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Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczychi społecznych pomiędzy obywatelami Unii.

Oczyszczalnia w Sitkówce – dla ludzi i natury

Dobrze wykorzystana szansa
Kielce dołączyły do grona europejskich miast, które najlepiej uporządkowały gospodarką
wodno-ściekową. Pęki biało-niebieskich balonów z szarfami symbolizującymi barwy czterech
żywiołów: ziemi, powietrza, ognia i wody poszybowały 17 maja wysoko w niebo podczas uroczystego otwarcia przebudowanej Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” dla kieleckiej aglomeracji.

C

hwilę wcześniej odsłonięta została tablica pamiątkowa z informacją
o dofinansowanej z Funduszu
Spójności inwestycji, wykonana
przez kieleckiego artystę rzeźbiarza Sławomira Micka, a następnie zaproszeni goście posadzili w gazonach piękne kwiaty,
żeby na przekór powszechnej
opinii nowoczesna oczyszczalnia
„zapachniała fiołkami”.
– Przy pomocy tych prostych
symboli chcieliśmy zaakcentować
ogromny wkład tej inwestycji w
poprawę stanu środowiska w regionie świętokrzyskim – wyjaśniał
Henryk Milcarz, prezes zarządu spółki Wodociągi Kieleckie.
– Oczyszczone ścieki mają teraz

znacznie lepsze parametry niż
dopuszczalne normy określone
w pozwoleniu wodnoprawnym
wydanym przez marszałka województwa świętokrzyskiego. Mamy
już pierwsze efekty. Rzeka Bobrza
poniżej oczyszczalni uzyskała II
klasę czystości i znów są w niej
raki. Kilka lat wcześniej była tak
zanieczyszczona, że nie mieściła
się w żadnej klasyfikacji. Jesteśmy dumni, że przywróciliśmy tę
rzekę naturze. To jest bezcenny
dar, który pozostawimy też dla
przyszłych pokoleń.
Wojewódzki inspektor ochrony
środowiska anulował pod koniec
lutego nałożone na spółkę kary
o łącznej wartości ponad 35 mln
zł za odprowadzanie ścieków

z Sitkówki do Bobrzy w latach
2003 – 2010. Wodociągi Kieleckie
nie zapłacą ani grosza, bo oczyszczalnia spełnia teraz europejskie
standardy środowiskowe.
Przebudowa „Sitkówki” trwała niespełna 5 lat. Na obszarze
21 hektarów wybudowano od
podstaw 65 nowych obiektów,
a 32 zmodernizowano. Wszystkie
inwestycje realizowano podczas
nieprzerwanej pracy zakładu.
Najbardziej skomplikowana
w całym projekcie była budowa
reaktora biologicznego „serca
oczyszczalni” wraz z czterema
osadnikami wtórnymi.
Rozbudowano ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków, zmodernizowano instalację kontrolno

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

-pomiarową, zmieniono system
sterowania, zbudowano zaplecze
techniczno-socjalne i administracyjne, zrekultywowano nieczynną lagunę osadową. Powstała
też pierwsza w regionie i jedna
z nielicznych w kraju, Stacja
Termicznej Utylizacji Osadów
Ściekowych (STUOŚ). Spalanie osadów w złożu fluidalnym
zapewnia nie tylko skuteczną
ich utylizację, ale także odzysk
i wykorzystanie energii cieplnej.
W budowie STUOŚ wykorzystane
zostały sprawdzone rozwiązania
i technologie, powszechnie stosowane w świecie, które gwarantują
bezpieczeństwo mieszkańcom
i środowisku.
Rozbudowa i modernizacja
Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” kosztowała blisko 238 mln
zł. Prawie 176 mln zł stanowiły
środki własne inwestora, a pozostałą kwotę dofinansowała
Unia Europejska z Funduszu
Spójności.
O zakończonej sukcesem inwestycji z uznaniem mówili obecni
na uroczystości parlamentarzyści,
przedstawiciele zarządu województwa, władz samorządowych oraz
instytucji nadzorujących realizację
projektu.
– To jest wielki dzień nie tylko dla Wodociągów Kieleckich,
ale i dla Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, ponieważ zakończony
projekt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Sitkówka
dla kieleckiej aglomeracji” przybliża nas do wykonania zobowiązań
akcesyjnych w ochronie środowiska – powiedziała Małgorzata Skucha, zastępca prezesa NFOŚiGW.
– Podziwiam nie tylko wzorcowe
rozwiązania jakie tu zastosowano
do oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych,
ale i efekty ekologiczne, które już
udało się osiągnąć. Dla Komisji
Europejskiej to jest najważniejsza
sprawa przy rozliczeniu projektu

Warszawy. Półtora roku temu
dokonaliśmy takiego przyłączenia do nowej oczyszczalni
prawobrzeżnej części miasta.
Poziom oczyszczonych ścieków
jest rewelacyjny . Znacznie lepszy od wymaganego prawem.
Jestem przekonany, że taki sam
efekt będzie przy pełnym obciążeniu oczyszczalni. Rozbudowa
i modernizacja „Czajki” była
najtrudniejszym zadaniem inwestycyjnym w całym projekcie.
Dla naszego zespołu JRP był
to jednak projekt życia. Mamy
ogromną satysfakcję, że inwestycja kończy się sukcesem.
Udało się tego dokonać
dzięki
nieprawdopodobnej
determinacji zespołu JRP
oraz pozostałych pracowników
MPWiK SA., dobrej współpracy
z Ministerstwem Środowiska,
Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, NFOŚiGW i doskonałej
koordynacji działań ze strony
władz miasta, które są także
właścicielem spółki. Korzyści
z tej inwestycji wkrótce wszyscy odczujemy, bo Wisła i Bałtyk
odzyskają swoje przyrodnicze
walory i naturalne piękno. (cz)

Kompetencje i doświadczenie

Przygotowanie i weryfikacja
wielotomowych dokumentacji,
nadzór nad wykonawstwem,
setki trudnych do rozwiązania problemów i negocjacji
oraz uzgodnień z instytucjami nadzorującymi i Komisją
Europejską, to codzienność w
zarządzaniu tak złożonym przedKoordynacja zadań inwestycyjnych w jednym z najwięk- sięwzięciem. Brak ostatecznej
szych europejskich projektów infrastrukturalnych w ochro- decyzji z Brukseli zatwierdzanie środowiska – „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie jącej przeprowadzoną przed
ścieków w Warszawie”, którego łączny koszt przekracza kilkoma laty restrukturyzację
4 mld złotych, wymaga umiejętności menedżerskich, zdol- warszawskiego projektu, na
ności negocjacyjnych, kompetencji i odwagi. Potrzebna pewno nie ułatwia zespołowi
jest także konsekwencja w działaniu, dobra współpraca JRP tych wszystkich działań.
– Decyzji Komisji Europejz instytucjami zarządzającymi i partnerskie relacje z wyskiej spodziewamy się lada mokonawcami.
ment, bo projekt się już kończy
– informuje Adam Chwieduk. –
akie kryteria decydowały cyjne – chwali swoich współpra- Do wykonania jest jeszcze tylko
o doborze pracowników cowników Adam Chwieduk. – W kilka drobnych zadań, które zado Jednostki Realizującej okresie największego nasilenia kończą się w tym roku. Wkrótce
Projekt (JRP), nadzorowanej robót inwestycyjnych zespół kolektorem przesyłowym pod
od 2008 roku przez Adama JRP liczył 56 świetnie przygo- Wisłą popłyną do oczyszczalni
Chwieduka, człontowanych do tej roli „ Czajka” pierwsze ścieki z cenFot. M. Tomaka fachowców, głównie tralnej i lewobrzeżnej części
ka zarządu MPWiK
w m.st.Warszawie
inżynierów, prawniSA, który przed noków i ekonomistów.
minacją pracował
Teraz jest o 20
Małgorzata Skucha, zastępca prezesa Narodowego
już w Miejskim
osób mniej, ponieFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przedsiębiorstwie
waż zdecydowana
niecierpliwością czekamy na przesył ścieków kolektorem pod
Wodociągów i Kanawiększość zadań
Wisłą z centralnej i lewobrzeżnej części Warszawy na „Czajkę”.
lizacji. Jako prawkluczowych dla proWykonawca ma na to czas do 30 września. Zakończenie rozbunik z wykształcenia
jektu „Zaopatrzenie
dowy i modernizacji oczyszczalni to jest najbardziej oczekiwany
współtworzył m.in.
w wodę i oczyszczaprzez nas projekt ze względu na realizację zobowiązań unijnych,
dział kontraktów
nie ścieków w Warwynikających z Traktatu Akcesyjnego, w zakresie redukcji ładunku
szawie” została już
i analiz realizacji,
zanieczyszczeń w ściekach. W bardzo dużym zakresie zależą one
wykonane.
specjalizujący się Adam Chwieduk, człood efektów osiągniętych przez Czajkę. Uzyskane dotychczas panek
zarządu
MPWiK
SA,
– W ciągu tych
w przygotowaniu
rametry potwierdzają, że możemy być o to spokojni. Jest lepiej niż
pełnomocnik
do
spraw
umów i dokumentaczterech lat koorsię spodziewaliśmy. Dofinansowany z Funduszu Spójności projekt,
realizcj
projektu
MAO
cji przetargowych.
dynowaliśmy ok.
któremu na początku towarzyszyły duże problemy, od kilku lat jest
– Udało mi się
300 różnych budów,
bardzo dobrze realizowany. Jest to bez wątpienia zasługa dobrego
stworzyć fantastyczny zespół prowadzonych niemal równonadzoru i profesjonalnego zarządzania. Jestem pełna podziwu dla
niezwykle kreatywnych i dyna- cześnie, dodaje Adam Chwiebeneficjenta i wszystkich osób oraz instytucji, zaangażowanych w ten
micznych osób, całym sercem duk. – To pokazuje olbrzymią
projekt. NFOŚiGW jest tylko instytucją finansującą, a cała reszta zależy
zaangażowanych w realizację skalę przedsięwzięcia i ogrom
już od profesjonalizmu zespołów koordynujących. JRP w MPWiK SA
gigantycznego przedsięwzięcia, spraw, z którymi musieliśmy się
doskonale radzi sobie z tym trudnym wyzwaniem.
obejmującego, aż 4 fazy inwesty- zmierzyć prawie każdego dnia.

„Czajka” gotowa do eksploatacji

Czas na refleksję
T

Z

i przyznaniu płatności końcowej.
O to mogę być już spokojna, bo
Wodociągi Kieleckie doskonale
sobie z tym poradziły. Gratuluję
panu prezesowi Henrykowi Milcarzowi i całemu zespołowi bardzo
dobrej realizacji przedsięwzięcia,
a władzom samorządowym, że
podjęły się tak wielkiego wyzwania. Po zakończeniu kolejnej,
niezwykle ważnej inwestycji
związanej z kompleksową ochroną
wód podziemnych, województwo
świętokrzyskie będzie jednym z
najbardziej ekologicznych regionów w Polsce.
Ziemowit Nowak
Fot. M. Tomaka

Biało-niebieskie balony, z szarfami symbolizującymi barwy czterech żywiołów: ziemi, powietrza, ognia i wody, uwalnia do lotu Henryk Milcarz,
prezes zarządu spółki Wodociągi Kieleckie.

Liczy się wiedza

Od 18 lat kielecka firma ECON Marek Michalczyk specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu m.in. oczyszczalni
ścieków, zakładów uzdatniania wody, suszarni osadów, zakładów utylizacji odpadów i rozwoju infrastruktury wodnościekowej. Wśród bardzo dużej grupy projektów opracowanych przez ECON jest także rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w południowej części Kielc, która doprowadzi ścieki do zmodernizowanej właśnie oczyszczalni „Sitkówka”.
Fot. Archiwum

– Ten projekt był
nadążać za rosnącymi stale wymagagotowy dużo wcześniej, ale przedawniły
niami inwestorów.
się uzyskane przez
Bardzo nas cieszy,
kiedy nasze projekty
nas pozwolenia na
budowę i musieliśmy
zgłaszane są do kongo aktualizować – inkursu Modernizacja
formuje szef firmy
Roku. Szkoda tylko,
że w przetargach na
Marek Michalczyk
– Tym razem nie było
wykonanie projekjuż niespodzianek, bo
tów kompetencje
Kieleckie Wodociągi Marek Michalczyk,
nie mają takiego
uzyskały na ten cel do- szef firmy ECON
znaczenia jak najniżfinansowanie z Unii
sza cena. Niedawno
Europejskiej i wkrótce przystąpią brałem udział w przetargu na
do realizacji tej ważnej dla miasta projekt oczyszczalni ścieków,
inwestycji. Kilka tygodni temu gdzie oferta jednego z uczestnizostał już wyłoniony wykonawca ków wynosiła niecałe 10 proc.
na realizację tego zadania.
przewidywanej przez inwestora
Projektowanie sieci kanaliza- wartości usługi. Jeśli w ustawie
cyjnej i wodociągowej jest mniej o zamówieniach publicznych nie
skomplikowane niż zaawanso- będzie ustalonej dolnej granicy,
wanych technologicznie oczysz- której nie można przekraczać, to
czalni, czy zakładów termicznego z takimi paradoksami spotkamy
przekształcania osadów ścieko- się jeszcze nie raz.
wych, bo to wymaga ciągłego
Dzięki doświadczonej kadrze,
pogłębiania specjalistycznej wie- wysokiej jakości usług i szybdzy. Aby zapewnić sobie szybki kości działania oraz indywidudostęp do wszystkich nowości alnemu podejściu do klientów,
inż. Marek Michalczyk jest od firma ECON ugruntowała sobie
13 lat członkiem niemieckiego silną pozycję na rynku budowStowarzyszenia Inżynierów Sa- nictwa ekologicznego. W swoim
nitarnych.
dorobku posiada wiele
projektów inwestycji
– Bez tej permanentnej edukacji nie byłoby
zrealizowanych na tesukcesów w projektowarenie całego kraju oraz
niu . Musimy przecież
w Rosji. (jol)
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Fot. M. Tomaka

Międzynarodowe konsorcjum kończy prace na „Czajce”

Oczyszczalnia na pół wieku

Prawie 150 nowych i zmodernizowanych obiektów na terenie porównywalnym do 100
boisk piłkarskich – to efekt przebudowy warszawskiej Oczyszczalni Ścieków „Czajka”.
Wykonanie tej olbrzymiej inwestycji zajęło międzynarodowemu konsorcjum, złożonemu
z renomowanych firm z Polski, Francji, Danii i Niemiec zaledwie 3 lata. O rekordowym
tempie realizacji przedsięwzięcia rozmawiamy z kierownikiem budowy inż. Mariuszem
Marjańskim z firmy WARBUD SA, pełniącej rolę lidera konsorcjum.

– Załoga pracowała na trzy
zmiany?
– Kontrakt z inwestorem
– Miejskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie SA zakładał pracę tylko na dwie zmiany. Wyjątkiem
było betonowanie największych
obiektów, ponieważ tego procesu
nie wolno przerywać. Wtedy ten
czas się nieco wydłużał. W okresie
prowadzenia najbardziej intensywnych działań pracowało na
„Czajce” jednocześnie blisko 1500
osób. Na placu budowy znajdowało sie ponad 20 potężnych
dźwigów. Koordynowanie taką
ilością prowadzonych równocześnie robót wymagało wyjątkowej
sprawności, precyzji i dyscypliny,
a także ogromnego doświadczenia
w projektowaniu i wykonawstwie.
Pracował nad tym sztab doskonale
przygotowanych do tego ludzi.
– Prowadził Pan wcześniej
podobne budowy?
– Prowadziłem wiele różnych
inwestycji w kraju i za granicą,
ale o znacznie mniejszej skali.
„Czajka” o docelowej wydajności
435 tys. m3 na dobę jest jedną
z największych oczyszczalni w Europie. Jej przepustowość w wyniku rozbudowy zwiększyła się
dwukrotnie. Ja mam to szczęście,
że wykonuję ten obiekt już po
raz drugi. To była moja pierwsza
budowa zaraz po studiach w latach
80. XX wieku. Projekt powstał na
początku lat 70, ale oczyszczalnia
do eksploatacji została oddana
dopiero w 1991 roku. Byłem
dumny z tej inwestycji, ale z czasem się zestarzała i nadeszła pora
na zmiany. Po 25 latach od tamtej
budowy dostałem z Warbud-u
propozycję, aby uczestniczyć
w modernizowaniu „Czajki”.
To był naprawdę sentymentalny
powrót. Żal mi było wyburzać, to
co sam kiedyś budowałem, ale
sentyment nie może przecież
rywalizować z nowoczesnością.
Moje doświadczenia sprzed ćwierć
wieku przydały się nie tylko do
opracowania koncepcji zupełnie
nowej oczyszczalni, ale i do roz-

Fot. Archiwum Warbud

Mariusz Marjański, kierownik
budowy w firmie WARBUD SA

biórki wyeksploatowanych już
obiektów.
– Wszystkie zostały wyburzone?

– Prawie wszystkie, ponieważ
zmieniły się nie tylko technologie
i standardy redukcji zanieczyszczeń w ściekach, ale także cały
układ funkcjonowania nowoczesnej oczyszczalni, obejmującej
część mechaniczną, biologiczną, osadową, gazową i cieplną.
Wszystko trzeba było wybudować
od nowa. Powstał obiekt, który
będzie służył Warszawie co najmniej przez pół wieku. Poprzednio zakład działał na powierzchni
mniejszej o ponad 20 hektarów i
przyjmował ścieki tylko z prawobrzeżnej części Warszawy. Były
4 ciągi technologiczne złożone z
osadników wstępnych, basenów
osadu czynnego i komór fermentacyjnych do pozyskiwania biogazu.
Obecnie na ok. 53 hektarowym,
całkowicie zagospodarowanym te-

renie jest 10 ciągów technologicznych do oczyszczania wszystkich
ścieków także z centralnych i północnych rejonów lewobrzeżnej
części miasta. Wybudowaliśmy, aż
146 nowych obiektów, w tym 10
reaktorów biologicznych, każdy
o wielkości boiska piłkarskiego,
26 osadników o średnicy od 48
do 52 metrów, 4 wielkie komory fermentacyjne, wysokie na 8
pięter, spalarnię osadów ściekowych oraz 60 km podziemnych
rurociągów. Prace projektowe
trwały pół roku, a uzyskanie setek
różnych pozwoleń i wykonanie
wszystkich inwestycji zajęło nam
tylko 3 lata.
– To rekordowe tempo jest
efektem dobrej współpracy
z inwestorem i uczestnikami
konsorcjum?

Budowa spalarni na ukończeniu

nienie bardziej rygorystycznych
Niezwykle istotnym elemenwarunków emisji, niż te, jakie tem dla pomyślnej realizacji
aktualnie obowiązują w Polsce całości zadania było i jest nadal
i w krajach UE. Zainstalowany skuteczne współdziałanie służb
system pomiarowy do ciągłego inwestorskich z wykonawcą.
monitoringu emisji pozwala W trakcie budowy niejednokrotna stałą kontrolę jakości spalin nie należało znaleźć rozwiązanie
Budowa spalarni osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie odprowadzanych do atmosfery. dla problemów , których wcześniej
Dla konsorcjum wykonawców nie można było przewidzieć. Bujest na ukończeniu. Aktualnie trwa gorący rozruch urządzeń technologicznych, planowany termin zakończenia kontraktu i przekazania instalacji do eksploatacji to 30 listo- z liderem Veolia Water Systems dowa spalarni osadów ściekowych
Sp. z o.o. na czele, był to bardzo w Warszawie może być pod tym
pada 2012 roku.
trudny kontrakt, wymagający względem oceniona jako modeloszystkie urządzenia w fa- Solutions&Technologies wybudo- nego oczyszczania spalin, odpady niestandardowej wiedzy i ol- wy przykład współdziałania inwezie rozruchu sprawują się wała wiele w Europie. Jest to nie- te będą poddawane procesowi brzymiego doświadczenia, oraz stora z wykonawcą dla osiągnięcia
bez zarzutu, a spalarnia zwykle zaawansowana technicznie stabilizacji i przekazywane do bardzo sprawnego zarządzania wspólnego celu.
już teraz utylizuje zasadniczą cześć instalacja, gdzie do termicznego dalszego wykorzystania poza projektem.
Małgorzata Chodur
produkowanego na oczyszczalni przekształcania kierowane będą oczyszczalnią.
Fot. Archiwum Veolia Water Solutions&Technologies.
osadu ściekowego. Po przejęciu nie tylko osady powstające na
Zastosowany proces spalania
od wykonawcy (konsorcjum firm Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, fluidalnego, uznany przez Unię Eu- Spalarnia osadów ściekowych
Veolia Water Systems Sp. z o.o. ale również wysuszone osady po- ropejską, jako Najlepsza Dostępna na Oczyszczalni Ścieków
OTV S.A., Kruger A/S oraz War- wstające na Oczyszczalni Ścieków Technologia dla unieszkodliwiania „Czajka”.
bud S.A.) instalacji do eksploatacji, „Południe”, skratki pozostające odpadów z oczyszczalni ścieków,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo- po mechanicznym oczyszczeniu jest niezwykle efektywny. Powociągów i Kanalizacji w mieście sto- ścieków, tłuszcze oraz piasek duje zredukowanie ilości odpadów
łecznym Warszawie będzie mogło z piaskowników, dzięki temu o 90 proc., co oznacza, że poza
pochwalić się najnowocześniejszą wszystkie opady powstające w teren oczyszczalni wywożone bęw Europie instalacją do termicznej procesie oczyszczania ścieków dzie tylko 10 proc. ilości odpadów
utylizacji osadów ściekowych oraz będą neutralizowane w bezpieczny powstających w procesie oczyszczawszystkich innych odpadów, po- i zgodny z najwyższymi standar- nia ścieków, zestalonych fizycznie
wstających na oczyszczalni ścieków. dami środowiskowymi sposób. i ustabilizowanych chemicznie.
Warszawska spalarnia nie
Jedynym odpadem powstaSpalarnia wyposażona jest
jest standardową spalarnią osa- jącym na oczyszczalni będzie w trzyetapowy system oczyszdów, jakich grupa Veolia Water popiół i pozostałości z chemicz- czania spalin, zapewniający speł-
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Majowe upały zaskoczyły organizatorów XX Bydgoskich Targów „WOD-KAN”

Pora na zmiany
Konferencje i spotkania branżowe towarzyszące XX Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” w Bydgoszczy cieszyły się w tym roku
wyjątkowym zainteresowaniem. Podobnie jak nowoczesne
urządzenia i technologie zaprezentowane przez krajowe
i zagraniczne firmy.

I

mponująca ilość wystawców i zwiedzających nie
zaskoczyła organizatorów
jubileuszowej imprezy, tylko
upały, które obnażyły pewne
niedogodności. Prowizoryczne
warunki w namiotach z ekspozycjami wystawienniczymi, znacząco odbiegają od
europejskich standardów
i nie spełniają już oczekiwań
uczestników.
– Targi „WOD-KAN” w Bydgoszczy są od lat świętem całej
branży wodociągowej – zauważa

biologiczne i gospodarkę osadową,
a francuski OTV, za hermetyzację
i dezodoryzację procesów. Wcześniejsze protesty i obawy dotyczące
uciążliwości oczyszczalni, w tym
głównie zapachowej dla okolicznych mieszkańców okazały się
całkowicie bezpodstawne. Przy
obecnie stosowanych rozwiązaniach technicznych i technologicznych taki problem w ogóle
nie istnieje. Cieszę się, że każdy
się może teraz o tym przekonać.
– Wszystkie obiekty są już
gotowe do eksploatacji?
– Nasze konsorcjum zakończyło
– To jest podstawa przy tak
wielkim przedsięwzięciu. Decy- już wszystkie prace i próby techzje muszą być jasne, klarowne nologiczne urządzeń. Od półtora
i szybko podejmowane nawet roku z ogromnym powodzeniem
w najtrudniejszych sprawach. oczyszczamy ścieki z prawobrzeżInwestor był bardzo zaangażo- nej części Warszawy. Czekamy
wany w nasze działania na każ- teraz na przesył pozostałych ściedym etapie realizacji inwestycji. ków, ale ten kontrakt realizuje
Tworzyliśmy zgrany zespół, który już inny wykonawca. Spalarnia
od rozpoczęcia prac projektowych ruszy po dwóch miesiącach od
do zakończenia budowy przestrze- uruchomienia tego przesyłu,
gał ustalonych wspólnie reguł. ponieważ tyle czasu potrzeba na
I to przyniosło doskonały efekt. przygotowanie osadów do termiczWarbud, jako lider międzynaro- nej obróbki. Mam nadzieję, że
dowego konsorcjum odpowiadał nastąpi to pod koniec listopada.
m.in. za konstrukcje i wykonanie To ogromna satysfakcja, że znów
obiektów, infrastrukturę technicz- mam swój udział w budowie tej
ną i zagospodarowanie terenu, oczyszczalni, która tym razem
niemiecki WTE Wassertechnik, przetrwa co najmniej 50 lat.
za technologie mechanicznego
Rozmawiała
oczyszczania ścieków, duński
Kruger i Veolia, za oczyszczanie
Jolanta Czudak

Ogólny widok Oczyszczalni Ścieków „Czajka”

Leszek Trzeciak, prezes Wodociągów Miejskich w Radomiu.
– Najpierw, przez wiele lat odbywały się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej „Łuczniczka”,
a potem wraz z rosnącą liczbą
krajowych i międzynarodowych
wystawców, a także zwiedzających zostały przeniesione na
teren Centrum Wystawienniczo-Targowego w Myślęcinku.
Miejsce jest bardzo atrakcyjne,
ale namioty wystawiennicze,
powinny być zastąpione przez
nowoczesne hale, z pełnym

zapleczem konferencyjnym
i sanitarnym.
W prowizorycznych warunkach, przy 30 stopniowych
upałach nawet najlepiej
przygotowany program może
nie przynieść spodziewanych
efektów. Szkoda, bo Targom
towarzyszą naprawdę ważne
dla branży konferencje, organizowane przez Izbę Gospodar-

T

czą Wodociągi Polskie, a także
pokazy i spotkania konsultacyjne. Modelowe rozwiązania
w gospodarce osadami ściekowymi, efektywne zarządzanie
majątkiem według standardu
PAS 55, czy nowoczesne rozwiązania dotyczące inteligentnych
metod kontroli w sieciach wodociągowych wzbudzały duże
zainteresowanie uczestników,

ale mało kto wytrwał do końca w słabo klimatyzowanych
pomieszczeniach.
– Gospodarze miasta i województwa kujawsko-pomorskiego, uczestniczący w imprezach
targowych, deklarowali budowę
hal wystawienniczych z prawdziwego zdarzenia – podkreśla
Leszek Trzeciak. – Mam nadzieję że spełnią te obietnice.
Targi „WOD-KAN” w Bydgoszczy wypracowały sobie bardzo
dobrą markę przez 20 lat i tę

rzy miesiące temu prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wystąpił do marszałka województwa kujawsko
-pomorskiego Piotra Całbeckiego, z wnioskiem o wsparcie finansowe budowy profesjonalnych hal
wystawienniczych na terenie obecnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w bydgoskim Myślęcinku.
Projekt zakłada stworzenie spółki Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Bydgoszcz daje teren i infrastrukturę
o wartości 20 mln zł, a marszałek województwa kujawsko-pomorskiego porównywalną kwotę na budowę
hali. Podczas gali targowej, która odbyła się 22 maja w Filharmonii Pomorskiej marszałek Piotr Całbecki
zapewnił wystawców i gości, że hale na pewno powstaną. Rozważane są różne opcje włącznie z przygotowaniem wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych. Panująca na Targach
„WOD-KAN” w Bydgoszczy atmosfera, 424 wystawców, w tym 50 zagranicznych, tłumy zwiedzających,
konferencje, prezentacje, których w tym roku było wyjątkowo dużo i na doskonałym poziomie, świadczą
o ogromnym potencjale bydgoskiej imprezy. Tego potencjału zmarnować nie wolno. Zdaniem marszałka
Bydgoszcz ma szanse stać się ważnym ośrodkiem targowym w kraju i tej szansy nie można zaprzepaścić.
Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony konkurs, dzięki któremu można zdobyć potrzebne pieniądze z UE.
Jest to kwota około 15 mln zł pokrywająca 75 proc. potrzebnych środków. Konieczny jest oczywiście wkład
własny, ale zdaniem marszałka Piotra Całbeckiego jest on możliwy do zdobycia.

tradycję powinny kontynuować przez kolejne lata. Ja
uczestniczę w nich od początku i dzięki temu poznałem
wiele rozwiązań dotyczących
technologii uzdatniania wody,
oczyszczania ścieków i utylizacji osadów ściekowych. Wiele
z nich zastosowaliśmy przy
realizacji pierwszej i drugiej
fazy projektu „Modernizacja
i rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego na terenie gminy Radom”, dofinansowanego
z Funduszu Spójności. Pierwsza
faza tego przedsięwzięcia zakończyła się sukcesem przed
dwoma laty, a druga potrwa do
2014 roku. Kiedyś ja zdobywałem tu potrzebną mi wiedzę,
a teraz dzielą się nią z mniej
doświadczeniami kolegami
z branży wodno-kanalizacyjnej. Z perspektywy tych 20
lat mogę powiedzieć, że Targi „WOD-KAN” w Bydgoszczy
odgrywają znaczącą rolę dla całej branży. Jestem przekonany,
że wkrótce będą się odbywały
w warunkach, odpowiadających
standardom XXI wieku. (jol)

LIDERZY INNOWACYJNOŚCI
Fot. Archiwum

Quality All Development Fundusz Kapitałowy S.A.

– Jakie są efekty działania
funduszu kapitałowego?
– Korzyść dla gospodarki
i beneficjentów. Udowodniliśmy, że nasza działalność
wszystkim się opłaca, a porozumienia kooperacyjne tylko to
potwierdzają. Obroty funduszu

rosną z każdym rokiem. Przychody w grudniu 2008 roku
wynosiły 300 tys. zł. Rok później 3 mln zł, a w 2010 r. już
33 mln zł. W ubiegłym roku
wzrosły do 46 mln zł i 70 mln
zł obrotu w skonsolidowaniu.
Taki jest efekt pięcioletniej
działalności Quality All Development Funduszu Kapitałowego S.A. Oczywiście
liczą się nie tylko obroty, ale
i efekty tej działalności. Każdy rodzaj klastra ma swojego
koordynatora, najczęściej są
to izby, albo stowarzyszenia
gospodarcze, z którymi bardzo
ściśle współpracujemy. Dzięki tej kooperacji staliśmy się
specjalistami od finansowania projektów w branżach, w
których działamy. Nasi pracownicy potrafią dokładnie
określić celowość ich realizacji, skuteczność i efektywność. To ma istotne znaczenie
dla wspierania działalności,
która wpływa na rozwój gospodarki i poprawę jej konkurencyjności na europejskim
rynku. Będzie jeszcze lepiej,
kiedy klastry o charakterze
technologicznym, które bardzo
dobrze sobie radzą z przygotowaniem innowacyjnych
i prototypowych rozwiązań
zaczną również korzystać ze
wsparcia funduszy inwestycyjnych i kapitałowych, aby
z sukcesem komercjalizować
te pomysły i uruchamiać ich
produkcję.
Rozmawiała
Jolanta Czudak

się, że po ponad 10 latach
od pęknięcia bańki internetowej rynek powrócił do
równowagi, a nawet znowu
mamy do czynienia z niekiedy mocno oderwanymi od
fundamentów wycenami
spółek internetowych, debiutujących na światowych
giełdach. Tymczasem, kiedy
rozmawiam z obecnymi, jak
i potencjalnymi zarządzającymi funduszami venture capital w Polsce, coraz częściej
stykam się z preferencją na
inwestowanie w tradycyjne
branże. Z jednej strony efekt
ten należy uznać za pozytywny, gdyż poprawi dostępność
kapitału dla polskich przedsiębiorstw, a także dywersyfikację polityk inwestycyjnych
funduszy, zwiększając prawdopodobieństwo znalezienia
ciekawych, w przyszłości dochodowych projektów.
Co się jednak stanie,
jeśli skłonność ta zacznie
dominować (tak jak kiedyś
inwestycje w przedsięwzięcia
internetowe) i jak w takim
razie powinni zachowywać
się inwestorzy? Założenie
i zyskowne wyjście z firmy
budowanej przez całe życie
oraz inżynieria finansowa
mogą okazać się kompetencjami niewystarczającymi, aby rozpoznać potencjalnego drugiego Skype
czy Facebook’a i pomóc mu

w rozwoju na skalę globalną.
Coraz częściej w zespołach
zarządzających funduszami
venture capital będą musiały
pojawiać się obok finansistów
i przedsiębiorców osoby
o gruntownym doświadczeniu
technologicznym i marketingowym, często stosunkowo
młode.
Tak, jak w przypadku
Web 3.0, czyli kolejnej ewolucji Internetu, zakładającej
m.in. zastosowanie sztucznej
inteligencji i wyszukiwania semantycznego, tak konieczne
stanie się nowe podejście do
inwestowania, nazwane przeze mnie Venture Capital 3.0.
Zakłada ono dogłębne, często
intuicyjne i mocno wyspecjalizowane rozumienie przedmiotu biznesu – właściwe
dla emocjonalnego kreowania funkcjonalności, stale
skracającego się cyklu życia
produktu oraz modelu przychodowego, w którym coraz
częściej ostateczny odbiorca
produktu/usługi to nie ten,
który płaci (jak właśnie w przypadku aplikacji mobilnych,
często dostępnych za darmo,
których producent zarabia na
umieszczanych w nich reklamach).
Piotr Ćwik
Dyrektor Inwestycyjny,
Krajowy Fundusz
Kapitałowy S.A.
(KFK)

Modelowe finansowanie inwestycji
Porozumienia kooperacyjne inwestorów z funduszami kapitałowymi, to najlepszy sposób
finansowania inwestycji wysokiego ryzyka, w tym projektów innowacyjnych. Przynoszą
wiele korzyści podmiotom zrzeszonym w klastrach branżowo-finansowych. O wypracowanym przez Quality All Development Fundusz Kapitałowy S.A. nowatorskim modelu
wsparcia przedsięwzięć, które przyspieszają rozwój różnych sektorów gospodarczych,
rozmawiamy z prezesem zarządu, Tadeuszem Góralskim.

– Na czym polega atrakcyjność takiej formy finansowania?
– Skuteczność działania klastrów branżowych we wszystkich sektorach gospodarki ma
sens tylko wówczas, kiedy przystępują do nich instytucje finansowe. Bez takiej kooperacji
żaden klaster nie przetrwa, nawet gdyby skupiał najbardziej
pomysłowych przedsiębiorców
i najlepsze instytuty naukowo
-badawcze. Komercjalizacja
każdego projektu wymaga
kapitału, a innowacyjnych
przedsięwzięć, obarczonych
większym ryzykiem, banki nie
chcą finansować. Przy sięganiu
po środki unijne trzeba z kolei
wykazać się własnym wkładem
w wysokości 30 – 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Przy dużej
wartości projektu jest to zwykle bariera nie do pokonania,
zwłaszcza dla startujących dopiero firm. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji są
porozumienia kooperacyjne
inwestorów z instytucjami finansowymi w ramach danego
klastra, ponieważ gwarantują
skuteczną realizację takiego
projektu.

– Jak to się odbywa?
– Inwestor, który chce
skorzystać ze wsparcia finansowego klastra musi
przystąpić do porozumienia
kooperacyjnego i aktywnie zaangażować się w działalność
prowadzoną wspólnie przez
wszystkich uczestników. Przykładowo, jeżeli jest to klaster
budowlany, a przedsiębiorca
zamierza wybudować fabrykę,
to zamiast zlecać prace analityczne, projektowe, finansowe i budowlane na zewnątrz
powierza je podmiotom zrzeszonym w klastrze. Wszyscy
mają z tego korzyść. Firma
analityczna, bo dokonała
oceny tego przedsięwzięcia,
architektoniczna, bo wykonała
projekt, producent materiałów,
bo dostarczył je wykonawcy,
a firma budowlana, bo zrealizowała tę inwestycję. Każdy,
kto na tym projekcie zarobił,

przynajmniej 1/3 zysku musi
przeznaczyć na kapitał spółki
non-profit. Ta spółka dysponując zgromadzonymi środkami,
wspiera finansowo inwestora.
Ponadto, dzięki posiadanym
środkom, może ubiegać się
również o unijne dofinansowanie.

– Stworzyliście własny fundusz wspierania inwestycji?
– Taki właśnie jest efekt tej
działalności. Mamy własny fundusz, z którego wspieramy inwestycje. Jeśli jest on zasilany
z pieniędzy unijnych, to mamy
dodatkowy kapitał , ale jeżeli
ich nie uzyskamy, to i tak mamy
własne źródło finansowania
innowacyjnych wdrożeń oraz
inwestycji. Takie rozwiązania
są bardzo korzystne dla wszyst– Z iloma klastrami współkich uczestników. Beneficjent pracuje Fundusz Kapitałowy
mniej płaci za projekt, poniżej QAD?
ceny rynkowej i ponosi mniej– Współpracujemy z czterema klastrami: budowlanym, turystycznym, IT i medycznym,
Tadeusz Góralski, prezes zarządu Quality All Development
ale finansujemy także benefiFundusz Kapitałowy S.A.
cjentów związanych z kilkoma
bsolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Insurance
innymi sektorami gospodarki.
& Banking Warsaw in association with the Centre for Insurance
To są projekty m.in. z branży
& Investment, City University Business School London. Posiada ponad
lotniczej, ekologicznej i ener20–letnie doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów.
getycznej. W tych czterech

Venture Capital 3.0?
Niedawno zainaugurował działalność JuupStore.pl – pierwszy w Polsce, niezależny serwis z aplikacjami na telefony komórkowe, wzorowany na globalnym sukcesie firmy Apple, App Store. W firmę, będącą klasycznym przykładem start-upu, zainwestował jeden
z funduszy portfelowych Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., utworzony wspólnie
z grupą MCI – Helix Ventures Partners.

P

Fot. Archiwum

konsumenckie często kreują
osoby kilkunastoletnie, rozumienie zastosowania nowych
technologii staje się pochodną zmian pokoleniowych. Portale społecznościowe, będące
fenomenem ostatnich lat,
przeniosły znaczącą część
naszego życia do przestrzeni
wirtualnej, a podstawowym
narzędziem poruszania się
w tej, jak i w rzeczywistej
przestrzeni, coraz bardziej
staje się telefon komórkowy (którego główną funkcją
przestała być komunikacja
głosowa). Wyposażony jest
przy tym w niezliczoną liczbę
aplikacji, których użyteczności ani specjaliści, ani nawet

twórcy literatury fantastycznej, do niedawna nie byliby
w stanie przewidzieć. Udaje
się to natomiast dzieciom,
które w sposób intuicyjny
korzystają z kolejnych funkcjonalności.
Mało tego, młodzi ludzie nie
tylko żądają od rynku tych rozwiązań, ale coraz częściej sami
je dostarczają. Wiele wskazuje
na to, iż w niedługim czasie
będziemy mieli do czynienia
z fenomenem 20-letnich,
ZERO-CAPEX’owych (jak
ich określam) seryjnych
przedsiębiorców.
Biorąc
pod uwagę, że zdolny uczeń
lub student jest w stanie w
stosunkowo krótkim czasie

Piotr Ćwik, dyrektor inwestycyjny i współtwórca Krajowego
Funduszu Kapitałowego S.A.
d momentu utworzenia KFK w 2005 roku, zarządza Działem Inwestycyjnym i zrealizował dotychczas wszystkie 15 transakcji założenia nowych
funduszy venture capital o łącznej kapitalizacji ponad 1 mld PLN. Bierze
aktywny udział w realizacji strategii inwestycyjnych funduszy portfelowych
jako członek ich komitetów inwestycyjnych i rad nadzorczych. Wcześniej
zaangażowany w przedsięwzięcia o różnej skali, w charakterze dyrektora
finansowego. Posiada dyplom MBA z European University Montreux w Szwajcarii. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis
University w Nowym Sączu. Prywatnie rozwija swoje zainteresowania z zakresu
optyki, technologii świetlnych oraz laserowych.

O

Tadeusz Góralski, prezes zarządu

klastrach mamy ponad 600
podmiotów. To jest naprawdę
duża grupa, tym bardziej, że
działamy dopiero od grudnia
2008 roku. Spółkę utworzyliśmy kilka miesięcy po wejściu
w życie w 2007 roku przepisów
wykonawczych dotyczących wykorzystania funduszy unijnych
przyznanych Polsce w okresie
budżetowym 2007 – 2013 i przeznaczonych dla finansowania
innowacyjnych rozwiązań oraz
ponadregionalnych porozumień
kooperacyjnych, czyli klastrów.
Później powstał Fundusz Kapitałowy. Pierwsze trzy lata to
był etap organizacyjny, a potem
zaczął przynosić zyski.

A

Przedsiębiorcy nowej ery

odczas konferencji prasowej, zorganizowanej
na tę okoliczność, poproszono mnie o komentarz
dotyczący skłonności funduszy venture capital do inwestowania w branży aplikacji
mobilnych. To pytanie spowodowało, że zacząłem się
zastanawiać nad tematem
od drugiej strony – na ile
to inwestorzy finansowi są
gotowi na projekty z zakresu
technologii mobilnych i internetowych. Pytanie zdaje się
być trywialne, a twierdząca
odpowiedź oczywista, ale czy
na pewno?
W obecnych czasach, w których technologiczne trendy

sze koszty budowy. Jeśli oprócz
wsparcia z funduszu non-profit,
otrzyma je także od koordynatorów środków unijnych, to
jeszcze zwiększy sobie poziom
dofinansowania. Taka działalność jest korzystna również dla
firm zrzeszonych w klastrze,
bo nie ponoszą np. kosztów
marketingu, a mają zlecenia.
Taką innowacyjną strukturę
organizacyjną przedstawiliśmy w Komitecie Regionów
w Brukseli. Spotkała się tam z
bardzo dużą akceptacją, dlatego
że pokazuje sens funkcjonowania klastra. Wprowadziliśmy
model, który doskonale funkcjonuje i sprawia, że chętnie
w nasze działania angażują
się również inne instytucje
finansowe. Istotą tego modelu
są nowe formy generowania
zysku, czyli wartości dodanej,
oraz nowe formy kontroli i zabezpieczenia ryzyka. Wartość
dodana dyskontowana jest zarówno przez beneficjentów jak
i przez fundusze inwestycyjne.

G3

i przy niewielkich nakładach,
za pomocą komputera będącego już właściwie dobrem
pierwszej potrzeby, stworzyć
coś, co w tydzień osiągnie kilkanaście milionów odsłon na
YouTube, a następnie zostanie
kupione za kilka milionów
dolarów przez inwestora branżowego lub finansowego – takich przedsiębiorców nowej
ery będzie coraz więcej. Oczywiście upraszczam, ale jedno
jest pewne – czasy, w których
główną miarą sukcesu było
zbudowanie fabryki, minęły
(chyba) bezpowrotnie. Za to
nigdy wcześniej stwierdzenie,
że to właśnie siła intelektu
jest tym, co w największym
stopniu stymuluje wzrost
gospodarczy, nie było tak
prawdziwe.
Czy grozi nam sytuacja,
w której zjawisko tzw. luki
kapitałowej (wynikające
z ograniczonego dostępu do
zewnętrznych źródeł finansowania), będzie obecne w sektorze małych firm nie tyle
wskutek generalnie niskiej
skłonności inwestorów do ryzyka, co właśnie ze względu na
trudność w zrozumieniu potencjalnej inwestycji i ścieżki
jej rozwoju? Choć elementy
te niewątpliwie łączą się ze
sobą i zawsze były obecne,
to w niedalekiej przyszłości
ten drugi może okazać się
przesądzający. Wydawałoby

Projekt „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy”
współfinansowany w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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