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Pawe³ Dohnalik, Romuald Siuta

Lepiej póŸno ni¿ wcale
Miesiêczna op³ata abonamentowa za wodomierze

Z dniem 1 stycznia 2005 r. zostaje
wprowadzona stawka op³aty abonamentowej
zwi¹zana ze œrednic¹ wodomierza. Istniej¹
dwa bardzo wa¿ne powody maj¹ce wp³yw
na wprowadzenie miesiêcznej op³aty,
a mianowicie:
• wysoki udzia³ kosztów sta³ych w kosz-

tach funkcjonowania przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego co jest
prawid³owoœci¹ potwierdzon¹ przez
wielu ekonomistów,

• obserwowany wci¹¿ od 15 lat stopniowy,
systematyczny spadek zu¿ycia wody.

Jak wynika z danych przedstawionych
przez Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowe,
spadek ten w latach 1989 - 2003 wynosi³
prawie 40%. Tak dramatycznie wysoki
spadek zu¿ycia wody obserwowany jest we
wszystkich miastach w Polsce.

Nasuwa siê pytanie, dlaczego tê sytuacjê
spadaj¹cego zu¿ycia wody nazwaliœmy
dramatyczn¹?

Przede wszystkim dlatego, ¿e silnemu
spadkowi zu¿ycia wody towarzyszy jeszcze

s i l n i e j s z y
wzrost kosztu
produkcji 1m3

wody. Ale to
nie wszystko.
Ze wzglêdu na
spadek zu¿ycia

wody okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ wa¿nych,
magistralnych ruroci¹gów jest na dzisiejsze
potrzeby przewymiarowanych. A to
powoduje zmniejszenie prêdkoœci przep³ywu
wody, przyœpieszon¹ korozjê i w konsek-
wencji koniecznoœæ intensywnego p³ukania
oraz zabezpieczania wewnêtrznych

powierzchni rur pow³okami ochronnymi na
przyk³ad poprzez prowadzone w wielu
punktach miasta cementowanie.

Podsumowuj¹c, spadek zu¿ycia wody
prowadzi w konsekwencji nie tylko do
wzrostu jednostkowego kosztu produkcji
wody, ale stwarza dodatkowe techniczne
problemy wymagaj¹ce pilnego rozwi¹zania
i sfinansowania.

Nowa taryfa uchwalona 1 grudnia 2005r.
przez Radê Miasta Krakowa wprowadza
drugi sk³adnik op³aty za dostarczanie wody
i odprowadzanie œcieków, a mianowicie
stawki op³aty abonamentowej uwarunko-
wane wielkoœci¹ wodomierza. Zgodnie
z Ustaw¹ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
z 7 czerwca 2001 r. taryfa ta bêdzie
niezmiennie obowi¹zywaæ przez ca³y
2005 rok.

Podwy¿ka cen wody wraz z wprowa-
dzon¹ stawk¹ op³aty abonamentowej
przekracza nieznacznie planowany wskaŸnik
inflacji.

Mieszkañcom Miasta nale¿y siê
wyjaœnienie dlaczego czêœæ kosztów
dostawy wody zosta³a uwzglêdniona
w miesiêcznej op³acie abonamentowej.

Oczywiste jest, ¿e dla zapewnienia nawet
minimalnych ale sta³ych, miesiêcznych
przychodów niezale¿nych od spadaj¹cego
wci¹¿ zu¿ycia wody, na pokrycie
przynajmniej czêœci kosztów sta³ych
funkcjonowania wodoci¹gu i kanalizacji
miasta.

Nale¿y równie¿ wyjaœniæ, dlaczego jest
to op³ata za wodomierz i dlaczego jest
zró¿nicowana w zale¿noœci od œrednicy (a co
za tym idzie i od przepustowoœci)
wodomierza.

Wprowadzenie, zró¿nicowanych miesiêcznych op³at

abonamentowych uzale¿nionych od œrednicy

wodomierza, powinno byæ czynnikiem stymuluj¹cym

powszechniejsze dostosowywanie przepustowoœci

wodomierzy do rzeczywistych potrzeb
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Otó¿ jak zosta³o to wczeœniej
powiedziane, g³ównym powodem wysokie-
go udzia³u kosztów sta³ych w strukturze
kosztów przedsiêbiorstwa jest koniecznoœæ
zapewnienia w ka¿dej godzinie potencjalnej
zdolnoœci produkcyjnej wodoci¹gu.

Na tê potencjaln¹, wymagan¹ zdolnoœæ
produkcyjn¹ sk³adaj¹ siê potrzeby
odbiorców, którym nale¿y zapewniæ
w zale¿noœci od œrednicy i przepustowoœci
posiadanego wodomierza dostawê wody
w przyk³adowej iloœci:
• do 3 i 5 m3/h dla wodomierza ∅ 15

i 20 mm
• do 40 m3/h dla wodomierza ∅ 50mm
• do 650 m3 dla wodomierza ∅ 200mm

Ze wszech miar jest uzasadnione, aby te
minimalne sta³e, miesiêczne przychody

z op³at abonamentowych by³y
proporcjonalne do objêtoœci
wody, któr¹ Przedsiêbiorstwo
potencjalnie obowi¹zane jest

zapewniæ poszczególnym odbiorcom.
W ten sposób równie¿ bardziej sprawied-

liwie rozdzielane s¹ na poszczególnych
odbiorców koszty zainstalowania,
utrzymania i legalizacji wodomierzy
g³ównych.

Wprowadzeniu op³aty abonamentowej,
zró¿nicowanej od œrednicy wodomierza
przyœwieca³ jeszcze jeden wa¿ny cel. Jak

wynika z badañ prowadzonych w ró¿nych
miastach Polski wiêkszoœæ wodomierzy
g³ównych, dobieranych przez Projektantów,
do potrzeb instalacji wodoci¹gowej, zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ norm¹ PN-92/B-01706 jest
przewymiarowana.

Wprowadzenie, zró¿nicowanych miesiêcz-
nych op³at abonamentowych od œrednicy
wodomierza powinno byæ czynnikiem
stymuluj¹cym powszechniejsze dostosowy-
wanie przepustowoœci wodomierzy do
rzeczywistych wielkoœci rozbiorów wody.

W wielu miastach Polski stawki op³aty
abonamentowej zosta³y ju¿ wprowadzone
wczeœniej i nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e
nasze krakowskie, zaliczyæ mo¿na do
najni¿szych w kraju. W niektórych miastach
stawki op³aty miesiêcznej dla wodomierzy
o najmniejszych przekrojach wynosz¹ nawet
do 10 z³.

Dodatkowo nie bez znaczenia jest fakt,
¿e krakowianie mieszkaj¹cy w budynkach
wielolokalowych ponios¹ znacznie mniejsze
koszty z tytu³u op³aty abonamentowej
przypadaj¹ce na jedno mieszkanie, gdy¿
op³at¹ obci¹¿ony jest wy³¹cznie wodomierz
g³ówny poprzez który dostarczana jest do
nieruchomoœci woda. Rozwi¹zanie to bêdzie
sprawiedliwsze poniewa¿ rekompensuje
wysi³ki i koszty zwi¹zane z rozliczaniem
wskazañ wodomierza g³ównego na
poszczególne lokale.                                   
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Tabela 1. Miesiêczna stawka op³aty abonamentowej za wodomierz obowi¹zuj¹ca w MPWiK SA od 1.01.2005 r.

Silnemu spadkowi zu¿ycia wody

towarzyszy jeszcze silniejszy

wzrost kosztu produkcji wody



woda i my3 wrzesieñ 2004

Jan Smaczny

Przegl¹d zarz¹dzania systemu SZJ
Aktualnoœci

Norma ISO 9001:2000 wymaga aby
przynajmniej raz w roku przeprowadziæ
w organizacji przegl¹d zarzadzania
systemu SZJ. Pierwszy przegl¹d odby³
siê 24 kwietnia 2004r. i by³ to przegl¹d
przed certyfikacyjny, którego zadaniem
by³o zapoznanie siê ze stanem wdro¿enia
systemu i okreœleniem czy mo¿na poddaæ
go certyfikacji. Drugi przegl¹d
zarz¹dzania systemu odby³ siê
21 paŸdziernika 2004. W obecnoœci
Zarz¹du MPWiK S.A. i zaproszonych
niektórych w³aœcicieli procesów.

Program przegl¹du zawiera³ miêdzy
innymi nastêpuj¹ce punkty:
1. Realizacja wniosków z poprzedniego

przegl¹du,
2. Audity wewnêtrzne,
3. Audity zewnêtrzne,
4. Analiza reklamacji,
5. Badanie satysfakcji Klienta,
6. Analiza procesów funkcjonuj¹cych

w MPWiK,

Omówienie poszczególnych punktów
programu

Ad. 1 - Na pierwszym przegl¹dzie
zarz¹dzania skierowano do realizacji 18

wniosków jakoœ-
ciowych, z czego do
czasu drugiego
przegl¹du wykonano
13 wniosków.

Piêciu niezrealizowanym wnioskom
wyznaczono nowe terminy zakoñczenia.

Przyczyny niezrealizowania wnios-
ków tkwi³y  w t rudnoœci  uzyskania
uzgodnieñ miêdzydzia³owych, w tym
opinii prawnej.

Z powy¿szego wynika koniecznoœæ
organizowania pracy zespo³owej
i likwidowania dotychczasowych z³ych
nawyków polegaj¹cych na pracy
ograniczaj¹cej siê tylko wy³¹cznie do
obszaru w³asnego Dzia³u. Nowoczesne
podejœcie do osi¹gania celów jakoœciowych
przyk³ada ogromn¹ wagê do pracy
zespo³owej.

Ad. 2 - Przeprowadzenie drugiej czêœci
auditów wewnêtrznych zaplanowano
w dniach od 13 paŸdziernika do 12 grudnia
2004. W okresie tym zostanie przeprowa-
dzonych 63 auditów. Do dnia 22 listopada
2004 zrealizowano 50 auditów. W trakcie
przeprowadzonych auditów ujawniono
16 niezgodnoœci. Niezgodnoœci te dotycz¹
uchybieñ w prowadzeniu dokumentacji
procesów i œwiadcz¹ o braku w³aœciwego
nadzoru nad dokumentami ze strony
w³aœcicieli procesów. W procesie utrzymania
i doskonalenia systemu jakoœci musz¹ braæ
udzia³ wszyscy pracownicy firmy a nie
jedynie wytypowane w poszczególnych
jednostkach osoby. Wybranie przez
w³aœciciela procesu audytora wewnêtrznego
na osobê odpowiedzialn¹ za utrzymanie
systemu w danej jednostce organizacyjnej
jest podejœciem w³aœciwym. Auditor
powinien spe³niaæ jedynie funkcje doradcz¹
gdy¿ w systemie ma inne zadania do
spe³nienia.

Ad.3 Audity zewnêtrzne przeprowadzone
by³y jako audity certyfikuj¹ce. Auditorzy
zewnêtrzni zawarli trzy uwagi do rozwa¿enia
i ewentualnie ich wprowadzenia . Dwie
uwagi zosta³y wprowadzone do systemu,
dotyczy to uwzglêdnienia zagadnieñ BHP
w procesach oraz zagadnieñ zwi¹zanych

Wybranie przez w³aœciciela procesu audytora

wewnêtrznego na osobê odpowiedzialn¹ za

utrzymanie systemu w danej jednostce

organizacyjnej jest podejœciem w³aœciwym.
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z nadzorem nad obiektami budowlanymi.
Dlatego te¿ w³¹czono do systemu proces
nadzoru nad BHP, który umo¿liwia ka¿demu
pracownikowi zg³oszenie usterki natury BHP
swojemu prze³o¿onemu (formularze
zg³oszeniowe musz¹ byæ ³atwo dostêpne np.
na tablicy og³oszeñ), oraz proces nadzoru nad
obiektami, który nak³ada potrzebê
prowadzenia Karty Eksploatacyjnej Obiektu,
u³atwiaj¹cej prowadzenie Ksi¹¿ek
Budowlanych wymaganych przez Prawo
Budowlane.

Niezrealizowana zosta³a uwaga
uwzglêdnienia w systemie zagadnienia
zwi¹zanego z wystêpuj¹cymi kradzie¿ami
uzbrojenia sieci wodoci¹gowej, a kradzie¿e
te maj¹ wp³yw na jakoœæ zwi¹zan¹ z
ci¹g³oœci¹ dystrybucji wody, jej zamykania
itp. Zagadnienia te s¹ uwzglêdniane w
dzia³alnoœci Zak³adu Sieci Wodoci¹gowej w
miarê mo¿liwoœci zak³adu i dostêpu do
nowych rozwi¹zañ technicznych.

Ad.4 - Analiza reklamacji jest
przedstawiona poni¿ej.

Iloœæ reklamacji w okresie 1 stycznia do
3 wrzeœnia 2004:
• dotycz¹cych jakoœci wody - 40
• inny powód reklamacji- 54

w tym:
- iloœæ uzasadnionych reklamacji -32
- iloœæ nieuzasadnionych reklamacji

- 32
- iloœæ reklamacji w których trudno

ustaliæ uzasadnienie - 21
Miesiêczne rozk³ady reklamacji

przedstawia wykres nr 1 oraz 2.
Ka¿da uzasadniona reklamacja

wymaga okreœlenia przyczyny jej
powstania i odpowiedniego dzia³ania
w celu wyeliminowania powtórzenia
powstania reklamacji. Dlatego te¿ przy
przegl¹dach miesiêcznych w jednostkach
organizacyjnych nale¿y przeanalizowaæ
przyczyny powstania reklamacji i podj¹æ
dzia³ania doskonal¹ce np. przeszkolenia
odczytywaczy wodomierzy, pracowników
weryfikuj¹cych dokumenty, wysta-
wiaj¹cych faktury, usuwaj¹cych awarie lub
obs³uguj¹cych procesy technologiczne.
Jest to zagadnienie bardzo wa¿ne i bêdzie
analizowane przez auditorów
zewnêtrznych podczas styczniowej wizyty
kontrolnej.

Ad.5 - Norma ISO nak³ada szczególny
obowi¹zek na badanie satysfakcji
(zadowolenia) klienta, poniewa¿ bez klienta
nie bêdzie istnieæ ¿adna firma.

MPWiK S.A. posiada opracowan¹
ankietê, któr¹ raz w roku dostarcza do
okreœlonej liczby klientów. Po jej
wype³nieniu przez klienta dokonujemy
opracowania wyników. Zasada wype³-
niania ankiety jest nastêpuj¹ca: klient
wstawia dla ka¿dego zagadnienia dwie
liczby okreœlaj¹ce punktacjê dotycz¹c¹
wa¿noœci jak¹ przyk³ada do danego
zagadnienia i drug¹ punktacjê jako opiniê
o spe³nianiu przez MPWiK S.A.
oczekiwañ klienta w danym temacie.
Zagadnienia zawarte w ankiecie oraz
wyniki przedstawione s¹ poni¿ej na
wykresie nr 3 oraz w tabeli nr 1. Analiza
wykresu jest nastêpuj¹ca:

Wykres nr 1. Reklamacje jakoœci wody

Wykres nr 2. Reklamacje „inne”
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• pozioma czarna przerywana linia
przedstawia œredni¹ wagê jak¹ klient
przyk³ada do danych zagadnieñ,

• pionowa czarna przerywana linia
przedstawia œredni¹ opiniê klienta
wi¹zan¹ z danymi tematami.

œredniej) -w zwi¹zku z tym mo¿na je
przeznaczyæ do doskonalenia w przysz³oœci.

Zagadnienia z nr 1,8 i 9 -posiadaj¹ doœæ
dobr¹ opiniê ale klienci przywi¹zuj¹ do tych
tematów ma³¹ wagê - zatem mo¿na
doskonaliæ w ostatniej kolejnoœci.

Ad.6 - Ka¿dy proces z okreœlon¹
czêstotliwoœci¹ jest oceniany na podstawie
miernika przekazywanego przez w³aœciciela
procesu. Na tej podstawie wyci¹ga siê
wniosek jak skuteczny jest dany proces i w
jakim stopniu spe³nia zak³adane w karcie
procesu cele. Œredni stopieñ realizacji celów
wszystkich procesów w okresie od lutego do
paŸdziernika br. wyniós³ 94,51%. Z poœród
wszystkich procesów 45 osi¹ga w pe³ni
zak³adane cele, 24 procesy wymagaj¹
doskonalenia, 19 procesów wymaga szybkiej
ingerencji doskonal¹cej (wykres nr.4).

ainatyprN ainipO agaW ISC eiceikna wetrawazaineindagaZ

        1     50,4     25,3     52,41 lenosrepynlarutluktsejatneilKigu³sbOezruibW

        2     28,3     74,3     72,31 êjcamrofni¹wohcafæaksyzuowta³an¿oM

        3     50,3     46,3     70,11 ydowewohcapaz-owokamsyrolawêjutpeckA

        4     63,3     46,3     32,21 ydowæœonworalkêjutpeckA

        5     84,4     58,3     22,71 aindeiwopdotsejydowywatsodæœo³g¹iC

        6     63,4     67,3     83,61 ydoweineinœiceindeiwopdotsejenamyzrtU

        7     40,4     96,3     98,41 ynzcetukstsejydoweiwatsodweiwrezrpoaineimodaiwopbósopS

        8     99,3     16,3     04,41 aindeiwopdotsejwókeicœuroibdoæœo³g¹iC

        9     82,4     85,3     23,51 e³aimuzorzienletyzc¹swókeicœróibdoiydowêwatsodaziknuhcaR

        01     67,3     25,3     32,31 ywarpsainaiwta³azsazctsejyc¹jalawodaZ

amuS     91,93     82,63     62,241

ainderŒ     19,3     26,3     22,41

Tabela 1. Wyniki badañ ankiety przeprowadzonej wœród klientów

Wykres nr.3
Punkty zawarte w æwiartce I

przedstawiaj¹ zagadnienia, dla których klient
przywi¹zuje doœæ du¿¹ wagê -powy¿ej
œredniej, ale opinia jest poni¿ej œredniej -
zatem s¹ to zagadnienia do doskonalenia. W
naszym przypadku- jak mo¿na by³o
przypuszczaæ - dotyczy to smaku i zapachu
wody oraz jej klarownoœci.

Zagadnienia z numerem 5,6 i 7 posiadaj¹
dobr¹ opiniê (powy¿ej œredniej) i s¹ wa¿ne
dla klientów (te¿ powy¿ej œredniej), zatem
s¹ pozytywnie oceniane i mo¿na je
pozostawiæ bez zmian.

Zagadnienia z nr 2 i 10 posiadaj¹ z³¹
opiniê klientów ale te¿ klienci przywi¹zuj¹
ma³¹ wadê do tych zagadnieñ (poni¿ej Wykres nr 4. Podzia³ procesów wg osi¹gania celów

dokoñczenie na stronie 11
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Grzegorz Wojas, Artur Lasek

Oczyszczalnia œcieków P³aszów II
 System rozliczania za wykonane roboty.

Kontynuuj¹c cykl artyku³ów chcemy
Pañstwa zachêciæ do œledzenia inwestycji
bêd¹cej „oczkiem w g³owie” nie tylko naszego
Zarz¹du, ale tak¿e i W³odarzy miasta. W
prezentowanym fragmencie wiadomoœci
poœwiêconych oczyszczalni P³aszów II
skupimy siê na sposobie planowania,
rozliczania i ostatecznie kwalifikacji
wykonanych robót do p³atnoœci. Z góry nale¿y
zaznaczyæ, ¿e przedstawimy opis procedury,
która jest mocno sformalizowana i wymaga
od wszystkich stron Kontraktu na „Rozbudowê
i Modernizacjê Oczyszczalni Œcieków
P³aszów II” du¿ego nak³adu pracy.

Harmonogram robót - drugi poziom szczegó³owoœci

Na bazie rz¹dz¹cych inwestycj¹
p³aszowsk¹ „Warunków Kontraktowych na
urz¹dzenia i budowê z projektowaniem”
Wykonawca ma obowi¹zek przedstawiæ
harmonogram robót budowlano - monta¿o-
wych, czyli wszystkich czynnoœci, które maj¹
zostaæ wykonane na budowie od pocz¹tku tzn.
od wejœcia na budowê do ostatnich prób i
rozruchów. Tak wiêc w odpowiednim terminie
Konsorcjum MAXER S.A. i Hydrobudowa
Œl¹sk S.A. przedstawi³o plan robót w trzech
ujêciach poziomu szczegó³owoœci. Poziom

pierwszy to Zadania (których jest 9), czyli
czêœci oczyszczalni podzielone pod wzglêdem
technologicznym: oczyszczalnia mechaniczna,
biologiczna itd. Takie ujêcie ma s³u¿yæ do
œledzenia procentowego postêpu robót na
budowie oraz do przedstawiania osobom
zainteresowanym syntetycznych zagrego-
wanych danych.

Drugi poziom szczegó³owoœci obejmuje
obiekty (których jest 121) wchodz¹ce w sk³ad
ka¿dego z poszczególnych zadañ. Podobnie jak
poprzedni jest on podstaw¹ do œledzenia
zaawansowania, ale tak¿e jest podstaw¹ do
okreœlania przez Wykonawcê tzw.
niewi¹¿¹cego szacunku p³atnoœci czyli
dokumentu prezentuj¹cego przewidywane
p³atnoœci Zamawiaj¹cego na rzecz wykonawcy
w ca³ym okresie inwestycyjnym.

dokoñczenie na stronie 14
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Ida Rzewuska

30 lat minê³o...
Jubileusz Zak³adu Uzdatniania Wody „RABA”

Historia
W br. mija 30 lat od czasu gdy do sieci

wodoci¹gowej miasta Krakowa wp³ynê³a
uzdatniona woda pitna z rzeki Raby w iloœci
1 m3/s. Przezwyciê¿ony zosta³ w ten sposób
powa¿ny kryzys w zaopatrzeniu w wodê
Krakowa. Jednak ju¿ wkrótce konieczne
sta³o siê dalsze inwestowanie w obiekty
umo¿liwiaj¹ce dostawê wody z Raby.
Poszukiwanie nowych Ÿróde³ by³o
wymuszone niewystarczaj¹c¹ wydajnoœci¹
ujêæ na rzekach Sanka, Rudawa i D³ubnia,
a tak¿e zdegradowaniem Wis³y do rzeki
pozaklasowej. Zapad³a decyzja o budowie
zapory oraz zbiornika w Dobczycach.
Z uwagi na d³ugotrwa³y cykl budowy zapory
zdecydowano o wybudowaniu ujêcia
doraŸnego opartego o tymczasowy jaz na
rzece Rabie. Rozwi¹zanie to funkcjonowa³o
a¿ do spiêtrzenia zbiornika w 1987 r. Ze
wzglêdu na fakt, ¿e eksploatacja urz¹dzeñ
Raby I nie zapewnia³a miastu dostatecznej
iloœci wody, w 1980 r. przyst¹piono do

realizacji inwestycji pod nazw¹ Raba II.
W okolicach Brz¹czowic powsta³o ujêcie
brzegowe, wie¿owe o wys. 40 m.
Rozpoczêto równoczeœnie rozbudowê
zak³adu, budowê drugiej nitki ruroci¹gu oraz
zbiorników Gorzków i Siercza, a tak¿e
Nastawni Piaski Wielkie.

W wyniku stale wzrastaj¹cego deficytu
wody postanowiono tak zorganizowaæ
budowê, aby w 1987 roku wprowadziæ do
sieci dodatkowy 1 m3/s. Wymaga³o to miê-
dzy innymi zast¹pienia ma³o efektywnych
osadników piêtrowych koagulacyjnych
nowoczesnym rozwi¹zaniem, czyli
akcelatorami, w których mog¹ zachodziæ
jednoczeœnie dwa procesy: koagulacji
i sedymentacji. Nale¿y doceniæ ogromny
trud budowniczych, poniewa¿ zmiana ta
wymusi³a likwidacjê zaplecza technicznego
budowy i przeniesienie go w inne miejsce.
Ponadto podkreœliæ nale¿y wysok¹ jakoœæ
wykonanych robót, czego efektem by³y
pozytywne próby szczelnoœci, którym
poddano 20 zbiorników i komór.
Jednoczeœnie trzeba zaznaczyæ jak du¿ej
skali by³o to zadanie, co najlepiej ilustruje
monta¿, kontrola i odbiór 42000 dysz
ceramicznych zamontowanych w komorach
filtracyjnych. Dziêki tym dzia³aniom
w 1986 r. zabezpieczono Kraków o nastêpny
1 m3/s, co dawa³o razem z Rab¹ I 2 m3/s.
W ci¹gu kolejnych 4 lat dokoñczono budowê
Raby II, co skutkowa³o osi¹gniêciem
wydajnoœci 3 m3/s.

Wyzwaniem dla budowniczych by³o
p³ynne przejêcie pracy przez nowe ujecie,
co zapewni³o ci¹g³oœæ dostawy wody dla
mieszkañców. Projekt budowy nowego
ujêcia wody dla Krakowa w Dobczycach
uwzglêdnia³ potencjalne potrzeby
zaopatrzenia w wysokiej jakoœci wodê pitn¹

Zgromadzeni goœcie na Hali Filtrów tu¿ przed rozpoczêciem

uroczystoœci
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nie tylko Krakowian, ale równie¿
mieszkañców gmin oœciennych, takich jak
Myœlenice, Dobczyce, Wieliczka.

Pocz¹tek lat 90-tych to dalszy rozwój tego
najistotniejszego Ÿród³a wody pitnej dla
Krakowa. Dziêki wspó³pracy pomiêdzy
w³adzami Stanów Zjednoczonych i Polski,
Raba otrzyma³a bezp³atnie, nowatorskie jak
na owe czasy, urz¹dzenia do monitoringu
wody, a przede wszystkim urz¹dzenia do
ozonowania wody. Instalacja wstêpnego
utleniania ozonem wody surowej zosta³a
oddana do u¿ytku w 1996 r.

W swoim przemówieniu Prezes
Krakowskich Wodoci¹gów przedstawi³
historiê rozbudowy Zak³adu Uzdatniania
Wody „Raba”, a tak¿e podkreœli³ ogromne
znaczenie Zak³adu dla zaopatrzenia
mieszkañców Krakowa w wodê.
Jednoczeœnie zaznaczy³, ¿e na powodzenie
funkcjonowania ZUW „Raba” z³o¿y³o siê
zarówno zaanga¿owanie budowniczych jak
i codzienny trud pracowników.

Na zakoñczenie swojego wyst¹pienia
Prezes powiedzia³, ¿e „aby dalsze
funkcjonowanie zak³adu w oparciu o coraz
ostrzejsze normy jakoœciowe mog³o byæ
chlub¹ przedsiêbiorstwa, konieczna jest
wspólna troska o surowiec do produkcji wody
pitnej, czyli wodê surow¹.”

W imieniu Prezydenta Jacka
Majchrowskiego g³os zabra³ Sekretarz
Miasta Krakowa Pawe³ Stañczyk, który na
rêce Prezesa MPWiK S.A., pracowników
oraz osób bior¹cych udzia³ w budowie
obiektu z³o¿y³ wyrazy uznania dla ciê¿kiej
pracy dla ca³ego miasta.

Wyst¹pienie Prezesa Zarz¹du MPWiK SA Ryszarda Langera

Sekretarz Rady Miasta Pawe³ Stañczyk odczytuje list

gratulacyjny od Prezydenta Jacka Majchrowskiego

Uroczystoœæ
Dla pracowników oraz projektantów

Zak³adu Uzdatniania Wody „Raba” dniem
szczególnie uroczystym by³ 8 listopada
2004 r. Na ten dzieñ bowiem przypad³y
obchody 30-lecia dzia³alnoœci Zak³adu.

Celebracja jubileuszu rozpoczê³a siê ju¿
dzieñ wczeœniej msz¹ œwiêt¹ w koœciele
Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych
w Dobczycach, która zosta³a odprawiona
w intencji pracowników i emerytów ZUW
„Raba”.

G³ówne uroczystoœci, zorganizowane na
Hali Filtrów, rozpoczê³y siê powitaniem
pracowników firmy oraz zgromadzonych
goœci przez Prezesa Zarz¹du MPWiK S.A.
Ryszarda Langera.

Wœród przyby³ych goœci byli m.in.
Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce Marcin
Pawlak, Sekretarz Miasta Krakowa Pawe³
Stañczyk, Przedstawiciele Zarz¹dów Spó³ek
Komunalnych, Zarz¹d KHK SA oraz
Dyrektor Wydzia³u Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Œrodowiska Tadeusz Freisler.

dokoñczenie na stronie 15
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Ryszard Langer

Podzia³ kosztów
na zmienne i sta³e
Specyfika struktury kosztów przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo - kanalizacyjnego

W dzia³alnoœci gospodarczej powo-
duj¹cej powstawanie kosztów istnieje
zale¿noœæ miêdzy wielkoœci¹ kosztów
a rozmiarami tej dzia³alnoœci. Koszty dzieli
siê na sta³e i zmienne. Zasada podzia³u jest
nastêpuj¹ca. Koszty sta³e to te koszty, które
niezale¿nie od zmian wystêpuj¹cych
w wielkoœci produkcji, w œwiadczonych
us³ugach pozostaj¹ na mniej wiêcej
jednakowym poziomie. Koszty zmienne to
takie koszty których wielkoœæ ulega zmianie
wraz ze zmian¹ rozmiarów dzia³alnoœci
gospodarczej. Zaznaczyæ trzeba od razu, ¿e
wszystkie koszty w pewnym stopniu s¹
kosztami zmiennymi (quasi-zmienne).
Pewien wzrost produkcji spowoduje
podniesienie wszystkich kosztów nawet tych
które dla danego poziomu produkcji s¹
kosztami sta³ymi.

O podziale kosztów na sta³e i zmienne
decyduje wewnêtrzny uk³ad uwarunkowañ

danej jednostki i jej specyfika. Bardzo
wa¿nym elementem s¹ potrzeby dla jakich
taki podzia³ zosta³ wprowadzony. Je¿eli
chodzi o metody wyodrêbniania kosztów to
mo¿na wymieniæ metody ksiêgowe,
statystyczne.

Podzia³ kosztów na koszty sta³e i zmienne
pozwala na:
• zachowanie porównywalnoœci rozpatry-

wanego uk³adu kosztów,
• analizê zmian poszczególnych pozycji

kosztów w miarê zmian rozmiarów
dzia³alnoœci (produkcji),

• przyporz¹dkowanie pozycji kosztów do
celów ich poniesienia,

• analizê kszta³towania siê kosztów
poszczególnych wydzia³ów.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji w Krakowie S.A. jest Spó³k¹
zajmuj¹c¹ siê ujmowaniem, uzdatnianiem

Wykres 1
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i dostarczaniem wody do odbiorców oraz
odbieraniem i oczyszczaniem œcieków.
Swoje dzia³ania statutowe realizuje
w Krakowie jak równie¿ na terenie 9 gmin:
Dobczyce, Myslenice, Wieliczka, Mogilany,
Liszki, Kocmyrzów, Zielonki, Zabierzów
i Zielonki. Oprócz hurtowej dostawy wody
do w/w gmin Spó³ka odbiera równie¿ œcieki
z gmin: Wieliczka, Zabierzów i Zielonki.
W zakresie rachunku kosztów jednostkami
kalkulacyjnymi jest dla wody i œcieków
1 metr szeœcienny.

Ze wzglêdu na oferowane przez Spó³kê
„produkty” mo¿na wyodrêbniæ koszty sta³e
i zmienne oddzielnie dla ujmowania
i uzdatniania wody oraz oczyszczania
œcieków. Cech¹ charakterystyczn¹ zak³adów
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych jest du¿y
udzia³ kosztów sta³ych w ogólnej strukturze
kosztów

W procesie ujmowania i uzdatniania
wody koszty zmienne zale¿ne s¹ od iloœci
„produkowanej” wody i zaliczamy do nich:
• materia³ do produkcji,
• energiê do produkcji,
• op³aty za pobór wody.

W roku 2003 w Spó³ce koszty te
kszta³towa³y siê na poziomie 9,3%.Pozosta³e
koszty zosta³y zaliczone do kosztów sta³ych
i wynios³y w 2003 roku 90,7% wszystkich
kosztów.

W procesie oczyszczania œcieków koszty
zmienne zale¿ne s¹ od iloœci oczyszczanych

œcieków i w Spó³ce zaliczone do nich zosta³y:
• materia³ do produkcji,
• energiê do produkcji,
• op³aty za gospodarcze korzystanie ze

œrodowiska.
W 2003 roku poziom kosztów zmiennych

wyniós³ 20,8%. O poziomie kosztów
zmiennych decyduj¹ koszty za gospodarcze
korzystanie ze œrodowiska, a ich wielkoœæ
zale¿y od ³adunku zanieczyszczeñ (jakoœci
i iloœci), które zawarte s¹ w dop³ywaj¹cych
œciekach. Jednostkowe stawki op³at za
substancje wprowadzane ze œciekami do wód
lub do ziemi okreœlone s¹ w obwieszczeniu
Ministra Œrodowiska w sprawie wysokoœci
stawek op³at za korzystanie ze œrodowiska.
Koszty sta³e procesu oczyszczania œcieków
wynios³y w 2003 roku 79,2%.

Poziom kosztów sta³ych dla danego roku
i w przyjêtym przez Spó³kê zakresie nie
zale¿y od poziomu produkcji. Oczywiœcie
nie oznacza to, ¿e poziom tych kosztów nie
zale¿y od Spó³ki.

Do kosztów sta³ych zaliczamy:
• amortyzacjê,
• podatki i op³aty pozosta³e,
• remonty kapitalne i bie¿¹ce,
• koszty osobowe,
• koszty badañ laboratoryjnych,
• pozosta³e koszty.

Koszty sta³e wyodrêbnione w Spó³ce s¹
ponoszone na rzecz zabezpieczenia
funkcjonowania procesu technologicznego

Wykres 2. A - koszty sta³e i zmienne na wodzie w 2003 r.   B - koszty sta³e i zmienne na œciekach w 2003 r.
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i bêd¹ ponoszone niezale¿nie od poziomu
produkcji.

Poza procesami uzdatniania wody
i oczyszczania œcieków Spó³ka prowadzi
dystrybucjê wody i odprowadza œcieki
systemem sieci wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych. Koszty dotycz¹ce
dystrybucji wody i œcieków maj¹ istoty
wp³yw na wysokoœæ kosztów ogó³em ale ich
poziom jest ca³kowicie niezale¿ny od iloœci
produkowanej wody i oczyszczanych
œcieków.

W/w koszty generowane przez sieæ
wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹ s¹ zmienne w
zale¿noœci od d³ugoœci sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej a ich poziom zmienia siê
zale¿nie od iloœci wykonanych prac.

Podobnie jak koszty sieci na zmianê iloœci
produkowanej wody i oczyszczanych
œcieków nie reaguj¹ koszty dzia³u

wodomierzy. Koszty te mo¿na uznaæ za
zmienne w zale¿noœci od iloœci prac
wykonywanych w tej jednostce. Ze wzglêdu
na iloœæ produkowanej wody koszty dzia³u
wodomierzy nie s¹ kosztami zmiennymi.

Przedstawiona powy¿ej analiza kosztów
sta³ych i zmiennych w Spó³ce wskazuje
na potrzebê jednoznacznego okreœlenia
zasad podzia³u kosztów na sta³e i zmienne
oraz celów, którym ten podzia³ ma s³u¿yæ.
Punktem wyjœcia jest przeprowadzenie
zmian w ewidencji kosztów Spó³ki
wynikaj¹cych z podzia³u kosztów na sta³e
i zmienne. Zwiêkszenie dok³adnoœci
i przejrzystoœci ujmowania kosztów, co
ma s³u¿yæ zarz¹dzaniu kosztami za pomoc¹
ich bud¿etowania. Podzia³ kosztów
ca³kowitych  na sta³e i zmienne w przekroju
oœrodków odpowiedzialnoœci pozwoli lepiej
kszta³towaæ i kontrolowaæ koszty.              

Przyjêto zasadê, ¿e je¿eli w danym okresie
pomiarowym wskaŸnik oceny procesu ma
trend malej¹cy o wiêcej ni¿ 5% od
poprzedniej wartoœci wskaŸnika - w³aœciciel
procesu podejmuje natychmiast dzia³ania
doskonal¹ce.

Po okresie roku, tj. na prze³omie kwietnia
- maja 2005 w³aœciciele procesów dokonaj¹
analizy celów, uwzglêdniaj¹c potrzebê
podniesienia za³o¿onego uprzednio poziomu
osi¹gania celu.

Na podstawie dotychczasowego
przebiegu wdro¿enia i utrzymania systemu
zarz¹dzania jakoœci¹ nasuwaj¹ siê
nastêpuj¹ce uwagi, które nale¿y uwzglêdniæ
w nadchodz¹cym okresie:
• W³aœciciele procesów musz¹ poœwiêciæ

odrobinê czasu aby przeczytaæ w³asne
karty procesu, przejrzeæ formularze,
instrukcje i oceniæ czy s¹ spójne, czy nie
zawieraj¹ prostych b³êdów. Audity
œwiadcz¹, ¿e w wielu wypadkach

dokumenty te nie by³y przez
zainteresowanych przegl¹dane, a to Ÿle
œwiadczy o zainteresowanych.

• Ujawnione niezgodnoœci nale¿y usuwaæ
w mo¿liwie krótkim terminie
uzgodnionym w trakcie auditu. Termin
ten auditor wiod¹cy umieszcza w raporcie
z auditu.

• W³aœciciel procesu jest zobowi¹zany
opisaæ przyczynê powstania
niezgodnoœci, sposób jej usuniêcia oraz
oceniæ skutecznoœæ postêpowania.

• W³aœciciele procesów proszeni s¹ o
przypominanie wspó³pracownikom o
potrzebie zg³aszania usprawnieñ procesu,
uchybieñ z zakresu BHP i tematów
s³u¿¹cych doskonaleniu procesów.

Pamiêtajmy, ¿e na jakoœæ oraz na
utrzymanie i doskonalenie systemu
zarz¹dzania jakoœci¹ mamy wp³yw
wszyscy.

Jakoœci nie widaæ, ale zauwa¿amy j¹
je¿eli jest z³a.                                             

„Przegl¹d zarz¹dzania ...” cd. ze strony 5
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Andrzej Tabiœ

Remonty
Utrzymanie pomp procesowych w stanie pe³nej gotowoœci do pracy

Z poœród wielu urz¹dzeñ zainstalowanych
w obiektach Naszego Przedsiêbiorstwa
dominuj¹ca rolê odgrywaj¹ pompy.
Do znacz¹cych firm których pompy pracuj¹
w MPWiK zaliczaj¹ siê: KSB AG, ABS,
WILO i GRUNDFOS.

Celem zapewnienia pe³nej sprawnoœci
pomp niezbêdne jest prowadzenie
systematycznej konserwacji a tak¿e
remontów bie¿¹cych i kapitalnych.

W aktualnie pracuj¹cych i wprowa-
dzanych w ramach modernizacji pompach,
stosowane s¹ rozwi¹zania technicznych na
najwy¿szym œwiatowym poziomie.

Aby remonty by³y wykonywane
w odpowiedni sposób, z zachowaniem
wymogów technicznych, niezbêdny jest
przeszkolony personel posiadaj¹cy wysokie
kwalifikacje zawodowe.

Dla profesjonalnego wykonywania
czynnoœci remontowych w Zak³adzie
Utrzymania Ruchu zostali wytypowani
pracownicy, którzy odbyli szkolenie
w firmach produkuj¹cych pompy. Otrzymali
certyfikaty uprawniaj¹ce do przepro-
wadzania przegl¹dów i remontów pomp.

Dysponuj¹c wykwalifikowan¹ kadr¹ oraz
niezbêdn¹ dokumentacj¹ techniczn¹,Pompa w trakcie demonta¿u
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otrzyman¹ od poszczególnych firm, Zak³ad
Utrzymania Ruchu  móg³ przyst¹piæ do
wykonywania remontów pomp.

Sama wiedza pracowników to jednak nie
wszystko aby w sposób profesjonalny
prowadziæ remonty.

Kierownictwo Zak³adu Utrzymania
Ruchu musia³o zapewniæ w³aœciw¹
infrastrukturê tj. odpowiednie powierzchnie,
narzêdzia jak równie¿ specjalistyczne
oprzyrz¹dowanie umo¿liwiaj¹ce i gwa-
rantuj¹ce dokonywanie prawid³owego
demonta¿u i ponowny monta¿.

Wykonano stanowisko prób ruchowych
z równoczesnym przystosowaniem  instalacji
zasilaj¹cej w energiê elektryczn¹ do
pod³¹czenia i uruchamiania silników
elektrycznych o mocy do 100 kW poprzez
SOFTSTART (³agodny start).

Jedn¹ z pierwszych remontowanych
przez Zak³ad Utrzymania Ruchu by³a pompa
Firmy ABS typu AFP 6004 o mocy 176 kW
i ciê¿arze 4,5 tony zainstalowana na
Zak³adzie Oczyszczania Œcieków
„P³aszów”.                                                  

Pompa po wykonanym remoncie

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania

za d³ugoletni¹ wspó³pracê w mi³ej atmosferze dla:

sk³ada Redakcja

Mariana Gawora
Kazimierza ¯ybury

Anny Pyzik
Ryszarda Ró¿anowskiego

Janusza £abiniec
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To ujêcie jest tak¿e podstaw¹ do
zaliczania Wykonawcy kwot za roboty
i obiekty, które podlega³y inspekcji In¿yniera
dla celów przejœciowych p³atnoœci. Inspekcje
takie s¹ nieodzownym kryterium uznania
elementów, czy te¿ odcinków robót za
skoñczone. Pozytywne protoko³y z nich,
czyli tzw. "EIP'y" s¹ dla Wykonawcy baz¹

do zaliczenia ostatecznie odcinków do
Wniosku o p³atnoœæ przejœciow¹ tzw.
Rozliczenia - termin, który rozszyfrujemy
w dalszej czêœci artyku³u. Protoko³y EIP
przek³adaj¹ siê zgodnie z tabel¹ cen
i harmonogramem szczegó³owym na
pieni¹dze nale¿ne Wykonawcy.

Niestety p³atnoœci dla Konsorcjum nie
odbywaj¹ siê w odstêpach miesiêcznych,
a wynika to z faktu, i¿ minimalna kwota
p³atnoœci jest okreœlona w kontrakcie. Z tego
powodu, gdy Wykonawca nie wykona³ robót
w przewidywanym zakresie lub wykona³, ale
na ni¿szym finansowym poziomie ni¿
okreœlony minimalny, nie ma prawa ubiegaæ
siê o pozwolenie na wystawienie faktury.
Tak, wiêc po zgromadzeniu odpowiedniej
minimalnej kwoty w postaci EIP
Wykonawca zwraca siê do In¿yniera poprzez
Wniosek o P³atnoœæ Przejœciow¹
(Rozliczenie) o zakwalifikowanie ostateczne
wykazanych w nich kwot i zezwolenie na
wystawienie faktury. Rozliczenie to jest
zestawcz¹ tabel¹ w uk³adzie ofertowym
zawieraj¹c¹ dok³adny podzia³ kwoty
kontraktowej na poszczególne pozycje robót.
W nim te¿ Wykonawca przedstawia na jakich
elementach robót uzyska³ protoko³y EIP, a
wiêc jakie czynnoœci wykona³ i ile pieniêdzy
uwa¿a za nale¿ne dla siebie. In¿ynier
sprawdza zgodnoœæ dokumentu ze stanem
faktycznym, harmonogramem robót,
przewidywanym szacunkiem p³atnoœci i w
przypadku pozytywnej weryfikacji wystawia
Przejœciowe Œwiadectwo P³atnoœci (PSP).

PSP stanowi podstawê do wystawienia
faktury za wykonane roboty.

Na ka¿dym z etapów dzia³añ, za
wyj¹tkiem inspekcji In¿yniera w proces
weryfikacji zaanga¿owane s¹ s³u¿by PIU.
Jednostka wdra¿aj¹ca projekt tak¿e jako
Zamawiaj¹cy ma obowi¹zek sprawdzenia
podstaw ubiegania siê o zap³atê. Praca dzieli
siê na czêœæ finansow¹ i techniczn¹.
Weryfikacjê przeprowadza siê na bazie
Raportów In¿yniera, a w szczególnych
przypadkach na bazie Raportów Wykonawcy
opatrzonych weryfikacj¹ In¿yniera.

Za ka¿dy okres rozliczeniowy do MPWiK
S.A. wp³ywaj¹ dwie faktury, których drogê
od wystawienia do p³atnoœci przedstawimy
Pañstwu w nastêpnym artykule.                 

Fragment harmonogramu robót - trzeci poziom szczegó³owoœci

Zaœ poziom trzeci, w którym mo¿na ju¿
zobaczyæ nawet dzia³ania, etapy dzia³añ,
a nawet odcinki robót i urz¹dzenia
w rozdzieleniu na ka¿de zadanie i obiekt,
s³u¿y bezpoœredniej kontroli postêpu robót
na ka¿dym odcinku przez In¿yniera Budowy.

„Oczyszczalnia œcieków ...” cd. ze strony 6

Dokumenty porównywane w trakcie sprawdzania wniosku o P³atnoœæ Przejœciow¹.
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Sekretarz Miasta Krakowa odczyta³
nastêpnie list gratulacyjny od Prezydenta
Jacka Majchrowskiego:

„Zak³ad Uzdatniania Wody «Raba» jest
realizacj¹ dziewiêtnastowiecznej wizji Józefa
Dietla, którego marzeniem by³a budowa
nowoczesnego wodoci¹gu dla Krakowa. Przez
30 lat istnienia, kontynuuj¹c wspania³e
tradycje, Zak³ad d¹¿y do ci¹g³ego podnoszenia
jakoœci œwiadczonych przez siebie us³ug,
dostarczaj¹c mieszkañcom Krakowa wodê,
która spe³nia wszelkie polskie i europejskie
wymagania jakoœciowe.

Na rêce Pana Prezesa sk³adam najserdecz-
niejsze ¿yczenia z okazji obchodzonego
jubileuszu. 30 lat pomyœlnej dzia³alnoœci
zas³uguje na szacunek i uznanie. Jestem
przekonany, i¿ kolejne lata zaowocuj¹ dyna-
micznym rozwojem, z po¿ytkiem dla wszystkich
mieszkañców Krakowa. Serdecznie ¿yczê
dalszych sukcesów, satysfakcji i zadowolenia
dla wszystkich pracowników firmy.”

Kolejnym prelegentem podczas
uroczystoœci by³ dr in¿. Stanis³aw Rybicki,
który wyg³osi³ referat pt. „Historia ZUW
Raba, rozwój zak³adu i perspektywy na
przysz³oœæ”. W swoim wyst¹pieniu
przypomnia³ m.in. trudne pocz¹tki
powstawania Zak³adu, jego historiê oraz
podkreœli³ znaczenie zmian w zakresie
technologii jakim podlega³ na przestrzeni lat.

To w³aœnie konsekwentnie realizowany
proces unowoczeœniania Zak³adu dopro-
wadzi³ do tego, ¿e ZUW „Raba” to dziœ
wyró¿niaj¹cy siê na tle podobnych zak³adów
w Polsce obiekt, realizuj¹cy z powodzeniem
zadanie niezawodnoœci dostaw wody dla
mieszkañców Krakowa.

Najbardziej zas³u¿eni
W drugiej czêœci uroczystoœci nast¹pi³o

uhonorowanie osób, które wnios³y
najwiêkszy wk³ad w budowê Zak³adu
Uzdatniania Wody „Raba”, a tak¿e tych,
którzy pracuj¹c w Zak³adzie od pocz¹tku
jego istnienia, wyró¿nili siê szczególnym
zaanga¿owaniem w wykonywan¹ pracê.

Dyplomy uznania oraz upominki z r¹k
Sekretarza Miasta Krakowa Paw³a
Stañczyka oraz Prezesa Zarz¹du MPWiK SA
Ryszarda Langera otrzymali:

Pan Jan Ziêtara
Pan Bronis³aw Ma³ek
Pan Wac³aw Kordeusz
Pan Kazimierz Wojdy³o
Pan Jan Syrek
Pan Stanis³aw Rybicki
Pan Jan Smaczny
Pan Stanis³aw Malota
Pan Wojciech Topa
Pan Andrzej Karcz
Pan Marian Leœniak
Pan Józef Ptak
Pan Józef Rokosz
Pan Jan Stasik

Ostatnim punktem uroczystoœci
przewidzianym w ramach obchodów
jubileuszowych na Hali Filtrów by³o
zwiedzanie Zak³adu przez zainteresowa-
nych. Goœci oprowadzali Z-ca Dyrektora
ds. Uzdatniania i Dystrybucji Wody
Tadeusz ¯aba oraz Kierownik ZUW „Raba”
Jacek Kaszowski.

Po zakoñczeniu oficjalnej czêœci
obchodów jubileuszowych wszyscy
zgromadzeni goœcie udali siê na uroczysty
poczêstunek zorganizowany w oœrodku
szkoleniowo-wypoczynkowym „Ja³owcowa
Góra”.                                                         

Dr in¿. Stanis³aw Rybicki w trakcie swojego referatu

„30 lat minê³o ...” cd. ze strony 8
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ZNAMY SIÊ TYLKO Z WIDZENIA?
Szanowni czytelnicy, pocz¹wszy od dnia dzisiejszego przygl¹dajcie siê uwa¿nie swym wspó³pracownikom, gdzieœ wœród Was

ukrywa siê osoba, której szukamy. Jeœli znacie personalia osoby poszukiwanej, to nie zwlekajcie z podaniem odpowiedzi.
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Pawe³ Dohnalik, Marek Grotkowski, Jacek Polewka, Jerzy Sobczak, Piotr Ziêtara, Anna ¯urek
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Prawid³owe odpowiedzi nale¿y kierowaæ do Redakcji: tel. 42-42-433, fax. 42-42-439

email: romuald.siuta@mpwik.krakow.pl lub osobiœcie: Senatorska 1, Budynek B, pok. 15

Odpowiedzi przyjmowane bêd¹ do dnia 15 stycznia 2004 r. Wœród wszystkich uczestników zabawy,

którzy rozpoznaj¹ poszukiwanego, rozlosujemy nagrodê. Rozwi¹zanie w nastêpnym numerze.

Tak poszukiwany wygl¹da³
w wieku kilku lat,

tak w czasach studenckich, a jak wygl¹da dzisiaj?

Osob¹, któr¹ poszukiwaliœmy w numerze
30 naszego czasopisma by³ Pan

Jan Suchora, pe³ni¹cy obecnie funkcjê
G³ównego Specjalisty ds. Sprzeda¿y

i Marketingu. Dla autentycznoœci
zamieszczamy aktualne zdjêcie

„poszukiwanego”.

Wœród wszystkich osób, które prawid³owo
odpowiedzia³y na poprzedni¹ zagadkê, Komisja
pod przewodnictwem Prezesa MPWiK S.A.
Ryszarda Langera rozlosowa³a nastêpuj¹ce
nagrody: nagrodê g³ówn¹ (pióro firmy
"Waterman" ) otrzymuje Pani Magdalena
Leszczyñska, nagrody dodatkowe (zestaw
upominków) otrzymuj¹: Pani Anna Ziêba
oraz Pan Jacek Polewka.

Gratulujemy szczêœliwcom!

?



Komunikat MPWiK S.A.

H2O

Jak¹ wodê pijemy?

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA W IV KWARTALE 2004

Objaœnienia do tabeli:
1) NSD PL - Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie wg Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych

wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dziennik Ustaw nr 203 poz. 1718).
2) NSD UE - Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie wg Dyrektywy Unii Europejskiej  nr 98/83/EEC z dnia 3.XI.1998 r. o jakoœci wody przeznaczonej

do spo¿ycia przez ludzi.
3) SUMA 4 THM - Suma stê¿enia 4 trójhalometanów: chloroformu, bromoformu, bromodichlorometanu i chlorodibromometanu.
4) SUMA 4 WWA - Suma stê¿enia 4 wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu,

benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-c,d)pirenu.

Ocena MPWiK S.A. o jakoœci wody
S³u¿by laboratoryjne MPWiK S.A. kontroluj¹ codziennie jakoœæ wody pitnej dostarczanej mieszkañcom Krakowa z 4 zak³adów uzdatniania

wody, wykonuj¹c miesiêcznie 4 tysi¹ce analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych i hydrobiologicznych wody.
Oceniaj¹c jakoœæ wody dostarczanej mieszkañcom Krakowa w IV kwartale 2004 roku nale¿y stwierdziæ, ¿e dla wszystkich parametrów

spe³nia ona wymogi Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 19.XI.2002r (Dz. Ustaw nr 203 poz.1718) w sprawie wymagañ dotycz¹cej wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

Jakoœæ wody spe³nia równie¿ wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 98/83/EC z dnia 3.XI.1998r o jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi.

YDOWICŒOKAJKINZAKSW .ndej
YDOWAINAINTADZUDA£KAZ ymrongwDSN

ABAR AWADUR AINBU£D YNALEIB jeiksloP 1 EU 2

awraB md/tPgm 3 1 3 2 3 51 .tpecka

æœontêM UTN 2,0 2,0 2,0 2,0 1 .tpecka

)Hp(nyzcdO 38,7 85,7 47,7 85,7 5,9-5,6 5,9-5,6

awonainagnamdanæœonlaineltU md/gm 3 1,1 8,0 6,0 9,0 5 5

ikrolhC md/gm 3 1,61 9,62 4,91 5,23 052 052

kainomA md/gm 3 20,0< 20,0< 20,0< 20,0< 5,0 5,0

ynytozA md/gm 3 410,0 10,0< 10,0< 10,0< 5,0 5,0

ynatozA md/gm 3 2,4 7,51 5,31 9,41 05 05

anlógoæœodrawT °n 0,8 5,61 7,61 7,71 82-4,3 -

ñpaW md/gm 3 8,34 2,69 7,99 5,601 - -

zengaM md/gm 3 9,6 2,11 6,8 0,01 -

enlógoozale¯ md/gm 3 610,0 910,0 120,0 710,0 2,0 2,0

nilG md/gm 3 241,0 240,0 160,0 710,0 2,0 2,0

wó³O md/gm 3 500,0< 500,0< 500,0< 500,0< 50,0 10,0

morhC md/gm 3 200,0< 200,0< 200,0< 200,0< 50,0 50,0

æêtR md/gm 3 3000,0< 3000,0< 3000,0< 3000,0< 100,0 100,0

mdaK md/gm 3 3000,0< 3000,0< 3000,0< 4000,0 300,0 500,0

MHT4AMUS 3 md/gµ 3 1,5 1,0< 4,0 6,01 051 001

mroforolhC md/gµ 3 4,2 1,0< 4,0 8,5 03 -

AWW4AMUS 4 md/gµ 3 100,0< 100,0< 100,0< 100,0 1,0 1,0

nerip)a(ozneB md/gµ 3 100,0< 100,0< 100,0< 100,0< 10,0 10,0

ilocypurgeiretkaB mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

upytilocypurgeiretkaB
ogenjycnarelotomret

mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ewo³akecwokroicaP mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ynyzcraisec¹jukuderaidirtsolC mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

C073wiiretkabæœolianlógO mc1/li 3 1< 1< 1< 1< 02 02

C022wiiretkabæœolianlógO mc1/li 3 3 11 6 4 001 001




