
60 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne   Listopad – Grudzień  2017

Wydarzenie odbywa się w cyklu trzylet-
nim, zatem jak łatwo policzyć, już od 21 
lat przyciąga przedstawicieli przedsię-
biorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 
zainteresowanych bieżącą sytuacją branży 
i wyzwaniami, które ją czekają. Nieco 
starsza jest sama Izba – jedyna ogólnopol-
ska instytucja samorządu gospodarczego 
reprezentująca i stojąca na straży inte-
resów ponad 480 firm wod-kan, a więc 
skupiająca 85% rynku wody i ścieków 
w Polsce. W tym roku IGWP obchodzi 
jubileusz ćwierćwiecza istnienia, przebie-
gający pod hasłem „25 lat – czas wyko-
rzystanych szans”. Podczas VII Kongresu 
Wodociągowców Polskich nie zabrakło 
wspomnień związanych z historią Izby, 
dominowały jednak rozmowy na temat 
aktualnej sytuacji branży, a kongres tra-
dycyjnie już zakończyło przedstawienie 
wypracowanych wniosków, które są dla 
sektora swoistym drogowskazem i wyty-
czają dalsze kierunki działań.

Laury dla zasłużonych

„Te 25 lat to z  pewnością czas wy-
korzystanej szansy” – mówił podczas 
uroczystego otwarcia kongresu, nawią-

zując do hasła obchodów jubileuszu 
25-lecia Izby, przewodniczący Rady 
Izby dr Tadeusz Rzepecki, który zwró-
cił uwagę na postęp, jaki dokonał się 
w branży wod-kan w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza. Również Kazimierz Kujda, 
prezes Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkre-
ślił dokonania branży, mówiąc o sukcesie 
poszczególnych przedsiębiorstw wod-kan, 
które przełożyły się na sukces branży: 
„Powiedziałbym, że nie tylko był to 
ogromny postęp, ale przez 25 lat w sek-
torze gospodarki wodno-ściekowej do-
konała się rewolucja. Wydaje mi się, że 
w żadnej dziedzinie życia gospodarczego 
w Polsce nie zrobiono tak wiele. (…) Ży-
czyłbym Państwu, aby następne 25 lat 
było równie dobre jak te, które właśnie 
świętujemy”.

Wraz z dr. Rzepeckim zebranych uro-
czyście witała Dorota Jakuta, prezes 
IGWP: „Woda nie jest produktem han-
dlowym, takim jak każdy inny, ale ra-
czej dziedziczonym dobrem, które musi 
być chronione, bronione i  traktowane 
jako takie – to cytat z preambuły unij-
nej ramowej dyrektywy wodnej, który 

znakomicie oddaje nadrzędną wartość, 
jaką kieruje się całe nasze środowisko. 
Jesteśmy dumni, że stoimy na straży tego 
nieocenionego skarbu, jakim jest woda”.

Minione 25 lat to okres rewolucyjnych 
przemian branży wod-kan, która wyko-
rzystała swoją szansę na rozwój, dokonała 
ogromnego postępu technologicznego, 
osiągając poziom światowy i – jak za-
uważył Tadeusz Rzepecki – doganiając 
Europę. Podkreślali to wszyscy zaproszeni 
goście na czele z doradcę prezydenta RP 
Andrzejem Sokalą, który odczytał list, jaki 
do branży wodociągowej skierował prezy-
dent Andrzej Duda. „Jesteśmy świadomi 
ograniczoności zasobów naturalnych. 
Racjonalna, zrównoważona gospodarka 
wodami to zadanie wyjątkowo doniosłe. 
Polscy wodociągowcy mogą być dumni ze 
swoich osiągnięć. Infrastruktura wodocią-
gowo-ściekowa jest szczególnie dobrym 
przykładem udanych, ambitnych inwe-
stycji” – napisał prezydent.

Zgodnie z długoletnią tradycją Kon-
gresu Wodociągowców Polskich, uhono-
rowano osoby, które w wybitny sposób 
przyczyniły się do rozwoju sektora wod-
-kan. Andrzej Sokala, decyzją prezydenta 

25 lat IGWP 
– czas wykorzystanych szans

Blisko 300 przedstawicieli branży wodociągowo-kanalizacyjnej wzięło udział w VII Kongresie Wodociągowców Pol-
skich, zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” w hotelu Sheraton w Warszawie 28 i 29 wrze-
śnia 2017 r.
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Andrzeja Dudy, wręczył srebrny medal 
Za Długoletnią Służbę Januszowi Dawi-
dziakowi, prezesowi zarządu spółki Go-
leniowskie Wodociągi i Kanalizacja oraz 
członkowi Rady IGWP.

Mariusz Gajda, podsekretarz stanu 
w  Ministerstwie Środowiska, który  
VII Kongresowi Wodociągowców Pol-
skich udzielił swojego patronatu hono-
rowego, wręczył odznaki honorowe Za 
Zasługi dla Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, a otrzymali je: Paweł 
Chudziński, prezes zarządu Aquanet SA 
w Poznaniu, Krzysztof Dąbrowski, prezes 
zarządu Miejskich Wodociągów i Oczysz-
czalni Sp. z o.o. w Grudziądzu, Stanisław 
Drzewiecki, prezes zarządu Miejskich 
Wodociągów i Kanalizacji w Bydgosz-
czy Sp. z o.o., Zbigniew Mróz, prezes 
zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji SA, Wiesław 
Pancer, prezes zarządu Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Olsztynie.

Medal Zasłużony dla Izby

W tym roku Rada Izby Gospodarczej 
„Wodociągi Polskie” postanowiła uho-
norować tym szczególnym wyróżnieniem 
osoby, które w trakcie swojej długoletniej 
służby na rzecz całego środowiska wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego szczególnie się 
wyróżniły. Wśród zasłużonych dla branży 
znaleźli się:

Maria Bakalarczyk – w latach 2000–
2015 pracowała jako główny specjalista 
ds. ekonomicznych IGWP. Koordynator 
prac zespołów doradczych i specjalistów 
IGWP (prawny, ekonomiczny, specjaliści 
branżowi z dziedziny ekonomiczno-księ-
gowej). Wieloletni wykładowca konferen-
cji, seminariów, szkoleń IGWP, głównie 
w  obszarach taryfikacji, planowania 
i  rozwiązań finansowo-księgowych. 
Współautorka, autorka licznych 
opracowań dla przedsiębiorstw wod- 
-kan, m.in. podręcznika ustalania taryf 
czy zakładowego planu kont. W okresie 
swojej pracy zawodowej aktywnie uczest-
niczyła w opracowywaniu i opiniowaniu 
aktów prawnych, materiałów i publikacji 
branżowych.

Lucyna Golatowska – członek zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji SA w m. st. Warszawie, 
wieloletni ekspert IGWP, członek stałego 
zespołu IGWP ds. ekonomicznych, członek 
licznych zespołów eksperckich ds. stano-
wionego prawa, prelegent branżowych 

konferencji. Jest także członkiem Rady 
Biznesu Wydziału Biologii i Nauk o Śro-
dowisku UKSW, która to Rada wspiera 
adaptację programów kształcenia do po-
trzeb rynku pracy.

Beata Jilek – na stanowisku prezesa za-
rządu Zielonogórskich Wodociągów i Ka-
nalizacji pracowała ponad 30 lat. Zwią-
zana z  IGWP od początku jej istnienia. 
Przez 17 lat brała czynny udział w pra-
cach Rady Izby jako jej członek. Aktywnie 
uczestniczy w życiu Izby, dzieli się swoją 
wiedzą i doświadczeniem, wspiera me-
rytorycznie pracę zespołów eksperckich. 
W 2017 r. uhonorowana statuetką Summa 
cum laude, przyznawaną przez IGWP za 
wybitny wkład w rozwój branży wod-kan.

Wojciech Jassak – od 2001 r. prezes 
zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Ełku. 
Jako wieloletni członek Rady IGWP 
wspiera branżę w budowaniu warunków 
jej działania, w kreowaniu pozycji branży. 
Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświad-
czeniem.

Ryszard Langer – były wieloletni prezes 
zarządu Wodociągów Krakowskich, obec-
nie prezes Krakowskiego Holdingu Komu-
nalnego. Wieloletni członek Rady IGWP, 
wiceprezes zarządu Izby, członek wielu 
zespołów eksperckich, doradczych, repre-
zentant branży w kontaktach z przedsta-
wicielami rządu, parlamentu, organizacji 
gospodarczych i samorządowych.

Henryk Tomaszewski – od czerwca 
1997 r. pełni funkcję prezesa zarządu 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji w Gdyni, wieloletni członek Rady IGWP. 
Kreator wielu inicjatyw IGWP, aktywny 
uczestnik procesu legislacyjnego branży, 
opracowań merytorycznych.

Wśród fanów kranówki

„Nie zajmuję się wodociągami, ale je-
stem fanem kranówki” – wyjawił zgro-
madzonym Tomasz Kammel, moderator 
pierwszego dnia obrad kongresu. Fanów 
kranówki, którzy zajmują się wodocią-
gami, nie zabrakło natomiast wśród gości 
kongresu, jego wykładowców, uczestni-
ków paneli dyskusyjnych i debat, a także 
na sali kongresowej, szczelnie wypełnionej 
ludźmi branży. Mieli oni niepowtarzalną 
okazję, aby podczas kongresowych ob-
rad podzielić się swoimi wspomnieniami 
związanymi z historią powstawania Izby 
i  jej działaniami w poszczególnych ka-
dencjach, a wszystko to w panelu dysku-
syjnym Rola Izby Gospodarczej „Wodociągi 
Polskie” dawniej i dziś, w którym udział 

wzięli założyciele IGWP, jej pierwsi prezesi 
i ich następcy, kontynuujący chlubną tra-
dycję działalności Izby i pracujący na rzecz 
jej nieustającego rozwoju: Józef Wiśniew-
ski, Roman Wiertelak, Paweł Chudziński, 
Stanisław Drzewiecki, Antoni Tokarczuk, 
Dorota Jakuta, Tadeusz Rzepecki.

Prezes Dorota Jakuta podsumowała ten 
panel następująco: „Integrując i służąc, 
tworzymy jedność i siłę branży wod-kan 
w kraju i UE – to cytat z misji IGWP, sta-
nowiący motto działań Izby. Staramy się 
z powierzonej roli wywiązywać jak naj-
lepiej. Myślę, że dzisiaj IGWP jest ogól-
nopolską organizacją rozpoznawalną na 
mapie gospodarczej kraju, a przez na-
sze członkostwo w EurEau, także w UE. 
Uczestniczymy w pracach komisji senac-
kich, sejmowych, opiniujemy akty prawne 
dotyczące branży (np. Prawo wodne), 
wiele opracowań dotyczących branży jako 
źródło danych wskazuje IGWP, a nasze 
wydawnictwa są cenionym źródłem wie-
dzy. Przedstawiciele Izby są członkami 
organizacji krajowych: PROŚ; KRGW, KIG 
i europejskich – członkami EurEau. Na 
taką pozycję pracowaliśmy 25 lat i  jest 
to praca byłych i obecnych władz Izby, 
Rad Izby poszczególnych kadencji, jest to 
praca wszystkich członków IGWP”.

Przedstawiciele IGWP, ludzie branży, 
mocno w niej osadzeni i z nią zżyci, oce-
nili minione ćwierćwiecze z perspektywy 
pracy Izby. W panelu 25 lat branży wod-
-kan w ocenie Izby udział wzięli m.in. Beata 
Jilek, Maria Bakalarczyk, Ryszard Langer, 
Henryk Tomaszewski, Jan Kubień, Józef 
Natonek, Waldemar Bicz, prof. dr hab. Ma-
rek Sozański, prof. dr hab. Marian Kwiet-
niewski, prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, 
prof. dr hab. Zbigniew Heidrich, Zenon 
Kiczka, przewodniczący Komitetu Gospo-
darki Miejskiej Krajowej Izby Gospodar-
czej, a także przedstawiciele Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Nestorka Zielonogórskich 
Wodociągów Beata Jilek, spytana przez 
moderatora o radę dla kolejnych pokoleń 
menedżerów przedsiębiorstw wod-kan, 
podkreślała, że praca wodociągowca ma 
charakter misyjny – to ciągła służba na 
rzecz rozwoju branży, dla dobra społecz-
ności lokalnej i całego kraju. W swoich wy-
stąpieniach podkreślali tę prawdę również 
goście honorowi kongresu – wiceminister 
środowiska Mariusz Gajda oraz Stanisław 
Gawłowski, przewodniczący sejmowej 
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa.

Wod-kan  WARSZAWA
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W pierwszym dniu kongresu dokonano 
podsumowania dotychczasowych osiągnięć 
branży i reprezentującej jej Izby, natomiast 
drugiego dnia skupiono się na kwestii przy-
szłości sektora wod-kan oraz problematyce 
legislacyjnej w zakresie najważniejszych dla 
wodociągowców aktów prawnych. W mo-
derowanym przez dr. Krzysztofa Głuca, dy-
rektora Małopolskiej Szkoły Administracji 
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, panelu merytorycznym Przy-
szłość branży wod-kan zaprezentowano re-
feraty: Miasto-idea – w kierunku rozwojowej 
okrężności (prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział 
Gospodarki i Administracji Publicznej), Uwa-
runkowania efektywności modeli zarządzania 
nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną 
(dr Krzysztof Głuc), Kierunki rozwoju techno-
logicznego firm wodociągowo-kanalizacyjnych 
(dr hab. inż. Stanisław Rybicki, dziekan Wy-
działu Inżynierii Środowiska Politechniki 
Krakowskiej).

Z kolei moderowany przez Piotra Zię-
tarę, prezesa zarządu Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA 
w Krakowie, panel Z nurtem prawa dał 
możliwość wysłuchania wystąpienia Nowe 
Prawo wodne: system usług wodnych, które 
zreferował Andrzej Kulon, zastępca dyrek-
tora Departamentu Zasobów Wodnych 
w Ministerstwie Środowiska. Prawo wodne 
widziane oczyma branży wod-kan przed-
stawił w referacie Nowe Prawo wodne a wy-
zwania branży prof. dr hab. Bartosz Rakoczy. 
Nie zabrakło również prelekcji dotyczących 
regulacji – Centralny regulator – czego mogą 
się spodziewać przedsiębiorstwa wod-kan? (dr 
Jerzy Baehr i Maciej Szambelańczyk, Kan-
celaria WKB) oraz problemu działalności 
przedsiębiorców w obliczu odpowiedzial-
ności za rozliczenia podatkowe w aspekcie 
zmian kodeksu karnego (Instytut Studiów 
Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy). 
Wygłoszone prezentacje dostępne są na 
stronie internetowej kongresu.

Wnioski kongresowe

Komisja Wniosków Kongresowych 
w składzie: Magdalena Pochwalska, pre-
zes zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu, 
Krzysztof Dąbrowski, prezes zarządu Miej-
skich Wodociągów i Oczyszczalni w Gru-

dziądzu, Roman Wiertelak, ekspert IGWP, 
prezes IGWP w latach 1992–2004, która 
w trakcie dwudniowych obrad kongresu 
bacznie przysłuchiwała się wypowie-
dziom zaproszonych gości i uczestników 
paneli dyskusyjnych, zakończyła kongres 
przedstawieniem wniosków płynących 
z tego wydarzenia.

Zdaniem członków IGWP zgromadzonych 
na jubileuszowym VII Kongresie Wodocią-
gowców Polskich, branża wodociągowo-
-kanalizacyjna skutecznie odpowiedziała 
na wzywania rozwojowe ostatnich 25 
lat. Dynamicznie prowadzone inwestycje 
w zakresie infrastruktury wodociągowo-
-kanalizacyjnej, wdrożenie nowoczesnych 
technologii uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków oraz modernizacja systemu zarzą-
dzania przedsiębiorstwami są przykładami 
efektywnej pracy całej branży.

Działania IGWP wskazują wyraźnie na 
rosnący poziom integracji środowiska ca-
łej branży – w czasie licznych seminariów, 
konferencji i szkoleń zbliżają się stano-
wiska różnych przedsiębiorstw, formu-
łowane są bardzo konkretne postulaty 
i wnioski, które Izba w sposób odpowie-
dzialny traktuje jako swój drogowskaz dla 
dalszych działań.

Członkowie IGWP zebrani na VII Kon-
gresie uznają za ważne, aby sformułować 
następujące kluczowe wnioski, których 
realizacja pozwoli na jeszcze skutecz-
niejsze wypełnianie zadań wszystkich 
przedsiębiorstw wodociągowo-kanaliza-
cyjnych oraz zobowiązują władze IGWP 
do podjęcia działań w zakresie ich zre-
alizowania.

Wnioski do realizacji w  okresie 
2017–2020

1. Izba powinna podejmować wysiłki 
na rzecz aktywnego uczestnictwa przed-
stawicieli przedsiębiorstw w konsultacjach 
nowych aktów prawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ustawy branżowej i prze-
pisów wykonawczych.

2. W ramach swojej działalności, przy 
wykorzystaniu mechanizmów współ-
pracy z administracją państwową i sa-
morządową, Izba podejmować będzie 
kampanie przygotowujące przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjne do 
zakończenia perspektywy finansowania 

rozwoju ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej.

3. W związku ze zwiększającym się po-
ziomem zaangażowania przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych w kwestie 
gospodarowania wodami opadowymi, 
Izba prowadzić będzie działania wspie-
rające swych członków w tym zakresie.

4. Izba prowadzić będzie działania lob-
bingowe na rzecz zwiększenia środków 
finansowych przeznaczanych na dofinan-
sowanie ochrony środowiska przez rozbu-
dowę sieci kanalizacyjnych, modernizacji 
oczyszczalni itp.

5. Ważnym zadaniem dla Izby będzie 
podejmowanie systematycznych dzia-
łań w kierunku konsolidacji środowiska, 
co będzie mieć szczególne znaczenie 
w związku ze zmianami systemu praw-
nego warunkującymi działalność przed-
siębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 
i koniecznością reprezentowania intere-
sów całej branży.

6. Izba zainicjuje podjęcie publicznej 
debaty, w tym z udziałem Ministerstwa 
Środowiska, JST, przedsiębiorstw wo-
dociągowo-kanalizacyjnych, na temat 
proponowanych zmian legislacyjnych 
w  celu wypracowania systemu prawa 
zabezpieczającego interesy wszystkich 
interesariuszy – odbiorców usług wod- 
-kan, branży, samorządów oraz służących 
ochronie środowiska.

Działania bieżące

Izba powinna podjąć negocjacje z Mini-
sterstwem Infrastruktury i Budownictwa 
w  zakresie zapisów nowelizacji ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków dotyczących:
 § objęcia ustawą wszystkich podmiotów 
bez względu na formę organizacyjną, 
a także hurtowych dostaw wody i od-
bioru ścieków;

 § wypracowania obiektywnych (tech-
niczno-ekonomicznych) kryteriów, na 
podstawie których regulator może ob-
niżyć cenę;

 § zabezpieczenia ustawowego inflacyjnego 
przyrostu ceny, analogicznie jak w art. 24d 
ust. 6 projektu ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków z dnia 22.09.2017 r.


