedsięwzięcie środków z budżetu. 
Zakład przerabiałby 14 tys. ton odpadów 
w ciągu roku, tj ok. 7 tys. ton osadu i mniej 
więcej tyle samo RDF.

Takiego rozwiązania nie zaakceptowa-
ła jednak większość otwockich radnych. 
Zobowiązali prezydenta miasta do zanie-
chania wszelkich działań, zezwalających na 
lokowanie w Otwocku zakładów utylizacji 

i przetwarzania odpadów, nie przedstawia-
jąc w zamian żadnej alternatywy.

Konsekwencje takiego podejścia mogą 
być trudne do udźwignięcia dla lokalne-
go samorządu. Po zmianie przepisów od 
1 stycznia 2016 roku nie będzie można 
deponować osadów ściekowych na skła-
dowiskach, a od lipca przyszłego roku skła-
dować tam również energetycznej frakcji 
odpadów komunalnych (RDF). Kary za na-
ruszenie wymogów środowiskowych będą 
bardzo dotkliwe fi nansowo. 

Strach przed otwocką inwestycją
Stowarzyszenie „Zielony Kasztel” spo-

tęgowało społeczny opór przed budową 
zakładu zgazowania osadów ściekowych 
w Otwocku. Przeciwnicy planowanej in-
westycji nie dawali wiary w zapewnienia 
inwestora o bezpiecznej i przyjaznej dla 
środowiska instalacji, a rekomendacje eks-
pertów i autorytetów naukowych były dla 
nich bez znaczenia.

– Nie chcieli nawet zapoznać się z doku-
mentacją techniczną, informuje szef spółki. 
– Nigdy nie podejmowali merytorycznej 
dyskusji. Na jednym ze spotkań konsulta-
cyjnych szefowa stowarzyszenia  „Zielony 
kasztel” Irena  Kwolczak – El Korbi, odpo-
wiedziała tu cytuję: „nie chcemy się z Wami 
spotykać, nie chcemy znać Waszej techno-
logii, nie chcemy Was tutaj, sami sobie po-

radzimy”. Jednak deklaracje jak zamierzają 
tego dokonać nigdy nie padły. 

Przy takim podejściu żadna inwestycja nie 
ma szans na realizację. Należy znaleźć rozsąd-
ny sposób na wyeliminowanie destrukcyjnych 
praktyk. Do tego potrzebne jest dobre prawo, 
które powinien uchwalić Sejm.  

Spór o stanowisko RDOŚ
Przedstawione w obszernej dokumen-

tacji analizy oraz informacje o właściwej  
ocenie oddziaływania otwockiej inwestycji 
na środowisko nie przekonały Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. 
Zdaniem RDOŚ były za mało wiarygodne. 
W wydanym przed rokiem postanowieniu 
odmówiono uzgodnienia warunków rea-
lizacji przedsięwzięcia. Jeden z zarzutów 
dotyczył braku listy referencyjnej obiektów, 
pracujących w  zaproponowanej przez in-
westora niskotemperaturowej i beztleno-
wej technologii  zgazowania osadów ście-
kowych z domieszką RDF. 

– Ze względu na innowacyjność pla-
nowanej inwestycji i brak referencyjnego 
obiektu ograniczona jest możliwość szcze-
gółowego udokumentowania i zweryfi ko-
wania jej presji na środowisko – tłumaczy 
Robert Górnik. – Opieramy się na konkret-
nych danych pozyskanych od dostawcy 
technologii i na przepisach prawa regulu-
jących standardy środowiskowe, poparte 
opinią Ministerstwa Środowiska. Jeśli to 
nie wystarcza, trudno będzie wprowadzać 
w Polsce innowacyjne rozwiązania. Skoro 
nie ma referencyjnej instalacji, to nie ma 
zgody na realizację inwestycji. To istna 
kwadratura koła.  Czechow by tego nie 
wymyślił. 

Taki zakład jest z kolei budowany w Kut-
nie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska w Łodzi nie miała zastrzeżeń do pozy-
tywnego zaopiniowania zastosowanej tam 
technologii gazyfi kacji. Sprawy budzące 
wątpliwości wyjaśniano w bezpośredniej 
rozmowie naukowców z autorami instala-
cji. Przyniosło to dobry efekt, bo inwestycja 
jest realizowana. Warto z tych  doświad-
czeń skorzystać. (jol)

WIESŁAW JODKOWSKI, WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 

Jestem współautorem technologii termicznego przekształcenia paliwa odpadowego i biomasowego (gazyfi kacji) z odzyskiem 
energii, którą spółka Smart Energy zamierza zastosować w zakładzie, który powstanie w Piaskach Bankowych pod Łowiczem. 

Mamy w kraju kilka wdrożeń i mogę zapewnić, że jest to technologia bezpieczna i przyjazna środowisku. Paliwem dla wdrożonych 
instalacji zgazowania są odpady, nawet trudniejsze w obróbce termicznej niż osady ściekowe z RDF. Nie było żadnych problemów, 
żeby uzyskać dla tych instalacji, pozwoleń na ich realizację. Jeżeli inwestor nie może przedstawić referencyjnej instalacji, bo jesz-
cze taka nie istnieje, to wydaje się zgodę warunkową z zastrzeżeniem, że w trakcie uruchomienia inwestycji będą przeprowadzo-

ne pomiary sprawdzające emisję zanieczyszczeń. Takiej weryfi kacji dokonuje niezależna, certyfi kowana instytucja badawcza. Jeśli instalacja nie speł-
nia wymagań środowiskowych nie jest dopuszczana do eksploatacji. Ryzyko ponosi wyłącznie inwestor. Taka procedura jest przewidziana prawem 
i dziwne, że warszawski RDOŚ z niej nie skorzystał przy rozpatrywaniu otwockiej inwestycji. Ja często uczestniczę w  postępowaniach prowadzonych 
przez te organy na terenie całego kraju i ubolewam nad niekompetencją niektórych urzędników. Jeśli są wątpliwości natury merytorycznej zawsze 
można się posiłkować wiedzą fachowców. Tak zrobiono m.in. w RDOŚ w Łodzi i dlatego inwestycja w Kutnie wykorzystująca opracowana przez nas 
i opatentowaną technologię jest realizowana. To będzie pierwszy referencyjny obiekt zastosowania technologii zgazowania osadów ściekowych 
z RDF.  W mojej ocenie jest to najlepszy i najtańszy sposób na utylizację takich opadów w miejscu ich powstawania.  

WODOCIĄG MARECKI KOŃCZY DRUGI ETAP PROJEKTU ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

Niezawodny system
Prawie 200 km nowoczesnej sieci kanalizacyjnej: grawitacyjnej, ciśnieniowej,  
grawitacyjno-tłocznej i podciśnieniowej, to efekt  wzorcowej realizacji dwóch 
etapów projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji mia-
sta Marki”.  Mieszany systemu odprowadzania ścieków dostosowany został do 
warunków geologicznych i wysokiego poziomu  wód gruntowych w trzydziesto-
tysięcznym, podwarszawskim mieście. Spółka Wodociąg Marecki dobrze  zreali-
zowała inwestycję i wywiązała się ze skomplikowanego zadania. 

Budowa sieci  kanalizacyjnej w tak trud-
nym terenie była poważnym wyzwaniem dla 
inwestora. Wymagała przemyślanej koncep-
cji i dobrego planu realizacyjnego. Nauko-
we konsultacje z profesorem Zbigniewem 
Heidrichem z Politechniki Warszawskiej były 
merytorycznym wsparciem dla działań Wo-
dociągu Mareckiego przy budowie systemu 
odbioru ścieków w mieście, położonym na 
rozległej i płaskiej przestrzeni. 

– System mieszany w trudnych warun-
kach gruntowo-wodnych jest najlepszym 
rozwiązaniem, zapewniającym optymalną  
eksploatację i bezpieczeństwo dla środo-
wiska – zapewnia prof. Zbigniew Heidrich, 
laureat tegorocznej nagrody „Zielony Laur”, 
przyznawanej od 10 lat przez Polską Izbę 
Gospodarczą „Ekorozwój” za wybitne zasługi 
dla ochrony środowiska. –  Zaletą tego syste-
mu jest niezawodność działania. Jeśli zdarzy 
się awaria to można ją bardzo łatwo usunąć. 
Przy innym modelu budowy sieci kanalizacyj-
nej byłoby to dużo trudniejsze. W Markach 
wszystko funkcjonuje bardzo sprawnie pod 
względem technicznym i operacyjnym. Sy-

stem się sprawdził, bo niektóre odcinki zosta-
ły oddane do eksploatacji już kilka lat temu. 
Współpraca praktyków ze środowiskiem na-
ukowym przyniosła dobre efekty.

Kluczowy dla inwestycji zakres prac 
budowlanych  zrealizowano na przełomie 
2012 i 2013 roku.  Pierwszy etap dofi nan-
sowanego ze środków unijnych, zakończył 

się sukcesem w czerwcu 2014 roku. Drugi 
etap kontynuowanej inwestycji zostanie 
sfi nalizowany już niedługo. 

Atrakcyjna forma wsparcia dla mieszkańców
 Zanim przystąpiono do rozbudowy  sie-

ci sanitarnej miasto było skanalizowane 
zaledwie w kilku procentach. Obecnie ten 
poziom wynosi prawie 98 procent, a już pla-
nowane są kolejne inwestycje. 

– W pierwszym etapie wybudowaliśmy 
ponad 155 km sieci kanalizacyjnej – przy-
pomina Kajetan Paweł Specjalski, dy-
rektor Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., 
którym kieruje od 16 lat. –  W drugim, do 
eksploatacji oddaliśmy dodatkowe 30 km, 
a z czasem przybędzie w Markach jeszcze 
20 km. W ramach środków, którymi dys-
ponuje NFOŚiGW uzyskaliśmy wsparcie 
na budowę przyłączy prywatnych posesji 

do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, minima-
lizując w ten sposób indywidualne koszty, 
ponoszone przez mieszkańców. 

Darmowe dokumentacje techniczne 
i atrakcyjne formy dofi nansowania przy-
łączy zachęciły właścicieli nieruchomości 
do podejmowania ta-
kich inwestycji, a spółce 
zapewniły osiągnięcie 
zakładanego w projekcie 
efektu ekologicznego. Wy-
budowano łącznie prawie 
4 tys. przyłączy. Około 500 
kolejnych wykonali sami 
mieszkańcy. Dzięki tym in-
westycjom ponad 19 tys. 
końcowych użytkowników 
skorzysta z podłączeń do 
sieci. Podłączanie posesji 
do zbiorczego systemu 
było wykonywane równo-
legle z jej rozbudową. Proces podłączeń jest 
jeszcze kontynuowany. 

– Mieliśmy niedawno kontrolę końcową 
projektu z NFOŚiGW i nie było żadnych 
uwag, ani zaleceń – informuje Kajetan 
Paweł Specjalski – Tak dobra ocena, to re-
zultat  niezwykle solidnej i merytorycznej  
pracy doświadczonego zespołu JRP. Wzo-
rowo wywiązali się ze wszystkich zadań. 

Przed spółką jeszcze rozliczenie z Komisją 
Europejską pod koniec roku z uzyskanych 
efektów rzeczowych i ekologicznych.

 Menedżer Roku 2014
Ocena środowiska branżowego dla do-

konań menedżerskich dyrektora Kajetana 
Pawła Specjalskiego w zarządzaniu Wo-
dociągiem Mareckim jest bardzo wysoka. 
Ceniony jest za efektywność działania 

miejskiej spółki, uzyski-
wane wyniki fi nansowe, 
wizjonerskie podejście i 
odważne decyzje, które 
wpływają na dynamicz-
ny rozwój infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 
w mieście. Regionalne 
Stowarzyszenie Wodo-
ciągowców z siedzibą w 
Olsztynie od lat przyznaje 
presti żowe wyróżnienia 
Menedżer Roku dla naj-
lepszych przedstawicieli 
branży, którzy wyznacza-

ją standardy i wzorce dla całego sektora. 
– To wyróżnienie budzi we mnie re-

fl eksje, że warto jest robić coś dla innych 
– konkluduje Kajetan Paweł Specjalski – 
Jest mi bardzo miło, że inni to zauważają.  
Mamy dużo pomysłów i staramy się je 
urzeczywistniać. Dbamy o rozwój spółki, 
dobór najlepszych technologii usprawnia-
jących eksploatację sieci i bezpieczeństwo 
dla użytkowników. Spółka buduje teraz 
nowoczesne zaplecze techniczne dla kadry 
eksploatacyjnej. 

JACEK ORYCH, BURMISTRZ MAREK

Budowa największego w dziejach miasta projektu inwestycyjnego to był 
wielki wysiłek dla całej załogi Wodociągu Mareckiego, ale też spora 

uciążliwość do mieszkańców. Roboty wymagały rozkopania większości 
miejskich ulic, utrudniając komunikację. Teraz przystępujemy do ich rewi-
talizacji i budowy nowych dróg, które są dla nas priorytetem. Przygotowu-
jemy się też do kolejnego etapu  rozbudowy sieci kanalizacyjnej, ponieważ 

budownictwo mieszkaniowe rozwija się w Markach niezwykle dynamicznie. Decyduje o tym 
atrakcyjność naszego położenia, zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum Warszawy.  
Potrzebna jest nam również druga stacja uzdatniania wody. Dotacje unijne i z NFOŚiGW 
stanowiły istotną część wydatków ponoszonych na inwestycje przez miasto i spółkę, dlatego 
nadal będziemy tak skutecznie zabiegać o środki  zewnętrzne.  

KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI, ZASTĘPCA PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU 
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wodociąg Marecki był pierwszym podmiotem, który w 2011 roku wy-
stąpił o środki w ramach oferowanego przez nas programu na dofi -

nansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 
W ramach czterech wniosków, przyznano Markom ponad 6,8 mln zł. dotacji 
i taką samą kwotę pożyczki. Dzięki naszym środkom umożliwiliśmy spółce do-
konanie ponad 4 tys. podłączeń odciążając wydatki mieszkańców. Zdecydo-

wana większość tych inwestycji została już wykonana i oddana do użytkowania. Przykład Marek 
pokazuje, że samorządy bardzo skutecznie potrafi ą wykorzystać zaoferowaną przez Narodowy 
Fundusz pomoc fi nansową, występując w imieniu mieszkańców o znaczące kwoty.
Narodowy Fundusz na budowę podłączeń do sieci kanalizacyjnej udzielił łącznie 90 mln zł dota-
cji i 48 mln zł pożyczek. Dzięki udzielonemu wsparciu wybudowanych zostanie w kraju 46 tysięcy 
podłączeń kanalizacyjnych, z których skorzysta 195 tysięcy osób.
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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
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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

Posadowienie pompowni PN 45.2. me-
todą studniarską (Etap II, Zadanie 4).

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

Budowy nowoczesnej instalacji i utylizacji osadów ściakowych nie zaakceptowała większość 
otwockich radnych

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum
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UTRACONA UNIJNA DOTACJA

Populizm nie popłaca

INTELIGENTNE URZĄDZENIE DO USUWANIA UCIĄŻLIWYCH ZAPACHÓW 
W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

Odory bez szans

Skargi stowarzyszenia „Zielony Kasztel” do organów odwoławczych na decyzję środowiskową 
i lokalizacyjną, pozbawiły Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a tym samym 
mieszkańców Otwocka i gmin ościennych, kilkunastomilionowej dotacji na dostosowanie 
miejskiej oczyszczalni ścieków do europejskich standardów. Bez prawomocnego pozwolenia 
na budowę, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mógł urucho-
mić unijnych pieniędzy, zagwarantowanych na realizację inwestycji. Niewykorzystane środki  
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wrócą teraz do Brukseli. 

Innowacyjna technologia dezodoryzacji Instal Aireco skutecznie neutralizuje 
uciążliwe substancje zapachowe i toksyczne, które powstają w zakładach prze-
mysłowych, oczyszczalniach ścieków i stacjach utylizacji odpadów. Autorskie 
rozwiązanie opracował zespół badawczo-wdrożeniowy w fi rmie Instal Warsza-
wa S.A. Nowatorska instalacja wykonywana jest pod konkretne zamówienia 
kontrahentów i dostosowywana do ich indywidualnych potrzeb.

Miejska oczyszczalnia ścieków w Otwocku wy-
maga modernizacji. Poprawa parametrów oczysz-
czanych ścieków uzależniona jest od wymiany 
wyeksploatowanych urządzeń, które pozwolą za 
znacznie większą redukcję zawartego w ściekach 
ładunku związków azotu i fosforu. Dopiero wów-
czas spełnione zostaną europejskie standardy. 
Dodatkowym argumentem, przemawiającym za 
potrzebą modernizacji jest konieczność zmniej-
szenia kosztów eksploatacji obiektu. To przekła-
da się bezpośrednio na wysokość opłat za odbiór 
ścieków. Radni w Otwocku stale nalegają na ob-
niżanie stawek pobieranych przez miejską spółkę 
od użytkowników miejscowych oraz z sąsiadują-
cych gmin Józefowa i Celestynowa, które dostar-
czają ścieki do miejskiej oczyszczalni. 

– Nasze ceny za odbiór ścieków są niższe od 
średniej krajowej, a także od opłat, jakie prze-
widywano w studium wykonalności dla dużego 
programu rozbudowy nowoczesnej infrastruktury 
wodno – kanalizacyjnej  w Otwocku, zrealizowa-
nego w 2010 r. – zapewnia Mieczysław Kostyra, 
prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji. – Bez dodatkowych inwestycji 
związanych z modernizacją oczyszczalni, utrzy-
manie cen na stabilnym poziomie będzie dużym 
wyzwaniem. Gdybyśmy zrealizowali plany inwe-
stycyjne przy unijnym wsparciu, istniała szansa 
nawet na obniżenie opłat. Protesty i skargi  jed-
nej organizacji skutecznie to zniweczyły. Warto 
podkreślić, iż pozostałe organizacje ekologiczne 
z terenu Otwocka i okolic wspierały projekt mo-
dernizacji oczyszczalni.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji przygotowało projekt inwestycji i wystar-
towało w konkursie ogłoszonym w 2013 r. przez 
NFOŚiGW na dofi nansowanie przedsięwzięcia 
ze środków unijnych w ramach PO Infrastruktu-
ra i Środowisko na lata 2007-2013.  Projekt był 
bardzo dobrze oceniony przez NFOŚiGW, który po 
rozstrzygnięciu konkursu udzielił spółce promesy 
w wysokości ok. 19 mln zł. 

Utracona dotacja 
– Warunkiem otrzymania tych pieniędzy było 

dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu 
na budowę – wyjaśnia Zbigniew Szczepaniak, 
prezydent Otwocka. – Podstawą do ubiegania się 
o taki dokument jest decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji, którą wy-
dałem w grudniu 2013 roku. Nasi polityczni opo-
nenci oraz jedna z organizacji ekologicznych, za-
skarżyli tę decyzję do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego. Korzystne dla nas rozstrzygnięcie 
wywołało kolejną falę protestów i odwołań do 
wszystkich możliwych instancji. Postępowania 
trwały do wiosny tego roku i są ponownie zaskar-
żane do wyższych instancji.

Żaden organ nie przychylił się do wysuwanych 
przez skarżącego argumentów, ale toczące się po-
stępowania zabrały wiele cennego czasu. W jed-
nej ze spraw Naczelny Sąd Administracyjny odda-
lił pod koniec lutego br. zażalenie stowarzyszenia 
„Zielony Kasztel” na postanowienie Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego i zakończył osta-
tecznie procedurę odwoławczą. W innej sprawie 
Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę 
lecz stowarzyszenie zapowiedziało wniesienie 
odwołania do wyższej instancji. Rozstrzygnię-
cie korzystne dla Otwockiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji nie wpłynęło jednak 
na zmianę sytuacji. Na uruchomienie procedury 

związanej z realizacją inwestycji, dofi nansowanej 
ze środków unijnych z PO Infrastruktura i Środo-
wisko było już za późno. Wszystkie projekty z po-
przedniej perspektywy muszą być rozliczone z Ko-
misją Europejską do końca bieżącego roku. 

– Straciliśmy wielomilionową dotację unijną 
– mówi prezes spółki Mieczysław Kostyra. – Gdyby 
nie te bezzasadne skargi i odwołania naszych opo-
nentów prace modernizacyjne na terenie oczysz-
czalni, zostałyby zakończone w grudniu tego roku. 
Osiągnęlibyśmy wymagane prawem parametry 
oczyszczanych ścieków, a ponadto wzrosłaby ilość 
biogazu z którego produkujemy energię elektrycz-
ną. Mniej kupowalibyśmy jej z sieci, a to są już 
konkretne oszczędności. Wzrosłaby tym samym 
nasza efektywność działania. Mielibyśmy też mniej 
osadów ściekowych.

Gdzie utylizować osady
Trzeba pamiętać o zmieniających się od 

1 stycznia 2016 r. przepisach dotyczących uty-
lizacji osadów ściekowych. Zgodnie z zapisami, 
nie będzie już możliwości deponowania ich na 
składowiskach. To kolejne wyzwanie stojące nie 
tylko przed OPWiK, ale przed wszystkimi fi rma-
mi w branży. Sytuacja ta dostarczy wszystkim 
sporych kłopotów i dodatkowych wydatków w 
2016 roku.

– Obawiam się, że jeśli nie wprowadzimy od-
powiedzialności za bezzasadne utrudnianie inwe-
storom realizacji projektów, duża część unijnych 
pieniędzy z nowej perspektywy może również 
wrócić do Brukseli, dodaje prezes OPWiK. – Dzia-
łania wstrzymujące wykonanie inwestycji powin-
ny być zabronione prawem, bo są szkodliwe dla 
przedsiębiorców i mieszkańców. Bezkarność ta-
kich zachowań naraża państwo polskie na poważ-
ne straty fi nansowe i środowiskowe. 

Spółka nie składa broni. Gorycz lokalnej opo-
zycji rekompensują bardzo dobre oceny jej 
działalności, dokonywane przez ekspertów ze-
wnętrznych. Rok 2014 był najlepszy dla OPWiK 
pod względem efektów ekologicznych i ekono-
micznych, jak również działań organizacyjnych 
przedsiębiorstwa. Po zbadaniu bilansu przez au-
dytora zewnętrznego, spółka funkcjonująca od 
2007 roku w nowej formule prawnej, uzyskała 
najlepsze wyniki ekonomiczne i wskaźniki płyn-
ności fi nansowej w dotychczasowej działalności.

Efekty oceniane przez ekspertów
Za menedżerskie zarządzanie przedsiębior-

stwem, dynamiczną rozbudowę infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej ze środków unijnych i włas-
nych spółki, profesjonalizm stale doskonalącej 
się załogi i konsekwentną realizację strategii fi r-
my, Kapituła X edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Zielony Laur” za dotychczasowe osiągnięcia 
przyznała w maju br. medal prezesowi fi rmy 
Mieczysławowi Kostyrze i prezydentowi miasta 
Zbigniewowi Szczepaniakowi.  

Laureaci odebrali nagrodę w Pałacu Staszica 
(siedzibie PAN), z rąk  sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Środowiska dr Stanisława Gawłowskie-
go, w obecności wielu wiceministrów, profeso-
rów i parlamentarzystów zaproszonych na tę 
uroczystość.

– W Polsce nasze dokonania są doceniane i by-
łoby dobrze, aby podobna refl eksja dotarła do 
grupy naszych „etatowych” oponentów w Otwo-
cku – podsumowuje prezes OPWiK. – Dla dobra 
mieszkańców wykonamy niezbędną moderniza-
cję oczyszczalni ścieków posiłkując się własnymi 
środkami, pożyczkami a jeśli tylko pojawią się 
takie możliwości, skorzystamy ze środków euro-
pejskich. Umowy są już podpisane, wykonawcy 
wkrótce wejdą na plac budowy, a nowoczesne 
urządzenia zapewnią efektywną eksploatację 
oczyszczalni. 

Jedno jest pewne, gdyby inwestycja została 
dofi nansowana ze środków unijnych, mieszkańcy 
Otwocka i okolicznych gmin na pewno sporo by 
na tym skorzystali. Tak się nie stało. całość wysił-
ków spółki koncentruje się na utrzymaniu stabil-
ności ceny świadczonych usług. (jol)

Dwa duże projekty wypadły w tym roku z harmonogra-
mu inwestycyjnego fi rmy Instal Warszawa S.A. W pod-
warszawskim Józefowie unieważniony został przetarg na 
budowę oczyszczalni ścieków, a w sąsiadującym z nim Ot-
wocku na modernizację miejskiej oczyszczalni. Przyczyną 
decyzji podjętych przez inwestorów były skargi i protesty 
przeciwników tych inwestycji. Instal Warszawa stracił kon-
trakty na łączną kwotę ok. 50 mln zł. nie licząc kosztów 
przygotowania ofert do udziału w obu przetargach. Nikt 
z protestujących za te straty nie odpowiada. Bezkarność 
takiego procederu jest szkodliwa dla polskiej gospodarki. 
Większość buntuje się przeciwko ekoterroryzmowi, ale 
nikt nie ma pomysłu jak te problemy rozwiązać. 

Zalety urządzenia doceniła kapituła V edycji kon-
kursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, 
którego organizatorem jest Ministerstwo Środo-
wiska. Najlepsze polskie rozwiązania wyróżnione 
w rządowym projekcie uzyskują wsparcie resortu, 
pozwalające na ich promowanie za granicą i ułatwia-
jące transfer technologii do wielu krajów. Laureaci 
mają dużą szansę na osiągnięcie międzynarodowego 
sukcesu. Instal Warszawa S.A. dzięki takim możliwoś-
ciom promował już, nagrodzony przed kilkoma mie-
siącami produkt, m.in. w Australii, Stanach Zjedno-
czonych, Chile, Kazachstanie i w innych krajach.  

– To może być dla nas przepustka na globalny 
rynek – mówi Andrzej Grygo, prezes fi rmy Instal 
Warszawa S.A. – Jestem dumny z dokonań naszych 
inżynierów, którzy znaleźli skuteczny sposób na usu-
wanie przykrych zapachów np. amoniaku czy siar-
kowodoru w przepompowniach ścieków, zakładach 
przetwarzania odpadów oraz w innych obiektach 
przemysłowych. Opracowali autorską technologię 
dezodoryzacji, której skuteczność i efektywność dzia-
łania została już potwierdzona w praktyce. 

Zastosowanie urządzenia
Przykładem skutecznego wdrożenia technologii jest 

oczyszczalnia ścieków w Maszewie koło Płocka. Nowa-
torskie urządzenie o nazwie Instal Aireco od półtora 
roku fi ltruje tam powietrze wylotowe z suszarni osa-
dów ściekowych i służy do usuwania odorów, które to-
warzyszą temu procesowi. Podobnie jest w Zakładach 
Przemysłu Tłuszczowego w Kruszwicy, w którym prze-
twarzane są rośliny oleiste. 

Instalacja może być stosowana we wszystkich obiek-
tach i zakładach przemysłowych, gdzie występują prob-
lemy z odorami, m.in. w przemyśle papierniczym, che-
micznym spożywczym i w branży hodowlanej. 

– Najlepszym potwierdzeniem skutecznej pracy in-
stalacji jest brak protestów i skarg na uciążliwości zapa-
chowe obiektów, które były wcześniej dokuczliwe dla 
społeczności zamieszkującej w ich sąsiedztwie – dodaje 
prezes Andrzej Grygo. – Testujemy teraz stację piloto-
wą naszego urządzenia, w formie instalacji kontenero-
wej przy jednej z przepompowni ścieków w Warszawie, 
gdzie mieszkańcy narzekają na nieprzyjemne zapachy. 
Wyniki tego wdrożenia będą miały duże znaczenie dla 
rozwoju produkcji naszego rozwiązania. Mamy nadzie-
ję, że dzięki naszej technologii znikną odory ze wszyst-
kich przepompowni ścieków w Polsce oraz innych do-
kuczliwych zapachowo obiektów. 

Kompaktowość i prostota technologiczna urządze-
nia pozwala na jego szybki montaż u zamawiającego. 
Instalacja ma niewielkie rozmiary, jest w pełni zauto-
matyzowana i bezobsługowa. Inteligentne urządzenie 
włącza się samoistnie, kiedy w pomieszczeniu pojawia 
się podwyższony poziom stężenia substancji zapacho-
wych i wyłącza kiedy już nie ma tego odoru. Atutem 
urządzenia są także niskie koszty zakupu i eksploatacji 
systemu

Metoda działania skrubera
Sercem instalacji jest skruber ze złożem fl uidalnym, 

umieszczony w jego środkowej części. Od dołu do 
skrubera wtłaczane jest powietrze zasysane z pomiesz-
czenia, zanieczyszczonego  gazami o nieprzyjemnym 
zapachu  na przykład siarkowodorem lub amoniakiem. 
Od góry, złoże fl uidalne, które jest zbudowane z kulek 
z  odpowiednio dobranego tworzywa jest zraszane rea-
gentami. Chemikalia te wchodzą w reakcję ze znajdują-
cymi się w skruberze gazami.  

– Na skutek zachodzących w złożu fl uidalnym pro-
cesów, substancje odorowe się wytrącają – wyjaśnia 
twórca tego urządzenia Jan Czyżyk – Zostają zaab-
sorbowane bądź utlenione do postaci, która już nie 
wpływa negatywnie na zmysł powonienia. W dolnym 
zbiorniku kumulują się odcieki, odprowadzane do 
kanalizacji, a górą wychodzi czyściutkie powietrze, 
pozbawione już przykrych zapachów. Skierowane 
jest do komina i odprowadzone do atmosfery. 

Pierwsza liga w branży
Instal Warszawa należy do grupy kapitałowej SEEN 

Holding, do której wchodzą doświadczone spółki 
inżynieryjne, obecne na rynku od lat 60. XX wieku. 
Grupa specjalizuje się w kompleksowej realizacji in-
westycji w sektorach: gospodarki wodno-ściekowej 
i odpadowej, przemysłowym oraz technologii base-
nowych. Korzystając z synergii wiedzy oraz ogrom-
nego potencjału pracowników i spółek, Holding 
przygotowany jest technologicznie do wykonywania 
najbardziej skomplikowanych inwestycji.

– Współpracujemy ze sobą, ponieważ doskonale się 
uzupełniamy – podkreśla prezes Andrzej Grygo. – Pro-
jekty obiektów i instalacji przesyłu oraz oczyszczania 
wody i ścieków wykonuje nasze biuro BPBK Wrocław. 
My jesteśmy fi rmą z kompetencjami budowlanymi, 
natomiast Aqua Seen i Seen Technologie to są fi rmy  
technologiczne. Jednym z naszych największych sukce-
sów  w grupie jest kontrakt za prawie 300 mln zł. Kilka 
miesięcy temu wygraliśmy przetarg na projekt i budo-
wę stacji uzdatniania wody dla Elektrowni w Opolu. Ra-
zem z Seen Technologie, który jest liderem konsorcjum. 
O wyborze decydowała najlepsza technologia, którą 
pokonaliśmy konkurentów. 

Nic dziwnego, ponieważ spółki grupy kapitałowej 
SEEN Holding należą do pierwszej ligi w branży. Naj-
lepszą rekomendacją są setki zrealizowanych inwe-
stycji. Sukces grupie zapewnia rzetelność biznesowa 
i dobra współpraca z partnerami, którzy mają najlep-
sze rozwiązania technologiczne.

– Sukcesywnie zwiększamy wartość fi rm należących 
do grupy kapitałowej – podsumowuje prezes Andrzej 
Grygo. – Instal Warszawa w ciągu dwóch ostatnich lat, 
od kiedy zarządzam tą spółką, podwoiła swój potencjał. 
Zatrudniamy obecnie ok. 70 osób. W większości jest to 
kadra inżynierska. Kiedyś była to fi rma głównie podwy-
konawcza, a teraz jesteśmy generalnym wykonawcą 
obiektów specjalistycznych. Mamy ambicje, aby nasze 
usługi świadczyć też na międzynarodowym rynku. 

Rozwój fi rmy Instal Warszawa S.A. idzie w parze 
z wiarygodnością i uczciwością biznesową. Potwier-
dza to przyznany niedawno spółce certyfi kat Złoty 
Płatnik 2014, za wzorową terminowość dokonywanych 
płatności wobec swoich partnerów i kontrahentów.  

Fot. Archiwum
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aby Polakom żyło się lepiej, sygnalizował 
prezydent miasta.

Podążanie dobrą drogą 
Stalowa Wola jest doskonałym po-

twierdzeniem, że Polacy mogą i potrafią 
wiele dokonać, jeśli się im stworzy do 
tego odpowiednie warunki. Do takich 
wzorców trzeba współcześnie nawiązy-
wać i  podążać w tym kierunku. 

– Należy powrócić do działalności 
silnego polskiego państwa, rozwijające-
go się gospodarczo – zaznaczył Andrzej 
Duda.- Intensywnie działać w zakresie 
zaawansowanych technologii. Trzeba je 
tworzyć i korzystać z tych, które powsta-
ją, a także je wdrażać. Tylko w taki sposób 
można odbudowywać polski przemysł 
i produkować, a nie tylko składać to, co 
przychodzi do nas zza granicy. Produkcja 
i nowatorskie rozwiązania są najważniej-
szą drogą do budowania nowoczesnej 
gospodarki. Stalowa Wola w tym ujęciu 
może być pewnym wzorcem, jak chciał-
bym, aby Polska się rozwijała. 

Podczas debaty gospodarczej Andrzej 
Duda mówił, że obowiązkiem prezyden-
ta RP jest perspektywiczne patrzenie 
w przyszłość. Wizja powinna być konty-
nuowana przez kolejne głowy państwa, 
aby zapewnić spójną strategię rozwoju 
kraju i powstrzymać młodych ludzi przed 
emigracją. Do wyjazdu w Polski skłania 
ich obecnie brak dobrych perspektyw i to 
trzeba zmienić. 

Stalowa Wola to miasto młode, któ-
re powstało z niczego niespełna 80 lat 
temu. Zbudowane od zera na skraju 
Puszczy Sandomierskiej, jako główny 
ośrodek Centralnego Okręgu Przemysło-
wego. Inicjatorem największego w dzie-
jach II RP przedsięwzięcia był ówczesny 
wicepremier i minister skarbu, budowni-
czy Gdyni, Eugeniusz Kwiatkowski. Pro-
jekt miał uzdrowić sytuację ekonomiczną 
kraju, zmniejszyć bezrobocie i rozprawić 
się ze skutkami wielkiego kryzysu. 

– Wystarczyło 26 miesięcy i 26 dni, 
aby w miejscu, gdzie rosły tylko sosny, 
powstały zakłady przemysłowe, kuźnia, 
huta i cała infrastruktura drogowa i ka-
nalizacyjna – przypomniał historię miasta 
Lucjusz  Nadbereżny, prezydent Stalowej 
Woli, podczas konferencji „Gospodar-
ka, przedsiębiorczość, biznes” w której 
uczestniczył także Andrzej Duda, jeszcze 
jako kandydat na prezydenta RP. – Pierw-
sza sosna pod budowę Zakładów Połu-
dniowych i Stalowej Woli ścięta została 
20 marca 1937 roku. Do wojny powstało 
w Stalowej Woli tysiąc mieszkań. Było to 
możliwe, ponieważ rząd miał konkretny 
plan i dobrą strategię gospodarczą. 

Stworzono Centralny Okręg Przemy-
słowy. Polakom dano narzędzia, aby 
mogli się rozwijać, budować tutaj swoją 
niezależność gospodarczą. Musimy się 
zastanawiać nad tym, jak powinna wy-
glądać nasza przyszłość i jak dzisiaj po-
winniśmy budować naszą gospodarkę, 

STALOWA WOLA STAWIA NA GOSPODARKĘ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I BIZNES 

Czerpać z tradycji
Postęp technologiczny i gospodarczy zależy od właściwego wykorzystanie  
potencjału naukowo-badawczego i wytwórczego. Podstawą rozwoju jest 
także, dobra strategia oraz współpraca administracji rządowej z przemysłem 
i światem nauki. Przykładem takiego współdziałania jest Stalowa Wola, 
gdzie od podstaw udało się stworzyć nowoczesne zagłębie przemysłowe na 
kilka miesięcy przed II wojną światową. Wzorując się na dobrych tradycjach 
władze miasta stawiają na gospodarkę, przedsiębiorczość i biznes. 

- Wierze, że wrócą jak damy im szan-
sę – dodał Andrzej Duda. - Polacy są in-
teligentnymi, niezwykle zdolnymi ludźmi 
i ten potencjał trzeba wykorzystać. Pogłę-
bienie współpracy między nauką, a prze-
mysłem powinno być jednym z kluczo-
wych zadań państwa. Mam nadzieję, że 
to będzie priorytet w realizacji nowoczes-
nego programu reindustrializacji polskiej 
gospodarki. Pod tym względem Stalowa 
Wola rzeczywiście przoduje. Świadczą 
o tym działania, które wspiera i realizuje 
prezydent miasta. 

O rozwoju Polski i Podkarpacia
W wypowiedziach uczestniczących 

w debacie autorytetów naukowych, 
przedsiębiorców i przedstawicieli orga-
nizacji gospodarczych padały konkretne 
sugestie w jakim kierunku powinny iść 
zmiany. 

Zdaniem Jerzego Kwiecińskiego, preze-
sa zarządu Fundacji Europejskie Centrum 
Przedsiębiorczości, w porównaniu do 
średniej unijnej, polski PKB na mieszkań-
ca wynosi 67,68 procent. – Mamy sporo 
do nadrobienia. Musimy przestawić na-
szą gospodarkę na nowe tory. Postawić 
na rozwój, który będzie generował dużą 
wartość dodaną i wyższe płace. Aby to 
osiągnąć trzeba stawiać na innowacje 

i przedsiębiorczość – mówił pochodzący ze 
Stalowej Woli dr Kwieciński

Na przestrzeni lat widać postęp w roz-
woju, ale nadal jest luka w porównaniu 
do innych krajów. Rozwijamy się bardzo 
nierównomiernie. Istnieje niebezpieczeń-
stwo, że Polska może wpaść w pułapkę 
średniego dochodu. Wiele krajów rozwi-

jało się prężnie i nagle się zatrzymały. Ta-
kim przykładem jest m.in. Grecja i Portu-
galia. Nie możemy do tego dopuścić, żeby 
taki scenariusz powtórzył się w Polsce. 
Mamy dobre tradycje na których, trzeba 
się wzorować. Podkarpacie udowodniło 
to już wielokrotnie. (jol)

LUCJUSZ NADBEREŻNY, PREZYDENT STALOWEJ WOLI

Nasze miasto powinno być kojarzone z przemysłem i Centralnym Okręgiem Przemysłowym. Jako prężny ośrodek go-
spodarczy mamy duży potencjał technologiczny, produkcyjny i ekonomiczny. Nowoczesną infrastrukturę i świetnie 

przygotowaną kadrą inżynieryjno-techniczną. Jesteśmy miastem wielkich możliwości dla ludzi, firm i nowych inwestorów. 
Potencjał intelektualny oraz etos pracy miejscowej społeczności, tworzą doskonałe warunki dla rozwoju przedsiębiorczości 
i biznesu. Stalowa Wola zachowując pozycję czołowego producenta sprzętu zbrojeniowego i maszyn budowlanych, stała 
się również, ważnym ośrodkiem przetwórstwa metali lekkich, tworzyw sztucznych oraz innych dziedzin gospodarczych. 

Od 1998 roku istnieje u nas podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, gdzie swoje zakłady ulokowa-
ły liczące się w Europie renomowane firmy, które specjalizują się w zaawansowanej technologicznie produkcji. Intensywnie inwestujemy 
w infrastrukturę naukowo-badawczą, umożliwiającą kształcenie specjalistów na potrzeby inwestorów reprezentujących czołowe gałęzie 
przemysłu. Powstał nowocześnie wyposażony Inkubator Technologiczny, który wraz z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Politechniki 
Rzeszowskiej tworzy kompleks, gdzie absolwenci mają idealne warunki do poszukiwania nowatorskich rozwiązań oraz urzeczywistniania 
ambitnych planów. Równolegle realizowany jest szeroko zakrojony program rozbudowy zaplecza lokalowego dla Politechniki Rzeszowskiej 
i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w których aktualnie studiuje ok. 3 tysiące osób. Stalowa Wola była i jest symbolem przemian i taki 
jest wizerunek naszego miasta, otwartego na nowoczesność, naukę, gospodarkę, przedsiębiorczość i biznes. 

SYGNITY S.A. jest czołowym dostawcą 
rozwiązań informatycznych w Polsce. 

Spółka jest notowana na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie (SGN). 
Oferuje rozwiązania własne, uzupełniane 
przez światowe produkty i technologie. 
Świadczy pełen zakres usług od consul-
tingu, poprzez realizację do outsourcingu 
projektów informatycznych dla dużych 
i średnich firm najważniejszych sektorów 
gospodarki oraz instytucji administracji 
publicznej. Więcej informacji na stronie: 
http://www.sygnity.pl.

SYGNITY – INFORMATYCZNA AGENCJA OCHRONY BEZPIECZNIE ZARZĄDZA INFRASTRUKTURĄ I SIECIĄ 

Cena za bezpieczeństwo
Bezpieczny przepływ informacji i skuteczna ochrona zasobów informatycznych przed nasilającą 
się w sieci cyberprzestępczością, zależy od kompleksowych i zaawansowanych technologicznie 
rozwiązań na najwyższym światowym poziomie. Spółka SYGNITY S.A. od 24 lat świadczy takie 
usługi instytucjom administracji publicznej i przedsiębiorcom w sektorach kluczowych dla gospo-
darki. Jest jedną z największych i najdłużej działających spółek informatycznych w Polsce. Zreali-
zowała już ponad 8 tysięcy projektów. 

Technologie cyfrowe zapewniają szyb-
ki przepływ informacji we współczesnym 
świecie i  ułatwiają przedsiębiorstwom, 
organom państwowym i instytucjom, pro-
wadzenie każdej działalności. Jeśli jednak 
zaawansowane rozwiązania trafią w ręce 
osób niepowołanych mogą wywołać od-
wrotny skutek. Każdego dnia dowiaduje-
my się o włamaniach do systemów infor-
matycznych lub innych niebezpiecznych 
próbach ingerowania w infrastrukturę 
sieciową. Utrata poufnych i wrażliwych 
danych lub ważnych informacji bizne-
sowych może narazić użytkowników na 
poważne konsekwencje i duże straty  
finansowe. 

– Większości takich incydentów można 
zapobiec, jeśli w porę  zadba się o bezpie-
czeństwo infrastruktury sieciowej i syste-
mowej – zapewnia Roman Durka (n.z.), wi-
ceprezes zarządu SYGNITY S.A. – Z naszych 
doświadczeń wynika, że największe zainte-
resowanie bezpieczeństwem pojawia się 
dopiero po włamaniach do systemów lub 
infrastruktury. Użytkownicy działają z regu-
ły incydentalnie, a nie profilaktycznie. Do-
tkliwych strat powstałych w wyniku  takich 
zdarzeń, niestety, nie można już cofnąć. 
Trzeba wcześniej pomyśleć o skutecznej 
ochronie. Nasza firma od lat zajmuje się 
tym bardzo profesjonalnie.

SYGNITY S.A. oferuje kompleksowe usłu-
gi informatyczne, specjalistyczne oprogra-
mowanie dla centrów zarządzania strefą 
bezpieczeństwa, tworzy własne aplikacje 
i dostarcza partnerom nowoczesną infra-
strukturę i urządzenia na światowym po-
ziomie. Pracuje na rzecz dużych klientów 
bankowych, ubezpieczeniowych, energe-
tycznych oraz jednostek administracji pań-
stwowej i samorządowej, a także przedsię-
biorców  i instytucji. 

Usługi dostosowane do potrzeb
Najwięksi klienci firmy SYGNITY zazwyczaj 

mają własne komórki do zarządzania sferą 
bezpieczeństwa. Agencja wspiera je na-
rzędziami softwarowymi do wykonywania 
specjalistycznych zadań. Mniejszym oferuje 
natomiast  rozwiązania abonamentowe. 

– Firmy nie muszą wówczas inwesto-
wać w budowanie kosztownego działu 
bezpieczeństwa i zatrudniania wysoko-
płatnych fachowców, bo nie wszystkich 
ich na to stać – przekonuje wiceprezes 
Durka. – My możemy ich w tych skom-
plikowanych zadaniach skutecznie odcią-
żyć. Posiadamy doskonale przygotowa-
nych specjalistów, którzy w ramach usług 
abonamentowych, zapewniają profesjo-
nalną obsługę i ochronę infrastruktury 
oraz sieci informatycznej. 

Taka forma outsourcingu jest najbar-
dziej optymalnym rozwiązaniem, zwłasz-
cza dla niewielkich firm. Zakres usług 
abonamentowych jest szeroki i obejmuje 
monitorowanie infrastruktury sieciowej 
i systemowej, środowisk wirtualnych, stan-
dardowych serwerów aplikacji i baz danych 
oraz systemów komunikacji. Obsługa jest 
zapewniana każdego dnia w roku przez 24 
godziny na dobę, za pośrednictwem plat-
formy programowo –  sprzętowej umiesz-
czonej w sieci klienta. 

– Do naszych zadań należy szybkie 
reagowanie na niepokojące zdarzenia 
rejestrowane przez systemy zabezpie-
czeń – informuje Roman Durka. Incydent 
jest przekazywany do specjalnej komór-
ki wsparcia w SYGNITY, która rozwiązu-
je problem zdalnie lub bezpośrednio 
u klienta. Koszty naszych usług są uzależ-
nione od skali i wielkości przedsięwzięcia. 
Im większy obszar do monitorowania i za-
bezpieczenia, tym ceny są wyższe. 

Cyberatak powoduje nie tylko blokadę 
strony internetowej i kradzież poufnych 
danych. Unieruchamia również systemy 
serwerowe, wyłączając firmę z prowa-
dzenia działalności. To może generować 
bardzo poważne straty.

– Okazuje się, że większość takich in-
cydentów najczęściej powodują sami  

pracownicy – przestrzega wicepre-
zes Durka. – Odpowiedzialni są, aż za 
80 proc. włamań do systemów informa-
tycznych i kradzieży danych. Firmom gro-
zi największe niebezpieczeństwo właśnie 
z ich  strony. Potwierdzają to wszystkie 
raporty. Tylko prawidłowa polityka bez-
pieczeństwa, przyjęta przez pracodaw-
ców, może uchronić firmę od tak niebez-
piecznego  procederu. 

 Takim zagrożeniom skutecznie mogą 
zapobiec usługi informatyczne świadczo-
ne na światowym poziomie przez spółkę 
SYGNITY.

Pakiet dla klientów zarządzających 
bezpieczeństwem

Oferta usług informatycznych dla firm 
posiadających własną komórkę do spraw 
bezpieczeństwa jest jeszcze bogatsza. 
Spółka może w ramach specjalistycz-
nego outsourcingu przejąć ten zakres 
obowiązków i odciążyć personel od bie-
żących spraw operacyjnych. Usługi obej-
mują m.in. administrowanie systemami 
zabezpieczeń, zarządzanie procesami 
wewnętrznymi, które są obwarowane 
wymogami w dziedzinie poufności infor-
macji i ochrony tożsamości użytkowni-
ków systemów. W zakres usług wchodzi 
też planowanie, zarządzanie ryzykiem, 
audytowanie polityk formalnych, wykry-
wanie luk bezpieczeństwa w oprogra-
mowaniu, a także prowadzeniem testów 
penetracyjnych. 

SYGNITY S.A. wykorzystuje bogate 
doświadczenie w poszerzaniu pakietu 
usług klientom, którzy potrzebują stabil-
nego wsparcia kompetencyjnego, a tak-
że cyklicznych konsultacji w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Dostarcza klientom 
innowacyjnych rozwiązań oraz prowa-
dzi specjalistyczne warsztaty i szkolenia, 
podnoszące kwalifikacje pracowników. 

– Dysponujemy najnowszymi rozwiąza-
niami i systemami, które zwiększają skutecz-
ność zarządzania bezpieczeństwem – pod-
sumowuje wiceprezes Roman Durka. 
– W trwającym od lat wyścigu z cyberprze-
stępcami musimy być zawsze o krok przed 
nimi w aplikowaniu nowości, wynikających 
z postępu technologicznego. Systemy są ak-
tualizowane u naszych klientów na bieżąco 
i bardzo rygorystycznie tego przestrzegamy. 
Tylko takie podejście gwarantuje profesjo-
nalną ochronę infrastruktury i zasobów in-
formatycznych. 

Z usług agencji korzysta coraz więcej no-
wych podmiotów, narażonych na cyberprze-
stepcze ataki w sieci informatycznej. Są to 
agencje ubezpieczeniowe, urzędy konsular-
ne, placówki służby zdrowia, firmy teleko-
munikacyjne, konstruktorskie i energetycz-
ne. Rosnące zaufanie do firmy stale umacnia 
jej pozycję w kluczowych sektorach na tym 
niezwykle wrażliwym rynku. (cz)
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