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Zysk większy o 25 proc.

Odważne decyzje

Lider sprzedaży energii elektrycznej dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, Gru-
pa Tauron podsumowała wyniki za 2011 rok. Konsekwentnie realizowana strategia in-
westycyjna dotycząca rozwoju i odbudowy mocy wytwórczych, poprawy efektywności 
oraz integracji aktywów przynosi efekty. 

Od 4 lat szefem Grupy Tauron jest Dariusz Lubera, jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych prezesów w branży energe-
tycznej. Inżynier elektryk z dyplomem krakowskiej Akademii 
Górniczo-Hutniczej z sukcesem zarządza ogromną korpora-
cją, składającą się z kilkudziesięciu spółek.

Grupa Tauron, która zaj-
muje się wydobyciem 
węgla, wytwarzaniem, 

dystrybucją i sprzedażą ener-
gii, odnotowała dwucyfrowy  
wzrost zysku netto w minio-
nym roku. Holding działa na 
obszarze równym niemal jed-
nej piątej powierzchni kraju. 
Zatrudnia ponad 26 tys. osób. 
Energia elektryczna sprzeda-
wana przez Grupę dociera do 
ponad 5,2 mln klientów.  

W skład holdingu wchodzą 
m.in. Tauron Wytwarzanie, 

Tauron Dystrybucja, Tauron 
Sprzedaż, Tauron Obsługa 
Klienta, Południowy Koncern 
Węglowy, Tauron Ciepło, Tauron 
Ekoenergia oraz spółki należą-
ce do Górnośląskiego Zakładu 
Elektroenergetycznego (GZE). 

EBITDA 
Przychody Grupy Tauron 

w 2011 r. wyniosły blisko 
20,8 mld zł i wzrosły o 6,3 proc. 
w stosunku do 2010 r. Zysk ope-
racyjny powiększony o amor-
tyzację (EBITDA) przekroczył 

3 mld zł. W porównaniu z rokiem 
poprzednim wzrósł o prawie 
10 proc.

Ten dobry wynik to efekt m.in.  
wzrostu sprzedaży energii i przy-
chodów z dystrybucji. Grupa odno-
towała znaczący wzrost EBITDA 
w obu tych obszarach o prawie 
240 mln zł i osiągnęła poziom 
ok. 1,6 mld zł. Na szczególną 
uwagę zasługuje uzyskanie do-
datnich rentowności w segmencie 
sprzedaży w IV kwartale 2011 r., 
zarówno na poziomie EBITDA, 
jak i zysku netto. Coraz więk-

Dobre wyniki finansowe Grupy Tauron

Inwestycja goni inwestycję

Nowy blok Elektrowni Łagisza w Będzinie o mocy 460 MW
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Aktywa Grupy Tauron
 Dwie kopalnie węgla 
kamiennego Janina w Libiążu 
i Sobieski w Jaworznie o łącz-
nym wydobyciu 4,5 mln ton, 
 7 elektrowni węglowych 
o mocy 5,4 GW, które produku-
ją 21,3 TWh energii elektrycz-
nej, w tym 0,6 TWh z biomasy
 4 elektrociepłownie o mocy 
3,2 GW
 35 elektrowni wodnych o mocy 
wytwórczej ponad 192 MW
 2 farmy wiatrowe

Najważniejsze wydarzenia 2011 roku
11 marca – podpisanie pakietu umów dotyczących bloku gazowo
-parowego w Elektrowni Stalowa Wola: umowy o funkcjonowaniu 
Elektrociepłowni Stalowa Wola, na dostarczanie paliwa gazowego 
oraz sprzedaż energii,
23 marca – sprzedaż przez Skarb Państwa 11,9 proc. akcji spółki 
– obniżenie udziału Skarbu Państwa do poziomu 30 proc., zwiększe-
nie udziału polskich i międzynarodowych inwestorów fi nansowych,
28 kwietnia – zarząd oraz rada nadzorcza spółki przyjęły „Strategię 
korporacyjną Grupy Tauron na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 
2020”, która jest aktualizacją strategii z 2008 r., 
1 lipca – agencja ratingowa Fitch poinformowała o podtrzymaniu 
ratingu dla spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie 
BBB z perspektywa stabilną, 23 sierpnia – w związku z aktywizacją 
GZE – Fitch podtrzymał rating na niezmienionym poziomie,
20 lipca – wypłata dywidendy w łącznej kwocie 262,9 mln zł, tj. o 0,15 zł 
na jedna akcję,
23 sierpnia – zawarcie z Vattenfall AB przedwstępnej umowy nabycia 
akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego za zgodą UOKiK,
29 września – nabycie 100 proc. udziałów spółki Lipniki wraz z farmą 
wiatrową Lipniki o mocy 30,75 MW,
24 października – podpisanie umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
dotyczącej preferencyjnych pożyczek o łącznej wartości około 510 mln zł. 
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na realizację dwóch projektów 
inwestycyjnych w obszarze wytwarzania,
13 grudnia – nabycie akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenerge-
tycznego.

szy wkład do wyników Grupy 
Tauron będzie miała akwizycja gru-
py GZE, której EBITDA w 2011 r. 
wyniosła 508 mln zł, czyli niemal 
18 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Zysk netto
Dobre wyniki operacyjne 

przełożyły się na wzrost zysku 
netto Grupy Tauron. W 2011 r. 
wyniósł ponad 1,2  mld  zł, tj. 
o 25 proc. więcej niż rok wcześ-
niej, kiedy to spółka miała 
991 mln zł zysku netto. Istot-

ne jest również zmniejszenie 
udziału akcjonariuszy mniejszoś-
ciowych w zysku netto Grupy 
Tauron. Spadł on w ciągu roku 
z 13,4 proc. do około 1,6 proc. 
w 2011 r. 

Realizacja programu 
inwestycyjnego

Grupa Tauron znacząco zwięk-
szyła wartość inwestycji w 2011 r. 
Wyniosły one ponad 2,5 mld zł 
i  były o 56 proc. wyższe niż 
w 2010 r. Większość inwestycji 
(około 88 proc.) prowadzonych 
było w  obszarach dystrybucji 
i wytwarzania. Znaczący wzrost 
CAPEX w obszarze wytwarzania 

wynika przede wszystkim z wej-
ścia w fazę zaawansowanej re-
alizacji inwestycji związanych 
z odbudową mocy 50 MW w ZEC 
Bielsko-Biała i 50 MW zielonej 
energii w Elektrowni Jaworz-
no III oraz pozostałych nakła-
dów, w tym głównie na instalacje 
NOx w Elektrowni Jaworzno III 
i Łaziska oraz instalację spalania 
biomasy w Elektrowni Stalowa 
Wola. W  obszarze dystrybucji 
wzrost wydatków inwestycyj-
nych wynika przede wszyst-
kim ze zwiększenia nakładów 
na modernizację istniejącego 
majątku  sieciowego  oraz na 
budowę nowych przyłączy.  (j.c.)

– Więcej było sukcesów czy 
porażek w ciągu tych minionych 
4 lat?

– Prezesem spółki Tauron Pol-
ska Energia zostałem w marcu 
2008 r., dwa lata po powstaniu 
grupy. To był dopiero początek 
zmian i bardzo intensywny okres. 
Zarząd musiał doprowadzić 
do integracji kluczowych spółek 
i zbudować przejrzystą strukturę 
holdingu. W ciągu zaledwie kilku 
miesięcy opracowaliśmy pierwszą 
strategię i ogłosiliśmy ją jesienią 
2008 r. Dużym osiągnięciem było 
zaangażowanie w prace nad tym 
dokumentem kadr z kluczowych 
spółek Grupy. Szybko rozpoczę-
liśmy realizację wyznaczonych 
wspólnie zadań. Głównym celem, 
który nam wtedy przyświecał, było 

wejście spółki na giełdę. W ciągu 
kilku miesięcy został przygoto-
wany i zrealizowany trudny pro-
jekt i 30 czerwca 2010 r. doszło 
do debiutu giełdowego. 

– Nacisk był położony wtedy 
tylko na przygotowanie spółki 
do debiutu na parkiecie?

– W tym czasie musieliśmy 
pracować ze zdwojoną siłą, aby 
nie tylko przygotować ofertę, 
ale i pokazać naszym przyszłym 
akcjonariuszom, że jesteśmy 
sprawną, dobrze zarządzaną 
Grupą, która ma ambicje, roz-
wija się i realizuje założone cele 
biznesowe. W 2010 r. zintensyfi ko-
waliśmy proces restrukturyzacji 
Grupy. Nadal prowadzimy dzia-
łania porządkujące strukturę 

właścicielską oraz wdrażamy mo-
del biznesowy. Ważnym zadaniem 
stała się także redukcja kosztów 
operacyjnych. W 2011 r. zarząd 
zaktualizował strategię spółki 
do 2020 r. Grupa postanowiła 
m.in. o dywersyfi kacji paliw 
dzięki inwestycjom w bloki ga-
zowe. Praktycznie każdy kolejny 
rok przynosi Tauronowi, obok 
bieżącej działalności i realizacji 
strategicznych celów, kolejne 
duże wyzwania. W minionym 
roku było to, wymagające wcześ-
niejszej wielomiesięcznej pracy, 
nabycie aktywów Górnośląskiego 
Zakładu Elektroenergetycznego 
od Vattenfall AB. 

– Co jest teraz najważniejszym 
wyzwaniem dla Grupy?

– Dobre przeprowadzenie 
kluczowych inwestycji, które 
wzmocnią pozycję rynkową 
Grupy. Wiodąca rola na pol-
skim rynku energii zobowiązuje 
nas do gwarantowania bezpie-
czeństwa dostaw i tworzenia 
warunków do wyboru przez 
naszych klientów atrakcyjnej 
i zróżnicowanej oferty. Wśród 
ponad 5 mln klientów, którym 
sprzedajemy energię, są potężne 
przedsiębiorstwa przemysłowe, 
małe rodzinne fi rmy i gospodar-
stwa domowe. Tauron dostarcza 
energię wielkim aglomeracjom 

miejskim, takim jak Wrocław, 
Katowice czy Kraków, ale także 
małym wioskom w Beskidach 
i Karkonoszach. Naszą ambicją 
jest nie tylko bycie wiarygodnym, 
ale i nowoczesnym i  spełnia-
jącym w pełni oczekiwania na-
szych klientów indywidualnych 
i korporacyjnych podmiotem.

– Na jakim etapie są wasze 
inwestycje?

– W tym roku zakończymy 
budowę nowego kotła do spa-
lania biomasy o mocy 50 MW 
w Elektrowni Jaworzno III oraz 
modernizację podobnego kotła 
o mocy 20 MW w Elektrowni 
Stalowa Wola. W połowie 2013 r. 
oddamy do eksploatacji blok 
ciepłowniczy o mocy 50  MW 
w Bielsku-Białej. Jesteśmy 
w trakcie wyboru wykonawców 
na budowę bloku klasy 900 MW 
w Jaworznie i kogeneracyjne-
go w Elektrociepłowni Tychy, 
gdzie trwa też przebudowa kotła 
fl uidalnego do spalania bioma-
sy. Zaawansowane są również 
prace przygotowawcze związane 
z budową jednostki gazowej 
w  Elektrowni Stalowa Wola. 
Chcielibyśmy, by wykonawca jak 
najszybciej wszedł na plac budo-
wy, żeby zgodnie z harmonogra-
mem inwestycja była oddana do 

eksploatacji w pierwszej połowie 
2015 r., podobnie jak blok koge-
neracyjny w Elektrociepłowni 
Tychy. Trwa postępowanie prze-
targowe na wybór wykonawcy 
bloku gazowego o mocy 135 MW 
w Elektrociepłowni Katowice. 
Ostatni i zarazem największy 
projekt gazowy to budowa bloku 
o mocy 850 MW w Elektrowni 
Blachownia. Od kilku miesię-
cy czekamy na zgodę Komisji 
Europejskiej na powołanie 
spółki celowej z KGHM. Mamy 
nadzieję, na szybkie jej wydanie. 
Dwie kolejne inwestycje to far-
my wiatrowe Wicko i Marszewo. 
Na budowę farmy wiatrowej 
w Marszewie przetarg już został 
rozstrzygnięty, docelowo będzie 
tam obiekt o mocy 100 MW. Jeśli 
chodzi o Wicko, to trwają prace 
związane z wyborem wykonawcy. 
Nastawiamy się także na roz-
wój i modernizację elektrowni 
wodnych. Dywersyfi kujemy na-
sze źródła wytwarzana i dzięki 
nowoczesnym technologiom 
nie tylko ograniczamy emisje 
towarzyszące spalaniu węgla, ale 
coraz intensywniej wchodzimy 
w produkcję czystej, przyjaznej 
dla środowiska energii elektrycz-
nej i cieplnej.  

Rozmawiała 
Jolanta Czudak

Dariusz Lubera, 
prezes Tauron Polska Energia
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Elektrownia Wodna w Pilchowicach Maszynownia bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza



Po 16 miesiącach od przyjęcia przez Departament Polityki Zbrojeniowej  MON założeń 
do programu Tytan, prototyp zaawansowanego technologicznie uzbrojenia i umundu-
rowania żołnierza XXI wieku jest już gotowy. Przed kilkoma dniami Bumar Żołnierz S.A. 
lider konsorcjum złożonego z 13 firm, zaprezentował efekty prowadzonych prac nad tym 
projektem. Brak zlecenia Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację kolejnego etapu 
utrudnia kontynuowanie wspólnego przedsięwzięcia.  

Główny Program Tytan
Konsorcjum czeka na zlecenie
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Ryszard Kardasz, prezes Bumar 
Żołnierz S.A.

– Koncepcję zaawansowa-
nego technologicznie sytemu 
uzbrojenia i umundurowania 
żołnierzy wraz z propozycja za-
łożeń do programu Tytan i ana-
lizą techniczno-ekonomiczną 
złożyliśmy w Departamencie 
Polityki Zbrojeniowej MON 
w listopadzie 2010 roku – przy-
pomina dr inż. Ryszard Kar-
dasz prezes Bumar Żołnierz 
S.A.(dawnego Przemysłowe-
go Centrum Optyki S.A.) od 
8 lat. – W połowie 2011 roku 
konsorcjum spodziewało się 
otrzymania zlecenia na wy-
konanie prac prototypowych. 
W związku z przedłużającą się 
procedurą w Inspektoracie 
Uzbrojenia, przed kilka mie-
siącami sami przystąpiliśmy 
do ich wykonania. 

Prototyp umundurowania 
i wyposażenia jest gotowy, 
dlatego Bumar Żołnierza S.A. 
zaprezentował go pod koniec 
marca, zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami. Jak tylko 
lider konsorcjum dostanie zle-
cenie z Ministerstwa Obrony 
Narodowej wszyscy partnerzy 
rozpoczną produkcję seryjną 
tego uzbrojenia i umunduro-
wania wraz z wyposażeniem. 

– Uzyskałem zapewnienie 
od Pana Marcina Idzika, pod-
sekretarza stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej, który 
uczestniczył w tym pokazie 
22 marca, że zlecenie otrzy-
mamy już wkrótce – dodaje 
prezes Ryszard Kardasz.

       
Partnerzy programu Tytan

Konsorcjum tworzą państwo-
wi i prywatni producenci  za-
awansowanego technologiczne-
go  sprzętu, którego poziom nie 
odbiega od światowej czołówki. 
Partnerów jest 13 razem z Woj-
skową Akademią Techniczną. 
W skład konsorcjum wchodzą 
wszystkie fi rmy z Grupy Ka-
pitałowej Bumar Żołnierz.:  
Przemysłowe Centrum Opty-
ki, (które pod koniec września 
2011 roku w związku z konsoli-
dacją Grupy Kapitałowej Bumar 
Żołnierz zmieniło nazwę na 
Bumar Żołnierz S.A. i stało się 
spółką wiodącą Grupy), a po-
nadto Fabryka Broni „Łucznik” 
– Radom Sp. z o.o., Przedsię-

biorstwo Sprzętu Ochronnego 
„MASKPOL” S.A., Zakłady Me-
chaniczne „Tarnów” S.A. oraz 
Ośrodek Badawczo-Rozwojo-
wy Sprzętu Mechanicznego 
sp. z o.o. również z Tarnowa. 

– Przystępując do programu 
Tytan, wyodrębniliśmy 4 pod-
stawowe obszary działania  
– wyjaśnia Ryszard Kardasz. 
– Pierwszy to rozpoznanie 
i obserwacje, drugi – uzbro-
jenie, trzeci – ochrona osobista 
i czwarty to elektroniczna in-
tegracja całego systemu. W te 
działania zaangażowane były 
spółki z Grupy Kapitałowej 
Bumar Żołnierz S.A. oraz  inne 
fi rmy z poza Grupy. Wszyscy 
partnerzy doskonale wywiązali 
się ze swoich zadań.

Liderem w pierwszej Gru-
pie było dawne Przemysłowe 
Centrum Optyki S.A. – obecnie 
Bumar Żołnierz S.A., produ-
cent wyrobów optoelektro-
nicznych, przyrządów obser-
wacyjnych i  celowniczych, 
wykorzystujących technikę 
laserową, termowizyjną 
i  noktowizyjną, przeznaczo-
nych dla wojska oraz innych 
służb mundurowych.

Drugi obszar, to uzbro-
jenie. Tutaj w konsorcjum 
były 3 fi rmy; Fabryka Broni 
w Radomiu, Zakłady Mecha-
niczne „Tarnów” i Ośrodek 

Badawczo Rozwojowy Sprzę-
tu Mechanicznego (OBRSM). 
Wiodącą rolę pełnił w niej 
OBRSM, który specjalizuje się 
w konstruowaniu i budowie 
m.in. zestawów artyleryjsko-
rakietowych bliskiego zasięgu, 
broni strzeleckiej, systemów 
zasilania armat  i karabinów 
maszynowych oraz napędów 
sterowania. Trwają teraz pra-
ce nad połączeniem ośrodka 
z  Zakładami Mechanicznymi 
„Tarnów” w jedną fi rmą. Na-
stąpi to już w czerwcu br.  

Trzecim obszarem  działania 
w tym projekcie była ochrona 
osobista. Tutaj liderem było 
Przedsiębiorstwo Sprzętu 
Ochronnego „MASKPOL” S.A., 
ceniony producent sprzętu 
ochronnego m.in. przed bronią 
masowego rażenia i toksyczny-
mi środkami przemysłowymi, 
w tym masek gazowych oraz 
hełmów i kamizelek kulood-
pornych. 

Integracją całego systemu 
zajęła się prywatna fi rma WB 
Electronics S.A. 

Sensory i inne elektroniczne 
urządzenia

Bezpieczeństwo żołnierza na 
polu walki, jego ochrona przed 
kulami, skażeniem i promie-
niowaniem laserowym było 

podstawą do zaprojektowania 
uniformu i uzbrojenia w  modu-
łowe karabiny, automatyczne 
granatniki i przenośne wyrzut-
nie przeciwlotnicze. Wśród 
podstawowych elementów 
wyposażenia wojownika jest 
kamizelka kuloodporna i hełm 
z zamontowanymi sensorami; 
noktowizyjnym, laserowym 
i  termowizyjnym, który po-
zwala dobrze widzieć w nocy. 

W ten system wmonto-
wana jest także minikame-
ra przeznaczona do obser-
wacji terenu, nagrywania 
i monitorowania pola walki. 
W żołnierski uniform i osłony 
batalistyczne, które same do-
stosowują barwę do otoczenia, 
wbudowano anteny radiostacji 
i łącza osobistego komputera, 
a  także czujniki monitoru-
jące podstawowe czynności 
organizmu. Na hełmie oprócz 
noktowizora i minikamer ob-
serwacyjnych, znajdują się też 
detektory ostrzegające przed 
namierzaniem wroga, a także 
elementy świetlnego systemu 
zdalnej identyfi kacji „swój-
obcy”. 

Mundur jest tak zaprojek-
towany, aby nie był widocz-
ny w nocy i nie tracił swoich 
właściwości po upraniu czy 
przemoczeniu. 

– Takie wyposażenie żołnie-
rza XXI wieku waży łącznie 
ok. 30 kg. – informuje prezes 
Ryszard Kardasz. – Zależy nam 
żeby umundurowanie waży-
ło jak najmniej. Sensory są  
równomiernie rozłożone więc 
żołnierze nie odczuwają tego 
ciężaru, jednak wciąż pracuje-
my nad miniaturyzacją tych 
urządzeń. Oddzielnym skom-
plikowanym zagadnieniem 
jest zasilanie, gdyż baterie 
nie są  lekkim elementem 
tego systemu. 

Wiele elementów indywi-
dualnego uzbrojenia żołnierza 
XXI wieku, jak noktowizory 
i termowizyjny sprzęt rozpo-
znania i obserwacji, celowni-
ki, laserowe dalmierze już 
wcześniej zostały wdrożone  
i są produkowane seryjnie. 

Wersje do modyfi kacji
W czasie dokonanej 22 marca 

br. prezentacji żołnierze zade-
monstrowali pierwszą wersję 
uzbrojenia i umundurowania 
żołnierza przyszłości. Wraz 
z niezwykle szybkim rozwojem 
techniki i wprowadzaniem co-
raz bardziej odpornych i wy-
trzymałych materiałów będą 
robione kolejne modyfi kacje. 

– Współpracujemy z Insty-
tutem Technologii Materiałów 
Elektronicznych, który potrafi  
produkować grafen,  zbudowany 
z pojedynczej warstwy atomów 
węgla – kontynuuje prezes Ry-
szard Kardasz. – Ten materiał 
ma wspaniałe właściwości 
m.in. przejrzystość, znakomi-
te przewodnictwo ciepła, jest 
lekki i odporny na ścieranie. 
Może spowodować prawdziwą 
rewolucję w elektronice. Bę-
dziemy chcieli to wykorzystać 
w modyfi kowaniu kolejnych 
wersji umundurowania oraz 
uzbrojenia polskiej armii.  Na 
razie zaprezentowana została 
wersja Tytana A, ale przed nami 
jest jeszcze cały alfabet. 

Polskie fi rmy zbrojeniowe 
stawiają mocno na innowacje, 
aby coraz skuteczniej konku-
rować ze światową czołówką. 
W tych wszystkich działaniach 
najważniejsze jest jednak bez-
pieczeństwo polskiego żołnierza.

– Wprowadzamy sporo inno-
wacji, ale działamy w branży, 
w której podobnie jak na rynku 
komputerowym,  nowoczesne 
rozwiązania bardzo szybko się 

starzeją. Dlatego w pięciolet-
niej strategii, którą właśnie 
opracowujemy, zakładamy, że 
co roku będziemy wydawać 
około 30 mln zł na inwestycje 
w nowe technologie – pod-
sumowuje Ryszard Kardasz. 
– Aby nasza Grupa Kapitało-
wa Bumar Żołnierz mogła się 
dynamicznie rozwijać, polska 
armia musi zamawiać krajowe 
produkty. Jeśli Wojsko Polskie 
nie zakupi naszego sprzętu, 
trudno do niego przekonać 
zagranicznych kontrahentów.

Grupa Bumar Żołnierz, za-
trudniająca ponad 2 tys. pracow-
ników, osiągnęła w 2011 roku 
przychody sięgające 400 mln zł. 
Obroty Bumar Żołnierz S.A, 
który swój sprzęt sprzedaje 
ze znakiem towarowym Prze-
mysłowego Centrum Optyki 
wyniosły prawie 200 mln zł, 
w tym zysk netto przekroczył 
20 mln zł. Te środki inwesto-
wane są w dalszy rozwój fi rmy 
i zakup coraz bardziej zaawan-
sowanych technologicznie li-
nii produkcyjnych. Na terenie 
estetycznie zaprojektowanej 
i nowoczesnej siedziby Bumar 
Żołnierz S.A. oddanej przed 
trzema laty do użytku obec-
nie realizowana jest kolejna 
inwestycja – budynek biurowo
-magazynowy.

Pokaz pierwszej wersji 
umundurowania i uzbrojenia 

Polskie armii w siedzibie 
Bumar Żołnierz S.A.

Członkowie Konsorcjum 
1. Bumar Sp. z o.o.
2. Bumar Żołnierz S.A.
3.  Fabryka Broni „ŁUCZNIK”

– Radom Sp. z o.o.
4.  Przedsiębiorstwo Sprzętu 

Ochronnego „MASKPOL” S.A.
5.  Ośrodek Badawczo 

– Rozwojowy Sprzętu 
Mechanicznego Sp. z o.o.

6. Bumar Elektronika S.A.
7.  Zakłady Metalowe 

MESKO S.A.
8.  Zakłady Metalowe 

„DEZAMET” S.A.
9.  WB Electronics Ożarów 

Mazowiecki
10.  Wojskowa Akademia 

Techniczna
11.  Wojskowy Instytut 

Medycyny Lotniczej
12.  Wojskowy Instytut Higieny 

i Epidemiologii
13. Radmor S.A.

Siedziba Bumar Żołnierz S.A.



Wejście spółki na giełdę 
pozwoli na pozyskanie 
dodatkowego kapitału 

na rozszerzenie działalności 
przede wszystkim na rynkach  
zagranicznych. 

– Efekty naszych działań zna-
ne są nie tylko w Polsce, ale 
także w krajach bałkańskich 
– zapewnia Aleksander Dżoga, 
prezes ECM Group Polska S.A. 
– Integracją europejską będą 
wkrótce objęte kolejne państwa, 
którym brakuje doświadczeń 
w realizacji inwestycji dofinan-
sowanych z funduszy unijnych. 
Chcemy z nimi współpracować 
i pomóc im w dobrym zarządza-
niu projektami. 

Spółka intensywnie działa na 
rynkach zagranicznych budu-
jąc zaplecze w postaci globalnej 
struktury holdingowej oraz pozy-
skując do współpracy partnerów 
lokalnych w takich krajach jak 
Chorwacja, Bośnia i Hercegowi-
na, Serbia, Macedonia, Albania, 
Bułgaria, Rumunia, Mołda-
wia, Gruzja, Austria, Słowenia 
i Niemcy. Uczestniczy w wielu 
postępowaniach przetargowych 
na świadczenie usług w ramach 
pomocy technicznej i zarządzania 
projektami. To ją kwalifikuje do 
kolejnych etapów postępowań, 
co oznacza, że walory techniczne 
wszystkich ofert są wystarczające, 
aby konkurować z koncernami 

międzynarodowymi m. in. ze 
Stanów Zjednoczonych, Euro-
py, a nawet Azji. 

– Właśnie otrzymaliśmy bar-
dzo obiecującą informację, że 
spośród 41 podmiotów ubiega-
jących się o kontrakt na pomoc 
techniczną dla agencji wdraża-
jącej projekty z zakresu budowy 
autostrad w Bośni i Hercegowi-
nie, do II etapu zakwalifikowano 
6, w  tym ECM Group Polska 
S.A. – mówi z dumą Aleksander  
Dżoga, prezes. – Jesteśmy jedyną 
polską firmą, która uczestniczy 
w procedurach przetargowych 
poza krajem na tego rodzaju 
usługi. Mamy dużą satysfakcję, 
ponieważ to potwierdza naszą po-
zycję lidera na krajowym rynku 
usług inżyniersko- konsultingo-
wych, nawet wśród wykonawców 
o światowym poziomie. W ostat-
nich dniach zakwalifikowaliśmy 
się także do ostatniego, decy-
dującego etapu postępowania 
na wybór Inżyniera Kontraktu 
dla projektu skanalizowania 
chorwackiej wyspy Krk.

Nadzór inżynierski
Firma z polskim kapitałem, 

w ciągu 10 lat funkcjonowania, 
pełniła nadzór inżynierski nad 
wykonaniem około 300 projek-
tów inwestycyjnych. Większość 
dofinansowana była ze środków 
unijnych. Obecnie zaangażowana 

jest w równoczesną realizację 
prawie 100  kontraktów,  któ-
rych łączna wartość znacznie 
przekracza 20 mld zł. 

– Na 100 dni przed Mistrzo-
stwami Europy w Piłce Nożnej 
EURO 2012 zakończyliśmy nad-
zorowaną przez nas budowę no-
wego terminala lotniczego we 
Wrocławiu o pow. 40 tys. m2 
i kubaturze ponad 330 tys. m3 
– informuje dr inż. Piotr Pazdan. 
– Obiekt przygotowany do obsługi 
ponad 3 mln pasażerów rocznie, 
wyposażony jest w najnowsze 
urządzenia zapewniające kom-
fort i bezpieczeństwo podróżnych 
na lotnisku. Są tam restaura-
cje, ambulatoria, magazyny 
broni dla służ ochrony lotniska 
i służby celnej, wydzielone strefy 
dostępu, powierzchnie biurowe, 

rekreacyjne, kaplica oraz wiele 
obiektów technicznych i techno-
logicznych terminala. Kontrakt 
był bardzo skomplikowany, bo 
jest to „miasto w pigułce”, a do 
tego doszły problemy z wykona-
niem fundamentów pod budowę 
terminala. Powodem były nie-
zwykle trudne warunki grunto-
we w dawnej pradolinie Odry. 
Współpraca z prof. Maciejem 
Kumorem z Politechniki Gdań-
skiej przyniosła bardzo dobry 
rezultat i w ciągu dwóch lat cała 
inwestycja została wykonana.  

Rozbudowę i modernizację 
podobnego obiektu firma ECM 
Group Polska nadzoruje również 
w Porcie Lotniczym Ławica w Po-
znaniu. Po zakończeniu inwesty-
cji nowoczesny terminal będzie 
obsługiwał również ok. 3 mln. 
pasażerów rocznie. Dodatkowo 
działa jako Inżynier Kontraktu 
przy rozbudowie płaszczyzn oraz 
budowie hangarów dla lotniska 
Jasionka w Rzeszowie.

– Wszystko przebiega bardzo 
sprawnie, bo korzystamy już 
z naszych doświadczeń z Wroc-
ławia – dodaje Piotr Pazdan. 
– Do każdej inwestycji przygoto-
wujemy się niezwykle solidnie, 
ale bez wątpienia nadzór nad 
modernizacją i rozbudową części 
ściekowej i osadowej warszaw-
skiej oczyszczalni Czajka był dla 
nas szczególnym wyzwaniem. 
Wkrótce zakończą się już roz-
ruchy technologiczne i jedna 

ECM Group Polska S.A. od 10 lat z sukcesem zarządza inwestycjami w zakresie rozwoju 
infrastruktury, które obejmują: komunikację (drogi, lotniska), energetykę, gospodarkę 
wodno-ściekową i komunalną, jak również obiekty użyteczności publicznej w zakresie 
m.in. oświaty, ochrony zdrowia, wypoczynku oraz uczelnie wyższe, muzea, hale sporto-
we, pływalnie i inne. O silnej pozycji spółki, która przygotowuje się do debiutu giełdo-
wego decyduje profesjonalizm i jakość zintegrowanych usług zarządzania projektami.

Gmina Kozienice jako jedna z pierwszych w Polsce już 
wkrótce spełni wszystkie wymagania Krajowego Progra-
mu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji 
do 15 000 równoważnej liczy mieszkańców (RLM) oraz eu-
ropejskie standardy. Dobiega końca realizacja projektu 
,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Kozienice”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środowisko.

Konkurują z najlepszymi

Finał projektu 

Najwyższy poziom świadczonych usług   

Kozienickie inwestycje wodno-kanalizacyjne

z największych europejskich 
oczyszczalni zostanie oficjal-
nie otwarta. Cieszymy się, że 
wspólnie z MPWiK w m.st. War-
szawie S.A., przy współudziale 
finansowym Unii Europejskiej, 
realizujemy strategiczny dla sto-
licy projekt pn.; „Zaopatrzenie 
w wodę i oczyszczanie ścieków 
w Warszawie”. Jest to najwięk-
sze w Europie przedsięwzięcie 
z zakresu ochrony środowiska 
współfinansowane ze środków 
Funduszu Spójności.

Spółka działa również w sek-
torze drogowym. Zarządza teraz 
budową autostrady A4 na od-
cinku od Tarnowa do Rzeszowa. 
Jest to jedyny obecnie odcinek 
nowobudowanej autostrady, na 
którym nie wystąpiły pęknięcia. 
Wdrażane  procedury kontroli 
jakości w ścisłej współpracy z za-
mawiającym są najważniejszym 
elementem w procesie zarządza-
nia. Dostarczenie projektu na 
czas i w zakładanym budżecie 
są oczywiście nie mniej istotne, 
jednak to jakość nowobudowanej 
infrastruktury jest najważniej-
sza, żeby mogła być przez wiele 
lat eksploatowana. 

Dynamiczny rozwój spółki nie 
byłby możliwy bez współpracy 
z grupą prawie 1000 inżynierów, 
ekonomistów i prawników. Wie-
dza, doświadczenie oraz dobra 
znajomość europejskich i krajo-
wych procedur jest bez wątpie-
nia największym atutem ECM 
Group Polska S.A.

Racjonalne zarządzanie
Firmy wodociągowe po rozbu-

dowie i modernizacji infrastruk-
tury dysponują najnowocześniej-
szymi technologiami produkcji 
i zaopatrzenia w wodę oraz od-
bioru i oczyszczania ścieków. 
Z czasem jednak te urządzenia 
się zestarzeją i trzeba będzie je 
wymienić. To spowoduje bardzo 
duże obciążenie finansowe dla 
tych przedsiębiorstw. 

– Koszty realizowanych obec-
nie inwestycji Unia Europejska 

pokrywa od 50 nawet do 85 proc. 
– zauważa dyrektor Piotr Paz-
dan. – W przyszłości podobne 
pieniądze firmy wodociągowe 
będą musiały same przeznaczyć 
na odnowienie swojego majątku, 
dlatego już teraz trzeba myśleć 
o skutecznym i efektywnym za-
rządzaniu. Racjonalne i oszczędne 
gospodarowanie środkami jest 
w tej sytuacji niezbędne. W tych 
warunkach najlepszym przykła-
dem i ścieżką jak budować odpo-
wiednią strategię jest specyfika-
cja PAS 55-, opracowana przez 
British Standard Institute (BSI), 
we współpracy, między innymi 
ze Scottish Water.

Dzięki wieloletniemu do-
świadczeniu w optymalizacji 
kosztów, ryzyka i efektywności 
w ramach zarządzania majątkiem 
eksperci Scottish Water w latach 
2006 – 2010 obniżyli już koszty 
funkcjonowania swojego przed-
siębiorstwa o 40 proc. Warunki 
w jakich działa spółka Scottish 
Water są pod wieloma względami 
odmienne od polskich realiów, 
ale zasady zarządzania mająt-
kiem trwałym i korzyści płynące 
z konsekwentnego wdrażania 
procesów optymalizacji są takie 
same. Podstawą działania jest 
wiedza i doświadczenie inżynier-
skie poparte analizą statystyczną, 
co przy dużej ilości danych ge-
nerowanych przez nowoczesne 
systemy wodociągowe i kanaliza-
cyjne jest kwestią inteligentnego 
przetwarzania danych.

ECM Group Polska S.A 
podpisze 30 marca br. na za-
mku w Brzegu umowę z firmą  
Scottish Water na wyłączność 
we wdrażaniu tej metodologii, 
która w 2014 roku stanie się, 
zgodnie z zapowiedziami BSI, 
normą ISO 55000.  (jc)

Fot. M.Szpak 

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Nowy Terminal Portu Lotniczego we Wrocławiu im. Mikołaja Kopernika, którego budowę nadzorowała ECM Group Polska S.A.

G3LIDERZY INNOWACYJNOŚCI

Ostatnie prace wykończenio-
we trwają tylko na terenie  
oczyszczalni ścieków. Pozo-

stałe inwestycje, objęte projektem 
zostały już całkowicie wykonane. 

Do eksploatacji oddawano je 
bezpośrednio po zakończeniu 
robót budowlano-montażowych w 
kolejnych zadaniach.  Najpierw 
słoneczną suszarnię osadów 

ściekowych, potem poszczegól-
ne odcinki sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, nową 
stację uzdatniania 
wody w Janowie 
oraz gruntownie 
zmodernizowane 
stacje w Stanisławi-
cach i  Łuczynowie. 
Zakupiono też spe-
cjalistyczny pojazd 
do obsługi sieci ka-
nalizacji sanitarnej. 

– Rozbudowa i mo-
dernizacja mecha-
niczno-biologicznej 
oczyszczalni ście-
ków w Kozienicach 
jest największym kontraktem 
w projekcie dofinansowanym 
z Funduszu Spójności – mówi 

Robert Wojcieszek, prezes za-
rządu Kozienickiej Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. realizującej 
projekt ,,Zapewnienie prawidło-
wej gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Kozienice”. 
– Budowa i modernizacja obiek-
tów m.in. reaktorów biologicz-
nych, budynku krat, osadni-

ków, piaskowników 
i przepompowni 
w znacznym stopniu 
wpłynęła na uno-
wocześnienie linii 
technologicznych do 
oczyszczania ścieków 
i usuwania związ-
ków biogennych. Na-
kłady poniesione na 
jej rozbudowę i mo-
dernizację komu-
nalnej oczyszczalni 
ścieków wyniosły 
około 14 mln zł. Po 
całkowitym zakoń-

czeniu prac kozienicka oczysz-
czalnia spełnieni wszystkie euro-
pejskie wymagania i standardy.

W ramach projektu wybudo-
wano ponad 54 km sieci wodocią-
gowej i prawie 49 km kanalizacji 
sanitarnej na terenie Opatkowic, 
Majdan, Holendrów Piotrkow-
skich, Holendrów Kozienickich, 
Kuźm, Piotrkowic, Holendrów 
Kuźmińskich i Psar.  Z dostawy 
wody i odbioru ścieków skorzy-
stało dzięki tym inwestycjom 
około 700 gospodarstw domo-
wych z tego obszaru.

– Rozbudowa i modernizacja 
ujęć wód podziemnych i stacji 
uzdatniania wody w Janowie, 
Stanisławicach i Łuczynowie, 
w połączeniu z pracami na  

pozostałych, wcześniej zmoder-
nizowanych, stacjach Słoneczna 
i Rodzinna znacznie poprawiła 
jakość i smak wody dostarczanej 
mieszkańcom gminy – podkre-
śla prezes Robert Wojcieszek. 
– Jesteśmy z tego wyjątkowo 
dumni. Te inwestycje zrealizowa-
liśmy według technologii firmy 
Krevox, 

Kozienicka Gospodarka Ko-
munalna będzie świętować za-
kończenie projektu, którego 
łączny koszt wyniósł ponad 
40 mln złotych w drugiej po-
łowie 2012 r.  

Jolanta Czudak

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

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko

Robert Wojcieszek, 
prezes zarządu  
Kozienickiej Gospo-
darki Komunalnej  
Sp. z o.o.

Wnętrze hali odprawy pasażerów

Ogólny widok  
Oczyszczalni Ścieków  
w Kozienicach




