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Standardy mamy światowe i dorównujemy najlepszym, przykładem KDM w Konstancinie 
Jeziornej. Problemem jest brak odpowiedniej ustawy, tak regulującej prawo drogowe, 
by móc budować całą nowoczesną infrastrukturę w Polsce – mówi Ryszard Marcińczak, 
prezes zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Głównej Komisji 
Rewizyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.  

STANDARDY mamy światowe 

Jest pan inżynierem elektrykiem z wy-
kształcenia. Czy taki wybór branży zwią-
zany jest z rodzinnymi tradycjami?

– Tak, w trzecim pokoleniu. Mój
dziadek, Wojciech Marcińczak elektryfi-
kował Podkowę Leśną, Grodzisk Mazo-
wiecki, Pruszków i Powiśle. Zbudował tak-
że elektrownię w Zduńskiej Woli, gdzie za-
mieszkał przed II Wojną Światową. 
Obecnie pełni Pan m.in. funkcję prezesa
zarządu Warszawskiej Izby Gospodar-
czej oraz Przewodniczącego Głównej Ko-
misji Rewizyjnej FSNT-NOT. Czy droga za-
wodowa do tych stanowisk była łatwa?
Jak ona wyglądała?

– Pierwszym znaczącym stanowi-
skiem, jakie objąłem była posada dyrek-
tora największego w Polsce Rejonu Ener-
getycznego w Sieradzu. Następnie wy-
grałem konkurs na dyrektora departa-
mentu eksploatacji PSE S.A, prowadzo-
nego przez firmę HEYS. Potem zostałem
prezesem zarządu zespołu Usług Tech-
nicznych Rady Stołecznej NOT Sp. z
o.o., które to stanowisko piastuję do
dziś. I dopiero wtedy, doceniając mój
wkład pracy na Mazowszu, wyborcy w taj-
nym głosowaniu wybrali mnie na te dwa
zaszczytne stanowiska, o których pani
mówi. 
Pełni Pan także funkcję biegłego sado-
wego, czy zdarzyło się Panu wystawić
ekspertyzę w jakimś głośnym procesie?

– Przez 30 lat, w czasie których spra-
wuję tę funkcję, było wiele takich przy-
padków.  Ale najtrudniejszy chyba był wy-
padek w Pabianicach, gdzie młoda pięk-
na kobieta została przez spadający prze-
wód linii elektrycznej porażona prądem i
zginęła na miejscu. Wtedy do zbadania
okoliczności tego zdarzenia zaangażo-
wałem profesora Knycha , z krakowskiej
AGH i on który ustalił przyczyny zgonu
tej kobiety.
Branża energetyczna jest jedną z kluczo-
wych dziedzin gospodarki, jak Pan zda-

niem ona się rozwija? Czy dorównujemy
innym krajom Unii pod tym względem?

– Standardy mamy światowe i do-
równujemy najlepszym, przykładem
KDM w Konstancinie Jeziornej. Proble-
mem jest brak odpowiedniej ustawy tak re-
gulującej prawo drogowe by móc budo-
wać całą nowoczesną infrastrukturę w Pol-
sce.  Innowacja oczywiście pomaga,  ale
niestety nie rozwiązuje wszystkich pro-
blemów, co  widzimy w konkursie LAUR
INNOWACYJNOŚCI. 
W ramach pełnionej w NOT funkcji wpro-
wadził Pan szereg usprawnień.... 

– W NOT mamy wielu wybitnych in-
żynierów i profesorów np. Laureatów ty-
tułu Złoty Inżynier . Stosujemy nowe for-
my działania przez spółkę wspomagającą
– Informatyka NOT.
Pana „oczkiem w głowie” jest innowa-
cyjność i jest Pan twórcą międzynarodo-
wego konkursu „Laur innowacyjności” -
dla kogo jest ten konkurs i jak wygląda?

– Kapitułę konkursu tworzą znani spe-
cjaliści różnych dziedzin z całego świata.
Do nagrody Laur Innowacyjności zgła-
szane są zarówno firmy polskie , jak i za-
graniczne oraz polonijne, które walczą o
ten tytuł w 14 kategoriach. Oto kilka przy-
kładów naszych laureatów: Złoty Laur In-
nowacyjności - elektryczny autobus SO-
LARIS, kamizelka kuloodporna z Łodzi ,
KGHM MIEDZ za super metody odzy-
skiwania metali itp. Te wynalazki przy-
noszą później olbrzymie pieniądze naszej
krajowej gospodarce.
Czy pełniąc tak wiele różnych zawodo-
wych funkcji znajduje Pan jeszcze czas na
odpoczynek? A jeśli tak to w jaki sposób
Pan najlepiej wypoczywa?

– Oczywiście, znajduję czas i na wy-
poczynek. Odpręża mnie basen, rower
oraz pobyt na polskim Wybrzeżu.  Co
roku spędzam także dwa tygodnie w
Karwi a wszystkie weekendy w moim uko-
chanym  Sieradzu. �
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