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Przyszedł czas na Rzeszów 

Inwestycje na miarę potrzeb

Udany eksperyment

Rozmach inwestycyjny stolicy innowacji budzi coraz większy podziw. Rzeszów dzielnie 
broni tego tytułu. Światowe trendy dominują w architekturze, układzie komunikacyjnym, 
zagospodarowaniu przestrzeni, estetyce otoczenia i poprawie standardu życia. Otwarty 
przed kilkoma dniami w obecności wicemarszałka Sejmu, przedstawicieli rządu, władz 
województwa podkarpackiego i prezydenta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca, nowoczesny 
terminal na międzynarodowym lotnisku w Jasionce, to kolejny wielki skok cywilizacyjny 
dla miasta. 

Większość zadań realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Kępno” została już  zakończona. Zaawansowanie prac budowlanych 
przekroczyło 60 proc. Przed kilkoma miesiącami dostęp do sieci sanitarnej uzyskali mieszkańcy 
Mianowic, Olszowy i Świby. Rok wcześniej zmodernizowano stacje uzdatniania wody w Kępnie 
i Grębaninie. O sprawnej realizacji wielomilionowego przedsięwzięcia rozmawiamy z Mirosła-
wem Grygierem, prezesem Wodociągów Kępińskich, który od 13 lat kieruje spółką.

Zapewnienie równowagi między efektywnością finansową 
i jakością świadczonych usług w sektorze wodno-ścieko-
wym oraz optymalizacja procesów zarządzania wszystkimi 
składnikami majątku trwałego – to najważniejsze korzyści 
z wprowadzenia specyfikacji PAS 55 w przedsiębiorstwach 
wodociągowych.  

– Spodziewał się pan tego 
sukcesu?

– Marzyłem o tym od dziesię-
ciu lat, kiedy po raz pierwszy 
zobaczyłem makietę rzeszow-
skiego lotniska wraz z termi-
nalem. Pokazał mi ją ówczes-
ny dyrektor Portu Lotniczego 
w Jasionce, Stanisław Drozd. 
Byłem pod wielkim wrażeniem. 
Podejmowane przez niego de-
cyzje i później przez samorząd 
województwa, który przejął lotni-
sko w 2003 roku są źródłem tego 
sukcesu. Pomogła też życzliwość 
wielu innych osób. Lista jest 
zbyt długa, żebym mógł wszyst-
kich wymienić, ale wspomnę 
tylko niektórych parlamenta-
rzystów Mieczysława Jedonia, 
Józefa Górnego, Mieczysława 
Janowskiego, Andrzeja Szlachtę, 
a także obecnego wicemarszałka 
Sejmu Cezarego Grabarczyka. 
Duży wkład wniósł też wicemi-
nister finansów Wiesław Cie-

– Diamenty Forbesa, Gazele 
Biznesu oraz inne prestiżowe 
nagrody potwierdzają  efektyw-
ność działania spółki. Ułatwia 
to zarządzanie projektem?

– To ogromna satysfakcja dla 
mnie i całego zespołu pracowni-
ków Wodociągów Kępińskich, że 
nasz  wysiłek włożony w rozwój 

sielski oraz inni przedstawiciele 
rządu. Mógłbym jeszcze długo 
wymieniać osoby, którym ten 
sukces zawdzięczamy, w tym 
przede wszystkim projektantów 
i wykonawców, którzy wybudo-
wali ten piękny obiekt w ciągu 

infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej na terenie gminy Kępno 
i Baranów był już kilkakrotnie 
nagrodzony przez ekspertów 
i analityków biznesowych. O wy-
sokiej pozycji w ogólnopolskich 
rankingach decydują nie tylko 
dobre wyniki finansowe, ale także 
dwukrotny wzrost majątku spółki, 

zaledwie 15 miesięcy. Wszystko 
zależy od ludzi, ich pomysłów, 
determinacji i dobrej współpra-
cy. Nam to się udaje, dlatego 
mamy teraz jeden z najnowocześ-
niejszych terminali lotniczych 
w Polsce. To jest duma regionu 
i miasta. Terminal kosztował 
ponad 102 mln zł, w  tym po-
nad 37 mln zł stanowiło unij-
ne dofinansowanie z programu 
Infrastruktura i Środowisko.

– Podkarpacie jest krajowym 
liderem w sięganiu po unijne 
pieniądze. Jaki jest koszt in-
westycji obecnie realizowanych 
w Rzeszowie? 

– Około półtora miliarda, 
a rocznie na inwestycje wydaje-
my ponad 400 mln zł. Jeszcze nie 
tak dawno cały budżet miasta 
wynosił zaledwie 370 mln, teraz 
przekracza miliard 150 mln zł. 

dzięki znacznej rozbudowie sieci 
kanalizacyjnej i stacji uzdatniania 
wody. Bez unijnego wsparcia nie 
bylibyśmy w stanie tego zrobić 
w tak krótkim czasie. W kwietniu 
2010 roku podpisaliśmy umowę 
z Wojewódzkim Funduszem 

Stolica innowacji  w czołówce polskich metropolii  

Rozwój infrastruktury w gminach Kępno i Baranów

Międzynarodowa konferencja w Brzegu

RZESZÓW. Terminal na Międzynarodowym Lotnisku w Jasionce

Dr inż. Piotr Pazdan, dyrektor ECM Group Polska S.A.:

Długo szukaliśmy partnera poza granicami kraju, którego metody zarządzania majątkiem trwałym 
można z powodzeniem wprowadzić w polskich przedsiębiorstwach wodociągowych. Decydowały 

przede wszystkim podobieństwa w rozwoju infrastruktury, dofinansowanej przez Unię Europejską oraz 
model wdrożenia dobrych praktyk w przedsiębiorstwie przy udziale własnego zespołu, który w naszych 
realiach z powodzeniem mogą budować pracownicy Jednostek Realizujących Projekt (JRP). Dotacje 
są dobrodziejstwem, ale powodują też określone konsekwencje. Przedsiębiorstwa, których majątek 
wzrósł kilkakrotnie stoją teraz przed poważnymi wyzwaniami. Rosną koszty operacyjne, amortyzacja 
i czynsze dzierżawne. To przekłada się z kolei na koszty produkcji wody i oczyszczania ścieków. W wielu 
regionach opłaty za te usługi sięgają już 4 proc. rozporządzalnego dochodu w gospodarstwach do-
mowych. Spada więc popyt na te usługi. To powoduje problemy z eksploatacją sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, pomimo bardzo nowoczesnych urządzeń. Tym negatywnym zjawiskom trzeba szybko 
zaradzić. PAS 55 daje gotowe rozwiązania, dlatego staramy się tę metodę w Polsce upowszechnić. 
Optymalne zarządzanie majątkiem to korzyść dla firm i wszystkich użytkowników. 

Potwierdzają to efekty 
zaprezentowane przez 
spółkę Scottish Water oraz 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Brzegu, podczas 
międzynarodowej konferencji, 
zorganizowanej w tym mieście 
z inicjatywy firmy ECM Group 
Polska S.A. 

– Model efektywnego zarzą-
dzania przedsiębiorstwem wodo-
ciągowym, wypracowany przez 
naszą spółkę przy współpracy 
z Asset Management Institute 

jest uniwersalny – zapewniał in-
żynier Tony Newell, szef działu 
zarządzania majątkiem trwałym 
w Scottish Water. – Z powodze-
niem może być wykorzystywany 
przez polskie firmy wodociągowe. 
Zarządzanie aktywami wymaga 
niezwykle przemyślanej strategii, 
która musi uwzględniać wszyst-
kie aspekty działania firmy oraz 
zmiany zachodzące w jej otoczeniu 
dotyczące m.in. polityki finan-
sowej, klimatycznej, nowych 
regulacji prawnych i rosnących 

wymagań społecznych. W przy-
szłości te wszystkie czynniki będą 
w istotny sposób oddziaływać na 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 
dlatego nie można ich pominąć 
w planowaniu  działalności bi-
znesowej. 

Takie podejście zapewnia 
Scottish Water efektywne wy-
datkowanie środków na bieżące 
działania firmy i na prognozowane 
inwestycje związane np. z odtwa-
rzaniem wyeksploatowanych już 
urządzeń. To gwarantuje wysoką 
jakość usług i zachowanie stan-
dardów zaopatrzenia w wodę 
i oczyszczania ścieków na nie-
zmienionym poziomie w kolej-
nych latach.  Pomaga nie tylko 
znacznie lepiej zaspakajać potrze-
by, ale także redukować koszty 
eksploatacji 1800 oczyszczalni, 
obsługiwanych przez spółkę oraz 
setek stacji uzdatniania wody i li-
czącej ponad 100 tys. km sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na 
terenie całej Szkocji.

– Zmiana sposobu zarządzania  
siecią oraz systemowe podejście 
do rejestracji zgłaszanych usterek 
ograniczyło do minimum ilość 
występujących wcześniej awarii – 

podkreślał z dumą  Tony Newell. 
– Przyniosło to wielomilionowe 
oszczędności w firmie. Wcześ-
niej mieliśmy wiele problemów 
z eksploatacją pompowni ście-
ków, które stanowią  bardzo dużą 
grupę składników majątkowych 
w Scottish Water, a teraz prawie 
wszystkie pracują bezawaryjnie, 
a znaczna część z nich nie wy-
maga  żadnej obsługi. 

Tak dobre efekty mogą uzy-
skiwać również polskie przed-
siębiorstwa, o czym przekonywał 
zebranych dr inż. Piotr Pazdan.  

 Skuteczność  metodologii 
PAS 55 w zarządzaniu majątkiem 
trwałym  została sprawdzona w 
Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji w Brzegu. Prze-
prowadzono tam analizę na 
wytypowanej części systemu 
przepompowni ścieków – 33  
tranzytowych pompowni. Przy-
gotowanie optymalnej strategii 

dla eksploatacji tych urządzeń 
było celem eksperymentu. Uzy-
skane efekty zaprezentowano 
uczestnikom międzynarodowej 
konferencji, w której uczestni-
czyli przedstawiciele przedsię-
biorstw wodociągowych z kilku 
regionów Polski. 

– Analizę prowadziliśmy etapa-
mi, wspólnie z inżynierem Rafa-
łem Sochanikiem, kierownikiem 
działu sieci wodociągowo-kanali-
zacyjnej PWiK w Brzegu – podsu-
mowała Tatiana Olbrot-Labocha 
dyrektor w firmie ECM Group 
Polska S.A. – Ocenie poddaliśmy 
parametry techniczne pompowni 
i właściwości dopływających ście-
ków. Na podstawie doświadczeń 
eksploatacyjnych szacowaliśmy 
prawdopodobieństwo wystąpie-
nia awarii, dokonaliśmy przede 
wszystkim jednak oceny krytycz-
ności poszczególnych pompow-
ni, uzależniając od jej wyników 

przyjętą strategię eksploatacji. 
W efekcie szczegółowej analizy 
prowadzonej według przyjętej 
metodyki PAS55 uzyskaliśmy 
wstępne szacunkowe oszczędno-
ści w kosztach eksploatacji tych 
urządzeń na poziomie 14 proc. 
rocznie. Dobre wyniki zachęciły  
PWiK w Brzegu do kontynuo-
wania działań zmierzających  
do dalszego optymalizowania 
przyjętych metod zarządzania 
majątkiem trwałym, w pierw-
szej kolejności w odniesieniu do 
kosztów eksploatacji pozostałych 
przepompowni i obsługiwanych 
przez spółkę sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Myślę, że za 
przykładem Brzegu pójdą też 
inne przedsiębiorstwa, którym 
zależy na obniżeniu kosztów 
eksploatacyjnych, optymalizacji 
opłat za dostawę wody i odbiór 
ścieków oraz na wysokiej jakości 
świadczonych usług. (jc) 
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Projekt “Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” współfinansowany przez Unię Europejską 
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Mirosław Grygier, prezes Wodociągów Kępińskich przy mapie realizowanych inwestycji



Z cennych doświadczeń spółki Scottish Water w optymalizowaniu procesów zarządzania 
majątkiem trwałym, według standardów PAS 55, może skorzystać wiele polskich przed-
siębiorstw z branży wodociągowej. Firma ECM Group Polska S.A. podpisała 30 marca 
umowę ze szkocką spółką na wdrażanie niezwykle efektywnego i sprawdzonego w prak-
tyce  systemu. Z inżynierem Nigel Aytonem, dyrektorem ds. rozwoju międzynarodowego 
w spółce Scottish Water International, rozmawiamy o korzyściach jakie szkockie doświad-
czenia mogą przynieść polskim firmom.

Od dwudziestu lat  maj w  Bydgoszczy  kojarzy się  z Między-
narodowymi Targami Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów 
i Kanalizacji „WOD-KAN”. Wzrasta ruch na ulicach, ożywia 
się Centrum Wystawienniczo-Targowe w Myślęcinku, wypeł-
niają się restauracje, kluby i kawiarnie. Przyjeżdżają wystaw-
cy z całej Europy, targowi goście, zarówno ci związani z bran-
żą, jak i wszyscy zainteresowani nowościami technicznymi 
i ochroną środowiska. O tej imprezie rozmawiamy z dyrektor 
Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP), a zarazem 
komisarzem Targów, Dorotą Jakutą.

PAS 55 – warto spróbować

Silna marka 

Optymalne zarządzanie majątkiem firm wodociągowych

XX lat Targów „WOD-KAN”
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Danuta Jakuta, dyrektor Izby 
Gospodarczej „Wodociągi  
Polskie” (IGWP)

Nigel Ayton, dyrektor  
ds. rozwoju międzynarodowego 

– Na czym polega zarządzanie 
majątkiem według standardów 
PAS 55?

– Zarządzanie majątkiem we-
dług standardów PAS 55 polega na 
zapewnieniu przedsiębiorstwom 
wodociągowym osiągniecia bardzo 
dobrych  efektów we wszystkich 
obszarach działalności. Obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych, zmi-
nimalizowane ryzyko i wysoka 
jakość świadczonych usług, to 
przykładowe korzyści jakie można 
osiągnąć już w krótkim czasie.  PAS 
55 jest specyfikacją techniczną, 
opracowaną przez Institute of 
Asset Management (IAM) przy 
współudziale British Standard 
Institute (BSI), która  pomaga fir-
mom w skutecznym i efektywnym 
zarządzaniu majątkiem trwałym. 
Układ jest podobny do standardu 
ISO 9001 – opiera się na formule: 
planuj, realizuj, sprawdzaj i działaj. 
Najważniejsze w tym  jest stra-
tegiczne planowane i precyzyjne 
określenie najistotniejszych celów. 
Konieczna jest także dokładna 
analiza ryzyka w podstawowych 
obszarach działalności, ścisłe prze-
strzeganie przyjętych procedur, 
profesjonalne  zarządzenie zaso-
bami ludzkimi i współdziałanie 
w podejmowaniu decyzji z załogą. 
Specyfikacja PAS 55 obejmuje też 
procesy związane z monitorowa-
niem, kontrolą i oceną wdrażania 
tych standardów – IAM wytypo-
wał aż 39 takich obszarów. Aby 
efektywnie zarządzać majątkiem, 
żadnego w nich nie można pomi-
nąć. Wkrótce  staną się one po-
wszechną normą, gdyż za dwa lata 
zostaną wdrożone do standardu 
ISO 55 000. Nasze doświadczenia 
jednoznacznie potwierdzają, że 
przestrzeganie wszystkich zasad 
specyfikacji PAS 55 wiąże się ze 
znaczną poprawą efektywności 
działania firmy, wysoką jakością 
świadczonych usług i troską o śro-
dowisko naturalne . W okresie od 
2002 do 2010 roku, obniżyliśmy 
koszty funkcjonowania naszego 
przedsiębiorstwa o ponad 40 proc. 
i mamy ambicje, aby nadal je re-
dukować.

– Czy te standardy obejmują 
również zarządzanie projektami 
inwestycyjnymi?

– Specyfikacja PAS 55 nie zaj-
muje się tworzeniem standardów 
dla realizacji samych inwestycji 
i zarządzania projektami, aczkol-
wiek jest  pomocna także i w tych 
działaniach. Skala naszych działań 
jest ogromna i stosowane przez 
nas zasady zarządzania majątkiem 
trwałym przyniosły Scottish Water 
naprawdę imponujące rezultaty. 
Jesteśmy jedyną spółką, która  
jest operatorem sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej na terenie 
Szkocji. Obsługujemy ponad 5 mln 
klientów. Nasz majątek oprócz 

bardzo nowoczesnej infrastruktury 
obejmuje także starsze obiekty, 
które wymagają modernizacji, 
a czasem także odtworzenia, gdyż 
urządzenia szybko się starzeją. 
Stosowany przez nas model zinte-
growanego zarządzania zasobami 
wodnymi, gospodarką ściekową 
i pozostałymi sektorami w tym 
m.in. energetycznym i transpor-
towym doskonale  sprawdza się 
w praktyce i przynosi coraz wię-
cej korzyści. Zbliżamy się już do 
czołówki najlepiej prosperujących 
firm wodociągowych w Wielkiej 
Brytanii. Znacznie przesunęliśmy 
się w brytyjskich rankingach i to 
zaledwie w ciągu kilku lat. Kie-
dyś w ogóle nie było nas na tej 
liście. Teraz wiele branżowych firm 
w kraju i za granicą chętnie wy-
korzystuje nasze doświadczenia 
w swoich działaniach.

– Od kiedy Scottish Water jest 
narodowym operatorem syste-
mów wodno-kanalizacyjnych?

– Dopiero od 2002 roku. Wcześ-
niej w Szkocji było wiele podmio-
tów zarządzających infrastrukturą 
wodno-kanalizacyjną. Zajmowały 
się tym głównie samorządy, ale 
taka organizacja nie zapewniała 
finansowania ogromnych inwe-
stycji wodno-kanalizacyjnych.  
W 1996 r. utworzono 3 duże przed-
siębiorstwa wodociągowe, które  
zarządzały regionami. Był to okres 
kiedy na Szkocję nałożono bardzo 
restrykcyjne wymagania wyni-
kające z przestrzegania dyrek-
tyw  unijnych. Zrealizowaliśmy 
wszystkie inwestycje związane 
z rozwojem infrastruktury wodno
-kanalizacyjnej, aczkolwiek spo-
wodowało to znaczny wzrost opłat 
za świadczone usługi w zakresie 
dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków. Musieliśmy wówczas 
zmierzyć się z bardzo poważnymi 
problemami i nierzadko brakiem 
społecznej akceptacji. Rząd Szkocji 
podjął   decyzję o połączeniu tych 
3 przedsiębiorstw i w 2002 roku 
utworzono jedną spółkę Scottish 
Water. Mało kto wtedy wierzył, że 
damy sobie radę z rozwiązaniem 
tych trudnym problemów. Obec-
nie jesteśmy jedną z najtańszych 
firm w Wielkiej Brytanii jeżeli 
chodzi o wysokość pobieranych 

opłat za wodę i ścieki. Zajmujemy 
pod tym względem trzecie miej-
sce w kraju,  a jeszcze kilka lat 
temu należeliśmy do najdroższych 
spółek. Sposób w jaki dokonali-
śmy tych wszystkich zmian i to 
w bardzo krótkim czasie  może 
być cenną wskazówką dla pol-
skich przedsiębiorstw. Umowa 
podpisana z naszym parterem 
biznesowym, firmą ECM Group 
Polska S.A. otwiera nam teraz dro-
gę to takiej współpracy. Pierwsze 
analizy już zostały przeprowadzone 
w niektórych przedsiębiorstwach 
wodociągowych m.in. w Brzegu, 
gdzie uzyskano bardzo interesu-
jące efekty. Koszty eksploatacji 
przepompowni ścieków udało 
się zredukować już o kilkanaście 
procent.

– Warunki w jakich działa 
spółka Scottish Water są jednak 
odmienne od polskich realiów. 
Czy to nie będzie przeszkodą?

– Warunki są pod wieloma 
względami odmienne, ale za-
sady zarządzania majątkiem 
trwałym i korzyści płynące 
z  konsekwentnego wdrażania 
procesów optymalizacji są takie 
same. Podstawą działania jest wie-
dza i doświadczenie inżynierskie 
poparte analizą statystyczną, co 
przy dużej ilości danych genero-
wanych przez nowoczesne syste-
my wodociągowe i kanalizacyjne 
jest kwestią ich inteligentnego 
przetwarzania. Z naszych rozwią-
zań mogą korzystać polskie firmy, 
aby skutecznie obniżać koszty 
eksploatacyjne przy  jednoczes-
nym zapewnieniu wysokiego 
standardu świadczonych usług 
i optymalizowaniu stawek za do-
starczanie wody i odbiór ścieków. 
Przedsiębiorstwa wodociągowe 
po rozbudowie i  modernizacji 
infrastruktury przy znaczącym 
udziale środków unijnych, dys-
ponują najnowocześniejszymi 
technologiami produkcji i  za-
opatrzenia w wodę oraz odbioru 
i oczyszczania ścieków.  Z czasem 
jednak te urządzenia się zesta-
rzeją i trzeba je będzie wymienić. 
Za kilkanaście lat spowoduje to 
bardzo duże obciążenie finanso-
we dla tych przedsiębiorstw. Już 
teraz trzeba o tym pamiętać, aby 
podejmować racjonalne działania. 
Podstawą skuteczności modelu 
planowania inwestycji z zakresu 
utrzymania sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej są właściwe za-
łożenia ekonomiczne oraz pro-
fesjonalna analiza statystyczna.  
W tych warunkach najlepszym 
przykładem i ścieżką jak budować 
odpowiednią strategię jest właś-
nie specyfikacja  PAS 55, którą 
wraz z doświadczeniem Scottish 
Water wspólnie z firmą ECM 
Group Polska S.A. udostępniamy 
teraz polskim partnerom. (jc)

– Jubileusz Międzynarodo-
wych Targów Maszyn i Urządzeń 
dla Wodociągów i Kanalizacji 
„WOD-KAN” w Bydgoszczy jest 
okazją do przypomnienia historii 
i podsumowania dotychczaso-
wych edycji.

– Targi, patrząc z dzisiejszej 
perspektywy, miały start skrom-
ny. Na stadionie Zawiszy w Byd-
goszczy zaprezentowało się 69 
wystawców.  Niewielu, ale był 
to przecież rok 1993, jako kraj 
budziliśmy się dopiero z cywili-
zacyjnego zapóźnienia. Dopiero 
rozpoczynał się gwałtowny roz-
wój całej polskiej gospodarki. 
Z funduszy przedakcesyjnych 
zaczęły płynąć środki finanso-
we, dzięki którym Polska miała 
możliwie szybko dogonić kra-
je Europy Zachodniej. Zaczę-
ła z  tych pieniędzy korzystać 
również branża wodociągowo-
kanalizacyjna budująca oczysz-
czalnie ścieków, rozbudowująca 
sieci wodociągowe i kanaliza-
cyjne, stacje uzdatniania wody. 
Potrzebny był  branży dostęp do 
nowości technicznych, potrzebna 
była  możliwość bezpośrednie-
go kontaktu z producentami, 
wymiana doświadczeń, bizneso-
wych rozmów. Targi bydgoskie 
odpowiedziały na te potrzeby. 
Dlatego sam pomysł organiza-
cji Targów okazał się strzałem 
w  dziesiątkę. Kolejne edycje 
przynosiły wzrost zaintereso-
wania  ekspozycją zarówno 
ze strony wystawców – produ-
centów technologii, technik, 
urządzeń i maszyn, jak i branży 
wodociągowo-kanalizacyjnej, sa-
morządów, pracowników nauki.

– Jak udało się tą wówczas re-
gionalną imprezę przekształcić 
w jedne z większych w Europie 
Targi branży wodociągowo-
kanalizacyjnej?

– Bydgoskie Targi nigdy nie 
były targami regionalnymi. Na 
początku miały wymiar ogól-
nopolski, bo również Izba Go-
spodarcza „Wodociągi Polskie” 
z siedzibą w Bydgoszczy – organi-
zator Międzynarodowych Targów 
„WOD-KAN” – jest organizacją 
ogólnopolską, skupiającą 420 firm 
wodociągowo-kanalizacyjnych 
z terenu całej Polski. Kontakty 
i zainteresowanie europejskie 
Targami przyszło wraz z akce-
sją Polski do Unii Europejskiej 
i uruchomieniem dużych, choć 
jak się później okazało, ciągle 
niewystarczających w stosun-
ku do potrzeb kraju, funduszy 

z programów unijnych. Zaowo-
cowały również międzynarodowe 
kontakty IGWP, przynależność 
do EUREAU, jej obecność na 
forum zarówno krajowym, jak 
i zagranicznym. Bydgoskie Targi 
były natomiast zawsze typowo 
branżową wystawą. Jako orga-
nizator spotykałam się często 
z propozycjami rozszerzenia 
formuły naszych Targów o inne 
branże, sądzę jednak, że taka 
typowo branżowa impreza wy-
stawiennicza stwarza możliwość 
najściślejszej współpracy między 
producentami i odbiorcami ich 
produktów, sprzyja najbardziej 
osobistym kontaktom. Tu nikt 
nie czuje się anonimowy, zagu-
biony. Spotykają się przyjaciele, 
którzy w większości – 9 firm jest 
z nami od pierwszej edycji Targów 
– zdążyli się już poznać. Każdego 
roku lista wystawców zmienia 
się, ale zawsze znajdują się na 
niej firmy, które do Bydgoszczy 
przyjechały kolejny raz i jak  za-
wsze  z nowymi propozycjami. 
Znają branżę, więc łatwiej im 
odpowiadać ofertą na  zapotrze-
bowanie.

– Co złożyło się na sukces?
–Niewątpliwie inwestująca 

nieustannie branża, chłonąca 
nowości techniczne z różnych 
dziedzin jest znakomitym adre-
satem bydgoskich Targów, ale to 
nie wszystko. IGWP, jako organi-
zator tak prestiżowej ekspozycji, 
podejmuje nieustanne starania 
w celu zapewnienia wszystkim 
uczestnikom Targów jak najdo-
skonalszych warunków pobytu, 
możliwości wyeksponowania 
oferty i miłego spędzenia 
wspólnego czasu. Przez wiele 
lat Targi  odbywały się na tere-
nie Hali Widowiskowo-Sportowej 
„Łuczniczka”, ale wraz z rosnącą 

liczbą wystawców i zwiedzają-
cych, miejsce okazało się za małe, 
trudno było poruszać się po te-
renie hali dużym tirom. Teraz 
Międzynarodowe Targi Maszyn 
i Urządzeń dla Wodociągów i 
Kanalizacji zlokalizowane są na 
terenie Centrum Wystawienni-
czo – Targowego w Myślęcin-
ku. Do dyspozycji wystawców 
są ogromne hale namiotowe, 
klimatyzowane, o europejskim 
standardzie, rozłożone w oto-
czeniu pięknego, malowniczego 
krajobrazu.  Targom towarzyszą 
konkursy połączone z nagroda-
mi za najciekawszą ekspozycję,  
i ten najważniejszy o Statuetkę 
Grand Prix Targów „WOD-KAN”, 
przyznawaną za najciekawsze 
rozwiązanie techniczne. W cią-
gu 20 lat nagrody otrzymało 60 
wystawców. Laureaci wiedzą, że 
dzięki tym nagrodą są rozpo-
znawalni w branży. Wręczane 
są podczas Gali Targowej, która 
odbywa się w Filharmonii Po-
morskiej. Wystawcy spotykają 
się również na Targowej Biesia-
dzie, tu rozmowy, dyskusje trwają 
do późna. Targom towarzyszą 
również konferencje organizo-
wane przez IGWP, poruszające 
najistotniejsze problemy bran-
ży wodociągowo-kanalizacyjnej. 
Również wystawcy organizują 
pokazy, spotkania konsultacyj-
ne, konferencje. Wracając do 
pytania o sukces, myślę, że na 
tak pozytywny odbiór Targów, 
pracowaliśmy przez dwadzieścia 
lat. Dziś  mają one tę niezwykłą 
atmosferę święta,  radości ze 
spotkania przyjaciół i jednocześ-
nie poczucia, że wszyscy bierze-
my udział w ważnym wydarzeniu, 
które wpływa na postęp i rozwój 
cywilizacyjny całego kraju. Targi 
„WOD-KAN” mają obecnie silną 
markę.

– Jakie atrakcje czekają na 
wystawców i uczestników?

– W tym roku zgłosiło się do 
udziału w Targach około 400 firm, 
w tym 54 po raz pierwszy, 57 spoza 
Polski: z Litwy, Białorusi, Słowacji, 
Belgii, Francji, Włoch, Austrii, 
Czech, Niemiec, Wielkiej Bryta-
nii, Szwecji. Wystawcy otrzymają 
specjalne niespodzianki. Będą 
konferencje. Izba proponuje 
debatę „Modelowe rozwiązania 
w gospodarce osadowej”. Gali 
Targowej towarzyszyć będzie 
otwarta dla mieszkańców Byd-
goszczy impreza „Woda, Dźwięk, 
Światło”. Szczególny charakter 
będzie mieć Biesiada Targowa. 
Nie chcę zdradzać szczegółów, ale 
będzie wyjątkowo. Zapraszam do 
Bydgoszczy 22 -24 maja 2012 roku. 
Warto.

Rozmawiała:  
Jolanta Kuligowska
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Zarządzanie majątkiem według standardów PAS 55 polega na zapewnieniu przedsiębiorstwom obniżenia 
kosztów eksploatacyjnych, zminimalizowanie ryzyka i wysoką jakość świadczonych usług

Bydgoskie Międzynarodowe Targi Maszyn  
i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji  
„WOD-KAN”, widok z lotu ptaka



Dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm rozwój rynku  venture capital w Polsce ozna-
cza dużo większą możliwość pozyskania pieniędzy na start i rozwój biznesu oraz realizację projek-
tów innowacyjnych, choć obarczonych większym ryzykiem. Zwiększenie dostępności kapitału typu 
venture jest celem Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A, którym zarządza prezes Piotr Gębala.

Ryzyko, które się opłaca
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. 

G3LIDERZY INNOWACYJNOŚCI

Piotr Gębala, prezes Krajowego 
Funduszu Kapitałowego S.A.

Fot. Archiwum

To olbrzymi skok finansowy 
dzięki wpływom z podatków 
od nieruchomości oraz do-
chodom z PIT i CIT. Staramy 
się utrzymywać te podatki na 
niskim poziomie, żeby nie ob-
ciążać nadmiernie mieszkań-
ców i przedsiębiorców. Jeżeli 
je podnosimy to tylko poniżej 
wskaźnika inflacji, a  niektóre w 
ogóle likwidujemy. To zachęca 
ludzi do rozwoju działalności 
gospodarczej, a biznesmenów 
do realizowania kolejnych inwe-
stycji. Dzięki temu miasto się 
rozrasta. Co jakiś czas poszerza-
my jego granice. Kiedyś liczyło 
53 km2, a potem dołożyliśmy 
jeszcze 64 km2 Drażniło mnie, że 
byliśmy najmniejszym miastem 
wojewódzkim w Polsce. W tej 
chwili obszarowo przegoniliśmy 
już Białystok, Kielce, Olsztyn,  
Zieloną Górę i Opole. Ale to nie 
koniec naszych działań. Stale 
dokładamy nowe miejscowo-
ści i mam nadzieję, że wkrót-
ce przybędzie nam kolejnych 
6 km2 powierzchni w granicach 
miasta. 

– Im większa aglomeracja, tym 
większe potrzeby. Wystarczy na 
wszystko pieniędzy?

– Takie wydatki przewidujemy 
w naszych długoterminowych 
planach. Z każdym rokiem przy-
bywa nam mieszkańców i mu-
simy to uwzględniać w rozwoju 
budownictwa oraz infrastruktury 
komunalnej. W  rekordowym 
tempie powstają nowe osied-
la w centrum i  na obrzeżach 
miasta. Rocznie deweloperzy 
oddają ponad 2 tys. nowych 
mieszkań. Przeprowadziliśmy 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu o dofinanso-
waniu projektu „Uporządkowa-
nie gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Kępno” ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Pozwoli to na 
objęcie systemem kanalizacji ok. 
4.000 nowych odbiorców. Koszt 
inwestycji obejmującej łącznie 
budowę prawie 58 km sieci ka-
nalizacyjnej, 34 przepompowni 
i dwóch stacji uzdatniania wody  
to ok. 60 mln zł netto. Prawie 
36 mln zł stanowi unijna dotacja. 
Pozostała część to wkład własny 
Wodociągów Kępińskich. Środki 
pochodzą także z dokapitalizowa-
nia spółki przez gminy Kępno 
i Baranów oraz z pożyczki udzie-
lonej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.

– Emisja obligacji również 
pomogła w tym montażu  
finansowym?

– To był jeden ze sposobów na 
pozyskanie pieniędzy niezbędnych 
do rozpoczęcia inwestycji jesz-
cze przed podpisaniem umowy 
z WFOŚiGW. W 2009 roku wyemi-
towaliśmy obligacje o wartości 
7 mln zł. Znaczna część została 
już wykupiona. Trochę się z tym 
pośpieszyliśmy, bo teraz Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej dopłaca do 
odsetek od takich obligacji. My wy-
przedziliśmy te działania dlatego  
kosztowało nas to trochę drożej. 
Jednak dzięki tym dodatkowym 
pieniądzom mogliśmy wcześniej 
przystąpić do realizacji zadań in-
westycyjnych, a to jest na pewno 
korzyść z takiej transakcji. 

badania kto je zasiedla i okazało 
się, że 77 proc. to osoby z róż-
nych rejonów Polski, 3 proc. to 
cudzoziemcy, a reszta to dotych-
czasowi mieszkańcy Rzeszowa. 
Ta statystyka bardzo nas cieszy, 
ponieważ potwierdza, że miasto 
staje się coraz bardziej atrakcyj-
nym miejscem do zamieszkania. 
Łatwiej tu o ciekawą i dobrze 
płatną pracę m.in. w naszej Doli-
nie Lotniczej, kolebce przemysłu 
lotniczego w Unii Europejskiej. 
Młodzi i wykształceni ludzi, a tak-
że fachowcy w różnym wieku 
znajdują zatrudnienie w strefach 
przemysłowych, klastrach, par-
ku naukowo-technologicznym 
„AEROPOLIS” oraz w innych 
sektorach gospodarczych. 

– Lokalny samorząd dba 
o tworzenie mieszkańcom od-
powiednich warunków do życia 
i wypoczynku?

– To jest priorytet dla władz 
miasta. Modernizujemy i bu-
dujemy nowe szkoły, mimo, że 
inni je zamykają, przedszkola 
i żłobki. Jeśli chodzi o zapewnie-
nie miejsc w przedszkolach to 
mamy zdecydowanie najwyższy 
wskaźnik w Polsce i wyższy niż 
w Unii Europejskiej, aż 90 proc. 
Polityka prorodzinna jest dla 
nas najważniejsza. Dbamy o roz-
wój infrastruktury komunalnej, 
a także o obiekty turystyczno-
rekreacyjne i sportowe. Za kilka 
dni otwieramy rzeszowski sta-
dion po gruntownej rozbudowie 
i modernizacji. Mieszkańcy mó-
wią, że jest piękny. Przebudowa-
liśmy całą koronę stadionu, są 
nowe trybuny, wymienione krze-
sła i zainstalowane nowoczesne 
oświetlenie. Trawka już bujnie 
rośnie na boisku. Modernizacja 

– Kiedy rozpoczęły się pierw-
sze prace?

– Przed trzema laty. Dla kom-
pleksowego nadzoru nad reali-
zacją największego w historii 
gminy przedsięwzięcia powo-
łaliśmy w strukturze organiza-
cyjnej Wodociągów Kępińskich 
-– Jednostkę Realizująca Projekt 
(JRP). Profesjonalny zespół jest 
bezpośrednio odpowiedzialny za  
merytoryczny nadzór nad wyko-
naniem wszystkich kontraktów 
i monitorowanie całego przed-
sięwzięcia. Pierwszym zadaniem 
wykonanym w ramach projektu 
była modernizacja stacji uzdat-
niania wody w Kępnie. Wyko-
nawca realizował tę inwestycję 
od kwietnia do lipca 2009 roku. 
Równie krótko, bo od maja do 
października 2010 roku,  trwa-
ła modernizacja drugiej stacji 
w Grębaninie. Obydwa obiekty  
są bezobsługowe, wyposażone 
w nowoczesną technologię na 
miarę XXI wieku i spełniają naj-
wyższe europejskie standardy 
w zakresie jakości uzdatnianej 
wody. Jestem przekonany, że 
będą nam dobrze służyły przez 
długie lata.

– Kolejne zadania przebiegały 
też tak sprawnie?

– Mamy szczęście do wyko-
nawców, którzy dotrzymują 
harmonogramu. Na początku 
tego roku zakończyliśmy pierw-
szy etap projektu, związanego 
ze skanalizowaniem Mianowic, 
Olszowy i Świby. Nie był to łatwy 
kontrakt. Prace prowadzono na 
bardzo rychliwym odcinku drogi 
nr 8, w dość trudnym do skanalizo-
wania terenie. Nie przeszkodziło to 
jednak wykonawcy -Przedsiębior-
stwu Inżynierii Wodnej i Ochrony 
Środowiska w Oleśnicy w termi-

stadionu kosztowała nas ponad 
40 mln zł, żeby mieszkańcy 
sportowe emocje przeżywali 
w godnych warunkach.

– O jakie atrakcje wzbogaci 
się Rzeszów jeszcze w tym roku?

– Za kilka miesięcy ruszy 
w centrum kolejna piękna ga-
leria, którą budujemy w miejscu 
rozebranego hotelu Rzeszów. 
Przybędzie też kilka bardzo 
atrakcyjnych obiektów, odpowia-
dających światowym trendom 
w architekturze. Zakończymy 
również budowę łącznika do 
autostrady oraz kilka arterii 
komunikacyjnych. Kupujemy 
nowe autobusy na ekologiczne 
paliwo, żeby chronić środowisko.  
Ruszają pierwsze inwestycje 
w  nowej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej, zlokalizowanej 
na Osiedlu Przybyszówka. Z sa-
tysfakcją monitoruję te wszyst-
kie inwestycje i ogromnie się 
cieszą z postępu robót. Zdolni 
ludzie podsuwają nam dobre 
pomysły, a my je tylko realizu-
jemy. Millenium Hall – Centrum 
Kulturalno Handlowe, otwarte 
jesienią 2011 roku, w którym za 
kilka tygodni obradować będzie 
III Forum Innowacji też jest wspa-
niałą wizytówką miasta i moim 
zdaniem potwierdza, że jesteśmy 
stolicą innowacji w Polsce. 

– Nie wszyscy w to wierzyli, 
dlatego pojawiały się wcześniej 
lekceważące komentarze. 

– Coraz bardziej udowodniamy, 
że ta teza jest prawdziwa. Zapra-
szamy 30 maja na III Forum Inno-
wacji do Rzeszowa, gdzie również 
nasze lokalne firmy zaprezentują 
wiele technologicznych nowinek.  
Wystarczy przyjechać, żeby się 
o tym przekonać.

Rozmawiała:  
Jolanta Czudak

nowym ukończenie robót. Miesz-
kańcy tych miejscowości o dosyć 
gęstej zabudowie,  korzystają teraz 
z nowoczesnej infrastruktury ka-
nalizacyjnej, która nie tylko po-
prawia standard życia, ale stwarza 
też dobre warunki dla rozwoju 
przedsiębiorczości i działań in-
westycyjnej. W gminie Kępno 
wszystkie roboty budowlane zo-
stały już praktycznie zakończone, 
natomiast realizowane są jeszcze 
w gminie Baranów. Można powie-
dzieć, że stan zaawansowania tych 
prac sięga 60 proc. Wszystkie dzia-
łania zakończymy na początku 
2013 roku. Przy okazji realizacji 
tej inwestycji wymieniamy też  
azbestowo-cementowe rury w sieci 
wodociągowej, mimo, że te działa-
nia nie są objęte projektem dofi-
nansowanym ze środków unijnych. 
Gminy same złożyły się finansowo 
na te inwestycje. Kompleksowe 
porządkowanie gospodarki wodnej 
i ściekowej pozwala jednocześnie 
na odtworzenie lub wykonanie 
zupełnie nowej nawierzchni dróg 
i budowę chodników. 

– W zarządzaniu powiększo-
nym dwukrotnie majątkiem 
spółki mogą pomóc szkockie 
standardy PAS 55?

– Propozycje firmy Scottish Wa-
ter, przedstawione na konferencji 
w Brzegu bardzo mnie zaintereso-
wały. Działamy co prawda, w od-
miennych realiach finansowych 
i gospodarczych, ale z pewnością 
będziemy je analizować. Obniżanie 
kosztów eksploatowanych przez 
nas sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych, blisko 200 przepom-
powni ścieków, 5 stacji uzdatniania 
wody i oczyszczalni ścieków jest 
naszym priorytetem, podobnie 
jak systematyczne podnoszenie 
jakości świadczonych usług. Dla-
tego każdy dobry pomysł jest wart 
rozważenia. 

Rozmawiała 
Jolanta Czudak

Przyszedł czas na RzeszówInwestycje na miarę potrzeb
Dokończenie ze str. 1Dokończenie ze str. 1

– Jakim kapitałem dyspo-
nuje KFK?

– Na wspieranie funduszy 
kapitału podwyższonego ryzyka 
(venture capital) otrzymaliśmy 
z Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka 180 mln euro 
na lata 2007-2015. Pozostałe środ-
ki pochodzą z budżetu państwa 
i Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. Łącznie do dyspozycji 
mieliśmy prawie 850 mln zł. Ponad 
70 proc. kwoty na inwestycje zo-
stało już alokowane. Obecnie pro-
wadzimy intensywne negocjacje 
umów inwestycyjnych z kilkoma 
podmiotami, których oferty uzy-
skały pozytywne rekomendacje 
komitetu inwestycyjnego KFK. 
Liczymy na to, że w ten sposób uda 
nam się z sukcesem zainwesto-
wać niealokowane jeszcze środki, 
a jeśli zostaną nam jeszcze jakieś 
pieniądze to przeprowadzimy ko-
lejny konkurs ofert.

– Jak to się odbywa? 
– Inwestujemy w fundusze 

wybrane w drodze otwartego 
konkursu ofert. Podmioty za-
rządzające lub fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka (venture 
capital), które zamierzają inwe-
stować w innowacyjne,  dynamicz-
nie rozwijające się małe i średnie 
przedsiębiorstwa składają swoje 
propozycje do KFK. My je drobiaz-
gowo analizujemy i wybieramy naj-
lepszych kandydatów. Warunkiem 
utworzenia funduszu typu venture 
capital z KFK jest udział inwesto-
rów prywatnych, którzy muszą 
wnieść przynajmniej 50% kapitału 
zainwestowanego w dany fundusz. 
Pozostałą część inwestuje Krajowy 
Fundusz Kapitałowy. Wysokość na-
szego zaangażowania wynosi od 40 
do 100 mln zł. Tworzymy wspólnie 
nowe podmioty, najczęściej jako 
spółki komandytowo-akcyjne lub 
fundusze inwestycyjne zamknięte. 
Dzięki rynkowemu podejściu do 
inwestowania, pieniądze, które za 
pośrednictwem naszych fundu-
szy trafiają do małych i średnich 

firm, zwiększają znacznie szansę 
na sukces komercyjny tych firm. 
Dotychczas KFK podpisał umowy 
na utworzenie 14 funduszy venture 
capital, których łączna kapitali-
zacja wynosi ponad 900 mln zł. 

Atrakcyjną stroną ofert KFK 
jest to, że inwestorzy prywatni 
odzyskują zainwestowany kapitał 
oraz minimalną stopę zwrotu 
przed KFK. 

– Czy przedsiębiorcy mogą 
samodzielnie aplikować o środki 
w KFK?

– Jest to niemożliwe, ponieważ 
KFK jest funduszem funduszy 
tj. instytucją finansową, która 
nie prowadzi działalności in-
westycyjnej w małe i średnie 
firmy. Inwestujemy wyłącznie 
w fundusze venture capital. 
Jeśli przedsiębiorca poszukuje 
kapitału, powinien swoje kroki 
skierować właśnie do takich fun-
duszy i być dobrze przygotowanym 
do rozmowy. Należy przedstawić 
krótki, ale syntetyczny opis pro-

jektu, który zamierza zrealizować. 
Określić ile to będzie kosztować, 
i na jak długo fundusz kapita-
łowy ma się zaangażować w to 
przedsięwzięcie. 

– A czy są jakieś ogranicze-
nia?

– Fundusze tworzone z udzia-
łem KFK mogą zainwestować 
maksymalnie 1,5 mln euro 
w działalność firmy startującej 
w biznesie lub w finansowanie 
obarczonego sporym ryzykiem 
projektu. Choć unijne regulacje 
mówiły o początkowym limicie 
1,5 mln  euro, ograniczenie to 
wyznaczało maksymalne kwo-
ty, które można zainwestować 
w dany projekt w ciągu roku. 
Regulacje polskie są bardziej 
restrykcyjne w tym zakresie, 
ponieważ ograniczenie dotyczy 
inwestycji w projekt niezależnie 
od liczby lat, przez które projekt 
jest w portfelu funduszu ventu-
re capital.  Szkoda, bo kapitał 
może się szybko skończyć, a je-

żeli fundusz zainwestował kwotę 
zbliżoną do limitu, to nie ma już 
możliwości dodatkowej inwestycji 
w projekt. Prężnie rozwijające 
się małe i średnie przedsiębior-
stwa bardzo potrzebują dalszego 
finansowania. Po wyczerpaniu 
limitu fundusze stoją przed dyle-
matem, czy już sprzedawać swoje 
udziały, czy zostać jeszcze dłużej 
żeby zmaksymalizować wartość 
i zwroty z tej inwestycji. 

– Jest jakaś szansa na zwięk-
szenie tego limitu?

– W tej perspektywie finanso-
wej  raczej nie, ale powinno się to 
zmienić w kolejnej na lata 2014-
2020. Sztywne określenie granic 
prowadzi do wielu problemów, 
jakie występują w działalności 
operacyjnej. Wprowadzając pułap 
inwestycyjny w wysokości 1,5 euro 
w ciągu 12 miesięcy, Komisja 
Europejska uznała, mówiąc 
w bardzo dużym uproszczeniu, że 
będziemy robili małe inwestycje, 
przez co dostarczymy kapitał do 
innowacyjnych przedsięwzięć na 
wczesnym etapie rozwoju.  Jest 
jednak zasadnicza różnica z wy-
datkowaniem takiej kwoty rocz-
nie (rozwiązanie unijne) i w ciągu 
kilku lat (regulacje polskie). Te 
zasady na pewno trzeba zwe-
ryfikować, jeśli zależy nam na 
szybkim rozwoju gospodarczym i 
wprowadzaniu zaawansowanych 
technologicznie rozwiązań, które 
pozwolą polskim firmom konku-
rować na europejskim i świato-
wym rynku, a potencjał mamy 
naprawdę imponujący.

– W jakie branże inwestują 
fundusze, w których  KFK par-
tycypuje kapitałowo? 

– Większość spośród na-
szych funduszy VC ma okre-
śloną strategię branżową 
i  inwestuje w małe i średnie 
przedsiębiorstwa, których dzia-
łalność jest zgodna z profilem 
inwestycyjnym i oczywiście 
odpowiada zasadom pomocy 
publicznej. Nie można z tego 
względu udzielać finansowego 
wsparcia np. dla górnictwa czy 
hutnictwa. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń jeśli chodzi 
o technologie informatyczne, 
oprogramowanie, biotechnolo-
gie, odnawialne źródła energii, 
badania nad lekami, urządze-
nia medyczne. Bardziej zależy 
nam na inwestowaniu w inno-
wacyjne technologie, niż finan-
sowaniu samej infrastruktury 
biznesowej. Fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka mogą 
być bardziej wyspecjalizowane 
w określonych dziedzinach, 
a posiadanie takich funduszy 
jako inwestora powinno pomóc  
firmom w uzyskaniu przewagi 
konkurencyjnej na międzyna-
rodowych rynkach. Venture ca-
pital pomaga się rozwijać tym, 
którzy mają naprawdę dobre 
pomysły. Doświadczenia świato-
we pokazują, że takie działania 
są dla wszystkich bardzo ko-
rzystne. Fundusze private equity 
i venture capital w wielu roz-
winiętych gospodarczo krajach 
m.in. w Stanach Zjednoczonych 
i w Izraelu są katalizatorami 
postępu i rozwoju gospodarcze-
go. Mam nadzieję, że w Polsce 
też tak będzie, ale musimy do 
tego jeszcze lepiej dostosować 
prawne regulacje.  

Piotr Gębala, funkcję prezesa zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego pełni od grud-
nia 2005 roku. 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS Lublin). Od wielu 
lat związany jest z branżą finansową. Realizował projekty inwestycyjne na rynku niepublicznym. W Lu-

belskim Funduszu Kapitałowym pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego oraz członka zarządu, a następnie 
dyrektora inwestycyjnego i członka zarządu w funduszu venture capital HALS – wspólnym projekcie Banku 
Gospodarki Żywnościowej S.A. i British Know How Fund. Jako członek projektu Unii Europejskiej CRESCEN-
DO Thematic Network zaangażował się w stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń 
pomiędzy specjalistami z branży venture capital/private equity. Projekt „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy”  

współfinansowany w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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G4 LIDERZY INNOWACYJNOŚCI

OLT Express  w ciągu zaledwie kilku tygodni dokonał wielkiego przełomu w krajowej komu-
nikacji lotniczej. Uruchomił siatkę regularnych połączeń pomiędzy największymi miastami 
w Polsce. Z usług przewoźnika od początku kwietnia br. skorzystało już 35 tys. pasażerów. 
Pod koniec października można będzie z Warszawy polecieć samolotem OLT Express do 
17 europejskich miast. Swoje główne bazy OLT posiada w Warszawie i w Gdańsku.

Podniebna konkurencja                        
OLT Express – NOWE POLSKIE LINIE LOTNICZE

Ceny biletów za przeloty 
krajowe w jedną stronę 
wynoszą 99 zł.  Dla se-

niorów i studentów są o poło-
wę niższe. Do Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Belgii, Włoch, Fran-
cji, Szwecji i Holandii podróżni 
zapłacą 149 zł. Bilety na trasy 
zagraniczne są już w sprzedaży 
od 23 kwietnia. 

Jednak naszym zdaniem, 
najbardziej interesująca jest 
propozycja krajowego rozkładu 
lotów OLT Express.

Obecnie samoloty OLT Express 
lądują i startują z 10 polskich 
lotnisk i obsługują 27 połączeń 
krajowych. Przewożą pasażerów 
z Gdańska, Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia, Poznania, Łodzi, 
Katowic, Szczecina, Rzeszowa 
i Bydgoszczy. Przykładowo Łódź 
ma znowu połączenia lotnicze 
z innymi miastami w kraju, po 
prawie dwóch latach przerwy. 
Można stąd polecieć do Gdańska 
i Wrocławia. Z Gdańska pasażero-
wie mają możliwość podróży do 
Szczecina, Poznania, Wrocławia, 
Katowic, Krakowa, Łodzi i Warsza-
wy. Od 1 lipca uruchomione będą 
codziennie i bezpośrednie rejsy 
z Krakowa do Łodzi i Bydgoszczy. 
Loty połączą krakowskie Balice 
z bydgoskim Szwederowem w po-
niedziałki, środy i piątki w środku 
dnia, a we wtorki i czwartki za-

równo rano jak i wieczorem. Będą 
też rejsy w weekend z porannym 
startem w sobotę i wieczornym 
w niedzielę. Podobnie będzie na 
trasie do Łodzi, z tym że dwu-
krotne połączenia w ciągu dnia 
odbywać się będą w poniedziałki, 
środy i piątki.

Od 8 maja z nowego terminala 
w Rzeszowie wystarują samoloty 
do Warszawy – dwa razy dzien-
nie. Z Gdańska też do innych 
miast będzie więcej lotów, tak 
samo jak z Wrocławia. Trwają 
też rozmowy z zarządem Portu 
Lotniczego w Lublinie.

Nowa linia lotnicza stawia so-
bie ambitny cel objęcia całego 
kraju siecią połączeń lotniczych.

W sezonie zimowym i letnim 
2012/2013  OLT Express zamie-
rza przewieźć 2,5 mln pasażerów. 
Będzie czwartym co do wielkości 
przewoźnikiem w Polsce po LOT, 
Wizz Air i Ryanair.

Historia spółki
Nowe Polskie Linie Lot-

nicze OLT Express powstały 
w 2011 roku w wyniku przeję-
cia przez fundusz kapitałowy 
Amber Gold z Gdańska więk-
szościowych udziałów w dwóch 
niewielkich, polskich liniach 
lotniczych: OLT Jetair oraz Yes 
Airways. W lipcu ub. roku pod 
skrzydłami Ambera znalazła 

się także jedna z najstarszych 
niemieckich linii regionalnych 
OLT. Stąd też wzięła się nazwa 
polskiego przewoźnika.

OLT Express dysponuje no-
woczesną flotą składającą się 
z 7 samolotów typu Airbus A320 
i A319 (mieszczących na pokła-
dzie 180 i 156 pasażerów) oraz 
7 samolotów turbośmigłowych 
ATR 72 i 42 , które mogą prze-
wieźć 68 i 46 pasażerów.  

Eksperci rynku lotniczego 
twierdzą, że takie połączenie 
sił wydaje się bardzo dobrym 
ruchem. Już teraz między pol-
skimi portami lata prawie 2 mln 
pasażerów rocznie, a ta liczba ma 
się jeszcze powiększać z roku na 
rok o 10 – 12 proc. Według OLT 

Express pasażerów będzie przy-
bywać, bo coraz większa grupa 
biznesmenów, ale też zwykłych 
turystów,  jest zniecierpliwiona 
brakiem efektów w innych po-
łączeniach komunikacyjnych. 

Połączenia zagraniczne  
OLT Express z Warszawy 

Codziennie samoloty OLT Ex-
press będą latać z Warszawy do: 
Londynu-Gatwick, Kolonii/Bonn, 
Brukseli, Stuttgartu, Hamburga, 
Amsterdamu i Memmingen. 

Trzy razy w tygodniu będzie 
można polecieć z  Warszawy 
do: Paryża-Orly, Mediolanu, 
Frankfurtu-Hahn (we wtorki, 
czwartki, niedziele), do Lyonu 
(poniedziałki, wtorki, czwart-
ki), do Rzymu-Fiumicino (po-
niedziałki, środy, piątki) oraz 
do Goeteborga (środy, piątki 
i niedziele).

Dwa razy w tygodniu realizo-
wane będą natomiast połącze-
nia do Wenecji i Saarbrucken 
(poniedziałki i piątki) oraz do 
Werony i Munster/Osnabruck 
(środy, soboty).

Regularne rejsy zagraniczne 
z Warszawy mają być wykony-
wane samolotami Airbus 320, 
zabierającymi na pokład do 180 
pasażerów. 

Jarosław Frankowski, dyrektor zarządzający OLT Express

W pierwszych tygodniach działalności OLT Express 
mieliśmy pewne problemy z obsługą klientów, 

ponieważ tylko połowa rejsów odbyła się punktualnie. 
Obecnie ponad 85 proc. połączeń jest już realizowanych 
na czas. Pozostałe nie przekraczają 15 minutowego 
opóźnienia, ale wkrótce i z tym sobie poradzimy. Coraz 
lepiej dopasowujemy się do obowiązujących rozkładów 
lotów. Zmieniliśmy pewne procedury i załoga samolo-

tu wchodzi na pokład na godzinę przed odlotem. Starujemy nawet 
przed czasem, żeby mieć kilka minut w zapasie. Obsługa portów 
lotniczych uporała się też z terminowym tankowaniem paliwa w godzi-
nach porannych. Takiego problemu nie mieliśmy tylko w Warszawie.  
Usprawniona została również odprawa pasażerska on line, ponieważ 
system stał się kompatybilny z naszym rozkładem lotów i rezerwacji 
biletów. Znacznie łatwiej można się również dodzwonić  na  infolinię. 
Podwoiliśmy już liczbę stanowisk na call center. Dziennie odbieramy 
ok. 5 tys. telefonów. Takiego ruchu naprawdę się nie spodziewaliśmy. 
Aby połączenia wykonywane przez naszego przewoźnika na trasach 
krajowych były rentowne, średnia cena biletu powinna wynosić ok. 
200 zł przy wykorzystaniu 80 proc. miejsc w samolocie. W przypadku 
tras międzynarodowych, bilet musi kosztować od 220 do 230 zł. Za-
kładamy, że w tym roku poniesiemy  jeszcze stratę sięgającą 120 mln 
zł, a w przyszłym 80 mln zł, ale w 2014 roku wyjdziemy już na zero. 
Te koszty pokryje właściciel z własnego budżetu. Później będziemy 
potrzebowali jeszcze roku, albo dwóch, żeby z całym projektem wyjść 
na plus. W firmie zatrudnionych będzie ponad 1200 osób, większość 
na kontraktach menedżerskich. 

 
 

Kolejne zagraniczne trasy OLT Express – 13 nowych połączeń z Gdańska
  Zarząd OLT Express ogłosił siatkę połączeń zagranicznych z Gdańska do Wielkiej Brytanii, 

Niemiec, Belgii, Włoch, Francji, Holandii i Islandii. Połączenia uruchomione zostaną  
29 października. Sprzedaż biletów od 149 zł ruszyła 24 kwietnia.

  Codziennie będą latały samoloty z Gdańska do Hamburga (HAM) – o godzinie 7:00, 
do Kolonii/Bonn (CGN), Amsterdamu (AMS), Brukseli (BRU) – o godzinie 10:15,  
do Memmingen (FMM) – o godzinie 10:30 oraz do Londynu (LGW) – o godzinie 18:15.

  Trzy razy w tygodniu dostępne będą rejsy do: Frankfurtu-Hahn (HHN) – w poniedziałki, 
środy i piątki o 15:45  
oraz do Rzymu (FCO) – we wtorki, piątki i niedziele o 11:00.

  Dwa razy w tygodniu będą połączenia: do Wenecji (VCE) – w poniedziałki i czwartki 
o godzinie 11:30,  
Werony (VRN) – we wtorki i soboty o 16:00, do Marsylii (MRS) – w czwartki i niedziele  
o 15:15 oraz do Paryża (ORY) – w środy i soboty o 11:25.

  Ponadto raz w tygodniu: w piątki o godzinie 22:15 – będzie można polecieć z Gdańska 
do Reykjaviku (KEF). 

 Połączenia zagraniczne z Gdańska realizowane będą samolotami Airbus A320 i A319.

Szczegółowe informacje na temat rozkładu zagranicznych połączeń OLT Express znajdują się na stronie  
http://www.oltexpress.com/pl/rozklad_lotow. Rezerwacji biletów można dokonać za pośrednictwem 
strony www.oltexpress.com lub dzwoniąc pod numer: +48 58 735 55 55.

Przewoźnik uruchomi rów-
nież rejsy z Rzeszowa do: Pary-
ża, Rzymu, Oslo, Amsterdamu, 
Hamburga, Dortmundu i Mem-
mingen oraz z Łodzi do: Paryża, 
Barcelony, Rzymu, Edynburga 
i Frankfurtu-Hahn.

Wypożyczalnie samochodów
OLT Express najpierw zadziwił 

wszystkich bogatą siatką połą-
czeń krajowych oraz ich ceną. 
Teraz ogłosił, że otwiera dla 
swoich klientów wypożyczalnie 
samochodów we wszystkich por-
tach lotniczych, obsługiwanych 

przez tego przewoźnika. Ceny 
od 40 do 60 zł za dobę. Obecnie 
trwa nabór personelu i szkole-
nia. Od maja rusza pilotażowa 
działalność w Gdańsku. Kolej-
ne wypożyczanie samochodów 
Renault Clio i Mini One będą  
uruchamiane już wkrótce. Do 
dyspozycji posiada 300 własnych 
pojazdów.

Cena jest bardzo konkuren-
cyjna w stosunku do obecnie 
funkcjonujących wypożyczalni. 
Za wynajęcie samochodu na dobę 
u innych przewoźników opłaty 
sięgają od 70 do 200 zł. 


