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GENEZA POWSTANIAGENEZA POWSTANIAGENEZA POWSTANIAGENEZA POWSTANIA

� Miejskie Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji w Starachowicach 
powołane zostało w 1950 r. przejmuj ąc do obsługi urz ądzenia i instalacje 
wodoci ągowo-kanalizacyjne eksploatowane wcze śniej przez miejscowy 
przemysł metalurgiczny, w ramach Centralnego Okr ęgu Przemysłowego. W 
latach 1976 – 1991 Przedsi ębiorstwo było zakładem eksploatacyjnym w 
strukturze Wojewódzkiego Przedsi ębiorstwa Wodoci ągów i Kanalizacji w 
Kielcach. Powszechna komunalizacja pa ństwowego maj ątku na przełomie lat 
80-tych i 90-tych ubiegłego wieku spowodowała istot ne przeorientowanie 
organizacyjne w sferze działalno ści wodoci ągowo-kanalizacyjnej. 

� W 1991 r. z inicjatywy gminy Starachowice utworzony  został Mi ędzygminny 
Związek Wodoci ągów i Kanalizacji, skupiaj ący oprócz Starachowic trzy 
ościenne gminy: Mirzec, Brody i W ąchock. MZWiK to ponad-gminna 
jednostka samorz ądowa, której celem jest wspólne wykonywanie w imien iu 
gmin zada ń słu Ŝących zaspokajaniu potrzeb mieszka ńców w zakresie 
zaopatrzenia w wod ę, oczyszczania ścieków oraz koordynowania i realizacji 
bran Ŝowych zamierze ń inwestycyjnych. Zgromadzenie MZWiK stanowi 14 
przedstawicieli gmin, w tym 8 przedstawicieli z gmi ny Starachowice.

� W ramach restrukturyzacji działalno ści gospodarczej, w 1998 r. ze struktury 
MZWiK wyłonione zostało Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji. 

� Siedziba PWiK Sp. z o.o. znajduje si ę w Starachowicach przy ul. Iglastej 5. 
Przedmiotem działalno ści Spółki jest pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie  
wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz śmieci, usługi 
sanitarne i pokrewne na terenie swego działania, kt óry obejmuje gminy:



Kanalizacja w Gminie Mirzec



Gmina Brody jako uczestnik Projektu.



Jedyna szansa to Unia Europejska.



Niepokój radnych na Sesji Rady Miasta.



Dyskusja Rady Gminy nad akceptacją programu inwestycyjnego



Plan kanalizacji Gminy Mirzec przedstawiony na 
Sesji Rady Gminy.



Pogarszający się stan techniczny przewodu 
przesyłowego i jego uzbrojenia.



PWiK w fazie obrabiania wniosku do FS.



Gmina Starachowice wyraziła chęć przystąpienia 
do realizacji projektu.

•

•
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Projekt znalazł się na liście projektów wskazanych przez Ministra 
Środowiska do dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności.





Największy sukces gospodarczy.



Dzięki pomocy finansowej z Funduszu Spójności miasto 
Starachowice będzie miało zdrowszą wodę.



Wsparcie z Funduszu Spójności szansą dla 
rozbudowy kanalizacji sanitarnej.



SAMOCHÓD SŁUśBOWY JEDNOSTKI REALIZUJ ĄCEJ PROJEKT
zakupiony dnia 27.04.2005 roku.







Gmina Wąchock otrzymała pozytywną decyzję z 
Funduszu Spójności na dokończenie budowy sieci 
kanalizacyjnej.



Unia Europejska szansą dla gminy Mirzec.



Struktura organizacyjna
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej CCI 2004/PL/16/C/PE/020 z dnia 16 grudnia 
2004 została podmiotem korzystającym z publicznych środków wspólnotowych w 

ramach Funduszu Spójności. 
Rola Beneficjenta Funduszu Spójności nakłada na Spółkę konieczność dostosowania 
swojej struktury do przyjętych zadań, zgodnie z wymogami KE oraz wynikającymi z 

nich wytycznymi Instytucji WdraŜających Fundusz Spójności w Polsce.
Uwzględniając powyŜsze Beneficjent powołuje odpowiednio umocowanego 
reprezentanta – pełnomocnika (MAO), a przyjmując na siebie rolę Podmiotu 

Odpowiedzialnego Za Realizację Projektu (POZR) powołuje w swoich strukturach 
Jednostkę Realizującą Projekt (JRP), bezpośrednio podporządkowaną pełnomocnikowi, 
która poprzez bieŜącą obsługę Projektu pomoŜe MAO i Beneficjentowi w prawidłowej 

realizacji Decyzji KE o współfinansowaniu Projektu. 



Jednostka Realizująca Projekt / Fundusz Spójności 

„Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

w Starachowicach” projekt współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej 

na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej Nr C(2004) 5309

Jednym z wymogów UE jest konieczność utworzenia struktury organizacyjnej, która będzie 
odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu w zakresie 
prawnym, organizacyjnym, technicznego nadzoru inwestorskiego, technologicznym oraz 
finansowym. JRP podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO).

W ramach JRP funkcjonują trzy zespoły:
Zespół Finansowo-Ekonomiczny
Do jego zadań naleŜy m.in. prowadzenie dwuwalutowej rachunkowości, weryfikacja faktur i realizacja 
płatności, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla uzyskania środków dewizowych i złotówkowych; 
monitorowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych i planów płatności, monitoring zgodności i realizacji 
płatności zgodnie z zapisami kontraktów, przygotowywanie miesięcznych i cyklicznych sprawozdań
finansowych dla instytucji finansujących i kontrolnych, przygotowywanie wniosków o przekazania funduszy 
ISPA/Funduszu Spójności zgodnie z planem płatności. 
Zespół Koordynujący ds. InŜynieryjno-Technicznych
Jest odpowiedzialny za opracowywanie materiałów przetargowych i projektów kontraktów w formie i 
standardach obowiązujących w przetargach międzynarodowych, kontrolę i sprawozdawczość postępu robót i 
realizacji zakresu rzeczowego kontraktów, przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb 
wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego. 
Zespół Sprawozdawczo-Informacyjny
Dział Administracyjny pełni rolę sekretariatu i archiwum, organizatora zebrań, kompletowania wymaganych 
dokumentów. Do zadań tego zespołu naleŜy takŜe prowadzenie promocji i publicznego rozpowszechniania 
informacji o Projekcie ze szczególnym uwzględnieniem udziału środków UE w realizacji Projektu.



SCHEMAT ORGANIZACYJNY BENEFICJENTA



SCHEMAT ORGANIZACYJNY JRP



Henryk TomaszewskiHenryk Tomaszewski
W dniu 11 kwietnia 2005 r powierzono Panu Henrykowi W dniu 11 kwietnia 2005 r powierzono Panu Henrykowi 
Tomaszewskiemu funkcjTomaszewskiemu funkcjęę PePełłnomocnika ds. Realizacji nomocnika ds. Realizacji 
Projektu Funduszu SpProjektu Funduszu Spóójnojnośścici..

Odpowiedzialny przed Beneficjentem Końcowym za 
prawidłową realizację Projektu, w tym za odpowiednie 
zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne 
Projektem oraz monitorowanie jego realizacji.



Sławomir Wnuk
Dyrektor JRP podlega bezpośrednio 
Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO)i 
odpowiada za organizowanie, koordynowanie i 
nadzór prac wykonywanych przez personel JRP, 
prawidłową realizację inwestycji Projektu pod 
względem rzeczowym, finansowym i monitoringu. 
W kontaktach zewnętrznych działa w ramach 
uprawnień i upowaŜnień udzielonych mu przez 
MAO.



Lidia Piwnik
Odpowiedzialna przed MM za prawidłową realizację i 
monitorowanie zakresu rzeczowego Projektu oraz za 
działania nadzoru technicznego Projektu.

ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY DS. INśYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Paweł Łakomy
Odpowiedzialny za sferę spaawozdawczo-informacyjną
pionu technicznego JRP oraz bieŜącą koordynację działań
InŜynierów-Koordynatorów



Aleksandra Włodarczyk
Odpowiedzialna przed MM za prawidłową realizację i 
monitorowanie zakresu finansowo-ekonomicznego Projektu 
oraz sferę księgowości finansowej i materialnej Projektu.

ZESPÓŁ FINANSOWO-EKONOMICZNY

Adam Piwnik
Odpowiedzialny przed MMK za prawidłową realizację i 
monitorowanie zakresu i wskaźników ekonomicznych 
Projektu. Przygotowanie danych ekonomicznych do analiz 
fin-ek., weryfikacja i koordynacja działań związanych z 
aktualizacją analiz ekonomicznych Projektu, 
sprawozdawczość finansowa strony realizacyjnej. 
Odpowiedzialny przed MMK za sprawozdawczość
ekonomiczno-finansową i rozliczenie końcowe Projektu.



Martyna Lubieniecka-Kilja ńska
Odpowiedzialna przed MM za prawidłową realizację i 
monitorowanie zakresu promocyjno-informacyjnego 
Projektu oraz za sferę administracyjno-organizacyjną
działalności JRP.

ZESPÓŁ SPRAWOZDAWCZO-INFORMACYJNY

Wioleta Pocheć
Odpowiedzialna przed MMR za sferę
administracyjno-organizacyjną działalności JRP.



Spółka przygotowuje si ę

do nowego, najwa Ŝniejszego
zadania, jakim jest inwestycja
finansowania
z Europejskiego

Funduszu Spójno ści.



Zgodnie z decyzj ą
Komisji Europejskiej
nr C(2004)5309 z dnia 16.12.2004
w ramach Funduszu Spójno ści
dofinansowany zostanie projekt
2004/PL/16/C/PE/020
pn.: „Wodoci ągi, kanalizacja
i oczyszczanie ścieków 
w Starachowicach”.



KONFERENCJA PRASOWA W NARODOWYM FUNDUSZU
7 października br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Jarosław Łyczkowski Prezes Zarządu PWiK w Starachowicach odebrał z rąk Prezesa Zarządu 
NFOŚiGW dyplom gratylacyjny.

Dyplom został wręczony z okazji zawarcia umowy o 
dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w obecności 
przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz 
mediów.

Po konferencji prasowej odbyło się seminarium 
poświęcone Funduszowi Spójności, podczas którego 
pracownicy NFOŚiGW przekazali informacje dotyczące 
sprawnej realizacji przedsięwzięć w ramach tego 
Funduszu.

(od lewej) Norbert Słowik – Dyrektor Departamentu 
Przedsięwzięć Spójności w NFOŚiGW, Jarosław Łyczkowski 
– Prezes Zarządu PWiK w Starachowicach i Jerzy Kędzierski –
Wiceprzezes NFOŚiGW



Jarosław Łyczkowski
Uchwałą nr 3/10/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników PWiK Sp. z o.o  w Starachowicach          
z dnia 17.10.2005 odwołano Pana Henryka 
Tomaszewskiego z funkcji Pełnomocnika ds.. 
Realizacji Projektu (MAO) dla przedsięwzięcia 
dofinansowanego z Funduszu Spójności.
Jednocześnie uchwałą 4/10/2005 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o                
w Starachowicach z dnia 17.10.2005 powołano Pana 
Jarosława Łyczkowskiego – Prezesa Zarządu PWiK 
Sp. z o.o na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu nr 
2004/PL/16/C/PE/020, dofinansowanego z Funduszu 
Spójności.
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Spotkanie dotyczyło zatwierdzenia 
SIWZ na „Modernizacja i rozbudowa 
OŚ-Starachowice” w ramach Projektu 
FS CCI 2004/PL/16/C/PE/020

Dnia 25.11.2005 odbyła się Rada Prawno-Ekonomiczna.
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