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Wraz z PNO klienci mogą po-
zyskiwać dotacje z pełnego
katalogu programów opera-
cyjnych Infrastruktura i Środowi-
sko, Innowacyjna Gospodarka,
Kapitał Ludzki, Regionalnych
ProgramówOperacyjnych oraz
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Uzupełnieniem fun-
duszy strukturalnych sąpozyski-
wane przez PNO Consultants
dotacje z około 200 Progra-
mów Wspólnotowych za-
rządzanych bezpośrednio
przez Komisję Europejską. Są
to projekty dotyczące kluczo-
wych zagadnień dla całej
Wspólnoty Europejskiej, o któ-
rych wiedza w Polsce nadal
jest relatywnie mała, a są one
zdecydowanie łatwiejsze do
wykonania na etapie realizacji
projektu. Uczestnictwo w pro-
gramie tzw. dotacji bruksel-
skich jest również nobilitujące
dla przedsiębiorstwa i niejedno-
krotnie owocuje pozyskaniem
nowych partnerów bizneso-
wych – klientów i współpra-
cowników branżowych.
W Polsce spółka PNO Con-
sultants posiada trzy biura
zlokalizowane w Warszawie,
Krakowie i Rzeszowie. Zatrud-
nia kilkudziesięciu specjalistów
z wieloletnim, międzynarodo-
wym doświadczeniem w po-
zyskiwaniu środków z funduszy
unijnych. Firma świadczy
usługi o zasięgu ogólnopolskim
– pozyskując dotacje dla sek-
tora prywatnego, administracji

publicznej, uniwersytetówi insty-
tucji badawczych oraz organiza-
cji pozarządowych, jak i ogólno-
europejskim – ułatwiając mię-
dzynarodowymkoncernom za-
istnienie na polskim rynku.

– Jesteśmy firmą międzynaro-
dową i dotacjami, które są do-
stępne w Polsce potrafimy
zachęcić do zainwestowania na
naszym rynku zamiast w innym
kraju wspólnoty lub państwie
ościennym. – mówi Tomasz
Hoffmann, prezes zarządu
PNO Consultants Sp. z o.o.
Dzięki tej wszechstronności,
uniwersalnościwobsługiwanych

programach i doświadczeniu
specjaliści PNO Consultants
są w stanie odpowiedzieć na
potrzeby klientów, będąc dla
nich partnerem na wszystkich
etapach pozyskiwania środków

z funduszy unijnych.Od analizy
założeń projektu, wyszukania
dotacji i innych możliwych
form pomocy publicznej, bu-
dowy konsorcjum, optymaliza-
cji finansowej, przygotowania
dokumentacji aplikacyjnej aż
do rozliczenia przyznanej do-
tacji. – Zanim podejmiemy się
pozyskania dotacji dla na-
szego klienta, dokonujemy

rzetelnej i dogłębnej analizy
projektu aby zrozumieć czy
warto starać się o daną dotację.
Ta analiza jest wartościową,
rzetelną informacją dla naszego
potencjalnego klienta. Podej-
mujemy się tylko projektów,
w które wierzymy. O których
jesteśmy przekonani, że wpa-
sowują się w wytyczne progra-
mów, ale również są atrakcyjne
merytorycznie. Dzięki temu
skuteczność w pozyskiwaniu
dotacji przez naszą firmę prze-
kracza 80%, a dla naszych
klientów nie jesteśmy dostawcą
usług ale jesteśmy partnerem
w ich rozwoju – mówi To-
masz Hoffmann.
Potwierdzają to liczby.W latach

2007 – 2013 specjaliści PNO
Consultants Sp. z o.o. pozys-
kali dla swoich klientów
ponad 1,2 miliarda zł.

Zrozumieć dotacje

Działalność z poszanowaniem
etycznych zasad biznesu oraz
dojrzałość specjalistów PNO
wpodejściu do klienta na etapie

aplikacji i analizy projektu po-
zwala uniknąć problemów
i komplikacji w fazie realizacji
danego przedsięwzięcia. Jak
mówiprezesTomaszHoffmann,
chcąc aplikować o fundusze
europejskie należy zrozumieć,
że dotacje to nie są pieniądze
rozdane. Należy uświadomić
sobie, że instytucje tworzące
projekty, np. Komisja Euro-
pejska lub Rząd RP, wdrażając
je w życie chcą osiągnąć kon-
kretne cele wpostaciwyrówna-
nia warunków ekonomicznych
i społecznych oraz zmniejsze-
nia różnic w poziomie rozwoju
we wszystkich regionach UE.
–Urzędnicy są strażnikami celów
danego programu i strażnikami
rzetelności wydania przyznanej
dotacji.Wykorzystują dostępne
im narzędzia, stąd rozbudowana
biurokracja.Uważamnatomiast,
że jeżeli zadaje się dobre pytania
urzędnikom to otrzymuje się
zawsze rzetelną odpowiedź na
postawione pytanie i można
się dowiedzieć czegopotrzebują.
– mówi prezes T. Hoffmann.
Bieżąca kooperacja i otwar-
tość na porozumienie z insty-
tucjąwdrażającą jest szczególnie
ważna biorąc pod uwagę, że
proces aplikacji o dotację jest
rozciągnięty w czasie i trwa
wiele miesięcy, a czasami nawet
kilka lat.Wtymokresie zachodzą
zmiany na rynku i często orygi-
nalny projekt nie wpasowuje
się w aktualne potrzeby.
Współpraca z instytucją finan-
sującą pozwala wprowadzić
niezbędne zmiany. – Osobiście
jestem zaangażowany w co-
dzienne operacyjne działania
firmy we wszystkich krajach
Europy centralnej i z dumą
muszę przyznać, że nastawienie
urzędników polskich instytucji
finansujących na pomoc
i obsłużenie beneficjenta jest
wbrew powszechnej opinii
bardzo dobre. Mocno dystan-
sujemy w tej kwestii pozostałe
kraje. – dodaje prezes PNO.

Dotacje 2014 – 2020

Obecnym priorytetem Unii
Europejskiej jest rozwój inno-
wacyjności i funkcjonujące
programy silnie podkreślają
ten pierwiastek. W nad-
chodzącej perspektywie dota-
cji unijnych na lata 2014 –
2020 należy spodziewać się
szeregu zmian w funkcjono-
waniu funduszy europejskich.
Główną funkcją dotacji, które
w dużej mierze będą miały
charakter pożyczkowy a nie
bezzwrotny, ma być stymulo-
wanie gospodarki, dlatego
fundusze z nowej perspek-
tywy finansowej w znacznym
stopniu przeznaczone będą
dla firm z sektora małych i
średnich, a większość środków
będzie dysponowana na po-
ziomie regionów, co
z pewnością spowoduje frag-
mentację funduszy i większe
komplikacje. W dobrym ro-
zeznaniu w nowych progra-
mach unijnych i dopasowaniu
najlepszego do danej inwesty-
cji po raz kolejny niezbędni
będą specjaliści. – W latach
2014 – 2020 chcemy wspie-
rać naszych klientów w za-
rządzaniu projektem objętym
dotacją. Chcemy aby nasza
usługa nie kończyła się na po-
zyskaniu dotacji i jej rozliczeniu
ale również aby klient z naszą
pomocą przeszedł sprawnie
przez cały projekt – podsu-
mowuje Tomasz Hoffmann.

Jakub Laskowski

Partner w rozwoju
PNOConsultants to wiodąca firma doradztwa dotacyjnego w Europie.
Obecna jest na europejskim rynku od 28 lat i posiada swoje przedsta-
wicielstwa we wszystkich krajach wspólnoty. Od początku działalności
zajmuje się wspieraniem przedsiębiorstw w korzystaniu z pomocy pub-
licznej i specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z funduszy europej-
skich, krajowych i regionalnych.

Tomasz Hoffmann, prezes zarządu PNO Consultants Sp. z o.o.

Funkcjonujące w różnych for-
mach prawnych od 1990 r.
głogowskie wodociągi zostały
w 2002 r. częściowo sprywa-
tyzowane. Obecnie Gmina
Miejska w Głogowie posiada
51% udziałów, niemiecka
spółkaGelsenwasser AG zGel-
senkirchen posiada 46%
udziałów, 3% należy do Wo-
jewódzkiegoFunduszuOchrony
Środowiska iGospodarkiWod-
nej we Wrocławiu. Wodociągi
Głogów od ponad 2,5 roku są
również większościowymwłaś-
cicielem wodociągów w pobli-
skiej Gminie Przemków.
– Struktura właścicielska na-
szych wodociągów jest bardzo
nietypowa. Jesteśmywyjątkiem
w branży, co przekłada się
bezpośrednie na sposób funk-
cjonowania – wyjaśnia Jacek
Dziubek, prezes zarządu Przed-
siębiorstwaWodociągów i Ka-
nalizacji wGłogowie Sp. z o.o.

Niemieccy udziałowcy po-
mimo, że są właścicielem
mniejszościowym, mają is-
totnywpływna funkcjonowanie
wodociągów. Świadczy o tym
chociażby przyjęty podział
kompetencji pomiędzy władze
spółki i organy nadzorcze.
– Ważne decyzje dla PWiK
Głogów obie strony podej-
mują wspólnie. Mamy do czy-
nienia z sytuacją, gdzie jest
praktycznie dwóch równo-
rzędnych partnerów – wyjaś-
nia Wojciech Stanicki,
Członek Zarządu, Dyrektor
ds. Technicznych.
Co istotne, Gelsenwasser AG
nie jest instytucją finansową,
to spółka branżowa, która dys-
ponuje odpowiednim know-
how. Właścicielami spółki są
Miasta Bochum i Dortmund,
a sama firma posiada w swoim
portfelu ponad 150 firm
córek i wnuczek. To duża

spółka komunalna, która
poza Niemcami i Polską
obecna jest również w Cze-
chach oraz we Francji.

Wyniki nie budzą wątpliwości

Zysk wypracowany przez
ostatnie lata waha się w grani-
cach 4,5 – 5,2 mln zł z czego
połowa pochodzi z działań
rynkowych spółki, nie związa-
nych z podstawową działal-
nością - poza taryfą. – Często
bierzemy udział w przetargach,
w których niekoniecznie niska
cena decyduje o wyborze do-
stawcy, ale np. wysoka jakość
usług, akredytowane badania
wody i ścieków, jakość tych
badań, szybka obsługa itp. Bu-
duje to zaufanie do podmiotu
i świadczy o dobrym za-
rządzaniu – mówiW. Stanicki.
– W branży należymy do
ścisłej czołówki pod wzglę-

dem rentowności spółki. Co
równie ważne, realizujemy to
przy bardzo przeciętnych ce-
nach. Według porównań,
nasze ceny są na średnim po-
ziomie na tle kraju i jednymi
z niższych w województwie
dolnośląskim. Widać, że
można być efektywnym, przy
rozsądnym poziomie cen –
dodaje Małgorzata Hawro,
Członek Zarządu, Dyrektor
ds. Finansowych.

Specyfika formuły właściciel-
skiej determinuje odmienny
w stosunku do innych przed-
siębiorstw z branży sposób
działania. Jest oczywiste, że
właściciele zainwestowali kie-
dyś kapitał i oczekują zysków.

– Nie czynimy tego jednak
poprzez podnoszenie cen
wody i ścieków, chociaż to
byłaby najprostsza ścieżka, ale
z drugiej strony nie do przyję-
cia przez właściciela miej-
skiego – wyjaśnia prezes J.
Dziubek. PWiK w Głogowie
Sp. z o.o. na przełomie ostat-
nich lat podnosiło ceny
wyłącznie o wysokość inflacji
(+/- 0,5%).

Porównanie dla poprawy

Aby udoskonalić swoje
działania oraz poznać roz-
wiązania mogące poprawić
funkcjonowanie spółki wpro-
wadzono autorski program

Benchmarkingu Przedsię-
biorstwWodociągowo-Kanali-
zacyjnych. Inicjatorem i autorem
przedsięwzięcia jest PWiK
w Głogowie Sp. z o.o. Od
2009 r. 11 przedsiębiorstw z
terenów Wielkopolski i Dol-
nego Śląska porównuje swoją
działalnośćw oparciu o te same
elementy. Pod uwagę brane są
trzy obszary: ścieki, woda i eko-
nomia.Wprojekcie uczestniczą
przedsiębiorstwa o porówny-
walnej wielkości, które za-
opatrują od ok. 50-100 tys.
mieszkańców. W tych trzech
obszarach badanych jest 96
wspólnie precyzyjnie określo-
nych wskaźników. Uzyskane
dane są porównywane. Pozwala
to na stworzenie bazy infor-
macji, które pomagają w za-
rządzaniu spółką oraz
w rozwiązywaniu problemów
związanych m.in. z bieżącą
eksploatacją. Zalet jest więcej,
chociażby możliwość korzys-
tania z doświadczeń innych.
W maju 2013r. porównano
wskaźniki z 5 lat. Dało to nie
tylko możliwość porównania
się z innymi, ale także pokazało
rozwój samej spółki w anali-
zowanymokresie.Wynikaznich,
że spółka jest zarządzana
sprawnie, a stosowane roz-
wiązania techniczne są na wy-
sokim europejskim poziomie.

Katarzyna Gędłek

Przykład płynie z Głogowa
Polsko-niemiecki mariaż właścicielski to nietypowe rozwiązanie
w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, jednak PWiKwGłogowie udo-
wadnia, że profesjonalnym zarządzaniemmożna pogodzić pozornie roz-
bieżne interesy – rentowność i bezpieczeństwo dostaw wody i odbioru
ścieków przy średnich cenach. Spółka jest mocnym kandydatem do zdo-
bycia tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego 2013.

Siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.
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Dotychczas, poprzez Fundusz
Termomodernizacji i Remon-
tów, wsparcia przy takich pra-
cach udzielał BGK. Wszystko
wskazuje jednakna to, że2013 r.
będzie ostatnim, w którym
spółdzielniemieszkaniowe będą
mogły uzyskać dotację. W Pa-
bianickiej SM, na którą składa
się 308 budynków mieszkal-
nych, wyremontowano do-
tychczas 108 bloków. Brak
finansowania zewnętrznego
mógłby zatem spowolnić pro-
ces poprawy warunków za-
mieszkania.
– Wspólnie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi wypracowaliśmy
w ciągu dwóch lat możliwości
realizacji tak wielkiego pro-
jektu, który zakłada dofinan-
sowanie prac termo-
modernizacyjnych. To bardzo
duże osiągnięcie. Dzięki temu
inni będą mogli wzorować się
na naszej spółdzielni –
przyznaje z dumą Wacław
Przybylski, prezes zarządu Pa-
bianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.
– Jednym z warunków wspól-
nego przedsięwzięcia była
dobra kondycja finansowa,
a tę mamy znakomitą – do-
daje. Bo rzeczywiście wyniki
finansowe spółdzielni budzą
uznanie. Przykładem mogą
być zyski osiągane z prowa-
dzonej działalności gospodar-
czej. W 2009 r., kiedy Wacław
Przybylski obejmował funkcję

prezesa zarządu spółdzielnia
wypracowała za rok 2008
zysk z działalności gospodar-
czej (dodatkowa działalność
spółdzielni ) na poziomie ok.
40 tys. zł. Konsekwentna i sku-
teczna polityka zarządzania
doprowadziła jednak do
znaczącego wzrostu wypraco-
wanych zysków, które za 2012 r.
wyniosły już 3 187 tys. zł.
Zanim jednak nowy sposób
współfinansowania prac ter-
momodernizacyjnych wejdzie
w życie spółdzielnia wyko-
rzystuje „tradycyjne” metody.
Dotychczas prace przeprowa-
dzono na ponad 100 nieru-
chomościach.

Wsparcie dla modernizacji

Pabianicka SpółdzielniaMiesz-
kaniowa jest bodaj jedyną
spółdzielnią mieszkaniową
w Polsce, która z funduszu re-
montowego pokrywaw całości
wymianęokien.Łączniewpięciu
administracjach wymienionych
zostało 14 tys. okien.W2013 r.
plan zakłada wymianę około
2 tys. okien. Dodatkowo
każdego roku około 500
okien wymienianych jest w ra-
machprotokołówkonieczności.
Prace remontowe i inwesty-
cyjne obejmują także par-
kingi. Na przestrzeni
ostatnich 4 lat uda się zreali-
zować plan, zakładający stwo-
rzenie 1,2 tys. nowych miejsc
parkingowych. Powstały także
52 place zabaw dla dzieci.Mo-

dernizowane są znajdujące się
na osiedlach elementy małej
architektury–główniewoparciu
o ławki stworzonewewłasnym
zakładzie. Zmian jest więcej.
– Każdy naszmieszkaniecmoże
na stronie internetowej spraw-

dzać swoją historie płatności,
zaległości, zadłużeń; wymie-
niamy wodomierze na elek-
tryczne, itd. Przeprowadzamy
bardzo dużo zmian, które pro-
wadzą nas w stronę nowoczes-
ności – mówi W. Przybylski.
Rewolucja estetyczna i orga-
nizacyjna

Umiejętność pozyskiwania środ-
ków ze źródeł zewnętrznych
przekłada się także nawizualny
obraz terenów spółdzielni.
Dzięki współpracy z Woje-
wódzkim FunduszemOchrony

Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w 2012 r.
rozpoczęto proces nasadzeń
drzew i krzewów na terenach
zielonych. – Posadziliśmy już
73 tys. drzew i krzewów. Jaki
jest cel tych nasadzeń? Przede
wszystkim oczyszczamy nasze
powietrze ale także tworzymy

piękne oazy, które za kilka lat
dadzą widoczny efekt – mówi
W. Przybylski.
Realizacja tych zadań zdecy-
dowanie wzbogaciła wygląd
osiedli i zmniejszyła uciążliwość
hałasu miejskiego. Zmienił się
krajobraz, a powstałe enklawy
zieleni zwiększyły poczucie
estetyki między blokami. Plan
na ten rok zakłada jeszcze na-
sadzenie ok. 30 tys. roślin,
łącznie będzie ichponad150 tys.
Zmiany zachodzą także
w funkcjonowaniu pabianic-
kiej spółdzielni. Wraz z po-
czątkiem roku rozpoczęło
działalność Spółdzielcze Biuro
Pośrednictwa w Obrocie Nie-
ruchomościami. Umożliwia
ono najem, kupno i sprzedaż
mieszkań z minimalnymi
opłatami. Zakres usług ofero-
wanych przez biuro obejmuje
pomoc w regulowaniu stanów
prawnych posiadanych lokali,
pomoc w przeprowadzkach,
uzyskiwaniu kredytów,
sporządzaniu pism urzędo-
wych, pism z zakresu prawa
cywilnego i rodzinnego, itd.
Pracownicy biura to osoby
wysoko wykwalifikowane,
posiadające niezbędne wy-
kształcenie i doświadczenie.
Wszystko to sprawia, że biuro
cieszy się dużą popularnością
wśród pabianiczan, którzy
zdają sobie sprawę z wysokiej
jakości i przystępnych cen.
W ubiegłym roku powstało
Biuro Obsługi Mieszkańców
oraz punkty obsługi lokatora
we wszystkich pięciu admini-
stracjach. Obsługa kas została
powierzona bankowi DNB
Nord, a mieszkańcy mogą
w nich nie tylko uregulować
swoje zobowiązania wobec
spółdzielni, ale także zapłacić

pozostałe rachunki. To duże
ułatwienie dla mieszkańców,
które znacząco poprawiło
komfort i jakość kontaktów
ze spółdzielnią.
Wszystkie te zmiany odbywają
się bez zwiększania wysokości
opłat zależnych od PSM.
Opłata na fundusz remon-
towy wynosi 0,55 zł/m2, nato-
miast za techniczne utrzymanie
zasobów opłata wynosi
1,02 zł/m2. Ta druga opłata
dotyczy kosztów niezbędnych
robót zapewniających utrzy-
manie na bieżąco należytego
stanu technicznego i estetyki
zasobów spółdzielni ze szcze-
gólnym uwzględnieniem bez-
pieczeństwa mieszkańców.
Pozostałe opłaty także utrzy-
mują się na poziomie
uwzględniającym możliwości
mieszkańców miasta.
Efekty tych działań
przekładają się na konkretne
decyzje mieszkańców. – Po-
mimo tego, że obecnie funk-
cjonująca ustawa daję łatwą
możliwośćodejśćiaodspółdzielni
i utworzenia wspólnoty miesz-
kaniowej taka sytuacja nie zaist-
niała na żadnej nieruchomości
znajdującej się w naszych za-
sobach. To jest najczytelniejsze
docenienie naszej działalności
– mówi W. Przybylski. I do-
daje: – Zadaniem spółdzielni
mieszkaniowej jest przede
wszystkim zapewnić komfort
zamieszkania, spokój i bezpie-
czeństwo dla mieszkańców.
A my wiemy jak to robić.

Anna Knapek

Pabianicka SM przeciera szlaki
Kończący się program dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego do prac termomodernizacyj-
nych wymusił znalezienie nowego rozwiązania. Pabianicka SpółdzielniaMieszkaniowa pokazuje,
że istnieje inna droga. Właśnie rozpoczyna realizację tego przedsięwzięcia z WFOŚiGWw Łodzi,
w ramach którego może otrzymać dofinansowanie sięgające do 50%. To pierwszy tak wielki pro-
jekt w kraju.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstałą w 1958 r. W jej skład wchodzi 15 026 mieszkań o łącznej powierzchni 729 tys. m2.
Spółdzielnia posiada także 335 lokali użytkowych o łącznej powierzchni27 tys. m2. Spółdzielcze osiedla zamieszkuje ok. 38 tys.
mieszkańców, z czego 15 tys. stanowią członkowie. Powierzchnia gruntów wynosi 1 160 000 m2. Pabianicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa należy do jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.

Zasoby własne TBS to 4 bloki
po 32 lokale i dwie kamie-
nice. Obecnie trwają przygo-
towania do budowy nowego,
5 bloku, jednak na innych za-
sadach niż do tej pory. 50%
kosztów w początkowej fazie
budowy bloku wpłaca przy-
szły właściciel, a druga cześć
zostaje rozłożona na 25 lat
i jest wkalkulowana w czynsz.
Po tym okresie mieszkaniec
staje się właścicielem lokalu.
– To odmienna formuła od tej
proponowanej dotychcza-
sowo przez TBS-y, bowiem jej
finałem jest dojście do włas-
ności lokalu. Jesteśmy na eta-
pie wdrażania w życie tego
pomysłu i wierzę, że będzie
on sukcesem, a lokale bez
kłopotu znajdą swoich na-
bywców – mówi Arkadiusz
Gaik, prezes zarządu Towarzy-
stwa Budownictwa Społecz-
nego w Radomsku Sp. z o.o.
Działalność zatrudniającego
47 osób TBS w Radomsku to
nie tylko budownictwo
społeczne, ale także dzierżawa
zasobów gminnych i prowa-
dzenie targowiska miejskiego.
Lokale stanowiące własność
radomszczańskiego samo-
rządu to spora część zasobów
zarządzanych przez TBS: ok.
100 budynków, w których
funkcjonuje 46 wspólnot
mieszkaniowych oraz lokale
użytkowe.
Ważnym elementem działal-
ności radomszczańskiego TBS
jest także rola inwestora za-
stępczego w projektach miesz-
kaniowych na terenie miasta
Radomsko. Obecnie realizo-
wana jest już trzecia inwesty-

cja dotowana przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. W
dwóch poprzednich, które
przyniosły 12 i 17 nowych lo-
kali uzyskane dofinansowanie
wynosiło odpowiednio 337
tys. zł oraz 645 tys. zł. War-

tość udzielonego wsparcia
przy kolejnym projekcie bę-
dzie znana w styczniu 2014r.

Michał Gryt

Kolejny rok obrachunkowy zakończony zyskiem. To efekt partnerskich relacji z miastem
i dywersyfikacji pól działania Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku.

Korzyści z dobrej współpracy

AnnaMilczanowska, Prezydent Miasta Radomsko o współpracy
miasta z Towarzystwem Budownictwa Społecznego:

Dobra współpraca Miasta z TBS przynosi mieszkańcom Ra-
domska wymierne korzyści. Aktywność spółki to z jednej strony
budownictwo komunalne, a także bardzo istotne socjalne. Naj-
bardziej namacalnym dowodem współpracy jest fakt, że w przy-
gotowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej raporcie za lata 2007-2012, dotyczącym
pozyskania i wykorzystania finansowego wsparcia budownictwa
socjalnego, Radomsko jest w czołówce województwa. A w 2012
roku jesteśmy tu liderem. TBS jest dla miasta inwestorem za-
stępczym przy realizacji ważnych projektów. Tak było np. w przy-
padku zakończonych już inwestycji mieszkaniowych przy ulicach
Św. Rozalii i Bugaj. Tak dzieje się teraz w związku z inwestycją na
ulicy Miłej, gdzie realizujemy kolejny projekt budowlany dzięki
znaczącemu wsparciu pozyskanemu z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. A w przygotowaniu jest już analogiczny projekt dla ulicy
Kościuszki.

►Wydawca Forum Przedsiębiorczości:
Polska Agencja Przedsiębiorczości

►Redaktor Naczelny:Mariusz Baniak
►Pl. Grunwaldzki 8-10,
40-127 Katowice

►NIP 969-151-88-03
►tel/fax 32 782 60 07
►redakcja@forum-przedsiebiorczosci.pl

Wacław Przybylski, prezes zarządu Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Budynek TBS w Radomsku przy ul. Sadowej
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Katowicka InfrastrukturaWodo-
ciągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
jest właścicielem części systemu
wodociągowo-kanalizacyjnego
w Katowicach. Jej zadaniem
jest zarządzanie posiadanym
majątkiem, gospodarka wodno-
ściekowa oraz rozwój i moder-
nizacja infrastruktury wodo-
ciągowo-kanalizacyjnejw stolicy
województwa śląskiego. Po-
wołana została w 2006 r. jako
jednoosobowa spółka Miasta
Katowice. Realizując główne
zadania Spółkapodjęła działania
w celu pozyskania dotacji unij-
nych na realizację rozpoczętego
w2002 r. planu inwestycyjnego
miasta, który jest odpowiedzią
na składane w petycjach po-
trzeby mieszkańców Katowic.

Unijne wsparcie inwestycji

Dzięki odpowiedniej strukturze
i zasobompotencjału ludzkiego
KIWK Sp. z o.o. skutecznie
pozyskuje środki z Funduszu
Spójności w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko.
Obecnie realizuje projekt
„Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w mieście Katowice
– Etap II”, który jest jednym
z większych przedsięwzięć in-
westycyjnych realizowanych
w mieście. Jest to kontynuacja
zakończonegow2008 r. pierw-
szego etapu modernizacji in-
frastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej „Katowice –
oczyszczanie ścieków”. Celem
obecnego projektu, którego
prace zaplanowano na lata
2010-2015, jest stworzenie
skutecznego i efektywnego

systemu zbierania i oczyszczania
ścieków komunalnych oraz
spełnienie obowiązku nałożo-
nego przez wodną dyrektywę
unijną. Zgodnie z jej wymo-
gami aglomeracje powyżej

150 tys. mieszkańców mają
obowiązek przyłączenia do
systemu kanalizacji co najmniej
98% ludności zamieszkałej na
terenie aglomeracji. Łączna
wartość inwestycji wynosi
640 mln zł., z czego kwalifi-
kowana wartość realizacji
projektu to 482 mln zł. KIWK
Sp. z o.o. uzyskała ponad 220
mln zł dotacji z Funduszu
Spójności. To jedna z najwięk-
szych dotacji w sektorze
wodociągów i kanalizacji w Pol-
sce. Pozostała część kapitału to
środki własne oraz zaciągnięty

wspólnie z Katowickimi Wodo-
ciągami S.A. kredyt z Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego.
W samym tylko 2012 r.wartość
przeprowadzonych inwestycji
wyniosła około 100 mln zł.

Aktualnie realizowane są zadania
ujęte w 2 umowach podpisa-
nych z NFOŚiGW 1 paździer-
nika 2010 r. oraz 30 kwietnia
2013 r. Zakres działań obejmuje
modernizację oczyszczalni ście-
ków Panewniki i Podlesie oraz
rozbudowę i modernizację ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej na
terenie niemal całego miasta.
KIWK Sp. z o.o. dokonuje
w znacznym stopniu rozdziału
ścieków. W miejsce kanalizacji
ogólnospławnej budowane są
oddzielne układy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dzięki

czemu ścieki sanitarne nie
będądostawały siędowód igleb.
– Zasadniczym warunkiem in-
westycji, które sądofinansowane
ze środków unijnego Funduszu
Spójności jest osiągnięcie efektu

ekologicznego. Modernizacje
służą i ułatwiają życiemieszkań-
com, ale również mają na celu
ochronęśrodowiskanaturalnego.
Dzięki realizowanym inwesty-
cjom zredukujemy ilość zanie-
czyszczeń dostających się wraz
ze ściekami do wód i ziemi.
To polepszy ich jakość, ale
zwiększy również atrakcyj-
ność inwestycyjną miasta –

mówiWładysławSpyrka, Prezes
ZarząduKatowickiej Infrastruk-
turyWodociągowo-Kanalizacyj-
nej Sp. z o.o.

Inwestycyjna ofensywa

Większość prac budowlanych
w mieście została już wyko-
nana. Zakończyły się moder-
nizacje oczyszczalni ścieków
Panewniki i Podlesie oraz
części infrastruktury kanaliza-
cyjnej w tych dzielnicach. Istot-
nym dla życia miasta i jego
mieszkańców było zakończenie
realizowanych w śródmieściu
modernizacji kanalizacji na
ulicy Granicznej, Moniuszki,
Roździeńskiego i ulic przy-
ległych. Szeregprojektówzostało
zakończonych w dzielnicach
Murcki i Panewniki. Ważnym
i dużym zakończonym zada-
niem jest budowa tzw. układu
przerzutu ścieków z dzielnicy
Szopienice do oczyszczalni
ścieków w Dąbrówce Małej.
Pozwoli to na likwidację zlokali-
zowanej wśród bloków miesz-
kalnych oczyszczalni ścieków,
która była bolączką dla miesz-
kańców i nie spełniała właści-
wie swojej funkcji.
Dopełnieniem działań uwal-
niających środowiskoodścieków
sanitarnych będzie podłączenie
zabytkowejdzielnicyNikiszowiec
do oczyszczalni w Sosnowcu.
Prace trwają jeszcze przy bu-
dowie i przebudowie sieci ka-
nalizacyjnejwzlewnioczyszczalni
ściekówGigablokwdzielnicach
Zawodzie – ul. 1-go Maja,
Załęska Hałda oraz na osiedlu
Witosa; w zlewni oczyszczalni
PodlesiewdzielnicachZarzecze,
Podlesie,Kostuchna iPiotrowice;
w zlewni oczyszczalni ścieków
Dąbrówka Mała w dzielnicy
Szopienice oraz w Janowie
i Giszowcu.

Sukces w specyficznych wa-
runkach

CharakterystykaGórnegoŚląska
nie ułatwia wykonawcom rea-
lizacji zadań inwestycyjnych.
Unijne wymogi i standardy
pracy często nie znajdują zasto-
sowania na specyficznymobsza-
rze Śląska. Szkody górnicze
często powodują, że od mo-
mentu uzyskania pozwolenia
na budowę do wykonania
projektu grunt zmienia swoje
położenie. Wytyczając inwesty-
cję okazuje się, że współrzędne,
na których oparty jest projekt,
podczas jego realizacji nie do
końca odpowiadają rzeczywis-
tości.Kolejnymutrudnieniem są
brakiw zasobach geodezyjnych.
– Katowice są miastem budo-
wanym od dziesięcioleci. Nie
zawszeodbywało się towsposób
uporządkowany i sformalizo-
wany.Niewszystkie sieci sąwza-
sobach geodezyjnych, więc na
placu budowy dochodzi do ko-
lizji z podziemnym, niezin-
wentaryzowanym uzbrojeniem.
Wymaga to często zmian pro-
jektowych i przebudowy, co
komplikuje i wydłuża realizację
inwestycji – dodaje W. Spyrka.
Wyzwaniem lokalnego rynku
jest również specyfika aglome-
racji katowickiej, która wraz
z miastami ościennymi tworzy
połączonyorganizm.Szczególnie
po podziale Rejonowego
PrzedsiębiorstwaWodociągów
i Kanalizacji w Katowicach,
współpraca i kooperacja lokal-
nych przedsiębiorstw wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych
będzie miała kluczowy wpływ
na sukces w procesie budowy
Metropolii Silesia dla obec-
nych i przyszłych pokoleń.

Jakub Laskowski

Infrastruktura czystych rozwiązań
Praca na rzecz rozwoju cywilizacyjnego Katowic, świadczenie usług na najwyższym poziomie jakoś-
ciowym i dbanie o dobromieszkańców – to silne argumenty Katowickiej InfrastrukturyWodociągowo-
Kanalizacyjnej Sp. z o.o., które zaowocowały nominacją w ogólnopolskim programie Lider Rozwoju
Regionalnego 2013.

Będzin będzie piekniejszy

Odnowiono budynek Urzędu
Miejskiego, zmodernizowano
Miejską i Powiatową Biblio-
tekę Publiczną, zakończono
trwający blisko 6 lat remont
dworca PKP. Budynki te stały
się bardziej nowoczesne i funk-
cjonalne. Przeprowadzono
także termomodernizacje 6 pla-
cówek oświatowych, kolejne
prace termomodernizacyjne są
w toku. Kompleksowo przebu-
dowano i odnowiono również
będzińskie ulice: Piłsudskiego,
Zwycięstwa, Wolności, Bema
i Modrzejowską.
Nowe oblicze zyska wkrótce
Wzgórze Zamkowe, które jest
symbolem miasta. Zakoń-
czono remont i podświetlenie
murów miejskich oraz prace
konserwatorskie w Domu
Modlitwy Mizrachi, przez co
Będzin wzbogacił się o kolejne
atrakcje dla odwiedzających
miasto turystów. W naj-
bliższym czasie zostaną od-
dane do użytkowania
podziemia będzińskie oraz
punkt widokowy przy Al.
Kołłątaja.
– Będzin to miasto przyjazne
dla sportowców, otwarte na
ludzi aktywnych, pragnących
uprawiać wszelkiego rodzaju
dyscypliny. Stawiamy na
zdrowy tryb życia, dlatego też
duży nacisk położono na ułat-
wianie mieszkańcom dostępu
do miejsc rekreacji i wypo-
czynku – mówi Łukasz Komo-
niewski, Prezydent Miasta
Będzin. W ubiegłym roku
przeprowadzono rewitalizację
parku na Dolnej Syberce,
w którym powstała Strefa Ak-

tywności Rodzinnej z siłownią
pod gołym niebem i nowo-
czesnym placem zabaw.
Jesienią ubiegłego roku wybu-
dowano także skatepark, przy
którym znajdują się pełnowy-
miarowe boiska do siatkówki
plażowej. W najbliższej przy-
szłości taka strefa zostanie
stworzona w każdej dzielnicy.
W trosce o kondycję najmłod-
szych mieszkańców Będzina
przy Szkole Podstawowej nr 1
zbudowano kompleks spor-
towy, podobny powstaje przy
Szkole Podstawowej nr 11.
Wkrótce miasto wzbogaci się
także o kolejne, zbudowane
wg najwyższych standardów
place zabaw.
– Chcemy, aby nasze miasto
sukcesywnie przeobrażało się
w miejsce, gdzie dobrze się
mieszka, pracuje i wypoczywa.
Aby zmieniało się na każdym
polu – nie tylko piękniało, ale
też rozwijało się, tak, aby za
kilka lat każdy mieszkaniec
Będzina był dumny z tego, że
właśnie tu mieszka – podsu-
mowuje prezydent Ł. Komo-
niewski.

Anna Knapek

Ostatnie lata były bardzo owocnym okresem dla Będzina.
Nowe inwestycje zmieniają wizerunek miasta zarówno
wśród mieszkańców jak i turystów.

Montaż zbiornika retencyjnego, plac Fojkisa w Katowicach. Wykonawca robót P.P.U. Ergopol Sp. z o.o.

TBS z ambicjami

Zasoby TBS-u w Rawie Mazo-
wieckiej stale się powiększają.
Dwa lata temu oddano do
użytku 48 mieszkań, w ze-
szłym roku oddano budynek
na zasadzie dewelopersko-tbs-
owskiej z trzynastomamieszka-
niami. W czerwcu rozpoczyna
się inwestycja, która wzbogaci
zasoby o kolejne o 14mieszkań.
W tym roku planowane jest
także rozpoczęcie budowy
dwóch budynków na terenie
Rawy Mazowieckiej i jednego
w Białej Rawskiej.
Rawski TBS zarządza ponad
czterdziestoma budynkami
wspólnot mieszkaniowych,
szesnastoma budynkami miasta
Rawa Mazowiecka stano-
wiącymi lokale socjalne oraz
zasobami starostwa powiato-
wego. Łącznie to ponad 55
budynków.
Dzięki długoletnim staraniom
TBS pozyskał od gminy
udziały we wspólnotach miesz-
kaniowych w postaci lokali nie
wykupionych. Pozwala to pro-
wadzić obrót nieruchomościami,
a tym samympozyskiwać środki,
które można angażować jako
udział własny w nowym bu-
downictwie mieszkaniowym.
–Chociaż nie było łatwoprzeko-
nać radnych, żeby wnieśli ten
majątek jako udziały na pod-
wyższenie kapitału zakłado-
wego spółki, to dzisiaj nikt już
nie ma wątpliwości, że to była
dobra decyzja – mówi Teresa
Pietrzak, prezes zarządu Raw-
skiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o.
Dzięki temu TBS jest w stanie
prowadzić i planować kolejne

inwestycje. A chętnych na
nowe lokale nie brakuje.
Zwłaszcza, że mieszkania są
wykończone w pełnym stan-
dardzie „pod klucz”, a przyszli
najemcy mają wpływ na osta-
teczny kształt i estetykę miesz-
kania. Obecnie TBS posiada
ponad 400 wniosków na
nowe budownictwo.
Owocna okazała się także
współpraca z WFOŚiGW
w Łodzi. Niskooprocento-
wane pożyczki umożliwiły re-
witalizację 3kamienicwcentrum
miasta. –W tym roku poddamy
rewitalizacji kolejne trzybudynki.
Zlikwidujemy ogrzewanie węg-
lowe, zamontujemy centralne
ogrzewanie gazowe i zmieniona
zostanie także elewacja ze-
wnętrznawpostaci docieplenia,
naprawydachów,kominówi sto-
larkiokiennej –mówiT. Pietrzak.
Wymierne korzyści przyniesie
podpisane porozumienie w ra-
mach klastra przy Quality All
Development. Ponad 1 mln zł
dotacji z Unii Europejskiej wy-
korzystany w ramach pro-
gramu „finansuj-buduj” pozwoli
na przeprowadzenie następ-
nych inwestycji mieszkanio-
wych.
Plany są ambitne, ale dotych-
czasowa działalność pozwala
sądzić, że są one realne.
Zwłaszcza, że kolejne miasta
są zainteresowane współpracą
z Rawskim Towarzystwem Bu-
downictwa Społecznego. Do
Rawy Mazowieckiej i Białej
Rawskiej dołączą Gorlice.

Michał Gryt

Jasna wizja rozwoju, poparta rozsądnym zarządzaniem,
analizą rynku i umiejętnością właściwego doboru part-
nerów – to przepis na sukces Rawskiego TBS.

Komunalny lider

Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o. składa się z Zakładu
Transportu i Oczyszczania
Miasta, Zakładu Unieszkodli-
wiania Odpadów, Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji,
Miejskiej Oczyszczalni Ście-
ków oraz Laboratorium Bada-
nia Wody i Ścieków. Firma
zatrudnia ok 200 osób.
Czynników stanowiących
o wyjątkowości zakładu jest
wiele. Na podkreślenie
zasługuje system gospodarki
odpadami. Odbywa się on
według zasady „zapłać za to,
czego nie odzyskasz”. Osoby
segregujące śmieci są zwol-
nione z opłat za wywóz
śmieci, pozostali natomiast
uiszczają opłaty zgodnie z wagą
odebranych odpadów miesza-
nych. – Taka formuła działal-
ności pozwala namporównywać
nasz poziom segregacji u źródła
z krajami, gdzie segregacja od-
padów jest podstawą tej gos-
podarki. Elementem tego
systemu jest ważenie odpadów
przy ich odbiorze od klienta.
W Polsce jest tylko kilka ta-
kich systemów, natomiast
ewenementem w skali kraju
jest późniejszy sposób rozli-
czania. Uzyskujemy dzięki
niemu znakomite wyniki
w ograniczeniu składowania
i odzysku odpadów, a przy tym
ceny nie wzrosły od 2009 r. –
mówiMariusz Piasecki, prezes
zarządu Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o.
w Stalowej Woli.
Warto tu wspomnieć o bardzo
dużym zaangażowaniu spółki
w działalność edukacyjną, bez

której nie byłoby również tak
dobrych wyników.
Kolejnym wyróżnikiem stalowo-
wolskiego zakładu jest sposób
reakcjinaawarie iwyłączenia sieci
wodociągowych. – Zamiast
podstawiać beczkowóz, do
którego ludzie muszą z wia-
derkami iść po wodę dostar-
czamy mieszkańcom prosto
pod drzwi wodę w worecz-
kach 1 litrowych gotową do
picia – mówi M. Piasecki.
Spółka z powodzeniem wyko-
rzystuje także fundusze z Unii
Europejskiej. Obecnie trwa
budowa Zakładu Mecha-
niczno-Biologicznego Przetwa-
rzania OdpadówKomunalnych
w ramach POIiŚ o wartości
111, 5 mln zł. Będzie to jeden
znajnowocześniejszych zakładów
w kraju. W efekcie zmniejszy
się ilość składowanych odpa-
dów komunalnych. Zwiększy
się natomiast ilość odpadów
materiałowych poddawanych
odzyskowi i recyklingowi.
Dzięki wykorzystaniu energe-
tycznemu biogazu uzyskiwa-
nego poprzez biologiczne
przetworzenie odpadów orga-
nicznych produkowana będzie
energia elektryczna i cieplna.
W perspektywie 2014-2020
MZK także będzie starał się
o różne dotację. Jednym z naj-
ważniejszych założeń jest bu-
dowa zakładu wytwarzania
energii spalin alternatywnych.
Będzie to spalarnia w której
będzie się wytwarzało paliwa
alternatywne, komponenty.

Michał Gryt

Nietypowe rozwiązania na skalę całej branży i najwyższa
jakość zarządzania zadecydowały o nominacjiMZKw Sta-
lowej Woli do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego.
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