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przetargów, ubiegajàc si´ o zlecenie funkcji
In˝yniera Kontraktu.
Ostateczne rozstrzygni´cie przetargu na
us∏ugi In˝yniera dla Zadania 2: Moderniza-
cja i rozbudowa oczyszczalni Êcieków
Czajka (termiczna utylizacja osadów
Êciekowych) nastàpi∏o pod koniec maja
2008 r. Wygra∏o nasze konsorcjum 
w sk∏adzie: PROCHEM S.A. + Energopo-
miar Sp. z o.o. (udzia∏ PROCHEM S.A. 
w konsorcjum 51%, pe∏nimy funkcj´ Lidera
konsorcjum). Kontrakt zosta∏ podpisany 24
czerwca 2008 roku. WartoÊç kontraktu
us∏ugowego  wynosi 1.497.777 Euro.

Inwestycja w Warszawie
Oczyszczalnia Êcieków “Czajka” zaprojek-
towana zosta∏a w latach siedemdziesiàtych,
jako oczyszczalnia Êcieków zbieranych z pra-

wobrze˝nej cz´Êci Warszawy. Projektowana
przepustowoÊç technologiczna obiektu
wynosi∏a 600.000 m3/d, przy czym zreali-
zowana w pierwszym etapie jej cz´Êç, aktu-
alnie funkcjonujàca, posiada przepustowoÊç
240.000 m3/d. Rozwiàzanie oczyszczalni
dostosowane zosta∏o do redukcji zwiàzków
w´gla organicznego, bez redukcji zwiàzków
biogennych. Oczyszczalnia uruchomiona
zosta∏a na prze∏omie lat osiemdziesiàtych 
i dziewi´çdziesiàtych, ale dziÊ stale prowa-
dzone sà na jej terenie prace moderniza-
cyjne. Ich celem jest umo˝liwienie uzyski-
wania jak najlepszych efektów oczyszcza-
nia. Zaplanowana modernizacja i rozbudowa
zwi´kszy jej przepustowoÊç z 240.000 m3/d
do 435.300 m3/d. Dodatkowo konieczna
b´dzie budowa instalacji do termicznego
przekszta∏cania osadów powstajàcych 
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Historia przetargu 
Historia tego przetargu jest wyjàtkowo
d∏uga, poniewa˝ ostateczne jego rozstrzyg-
ni´cie nastàpi∏o dopiero w ramach trzeciego
podejÊcia do tematu. Pierwotnie MPWIK 
w Warszawie planowa∏ nieco innà organiza-
cj´ budowy i zamierza∏ wyznaczyç jednego
In˝yniera na ca∏y ogromny zakres moder-
nizacji oczyszczalni Êcieków CZAJKA, wraz 
z budowà spalarni osadu. Ostatecznie jed-
nak dokonano podzia∏u inwestycji na dwie
cz´Êci: modernizacj´ cz´Êci Êciekowej
oczyszczalni i na budow´ spalarni osadu,
jako dwóch odr´bnych kontraktów wyko-
nawczych, nadzorowanych przez dwóch
odr´bnych In˝ynierów Kontraktu.
PROCHEM S.A. od poczàtku bardzo ˝ywot-
nie interesowa∏ si´ tà inwestycjà i uczest-
niczy∏ we wszystkich kolejnych wersjach

24 czerwca 2008 r. PROCHEM S.A. podpisa∏ kontrakt z Miejskim
Przedsi´biorstwem Wodociàgów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó∏ka
Akcyjna na Êwiadczenie us∏ug In˝yniera wg FIDIC przy budowie stacji 
termicznej utylizacji osadu w ramach modernizacji oczyszczalni Êcieków
CZAJKA w Warszawie.

tekst: Anna Zieliƒska
foto: Wies∏aw Konopelski

Nowy kontrakt na us∏ugi In˝yniera FIDIC 

z PROCHEMU
wiadomoÊciWYDARZENIAW Y D A R Z E N I A

Nagroda dla PROCHEMU w konkursie 
“Modernizacja Roku 2007”
28 sierpnia 2008 r. w Zamku Królewskim 
w Warszawie odby∏o si´ uroczyste og∏o-
szenie wyników i wr´czenie nagród laurea-
tom XII edycji konkursu “Modernizacja
Roku 2007”.
Celem Konkursu jest wyszukanie i nagrodze-
nie realizacji przedsi´wzi´ç wyró˝niajàcych
si´ szczególnymi walorami. Organizatorzy
g∏ównie zwracali uwag´ na dzia∏ania majàce
na celu ratowanie obiektów i budowli
dziedzictwa narodowego, jak równie˝ na
nowoczesnoÊç technologii i rozwiàzaƒ pro-

jektowych, przy jednoczesnym zachowaniu
pierwotnych walorów architektonicznych
budowli.
Konkurs odbywa∏ si´ pod patronatem
Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia,
G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego oraz Generalnego Konserwatora
Zabytków. Do tegorocznej edycji konkursu
zg∏oszono rekordowà liczb´ ponad 600
obiektów w 14 kategoriach. W ka˝dej kate-
gorii przyznawana by∏a nagroda g∏ówna 

oraz wyró˝nienie.
PROCHEM S.A. zdoby∏ wyró˝nienie w kate-
gorii “obiekty u˝ytecznoÊci publicznej” 
za modernizacj´ kompleksu budynków 
IRYDIUM w Warszawie. 
W imieniu naszej firmy nagrod´ odebra∏
Dyr. ds. Sprzeda˝y i Marketingu – Marek
Kiersznicki.

tekst: TW
foto: AFL

dokoƒczenie na str. 2
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Nowy kontrakt na us∏ugi In˝yniera FIDIC 
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dokoƒczenie na str. 4

w procesie oczyszczania Êcieków. Ca∏y pro-
jekt warszawski obejmuje trzy fazy realiza-
cyjne wi´kszego zadania: poprawy funkcjo-
nowania sieci wodnej i oczyszczania
Êcieków. Cz´Êç finansowana z ISPA obejmu-
je dwie fazy realizacji przedsi´wzi´cia oraz
przygotowanie do fazy III. 
Faza III to wykonanie modernizacji i rozbu-
dowy Oczyszczalni Âcieków “Czajka” (wraz 
z budowà instalacji do unieszkodliwiania
komunalnych osadów Êciekowych) oraz -
zmodernizowanie sieci istniejàcych kolek-
torów i wybudowanie kolektorów majàcych
po∏àczyç istniejàcy system kanalizacyjny
lewobrze˝nej Warszawy z oczyszczalnià
Êcieków “Czajka”, zgodnie z dokumentacjà
projektowà opracowanà w ramach ISPA.
Ten etap b´dzie finansowany z Funduszu
SpójnoÊci. Przewidywany termin zakoƒcze-
nia Projektu to 2010 rok.
Realizacja Projektu ma doprowadziç do
wype∏nienia zobowiàzaƒ na∏o˝onych na
aglomeracj´ warszawskà przez Traktat
Akcesyjny i zwiàzany z nim Krajowy
Program Oczyszczania Âcieków Komunal-
nych. Dokumenty te okreÊlajà, ˝e do 2010
roku powinny byç wykonane inwestycje
umo˝liwiajàce oczyszczanie 100% Êcieków
komunalnych odprowadzanych do Wis∏y. 

Termiczne przekszta∏canie osadów 
Osady Êciekowe nie nadajàce si´ do wyko-
rzystania do celów rolniczych z racji nie-
odpowiedniego sk∏adu chemicznego w zna-
komitej wi´kszoÊci du˝ych aglomeracji
miejskich sà poddawane termicznej utyliza-
cji w wydzielonych spalarniach zlokalizo-
wanych na terenie miejskich oczyszczalni
Êcieków. Taki sposób unieszkodliwiania
osadów Êciekowych spe∏nia wymogi
Krajowego Programu Zagospodarowania
Odpadów, którego generalna strategia
zak∏ada, ˝e iloÊç odpadów sk∏adowanych
zmaleje do roku 2010 o ok. 20%, a do roku
2050 o ok. 50% w stosunku do roku 2000. 
W wyniku procesu termicznej utylizacji
szkodliwe substancje zostajà zatrzymane 
w popiele, a te, które sà unoszone z gazami
odlotowymi zostajà zatrzymane w wysoko
efektywnych systemach oczyszczania
gazów odlotowych. Technologie scalania
popio∏ów i pozosta∏oÊci z oczyszczania
spalin (tzw. placka filtracyjnego) pozwalajà
na zwiàzanie niebezpiecznych substancji 
w postaci bloków lub granulek. Scalona
forma popio∏ów charakteryzuje si´ wysokà
odpornoÊcià na wymywanie, zatem unie-
mo˝liwia przedostawanie si´ niebezpie-

cznych substancji do Êrodowiska. Ponadto,
jej du˝a wytrzyma∏oÊç i w∏aÊciwoÊci fizycz-
ne powodujà, ˝e mo˝e byç u˝ywana 
w budownictwie. 
W projekcie warszawskim przyj´to jako
rozwiàzanie problemu zagospodarowania
osadów Êciekowych koncepcj´ termicznego
przekszta∏cania w kotle fluidalnym.
Piece ze z∏o˝em fluidalnym przewa˝nie skon-
struowane sà w kszta∏cie pionowego cylin-
dra, w którego dolnej cz´Êci znajduje si´ per-
forowane dno, na którym zalega piasek
kwarcowy tworzàcy z∏o˝e. Od do∏u, poprzez
uk∏ad rozdzielaczy, podawane jest do z∏o˝a
powietrze, które przeprowadza piasek w stan
p´cherzykowo-p∏ynny, nazywany “fluidyza-
cjà”. Cechà charakterystycznà z∏o˝a fluidal-
nego jest stan zbli˝ony do p∏ynnego, jed-
norodna temperatura, doskona∏e wymie-
szanie i bardzo intensywna wymiana ciep∏a.
Podstawowe znaczenie dla procesu spalania
majà:
- czas przebywania odpadów w komorze

spalania,
- temperatura spalania,
- turbulencja gazów i powietrza w komorze

spalania.
Spalaniu w nieodpowiednich warunkach
towarzyszy emitowanie do atmosfery sub-
stancji toksycznych, a szczególnie dioxynifu-
ranów. W celu ograniczenia tego rodzaju
emisji w dyrektywie w sprawie spalania
odpadów 2000/76/WE okreÊlono parametry
spalania.
Projektowana instalacja do termicznego
przekszta∏cania wyposa˝ona b´dzie w urzà-
dzenia do sch∏adzania gazów odlotowych
(odzysk ciep∏a) oraz urzàdzenia do oczysz-
czania gazów odlotowych. Bioràc pod

uwag´ fakt, ˝e termiczne przekszta∏canie
odpadów, bez wzgl´du na analiz´ tego co
jest spalane, budzi w spo∏ecznoÊciach
lokalnych automatyczny protest podsta-
wowà troskà realizatorów jest wybu-
dowanie na terenie oczyszczalni “Czajka”
instalacji bezpiecznej z punktu widzenia 
oddzia∏ywania na Êrodowisko. Zapewnia to
szereg uregulowaƒ prawnych, jakie instalac-
ja musi spe∏niç, a w szczególnoÊci Dyrek-
tywa IPPC. Projekt zak∏ada, ˝e instalacja
majàca powstaç przy Oczyszczalni Âcieków
“Czajka” b´dzie posiada∏a przepustowoÊç 
w granicach 5 – 8 t s.m./h, co wpisze
Warszaw´ na list´ wiodàcych miast euro-
pejskich, które realizujà nowoczesne trendy
w gospodarce osadowej.

In˝ynier Kontraktu
Przedmiotem umowy sà us∏ugi In˝yniera 
wg Warunków Kontraktowych “˚ó∏tej
Ksià˝ki FIDIC” ∏àcznie z pe∏nieniem funkcji
“Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
z kontrolowaniem rozliczeƒ budowy i funkcji
“koordynatora czynnoÊci inspektorów nad-
zoru inwestorskiego” zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Zakres robót obej-
muje projektowanie, wraz z wszelkimi
niezb´dnymi uzgodnieniami, opiniami, poz-
woleniami i decyzjami (za wyjàtkiem poz-
wolenia na budow´ i u˝ytkowanie), prze-
prowadzenie prac budowlano-moderniza-
cyjnych, przeprowadzenie prób koƒcowych 
i eksploatacyjnych w rozumieniu FIDIC,

tekst: TW
foto: Zdzis∏aw Pop∏awski

dokoƒczenie ze str. 1

Podpisanie kontraktu na In˝yniera FIDIC



planowanych zadaƒ przebiega zgodnie 
z planem, rozpocz´cie sprzeda˝y mieszkaƒ
przewidujemy w paêdzierniku 2008 roku.

Zapraszamy zainteresowanych zakupem do
odwiedzenia serwisu internetowego
www.zielona-polana.pl. B´dzie on aktywny
od paêdziernika 2008 roku. A o dalszym
przebiegu realizacji tego zadania inwestycyj-
nego na pewno poinformujemy w nast´p-
nych numerach gazety.
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tekst: Dariusz Orze∏
wizualizacja: Pracownia Lucyny Stypu∏a

Koncepcja wybudowania OOssiieeddllaa  ZZiieelloonnaa  PPoollaannaa w Krakowie powsta∏a 
w kwietniu 2006 roku. Trwa∏y d∏ugie, niekoƒczàce si´ spotkania, na których
uzgadnialiÊmy szczegó∏y i zasady wspó∏pracy wszystkich partnerów przy
realizacji planowanej inwestycji. JednoczeÊnie prowadzone by∏y rozmowy
z w∏aÊcicielami dzia∏ek, których zakupem byliÊmy zainteresowani. W koƒcu
pojawi∏y si´ pierwsze pozytywne decyzje ze strony CONCORD-u 
i PROCHEM-u. By∏ to prze∏om i jednoczeÊnie poczàtek nowej wspó∏pracy. 
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Budowa osiedla “Zielona Polana” w Krakowie

W dzielnicy D´bniki, na kilku dzia∏kach
bezpoÊrednio przylegajàcych do ul.Bunscha,
graniczàcych z Potokiem Pychowickim,
budujemy osiedle domów wielorodzinnych
“Zielona Polana”. Docelowo b´dzie ono obe-
jmowaç szeÊç zespo∏ów zabudowy o ∏àcznej
liczbie ok. 450 mieszkaƒ. Powierzchnia
u˝ytkowa budynków osiàgnie 25 tys. m2.
Lokalizacja osiedla pozwala optymistycznie
patrzeç na przysz∏oÊç, pomimo chwilowego
zastoju na rynku nieruchomoÊci. Nasze
osiedle oddalone jest ok. 10 km od centrum
Krakowa. Posiada dobre po∏àczenie z cen-
trum miasta komunikacjà miejskà i bardzo
dobre po∏àczenie drogowe. Najbli˝szy przys-
tanek autobusowy znajduje si´ przy rondzie
Czerwone Maki tj. ok. 300 m.  W przysz∏oÊci
b´dzie tu równie˝ szybki tramwaj. Do lotni-
ska mamy ok. 10 km, do obwodnicy zako-
piaƒskiej - 5 km, a do autostrady A4 - 3 km.
W odleg∏oÊci ok. kilometra buduje si´
Kampus Uniwersytetu Jagielloƒskiego.
Docelowo b´dzie tam studiowaç kilkanaÊcie
tysi´cy studentów.
Inwestorem osiedla Zielona Polana jest
spó∏ka celowa pod firmà: IRYD Sp. z o.o.
Concorde S.A. Sp.k., powo∏ana do ˝ycia
przez trzy podmioty: IRYD Sp. z o.o.,
Concorde S.A. i Agencj´ Doradztwa i Zarzà-
dzania Sp. z o.o. Na Generalnego Realizatora
Inwestycji zosta∏ wybrany PROCHEM S.A.,
zaÊ funkcj´ zarzàdzania projektem pe∏ni
Agencja Doradztwa i Zarzàdzania Sp. z o.o.
G∏ównym projektantem pierwszych trzech
zespo∏ów zabudowy jest zespó∏ Pani Lucyny
Stypu∏a, architekta z Krakowa. Docelowy
kszta∏t budynków, ich funkcjonalnoÊç jest
wynikiem pracy wielu osób, których nie
sposób wszystkich wymieniç.
Zespó∏ biura budowy Inwestora sk∏ada si´ 
z kierownika budowy, jego zast´pcy,
in˝yniera budowy, trzech inspektorów nad-
zoru i inspektora bhp. Projektem zarzàdza
Dariusz Orze∏.
Ostatnie dni wakacji min´∏y pod znakiem
odbiorów koƒcowych zadania, polegajàcego
na skablowaniu odcinka ponad 500 m linii
wysokiego napi´cia 110 kV. Odbiory prze-
bieg∏y pomyÊlnie. ZakoƒczyliÊmy te˝ roboty
zwiàzane z posadowieniem budynku ZZB.

Prace okaza∏y si´ na tyle skomplikowane, ˝e
codzienna obecnoÊç geologa sta∏a si´ stan-
dardem. Oczekujemy na kolejne pozwolenia
na budow´, opracowujemy koncepcje zabu-
dowy ZZD, ZZE i ZZF pod potrzeby uzyskania
Decyzji o warunkach zabudowy.
Podsumowujàc - realizacja wszystkich
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Kamieƒ w´gielny na budowie siedziby 
Boscha w Warszawie

W dniu 19.08.2008 r. odby∏a si´ uroczys-
toÊç poÊwi´cenia i wmurowania kamienia
w´gielnego pod budow´ Centrum
Biurowo-Szkoleniowego i Dystrybucyjnego
firmy Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie
przy ul. Jutrzenki 107/109. Inwestorem jest
firma Robert Bosch Sp. z o.o. Budow´
obiektu o ∏àcznej kubaturze ok. 38.000 m3

rozpocz´to pod koniec maja br., a  termin
zakoƒczenia przewidywany jest w maju
2009 r. Projekt wykona∏o biuro projektów
“Caba, Groszek, ARCHITEKCI Sp.J.” 
z Wroc∏awia. Wykonawcà robót budow-
lanych jest Kajima Europe Sp. z o.o. z War-
szawy, zaÊ PROCHEM S.A. pe∏ni funkcj´
inspektora nadzoru inwestorskiego.
W uroczystoÊci  wmurowania kamienia
w´gielnego wzi´li udzia∏ przedstawiciele
inwestora, w∏adz lokalnych, koÊcio∏a i wy-
konawców. PROCHEM reprezentowali
Dyrektor ds. Sprzeda˝y i Marketingu
Marek Kiersznicki oraz Dyrektor d.s.
Zarzàdzania Produkcjà Maciej Kalita.

tekst: Jaros∏aw Walas
wizualizacja: “Caba, Groszek, Architekci Sp.j.”

masy 85 %). Budowa stacji termicznej 
utylizacji osadów planowana jest na wyod-
r´bnionym terenie w granicach oczyszczalni
Êcieków Czajka.

Wykonawca
W czerwcu 2008 roku MPWiK w m.st.
Warszawie S.A. wybra∏ najkorzystniejszà
ofert´ na wykonawstwo termicznej stacji
utylizacji osadów, którà z∏o˝y∏o konsorcjum
na czele z liderem, firmà Veolia Water
Systems Sp. z o.o. Kontrakt z wybranym
wykonawcà Inwestor podpisa∏ w dniu 
1 sierpnia 2008 r. 

przeprowadzenie badaƒ i pomiarów gwa-
rancyjnych, przeszkolenie przysz∏ej za∏ogi,
oddanie do eksploatacji. 
Odpady powsta∏e w technologicznym pro-
cesie oczyszczania Êcieków i przeróbki
osadów, przewidzianym dla rozbudowanej 
i zmodernizowanej oczyszczalni Êcieków
Czajka, planuje si´ utylizowaç w stacji ter-
micznej utylizacji osadów Êciekowych
(STUOÂ). Oprócz osadu mokrego odwod-
nionego do ok.25 % s.m., skratek, piasku 
i t∏uszczy z oczyszczalni Êcieków Czajka, do
utylizacji przewidywany jest te˝ osad
wysuszony z OÂ Po∏udnie (zawartoÊç suchej

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e ten kontrakt jest
dla naszej firmy bardzo wa˝ny, presti˝owy 
i ˝e powinniÊmy do∏o˝yç wszelkiej staran-
noÊci przy jego realizacji. Z tà ÊwiadomoÊcià
weszliÊmy w tzw. okres mobilizacji
In˝yniera, organizujemy biuro, personel,
tworzymy struktury kontraktowe, podpisuje-
my umowy pomocnicze, piszemy raport
poczàtkowy wg FIDIC. Kierownikiem kon-
traktu ze strony PROCHEM S.A. zosta∏
Krzysztof Wojnarowicz, którego doÊwiad-
czenie i wiedza pozwalajà mieç nadziej´ na
harmonijnà i dobrà wspó∏prac´ z bardzo
wymagajàcym Inwestorem.

Nowy kontrakt na us∏ugi In˝yniera FIDIC dokoƒczenie ze str. 2



W celu zwi´kszenia bezpieczeƒstwa pracy
operatorów obs∏ugujàcych blok paliwowy
(PZP) i blok olejowy (PZO) Inwestor zdecy-
dowa∏ si´ na przeniesienie stanowisk oper-
atorów z budynku Centralnej Sterowni do
budynku Sterowni Hydrokrakingu. Przeno-
szone b´dà elementy s∏u˝àce do spraw-
nego i bezpiecznego prowadzenia instalacji
przez operatorów.
Po zrealizowaniu prac przewidzianych
naszà dokumentacjà projektowà powsta-
nie nowoczesne centrum dyspozytorskie, 
w którym odbywaç si´ b´dzie ca∏odobowo
nadzór, kontrola i sterowanie wi´kszoÊcià
instalacji, w tym obj´tych programem 10+
dla Grupy LOTOS S.A.
W sterowni budynku Hydrokrakingu zamon-
towanych zostanie ok. 60 konsol operator-
skich wyposa˝onych w monitory i klawia-
tury po∏àczone z systemami sterowania 
i nadzoru DCS, przyciski systemów bloka-
dowych ESD, urzàdzenia ∏àcznoÊci - pulpity
mikrofonowe systemów nag∏aÊniania 
i radiotelefony do komunikacji bezprze-
wodowej.
Sterownia zosta∏a zaprojektowana w sys-
temie open-space z podzia∏em przestrzeni
systemowymi ekranami, sk∏adajàcymi si´
cz´Êciowo z elementów tekstylnych lub
drewnianych polepszajàcych ich dêwi´ko-
ch∏onnoÊç oraz cz´Êciowo przeszklonych.
Pomieszczenie przystosowane b´dzie do
pracy 27 osób na jednà zmian´. Nowy sufit
podwieszony i podniesiona pod∏oga
dope∏nià nie tylko funkcjonalnoÊci pomie-
szczenia, ale zapewnià tak˝e jego
nowoczesnà estetyk´. Zamontowane
zostanà równie˝ instalacje wentylacji 
i klimatyzacji, zapewniajàce prawid∏owà
prac´ urzàdzeƒ i komfortowe warunki
pracy obs∏ugi.
Dodatkowym problemem by∏o zaprojek-
towanie po∏àczeƒ kablowych o d∏ugoÊci 
ok. 600 m (w bran˝y elektrycznej, automa-
tycznej i teletechnicznej), dla istniejàcych
urzàdzeƒ w budynku Centralnej Sterowni 
i w stacjach energetycznych, z konsolami
operatorskimi w nowej sterowni. Kable
zosta∏y u∏o˝one w kanale betonowym,
poprowadzonym w g´sto zagospodaro-

wanym terenie. W rejonach, w których nie
uzyskaliÊmy zgody na u∏o˝enie kana∏u lub
po prostu zabrak∏o dla niego miejsca, kable
b´dà u∏o˝one w rurach os∏onowych
poprowadzonych w g∏´boko prowadzonych
podziemnych przewiertach kierowanych.
W pierwszym etapie opracowana zosta∏a
Koncepcja Programowo – Przestrzenna
wraz z szacunkowym zestawieniem
kosztów inwestycyjnych. Opracowanie
zosta∏o przyj´te przez s∏u˝by Inwestora
bardzo przychylnie. Uzyskaniu dobrej oceny
Zamawiajàcego bardzo pomocnym by∏o
opracowanie wizualizacji pomieszczenia
sterowni (na zdj´ciu). W drugim etapie
opracowaliÊmy szczegó∏owe projekty tech-
niczne wraz z kosztorysami inwestorskimi.
Dokumentacja projektowa zosta∏a opra-
cowana w bardzo krótkim czasie, co
wymaga∏o du˝ej mobilizacji wszystkich
osób bioràcych udzia∏ w projekcie. Zespó∏
projektantów wspó∏pracowa∏ w sk∏adzie:
Lech Winnicki, Marek Bartkiewicz,
Henryk Wojtecki, Jerzy Marsza∏ek, Ewa
Kukliƒska - Radomska, Witold GabryÊ,

z PROCHEMU
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tekst: Cezary Gàsiorowski
wizualizacja: Jakub Baczyƒski

W okresie kwiecieƒ – lipiec 2008 r. PROCHEM S.A. opracowa∏ dokumen-
tacj´ projektowà na “Przeniesienie sterowania instalacjami produkcyjnymi
z budynku Centralnej Sterowni do budynku Hydrokrakingu na terenie
Grupy LOTOS S.A. w Gdaƒsku”. Sàdzàc z wielkoÊci kontraktu, projekt nie
sprawia wra˝enia du˝ego, jednak˝e gdy weêmie si´ pod uwag´
odpowiedzialnoÊç za ciàg∏oÊç pracy instalacji produkcyjnych Rafinerii, 
to sprawa staje si´ powa˝na.
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Kolejny projekt dla Grupy LOTOS S.A. w Gdaƒsku

25 czerwca 2008 r. odby∏o si´ coroczne
Zgromadzenie Polskiej Izby Przemys∏u
Chemicznego. Zgromadzenie udzieli∏o abso-
lutorium Prezesowi Zarzàdu, cz∏onkom
Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej,
odwo∏ano 10 cz∏onków Rady Izby i powo-
∏ano 10 nowych Cz∏onków, a tak˝e przyj´to
“Program dzia∏alnoÊci Izby” oraz bud˝et
PIPCh na 2008 rok. M.in. do grona nowych
cz∏onków Rady Izby, w miejsce Marka
Garliƒskiego, powo∏any zosta∏ Prezes
Zarzàdu PROCHEM S.A. – Jaros∏aw
St´pniewski.

Walne Zgromadzenie
Polskiej Izby Przemys∏u
Chemicznego

tekst: TW

Iza ¸uszczyƒska i Kazimierz Stefaniak
oraz kierujàcy pracami projektowymi
Cezary Gàsiorowski.
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Informacje Zarzàdu

13.08.2008
Zarzàd PROCHEM S.A. informuje, ˝e w dniu
12.08.2008 r. spó∏ka PROCHEM S.A.
udzieli∏a spó∏ce zale˝nej Irydion d∏ugotermi-
nowej po˝yczki w kwocie 1.500.000 z∏ 
z przeznaczeniem na finansowanie inwes-
tycji deweloperskiej w Krakowie. Termin
sp∏aty - do 31.12.2012 r. Oprocentowanie
po˝yczki - WIBOR 6M.
¸àczna wartoÊç udzielonych przez
PROCHEM S.A. po˝yczek spó∏ce Irydion 
w ciàgu ostatnich 12 m-cy wynosi
13.250.000 z∏ i przekracza 10% wartoÊci
kapita∏ów w∏asnych emitenta.
27.08.2008
Zarzàd Spó∏ki informuje, ˝e w dniu
26.08.2008 roku Sàd Apelacyjny w War-

szawie wyda∏ wyrok w sprawie apelacji
wniesionej przez PROCHEM S.A. od wyro-
ku Sàdu Okr´gowego z dnia 18.01.2008
roku w sprawie przeciwko PERN S.A. 
o zap∏at´ kwoty 41.301.495,22 PLN 
z tytu∏u ostatecznego rozliczenia Umowy 
o Generalnà Realizacj´ Inwestycji dla zada-
nia inwestycyjnego pod nazwà “Rurociàg
w relacji ST-1 Adamowo - Baza Surow-
cowa Plebanka”. Sàd Apelacyjny ww.
wyrokiem postanowi∏ przekazaç spraw´
Sàdowi Okr´gowemu do rozstrzygni´cia
poprzez dokonanie rozliczenia ww. kontraktu.
Z przedstawionego przez Sàd Apelacyjny
ustnego uzasadnienia wynika mi´dzy inny-
mi, ˝e roszczenie PROCHEM S.A. dotyczà-
ce rozliczenia kontraktu nie jest przedwczes-

ne jak wczeÊniej uzna∏ Sàd Okr´gowy. Poza
tym Sàd Apelacyjny stwierdzi∏, ˝e rozlicze-
nie kontraktu powinno zostaç dokonane na
podstawie postanowieƒ kontraktu. Usta-
lenie to jest zgodne ze stanowiskiem pro-
cesowym PROCHEM S.A. Zarzàd Spó∏ki
podejmie decyzj´ odnoÊnie dalszych
dzia∏aƒ w sprawie, po zapoznaniu si´ z uza-
sadnieniem wyroku, który otrzyma z Sàdu
w formie pisemnej.
04.09.2008
W dniu 4 wrzeÊnia 2008 roku Rada
Nadzorcza PROCHEM S.A. jednog∏oÊnie, 
w g∏osowaniu tajnym podj´∏a uchwa∏´, 
na mocy której Marek Kiersznicki – cz∏onek
Zarzàdu PROCHEM S.A. zosta∏ wybrany
Wiceprezesem Zarzàdu Spó∏ki.

Grupa Kapita∏owa PROCHEM S.A. 

Prochem Serwis Sp. z o.o. 

Refleksje przed
jubileuszem 10-lecia

Min´∏o prawie 10 lat od momentu powsta-
nia spó∏ki Prochem Serwis. Co si´ zmieni∏o?
Du˝o to czy ma∏o? Patrzàc na wiek
PROCHEM S.A. chyba bardzo ma∏o, patrzàc
na to, ˝e jest to jedna czwarta aktywnego
˝ycia zawodowego przeci´tnego cz∏owieka,
doÊç du˝o. MyÊl´, ˝e zmiana na stanowisku
Prezesa Spó∏ki PROCHEM S.A., która posia-
da 90% udzia∏ów w naszej spó∏ce, jest
dobrym momentem do refleksji. Pragn´ 
zaznaczyç, ˝e wiele osób zas∏uguje na
podzi´kowanie za wspieranie naszej
dzia∏alnoÊci i ma swój udzia∏ w rozwoju
spó∏ki. Jednak musz´ podkreÊliç, ˝e bez

poparcia i pomocy Marka Garliƒskiego ona
by nie powsta∏a. W 1998 roku poszu-
kiwa∏em silnej firmy, która chcia∏aby podjàç
nowà dzia∏alnoÊç. Zwróci∏em si´ do trzech
du˝ych spó∏ek, ale to Prezes PROCHEMU
“podchwyci∏ temat” i zaproponowa∏ wspó∏-
prac´. Dzi´ki temu wsparciu uda∏o si´, ju˝
po pó∏ roku, uzyskaç wyniki potwierdzajàce
trafnoÊç pomys∏u podj´cia aktywnoÊci 
w zakresie administrowania i zarzàdzania
nieruchomoÊciami. Przez 9 lat osiàgn´liÊmy
stabilnà pozycj´ na rynku bran˝owym. 
Od 8 lat wypracowywany wynik finansowy
pozwala∏ na sukcesywne wyposa˝enie 
pracowników w narz´dzia i sprz´t niezb´dny
do Êwiadczenia us∏ug na wymaganym
poziomie. Uzyskany w ostatnich latach zysk
umo˝liwi∏ regularne wyp∏aty dywidend 

dla wspólników.
Gdy zak∏adaliÊmy spó∏k´, naszym celem
by∏o nie tylko uzyskanie zysku, ale równie˝
stworzenie stabilnego i prawid∏owo rozwija-
jàcego si´ przedsi´biorstwa. Ten punkt
planu realizujemy. W 1999 roku zaczy-
naliÊmy w trzy-osobowym sk∏adzie, w jed-
nym ma∏ym pokoju. DziÊ dochodzimy do
oko∏o 60-osobowej za∏ogi, pracowników
rozrzuconych po terenie Warszawy i jej
okolicach. Na tym nie koniec. Prowadzone
obecnie rozmowy oraz dzia∏ania marketin-
gowe powinny zaowocowaç zarówno roz-
szerzeniem zakresu Êwiadczonych us∏ug, jak
i stworzeniem nowych struktur na terenie
kraju.
Wracajàc do refleksji, pragn´ zaznaczyç, ˝e
bez poparcia i pomocy naszej “spó∏ki matki”
by∏oby du˝o, du˝o trudniej i na pewno nie
osiàgn´libyÊmy takiego efektu tak szybko.
Praktycznie od poczàtku naszej dzia∏alnoÊci
nadzór nad nià, planami rozwoju spó∏ki 
oraz monitorowanie wyników prowadzi∏
obecny Prezes Zarzàdu PROCHEM S.A.
Jarek St´pniewski. Z pewnoÊcià dzi´ki jego
radom i uwagom uda∏o si´ nam uniknàç
wielu potkni´ç. Mam nadziej´, ˝e Prochem
Serwis spe∏nia i b´dzie dalej spe∏nia∏ oczeki-
wania nowego - starego Zarzàdu “spó∏ki
matki”. Jubileusz 10-lecia naszej spó∏ki 
w przysz∏ym roku b´dzie dobrà okazjà do
pochwalenia si´ dotychczasowymi sukce-
sami i z∏o˝enia podzi´kowaƒ tym wszystkim,
którzy si´ do tego przyczynili. 

Wojtek Szymaƒczuk i Spó∏ka.

foto: archiwum Prochem Serwis

Cz´Êç za∏ogi Prochem Serwis



Budowa nowej rafinerii w Polsce mia∏a byç
alternatywà dla importu produktów naf-
towych z zachodu. Inwestycja mia∏a byç
zrealizowana w pó∏nocnym rejonie kraju,
∏àcznie z budowà portu naftowego, 
w którym ropa mia∏a byç roz∏adowywana
drogà morskà. Brano pod uwag´ ró˝ne
miejscowoÊci. Ostatecznie zaproponowano
zlokalizowanie rafinerii na terenie P∏oni
Ma∏ej, po∏o˝onej na wschód od Gdaƒska 
w wid∏ach Martwej Wis∏y i kana∏u Rozwójki
(˚u∏awy). Takie po∏o˝enie przysz∏ej inwesty-
cji podyktowane by∏o Êcis∏ym zwiàzkiem 
z budowà Portu Pó∏nocnego, a w szczegól-
noÊci specjalistycznej bazy paliw p∏ynnych.
Port Pó∏nocny mia∏ byç przystosowany do
przyjmowania du˝ych jednostek morskich,
co dawa∏o mo˝liwoÊç odbioru ropy z tan-
kowców i przekazywanie jej rurociàgami
bezpoÊrednio do Rafinerii. Prezydium Rzàdu,
w maju 1971 roku podj´∏o uchwa∏´ w spra-
wie budowy rafinerii w Gdaƒsku oraz wielo-
letniego zakupu wysokojakoÊciowej ropy
naftowej, pochodzàcej z krajów Zatoki
Perskiej i Bliskiego Wschodu. 
Na podmok∏ym depresyjnym terenie mia∏
powstaç du˝y zak∏ad chemiczny, który by∏
drugim co do wielkoÊci przedsi´wzi´ciem
inwestycyjnym tamtych lat po Hucie
“Katowice”. W∏aÊciwe prace projektowe

towych i podwy˝szyç teren Êrednio o oko∏o
1,5 metra. By wzmocniç wytrzyma∏oÊç
gruntu wbito oko∏o 8 000 pali, niektóre 
z nich na g∏´bokoÊç 24 metrów.
W latach 1971 – 75 PROCHEM zaprojek-
towa∏ ∏àcznie 52 obiekty pomocnicze 
i prowadzi∏ nadzór autorski nad ich realiza-
cjà, przy ciàg∏ej kontroli geotechnicznej.
Najwa˝niejszymi obiektami by∏y: centrum
administracyjne, oczyszczalnia Êcieków,
przychodnia zak∏adowa, budynki socjalne,
warsztaty, magazyny produktów oraz
gazów, olejów, tlenu, itd. ¸àczna kubatura
tych obiektów wynosi∏a 713.000 m3, 
a powierzchnia zabudowy 75.000 m2.
We wrzeÊniu 1973 roku zakoƒczy∏y si´
prace przygotowawcze i rozpocz´to monta˝
urzàdzeƒ instalacji energetycznych oraz
Bloku Paliwowego. Wzniesiono zbiorniki
ropy oraz wyrobów gotowych, a tak˝e
u∏o˝ono kilometry rurociàgów, które po∏à-
czy∏y Rafineri´ z Portem Pó∏nocnym. Trwa∏y
intensywne prace monta˝owe urzàdzeƒ 
i instalacji produkcyjnych. W lipcu 1975
roku przekazano do u˝ytku Centrum Admi-
nistracyjne i Przychodni´ Zak∏adowà.
Uruchomienie kot∏ów energetycznych i po-
danie pary wodnej do sieci zak∏adowej
zakoƒczy∏y prace budowlano-monta˝owe 
i próby kompleksowe poszczególnych insta-
lacji. W lipcu 1975 roku oddano do ruchu
cz´Êç mechanicznà i chemicznà zak∏adowej
oczyszczalni Êcieków, a rok póêniej cz´Êç
biologicznà. Benzyn´, pierwszy rafineryjny
produkt, uzyskano 12 grudnia 1975 roku,
zaÊ olej opa∏owy 15 grudnia 1975 roku. 
W I etapie budowy uczestniczy∏o 30 przed-

rozpocz´∏y si´ w 1972 roku. Kontrakt na
projekt bazowy podpisano z w∏oskà firmà
Snamprogetti, która pe∏ni∏a te˝ funkcje 
kontraktora dla realizacji dostaw maszyn 
i urzàdzeƒ. Projekty techniczne wykonywali
projektanci z Biura Projektów Przemys∏u
Naftowego “Bipronaft” z Krakowa, pe∏nià-
cego rol´ biura wiodàcego oraz z biur:
PROCHEM, Biprowod, Naftoprojekt,
Energoprojekt, Proat i innych. Generalnym
wykonawcà by∏o przedsi´biorstwo PBP
“Petrobudowa”.
Teren, na którym mia∏a powstaç rafineria
wymaga∏ osuszenia. Nowoczesnej oceny
technicznej pod∏o˝a gruntowego podjà∏ si´
PROCHEM, we wspó∏pracy z Centralnym
OÊrodkiem Badawczo-Projektowym Budow-
nictwa Przemys∏owego BISTYP. Po szcze-
gó∏owej analizie technicznej oraz rozstrzyg-
ni´ciu sprawy posadowienia i ochrony
Êrodowiska podj´to decyzj´ o mo˝liwoÊci
budowy rafinerii w tej lokalizacji.
Wykonawcy prac przygotowawczych
dokonali ogromnego wysi∏ku, by w tak
krótkim czasie osuszyç teren pod przysz∏à
rafineri´. U∏o˝ono prawie 80 km rur drenars-
kich, wykopano 1000 studni, usuni´to oko∏o
270 tys. m3 torfu i mu∏u. Przywieziono
ponad 2 mln m3 piasku i ˝wiru. W ten spo-
sób uda∏o si´ obni˝yç poziom wód grun-
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Z historii firmy (52)

tekst: TW
foto: archiwum PROCHEM

Budowa Rafinerii Gdaƒskiej

W marcu 1971 roku zapad∏a decyzja o rozpocz´ciu w Gdaƒsku budowy
nowej, nowoczesnej rafinerii nafty. W ciàgu czterech lat na powierzchni
220 ha wybudowany zosta∏ nowoczesny zak∏ad, zaprojektowany do prze-
robu w I etapie 3 mln ton ropy rocznie, który mia∏ dostarczaç paliwa i oleje
dla polskiej gospodarki. PROCHEM mia∏ równie˝ swój udzia∏ w budowie
tego giganta, dlatego przypominamy kilka faktów z tym zwiàzanych.

dokoƒczenie na str. 10



Wykres przy za∏o˝eniu, ˝e na 01.09.2007 r. PROCHEM i WIG  mia∏y jednakowà wartoÊç
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Wykres przy za∏o˝eniu, ˝e na 01.09.2007 r. WIG i Indeks Spó∏ek Budowlanych mia∏y jednakowà wartoÊç

Zmiany indeksu spó∏ek budowlanych oraz WIG-u  w okresie 01.09.2007 - 31.08.2008
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charakteryzowa∏ si´ stabilizacjà indeksu

WIG. Jego wartoÊç na dzieƒ 31 sierpnia

2008 r. by∏a prawie identyczna jak 

1 lipca 2008 r. Akcje PROCHEMU w tym

okresie zyska∏y ponad 15% i zamkn´∏y

notowania na poziomie 56 z∏. 

tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak

WYNIKI FINANSOWE
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PROCHEM S.A. GRUPA KAPITA¸OWA PROCHEM S.A.
2 kwarta∏y 2008 2 kwarta∏y 2007 2 kwarta∏y 2008 2 kwarta∏y 2007

narastajàco narastajàco narastajàco narastajàco

I. Przychody netto ze sprzeda˝y produktów, 
towarów i materia∏ów 127 795 70 367 161 369 106 360

II. Zysk (strata) brutto na sprzeda˝y 9 460 8 131 19 644 15 517
III. Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci operacyjnej 5 570 2 965 10 794 5 762
IV. Zysk (strata) brutto 6 030 5 678 10 528 8 974
V. Zysk (strata) netto: 5 026 4 187 8 578 6 945

w tym przypisany Jednostce Dominujàcej            - - 6 909 6 206
VI. Aktywa razem 154 165 140 140 213 786 192 008
VII. Kapita∏ w∏asny, ogó∏em: 69 549 64 543 109 666 94 560

w tym kapita∏ w∏asny Jednostki Dominujàcej                -                                - 97 296 84 608
VIII. Zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏) 1,29 1,07 1,77 1,59
IX. WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏) 17,83 16,55 24,95 21,68

Wybrane dane finansowe (w tys. z∏)

Dwa kwarta∏y 2008 r. 

Spó∏ka w okresie pierwszego pó∏rocza br.
uzyska∏a przychody ogó∏em w wysokoÊci
129 mln z∏. W okresie I kwarta∏u br. przy-
chody Spó∏ki przekroczy∏y 64 mln z∏.  Dzi´ki
znaczàcemu wzrostowi przychodów z kon-
traktów realizacyjnych wielkoÊç sprzeda˝y

us∏ug by∏a o prawie 80% wy˝sza ni˝ 
w I pó∏roczu roku ubieg∏ego. 
Wska˝niki zyskownoÊci i p∏ynnoÊci:
- stopa zysku na sprzeda˝y 4,3%        
- stopa zysku brutto 4,7%
- stopa zysku netto 3,9%

- p∏ynnoÊç bie˝àca 1,4
Przychody ogó∏em Grupy Kapita∏owej
PROCHEM S.A. w okresie I pó∏rocza 2008
roku wynios∏y 163 mln z∏, a rentownoÊç
netto 4,3%. Wynik netto Grupy jest o ponad
10% wy˝szy od zanotowanego przed rokiem. 

tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak

Zmiany ceny PROCHEMU i WIG-u  w okresie 01.09.2007 - 31.08.2008
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Politycy majà twardy orzech do zgryzienia,
bo spotykajà si´ z zarzutami, ˝e nic nie
robià podczas, gdy powszechnie wiadomo,
˝e aktualne przepisy utrudniajà dzia∏alnoÊç
gospodarczà, a nawet blokujà prowadzenie
niektórych inwestycji. Warto jednak zas-
tanowiç si´, czy wdro˝enie tak du˝ej iloÊci
zmian nie spowoduje chaosu, bo przecie˝
zarówno administracja paƒstwowa, jak 
i przedsi´biorcy, potrzebujà czasu na dos-
tosowanie si´ do nowych przepisów
prawa. Mo˝e to równie skutecznie utrud-
niç, a nawet zahamowaç realizacj´ inwes-
tycji. Dostosowanie do nowych przepisów,

jak si´ mo˝na spodziewaç, spowoduje
rotacj´ kadr i koniecznoÊç zatrudnienia
nowych specjalistów o odpowiednim wyk-
szta∏ceniu i doÊwiadczeniu zawodowym.
Czy mamy w kraju niezb´dnà do wpro-
wadzenia proponowanej nowelizacji iloÊç
urbanistów? 
Wynika to z wprowadzonego nowego
podejÊcia wymagajàcego zgody urbanisty-
cznej. 
Poj´cie zgody urbanistycznej przedsta-
wione jest na za∏àczonym diagramie - b´dà
jà stanowi∏y (wed∏ug projektu ustawy)
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego oraz decyzje o: ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego, zatwier-

z PROCHEMU
wiadomoÊciT Q T Q

“Przyjdzie walec i wyrówna…”

tekst: Marek Tarka

dzeniu urbanistycznego planu realiza-
cyjnego lub zatwierdzeniu zg∏oszenia
urbanistycznego. Z du˝ym prawdopo-
dobieƒstwem mo˝na stwierdziç, ˝e zno-
welizowane prawo budowlane b´dzie
spe∏nia∏o oczekiwania spo∏eczne w 20 %
gmin, bo takie mamy w kraju zaawan-
sowanie opracowywania Miejscowych
Planów Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP). Tam, gdzie jest lub wkrótce b´dzie
opracowany MPZP proponowane zmiany
powinny usprawniç i przyÊpieszyç realiza-
cj´ inwestycji. 
W pozosta∏ych 80% gmin, gdzie nie ma

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, okreÊlenie sposobów
zagospodarowania i warunków zabudowy
terenu b´dzie nast´powa∏o w drodze jednej
z trzech wymienionych decyzji. 
Tam, gdzie istnieje MPZP usprawnienia 
i przyÊpieszenia realizowanych inwestycji
mo˝na si´ spodziewaç dzi´ki zastàpieniu
uzyskiwania pozwolenia na budow´ - reje-
stracjà planowanej inwestycji, pozwolenia
na u˝ytkowanie - rejestracjà zakoƒczonych
robót budowlanych oraz dzi´ki mo˝liwoÊci
unikni´cia skomplikowanych procedur dla
uwzgl´dnionego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oddzia-
∏ywania przedsi´wzi´ç na Êrodowisko.

Najwi´cej wàtpliwoÊci, w szczególnoÊci
inwestorów w przemyÊle, mo˝e budziç
opracowywanie i zatwierdzanie urbanistycz-
nego planu realizacyjnego oraz ewentualne
uzyskiwanie dla przedsi´wzi´ç wymagajà-
cych oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
zezwoleƒ na ich realizacj´. Zarejestrowanie
planowanej inwestycji b´dzie mo˝liwe po
uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu urbani-
stycznego planu realizacyjnego, a w przy-
padku przedsi´wzi´ç ucià˝liwych dla
Êrodowiska dodatkowo zezwolenia na jego
realizacj´. Obie procedury przedstawione
w projekcie ustawy sà bardzo skom-
plikowane i przenoszà wi´kszoÊç dotych-
czasowych obowiàzków z urz´dników
paƒstwowych na inwestora lub zatrudnia-
nych przez niego konsultantów. 
Uproszczony ogólny diagram ilustruje pro-
ponowanà nowelizacj´, gdy zgod´ urbani-
stycznà stanowi decyzja o zatwierdzeniu
planu realizacyjnego.
Projekt ustawy wprowadza kolejne
ograniczenia w ∏àczeniu funkcji uczest-
ników procesu budowlanego. Oprócz
zakazu ∏àczenia funkcji kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego, zaka-
zuje ∏àczenia funkcji projektanta i inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego oraz projektanta
i sprawdzajàcego. W przypadku osób fizycz-
nych wprowadzone zakazy ∏àczenia funkcji
sà oczywiste. Gdy dotyczà one jednak osób
prawnych to stanowià ograniczenie 
swobody dzia∏alnoÊci gospodarczej. Zakaz
∏àczenia funkcji projektanta i nadzoru
inwestorskiego, czy projektanta i spra-
wdzajàcego, dla firm jest niezrozumia∏y 
i sprzeczny z praktykà stosowanà w bu-
downictwie nie tylko w Polsce, ale i w wielu
innych krajach. Ponadto dodanie do obo-
wiàzków Inwestora zapewnienia powo-
∏ania do sprawdzenia projektu budow-
lanego osoby niezale˝nej od projektanta,
czyli sprawdzajàcego, spowoduje wzrost
kosztów prac projektowych w szczegól-
noÊci, gdy sprawdzajàcym b´dzie nie
osoba fizyczna, lecz inne biuro projektowe.
O tym, kto reprezentuje inwestora, jedna
czy kilka firm, powinien decydowaç on
sam, a nie ustawodawca. Wyraênie widaç,
˝e zakres obowiàzków i kosztów pono-
szonych przez inwestora w wyniku zmian
proponowanych w projekcie ustawy
znacznie wzrasta, a administracji paƒ-
stwowej maleje. Inwestor musi zapewniç
wykonanie robót budowlanych przez

Skutki zmian przepisów prawa nie zawsze sà przewidywalne, bo zmiana 
w jednym miejscu mo˝e powodowaç nieoczekiwane konsekwencje gdzie
indziej. Dlatego stabilne prawo jest najlepsze. Tymczasem projekt ustawy
“O zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy - o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw” wprowadza
bardzo du˝à iloÊç zmian. W prawie budowlanym 77, w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 127 oraz 36 w innych ustawach.
Wydaje si´, ˝e kierunek zmian jest s∏uszny, ale trudno oprzeç si´ wra˝eniu,
˝e sà one przygotowywane na przys∏owiowym kolanie. No có˝, w razie
czego “przyjdzie walec i wyrówna” – w koƒcu to budownictwo. 

dokoƒczenie na str. 10
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wykonawc´ (nowy uczestnik procesu
budowlanego – sic!) oraz obligatoryjnie, 
a nie na podstawie decyzji administra-
cyjnej, powo∏aç inspektora nadzoru. 
Tak, nareszcie w procesie budowlanym
uczestniczy zgodnie z nowelizacjà prawa
budowlanego nie kto inny tylko wykonaw-
ca. Jest to oczywista zmiana i dyskusj´
nad tym, czy do uczestników procesu

si´biorstw wykonawczych i ponad 2 tysiàce
ludzi. Koszty przekroczy∏y kwot´ 11 mld z∏.
Tak powstawa∏a jedna z najwa˝niejszych
inwestycji gospodarki planowej lat 70-tych
w Polsce. PROCHEM mia∏ swój udzia∏ w jej
projektowaniu i po wielu latach jeszcze
kilkakrotnie uczestniczy∏ w rozbudowie 
i modernizacji Rafinerii Gdaƒskiej oraz
poszczególnych jej instalacji, ale to ju˝
temat na inny artyku∏.
P.S. W 1976 roku zespó∏ projektantów 
z PROCHEMU, w sk∏adzie: Józef Ceran,
Tadeusz M∏ynarz, Marian Pietraszek,
Jerzy Fabianowski, Jan Peski oraz Jerzy
Sujak, otrzyma∏ Nagrod´ Ministra
Budownictwa i Przemys∏u Materia∏ów
Budowlanych II stopnia za projekt 
posadowienia obiektów Rafinerii Nafty 
w Gdaƒsku na gruntach delty Wis∏y.

Z historii firmy (52)

budowlanego nale˝y dodaç wykonawc´,
czy nie, prowadzà przede wszystkim
prawnicy, którzy nie wiedzà jak ze
wzgl´dów formalno-prawnych sformu-
∏owaç w prawie budowlanym definicj´
wykonawcy. A przecie˝ to takie proste -
najlepiej takiej definicji nie wprowadzaç.
O tym, ˝e jedna ze zmian przewiduje i˝ “pro-
jektant razem ze sprawdzajàcym ponoszà

odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e 
w wyniku b∏´dów w projekcie budowla-
nym” i co to oznacza, gdy projektant trakto-
wany jest jako osoba fizyczna, a sprawdza-
jàcy to spó∏ka z ograniczonà odpowiedzial-
noÊcià – po prostu nie chce si´ ju˝ pisaç.
Zmiana goni zmian´, ale czy spowodujà
one rzeczywiste u∏atwienia w procesie
inwestycyjnym poka˝e czas.

dokoƒczenie ze str. 9

dokoƒczenie ze str. 7
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Zabrak∏o go reprezentacji PROCHEM S.A.
w zimowym sezonie 07/08, kiedy to po raz
pierwszy bra∏a udzia∏ w turnieju II Ligi
Siatkówki “Let’s Go” (o poczàtkach pisali-
Êmy w “WiadomoÊciach z PROCHEMU” 
nr 68). PROCHEM zajà∏ wtedy 8 miejsce,
lecz fina∏ by∏ w zasi´gu. Przegrany na
przewagi tie-break z dru˝ynà WOLA INFO
zostanie wszystkim na d∏ugo w pami´ci –
ostatnia szansa na awans do rundy
fina∏owej. Niestety wykorzystana przez
przeciwnika, który tak na marginesie w tam-
tym sezonie zdoby∏ mistrzostwo II Ligi.
Plany dru˝yny na przysz∏oÊç sta∏y si´ jasne
i bogatsi o doÊwiadczenia przystàpiliÊmy
do kolejnego sezonu. Uderzajàc z wyso-
kiego C wygraliÊmy 7 pierwszych spotkaƒ
bez straty seta. Zimny prysznic sprawi∏a
nam dopiero dru˝yna firmy ALCATEL, lecz
w nast´pnym, a zarazem ostatnim spotka-
niu rundy zasadniczej, pokazaliÊmy na co
nas staç, pokonujàc mocnà dru˝yn´ RAIF-
FEISEN BANK a˝ 3 :1. W pó∏finale niestety
ulegliÊmy dru˝ynie SHELL, co przekreÊli∏o
marzenia o mistrzostwie (które zdoby∏a
pokonana przez nas w rundzie zasadniczej
dru˝yna RAIFFEISEN BANK). Nam pozosta∏
jedynie “ma∏y fina∏”, czyli walka o 3 miej-
sce z dru˝ynà PKO BP. Tu ju˝ nie by∏o
z∏udzeƒ – zmotywowani, pe∏ni si∏ i ˝àdni
zwyci´stwa udowodniliÊmy, kto jest lep-
szy. By∏y nerwy, by∏y emocje, by∏y popi-

sowe akcje, a potem by∏a radoÊç, zwy-
ci´ski szampan, no i oczywiÊcie medal -
bràzowy. W tym miejscu pozwol´ sobie
zacytowaç wypowiedê siatkarskiego
reprezentanta Polski, ¸ukasza Kadziewicza:
“JeÊli kogoÊ boli to, ˝e zdobyliÊmy medal,
to b´dzie musia∏ ˝yç z tym bólem przez ca∏e
˝ycie, bo to nie jest ostatni sukces tej
reprezentacji”.

Przed nami kolejny sezon. Czas na mistrzo-
stwo! Nie ukrywamy, ˝e goràco liczymy na
obecnoÊç “siódmego zawodnika” dru˝yny,
czyli na Was – kibiców. Zapraszamy na
mecze.
Od Redakcji: Serdecznie gratulujemy naszej
reprezentacji siatkarskiej. ˚yczymy samych
sukcesów i dobrej zabawy w kolejnych
turniejach.
Na zdj´ciu od lewej: Pawe∏ ˚enkin, Patryk
Wo∏oszka (kapitan), Jaros∏aw Szaturski,
Jaros∏aw Kacperek, Maciej J´drzejew-
ski (zdobywca nagrody MVP), Cezary
Gàsiorowski.

Z ˚YCIA FIRMYZ ˚YCIA F IRMY z PROCHEMU
wiadomoÊci

Reprezentacja siatkarska na medal

tekst: Jaros∏aw Kacperek
foto: Archiwum “Let’s Go”

Dnia 27 lipca 2008 roku w wieku 
77 lat zmar∏

mgr Leszek Wydrych
radca prawny

Absolwent Wydzia∏u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego prac´ 
w PROCHEMIE rozpoczà∏ w 1972 r. na
stanowisku radcy prawnego.
Funkcj´ t´ pe∏ni∏ w n/firmie przez 25 lat.
Na emerytur´ przeszed∏ w 1997 r.
Pogrzeb naszego kolegi odby∏ si´ 
w sierpniu 2008 roku.

Rodzinom naszych zmar∏ych Kole˝anek i Kolegi sk∏adamy wyrazy serdecznego wspó∏czucia.

W sierpniu 2008 roku w wieku 
80 lat zmar∏a

Krystyna  Urbaƒska
by∏y d∏ugoletni pracownik PROCHEMU.
Prac´ w PROCHEMIE rozpocz´∏a 
w 1954 roku w zespole instalacji elek-
trycznych jako asystent, a nast´pnie 
st. asystent kosztorysant.
Na emerytur´ przesz∏a po 33 latach
pracy, w 1987 roku.
Pogrzeb naszej Kole˝anki odby∏ si´ 
5 sierpnia 2008 r.

“Siatkówka to prosta gra, trzeba tylko trafiç w to pomaraƒczowe”. 
Tak przed laty o siatkarskim polu punktowym powiedzia∏ Waldemar
Wspania∏y, siatkarz, trener siatkówki, który jako jedyny, prowadzàc
reprezentacj´ Polski, pokona∏ trzykrotnie Brazyli´ podczas Ligi Âwiatowej
w 2002 r. I nie sposób si´ z tymi s∏owami nie zgodziç. Jednak˝e ka˝dy, kto
kiedykolwiek uprawia∏ t´ dyscyplin´ sportu wie, ˝e trafiç w “to poma-
raƒczowe” nie jest tak ∏atwo. Pomimo staraƒ, zaanga˝owania, motywacji 
i dopingu osób, wierzàcych w wygranà, zdobycie punktu to nadal funkcja
wielu zmiennych, z których najwi´kszà rol´ odgrywa ∏ut szcz´Êcia. 
A szcz´Êcie raz jest, a raz go zwyczajnie brak.

W dniu 3 wrzeÊnia 2008 r. w wieku 
72 lat zmar∏a

Irena Szyszkiewicz
technik budowlany.

Absolwentka Technikum Budowlanego
prac´ w PROCHEMIE rozpocz´∏a 
w 1961 r., poczàtkowo jako asystent,
nast´pnie st. asystent i projektant.
Na emerytur´ przesz∏a w 1996 r. po 35
latach pracy w n/firmie.
Pogrzeb naszej kole˝anki odby∏ si´ 
5 wrzeÊnia 2008 r.
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W ostatnim okresie do Klubu Seniora
wstàpi∏y 4 osoby, d∏ugoletni pracownicy
PROCHEMU: Bo˝ena Woêniak, Ewelina
Wowkonowicz, Teresa Zabost oraz Marek
Rusak.

Bo˝ena Woêniak – prac´ zawodowà 
w PROCHEMIE rozpocz´∏a w 1973 roku na
stanowisku pomocy technicznej w Oddziale
GRI w Warszawie. W swojej karierze
zawodowej kolejno zajmowa∏a stanowiska
asystenta, st. asystenta, specjalisty, 
a ostatnio st. specjalisty ds. marketingu. 
W latach 80-tych w Dziale Kompletacji

Dostaw m.in. uczestniczy∏a w kompletacji
dostaw materia∏ów i urzàdzeƒ dla Wyt-
wórni Antybiotyków TZF Polfa w Tarcho-
minie, a w 1985 r. by∏a oddelegowana do
pracy na budowie eksportowej w Duslo 
np. Sala. W ciàgu swojej kariery zawodo-
wej zajmowa∏a si´ kompletacjà dostaw,
akwizycjà, ofertowaniem oraz marketingiem.

Ewelina Wowkonowicz – prac´ zawo-
dowà rozpocz´∏a w PROCHEMIE w 1975 r.
na stanowisku asystenta projektanta w pra-
cowni instalacji elektrycznych TE. Kolejne
etapy kariery zawodowej to stanowiska 
st. asystenta, projektanta i st. projektanta.
W 1978 r. oddelegowana by∏a do pracy 
w biurze budowy w Schwedt (NRD). 
W 1989 r. zrobi∏a uprawnienia projektowe
w zakresie instalacji elektrycznych. 
W swoim dorobku zawodowym ma wiele
opracowaƒ projektowych dla takich klien-
tów jak: Zak∏ady Wkl´s∏odrukowe RSW 
w Warszawie, Procter & Gamble w War-
szawie, Polpharma w Starogardzie Gdaƒ-

z PROCHEMU
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Nowi pracownicy

skim, Naftobazy, Grupa Lotos w Gdaƒsku,
Toyota Motor Manufacturing w Wa∏brzy-
chu i wiele innych.

Teresa Zabost - prac´ zawodowà
rozpocz´∏a w PROCHEMIE w 1974 r. na
stanowisku asystenta projektanta w pra-
cowni instalacji sanitarnych i wodnych TS.
Kolejne etapy kariery zawodowej to sta-
nowiska st. asystenta, projektanta i st. pro-
jektanta. W 1981 r. zrobi∏a uprawnienia
projektowe w zakresie instalacji sani-
tarnych. W swoim dorobku zawodowym
ma wiele opracowaƒ projektowych dla
takich tematów jak: Zak∏ady Wkl´s∏o-
drukowe RSW w Warszawie, Centrum
Kontroli Ruchu Lotniczego w Warszawie,
Zak∏ady Farmaceutyczne “POLFA” w Lub-
linie, Zak∏ad produkcyjny DELPHI Auto-
motive Systems w Tychach, Centrum Tech-
niczne DELPHI w Krakowie, Wytwórnia
Saletrzaka we W∏oc∏awku,  Modernizacja
Drukarni “Uniprom” w Warszawie i wiele
innych. 

Marek Rusak – rozpoczà∏ prac´ w PRO-
CHEMIE w 1994 r. na stanowisku projek-
tanta w Pracowni TS. W 1997 r. objà∏ sta-
nowisko starszego projektanta, ostatnio
pracowa∏ w Zespole Mechanicznym (spec-
jalnoÊç: projektowanie aparatów i instalacji
przemys∏owych). W swoim dorobku zawo-
dowym ma wiele opracowaƒ projektowych
dla takich tematów jak: Instalacja desty-
lacji ekstrakcyjnej frakcji  BT w Petro-
chemii Blachowni, Wytwórnia nawozów
dla Nitrogenmuvek, Instalacja Merox dla
Grupy Lotos, Instalacja Ekstrakcji Aroma-
tów dla PKN ORLEN, Wytwórnia poli-
styrenu dla ELF Atochem, linie technolog-
iczne pampersów dla P & G w Warszawie,
Wytwórnia zwiàzków fosforowych dla
Akzo Nobel i wiele innych.

Chocia˝ oficjalnie Kole˝anki i Kolega sà
ju˝ w Klubie Seniora, niektórych z nich
b´dziemy w dalszym ciàgu spotykaç 
na co dzieƒ, bo b´dà wspó∏pracowaç 
z naszà firmà, ale ju˝ na innych warun-
kach. ˚yczymy du˝o zdrowia i mo˝-
liwoÊci realizacji wszystkich marzeƒ 
i pasji, na które do tej pory brakowa∏o
czasu.

Dnia 2 sierpnia 2008 r. w KoÊciele pod
wezwaniem Nawiedzenia NajÊwi´tszej
Maryi Panny w Ostro∏´ce, w zwiàzek
ma∏˝eƒski wstàpili: nasz kolega Adam
Najmo∏a oraz Katarzyna Borkowska.

Nowo˝eƒcom sk∏adamy serdeczne gratu-
lacje, ˝yczymy spe∏nienia marzeƒ oraz
wszystkiego co najlepsze na nowej drodze
˝ycia!

¸ukasz Cieluba Anna Gosk

Âlub

Mi∏o nam powitaç w naszych szeregach
nowych pracowników. 
Oto oni:

in˝. ¸ukasz Cieluba – na stanowisko asys-
tenta projektanta,
mgr in˝. Anna Gosk – na stanowisko asys-
tenta projektanta.

Witamy w naszej rodzinie prochemowskiej
i ˝yczymy du˝o sukcesów zawodowych
oraz satysfakcji z pracy!

Klub Seniora
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czerwiec 2008
W czerwcu br. w galerii IRYDION mieliÊmy okazj´ oglàdaç prace dwóch artystów:

Krzysztofa Gajewskiego i Jana Krusche.

TwórczoÊç Krzysztofa Gajewskiego to malarstwo sztalugowe; jest autorem

zarówno obrazów olejnych jak i prac tworzonych technikami mieszanymi. Dorobek

artysty to równie˝ rysunki, akwarele i prace w zakresie grafiki komputerowej.

TwórczoÊç Gajewskiego by∏a tematem wielu wystaw zarówno krajowych jak 

i zagranicznych (m.in. w Brukseli, Amsterdamie, Düsseldorfie).

Jan Krusche jest absolwentem Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie.

Uzyska∏ dyplom na Wydziale Architektury Wn´trz w pracowni profesora Henryka

WiÊniewskiego, studiowa∏ równie˝ malarstwo w pracowni profesora Jan Lisa.

Artysta uprawia przede wszystkim malarstwo sztalugowe, a tak˝e rysunek, 

zajmuje si´ równie˝ projektowaniem wn´trz. Jego prace by∏y tematem wielu 

wystaw na ca∏ym Êwiecie (Polska, Niemcy, Francja, USA).

Galeria

tekst i foto: Magdalena Czekaj
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Gina Jusi´ga jest absolwentkà

Paƒstwowego Liceum Sztuk Plastycznych

w Na∏´czowie, studiowa∏a filologi´ polskà

na Uniwersytecie Jagielloƒskim w Krakowie.

Prace artystki zosta∏y wyró˝nione i nagro-

dzone na wystawie zbiorowej w Lublinie.

TwórczoÊç Giny Jusi´gi prezentowana by∏a

na wielu wystawach indywidualnych i zbio-

rowych zarówno w kraju jak i zagranicà.

Wystawa grafiki “Kszta∏ty nam bliskie”

goÊci∏a w galerii Irydion w lipcu.

sierpieƒ 2008
Prze∏om sierpnia i wrzeÊnia w Galerii Irydion nale˝a∏ do prac Lidii Cho∏ody. 

W przesz∏oÊci artystka pracowa∏a w du˝ych korporacjach, by∏a m.in. redaktor naczelnà

gazety, autorkà scenariuszy i artyku∏ów. Obecnie jest w∏aÊcicielkà firmy Magnum Opus,

wspó∏pracuje równie˝ z telewizjà internetowà TV9. Malarstwo i sztuka towarzyszy∏y

artystce przez ca∏e ˝ycie. Od 2003 roku zajmuje si´ w∏asnà dzia∏alnoÊcià artystycznà, 

a w szczególnoÊci malarstwem olejnym i pastelami. Uprawia malarstwo dekoracyjne.

“Moje malarstwo jest jak projektowanie mody. W moje obrazy mog´ ubraç wszystko” –

mówi sama artystka. Takie w∏aÊnie prace mieliÊmy okazj´ poznaç na wystawie “Malowane

na miar´”.


