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Ewa £upak

Informatyka w wodoci¹gach
Podsumowanie mijaj¹cego roku

Rok 2005 powoli dobiega koñca.
Naturaln¹ kolej¹ rzeczy robimy podsumo-
wania. Porównujemy plany z realizacj¹.
Patrz¹c na pracê Dzia³u Informatyki widzê,

¿e wiele tematów
uda³o siê zakoñ-
czyæ, inne ci¹gle
spêdzaj¹ nam sen
z powiek.

Oprócz dzia³añ planowanych, dziêki
Pañstwa inwencji, pojawi³o siê wiele
tematów nowych. Za ka¿d¹ tak¹ inicjatywê,
która w pewnym sensie, jest objawem wiary
w nas - serdecznie dziêkujê.

Pozwolê sobie krótko opowiedzieæ
o kilku realizacjach minionego roku.

Linfo zatacza coraz szersze krêgi

Kontynuujemy projekt pod nazw¹
System Obiegu Dokumentów. Do grona
aktywnych u¿ytkowników tej aplikacji
do³¹czy³y w tym roku: Dzia³ Sprzeda¿y
i BOK, Dzia³ Dokumentacji i Odbiorów,
Zak³ad Sieci Wodoci¹gowej, Dzia³ Inwe-
stycji, Zak³ad Sieci Kana³owej oraz Biuro
Zarz¹du i Public Relations. Przekroczyliœmy
okr¹g³¹ liczbê 100 osób pracuj¹cych na co
dzieñ z programem.

Kolejnym krokiem, który realizujemy jest
umo¿liwienie korzystania z systemu
kierownikom wszystkich komórek organiza-
cyjnych. W tym celu Dzia³ Informatyki
opracowa³ instrukcjê u¿ytkowania programu,
która po wydrukowaniu zostanie dostarczona
ka¿demu kierownikowi. Mamy nadziejê, ¿e
dziêki licznym ilustracjom pomo¿e ona
w rozwi¹zywaniu pojawiaj¹cych siê podczas
pracy problemów.

Co warto skanowaæ?
Obecnie mo¿emy w systemie Linfo

ogl¹daæ treœæ pism tworzonych przez
pracowników Firmy (pisma wychodz¹ce na
zewn¹trz i pisma wewnêtrzne).

Nie jest dostêpna treœæ pism przycho-
dz¹cych. Mamy tylko informacjê kiedy
pismo przychodz¹ce zosta³o zarejestrowane,
jaki nadano mu numer i czego dotyczy³o.

Otworzy³y siê nowe mo¿liwoœci w tym
zakresie. Jesteœmy po udanych testach
integruj¹cych skaner przemys³owy
z programem Linfo.

Dzisiaj istnieje mo¿liwoœæ, aby doku-
menty przychodz¹ce do Firmy, w trakcie
rejestracji zosta³y opatrzone naklejk¹
z kodem kreskowym, dat¹ rejestracji i na-

Warto archiwizowaæ w programie te dokumenty

przychodz¹ce, do których ktoœ w przysz³oœci

mo¿e chcieæ ponownie zajrzeæ
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rzuconym numerem oraz po zeskanowaniu
zosta³y do³¹czone do systemu. Tym samym
w dowolnym momencie mo¿na bêdzie
obejrzeæ treœæ dokumentu przychodz¹cego
bez poszukiwania w segregatorach.

Testowania  rozwi¹zania podjê³o siê
Biuro ds. Pozyskiwania Œrodków Pomoco-
wych i Wspó³pracy z Zagranic¹. Pracownicy
tego dzia³u s¹ bardzo zainteresowani tak¹
funkcjonalnoœci¹.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie wszystkie
dokumenty przychodz¹ce wymagaj¹
archiwizacji w programie. Warto przecho-
wywaæ to, do czego ktoœ w przysz³oœci mo¿e
chcieæ ponownie zajrzeæ.

C h c i a ³ a b y m
bardzo, aby o tym co
nale¿y skanowaæ,
zadecydowali kierow-
nicy komórek organi-
zacyjnych. Ze swego

bogatego doœwiadczenia oni wiedz¹ najlepiej
po jakie dokumenty ich pracownicy siêgaj¹
do segregatorów.

Program dla warsztatu
samochodowego

Nowym tematem, który prowadzimy jest
wdro¿enie programu wspomagaj¹cego pracê
warsztatu samochodowego.

Pracownicy warsztatu obs³uguj¹
samochody Firmy i klientów z zewn¹trz.
Œrednio jest to oko³o 150 zleceñ miesiêcznie.
Oprócz pracy mechaników jest ca³a sfera
papierkowej  pracy zwi¹zana z ewidencj¹
zleceñ, ich wycen¹, rozliczeniem pracy
mechaników, wystawianiem faktur oraz
przes³aniem danych do systemu finansowo
ksiêgowego.

W dziale transportu od kilku lat
funkcjonuje program wspomagaj¹cy jego
pracê. Jest  tam spis wszystkich naszych
samochodów i pracuj¹cych w Firmie
kierowców. Dla czêœci taboru jest te¿
prowadzona ewidencja kart drogowych.

W chwili obecnej program Warsztat
korzysta ze wspólnej z programem
Transport bazy samochodów, ma za³o¿on¹
bazê mechaników. Przeszkoleni
pracownicy zak³adaj¹ zlecenia, które
uzupe³niaj¹ o iloœæ godzin prze-
pracowanych przez mechaników.
Dobudowane zosta³o ³¹cze pomiêdzy
systemem Gospodarka Materia³owa,
a programem Warsztat, dziêki któremu
automatycznie przesy³ana jest informacja
o materia³ach pobranych na realizacjê
zleceñ. Gotowe, wycenione zlecenia s¹
przekazywane do modu³u wystawiaj¹cego
faktury dla odbiorców zewnêtrznych.

Elementy, które s¹ jeszcze w fazie
dopracowania, to przesy³anie danych
kosztowych  do systemu FK oraz za³o¿enie
cennika na typowe prace warsztatowe, co
pozwoli³oby wyeliminowaæ pracoch³onne
wyliczenia oraz znacznie uproœci³o wycenê
zleceñ.

Niejako przy okazji tych prac okaza³o siê,
¿e jest wiele ¿mudnych obliczeñ, które
pracownicy Dzia³u Transportu zmuszeni s¹
wykonywaæ rêcznie, pomimo ¿e program
Transport móg³by ich w tym wyrêczyæ.
Przeszkod¹ jest brak analitycznych
informacji o kartach drogowych samocho-
dów bêd¹cych na stanie Sieci, Wodomierzy
i w Dobczycach.

Dziêki porozumieniu pomiêdzy
kierownikami tych dzia³ów i szefem Dzia³u
Transportu realizujemy plan rozszerzenia
liczby stanowisk do wprowadzania danych.
Program zainstalowany jest ju¿ w Sieci
Kana³owej, a przeszkolone osoby rozpoczy-
naj¹ jego eksploatacjê pod czujnym okiem
doœwiadczonych  pracowników z Dzia³u
Transportu. Nastêpny etap to Sieæ
Wodoci¹gowa i ZUW Raba.

Dziêki porozumieniu pomiêdzy kierownikami

tych dzia³ów i szefem Dzia³u Transportu

realizujemy plan rozszerzenia liczby

stanowisk do wprowadzania danych
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Inicjatywa zespo³u dyspozytorów
W ramach prac udoskonalaj¹cych

obowi¹zuj¹cy w Firmie system ISO 9001-
2000 zosta³o opracowane oprogramowanie,

które integruj¹c
prace Dzia³u Win-
dykacji, BOK-u,
Zak³adu Wodo-
mierzy oraz Sieci
Wo d o c i ¹ g o w e j
pozwoli³o na us-
prawnienie pracy

Zespo³u Dyspozytorów. Uzyskali oni
mo¿liwoœæ szybkiego dostêpu do informacji
o wy³¹czeniach.

Jednym z elementów procesu windykacji
nale¿noœci za wodê i œcieki jest wysy³anie
upomnieñ, ostrze¿eñ, a w przypadku braku
reakcji klienta,  wnioskowanie o odciêcie
dostawy wody.

Ca³a ta procedura jest œciœle zdefinio-
wana. Zaimplementowanie tego procesu
w programie pozwoli³o poszczególnym
dzia³om w ³atwy sposób œledziæ status
sprawy, otrzymywaæ listy lokalizacji
przewidzianych w zadanym dniu do
wy³¹czenia lub przywrócenia zasilania
w wodê.

powstaj¹ dokumenty konieczne do
terminowego rozliczenia siê z fiskusem
z tytu³u posiadanych nieruchomoœci.

Do tej pory czêœæ danych dotycz¹ca
posiadanych budynków i budowli by³a
gromadzona w systemie Œrodki Trwa³e. Na
pocz¹tku roku tworzony by³ wydruk,
z którego informacje przepisywane by³y do
arkuszy Excel-owych, a w nich dokonywano
koniecznych wyliczeñ.

Bior¹c pod uwagê liczbê pozycji
koniecznych do rêcznego przepisania, by³a
to ¿mudna i nara¿ona na pomy³kê praca.

Poproszono wiêc o dorobienie eksportu
danych z sytemu Œrodki Trwa³e do arkusza
Excel.

Po rozeznaniu siê w temacie zapropono-
waliœmy inne rozwi¹zanie.

Pracownik Dzia³u Regulacji Stanów
Prawnych i Zarz¹dzania Maj¹tkiem uzyska³
dostêp do czêœci informacji w systemie
Œrodki Trwa³e. Skonstruowana zosta³a
dodatkowa baza, w której ewidencjonowane
s¹ grunty (dotychczas przechowywane tylko
w pliku Excel). Dane w systemie zosta³y
odpowiednio uzupe³nione o lokalizacjê
i skategoryzowane.

Na koniec opracowano zestawienie, które
na podstawie sparametryzowanych stawek
kwotowych i procentowych wylicza gotowe
dane niezbêdne do zap³acenia podatku.

Uzyskaliœmy rozwi¹zanie tyle¿
efektowne, co mamy nadziejê efektywne
(premiera na ¿ywo w styczniu 2006).

Œledzenie realizacji umów
przetargowych - problem wielu
pracowników

Temat wyrós³ z osobistych doœwiadczeñ.
W pracy dzia³u realizujemy umowy, które
s¹ rozci¹gniête w czasie np. serwisowanie
sprzêtu komputerowego i rozbite na wiele
drobnych faktur. Nadzór nad bud¿etem
umowy wymaga dodatkowej ewidencji
i dyscypliny.

Jednoczeœnie dyspozytor maj¹c wgl¹d do
tego programu mo¿e szybko odpowiedzieæ
czy w danej lokalizacji by³y prowadzone
jakieœ prace odcinaj¹ce dostawê wody.

Podatek od nieruchomoœci
wa¿na rzecz

Kolejnym dzia³em, który zwróci³ siê do
nas o pomoc by³ Dzia³ Regulacji Stanów
Prawnych i Zarz¹dzania Maj¹tkiem. To tam

Zaimplementowanie procesu windykacji

w programie pozwoli³o poszczególnym dzia³om

w ³atwy sposób œledziæ status sprawy,

otrzymywaæ listy lokalizacji przewidzianych

w zadanym dniu do wy³¹czenia lub

przywrócenia zasilania w wodê

dokoñczenie na stronie 14
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Jan Smaczny

Roczny przegl¹d SZJ
Trzeci rok funkcjonowania systemu

Zgodnie z norm¹ PN-EN-ISO 9001:2000
w dniu 10-11-2005r. odby³ siê przegl¹d
zarz¹dzania SZJ w naszej organizacji. By³
to trzeci z kolei przegl¹d SZJ od momentu
wdro¿enia w naszej organizacji normy
9001:2000. W przegl¹dzie wziêli udzia³
przedstawiciele Najwy¿szego Kierownictwa
naszej firmy oraz Kierownictwo wielu
jednostek organizacyjnych. Ze wzglêdu na
wielkoœæ pomieszczenia (sala w Dziale
Przetargów) udzia³ w przegl¹dzie wziê³y
32 osoby.

Norma doœæ œciœle okreœla zagadnienia
jakie nale¿y omówiæ na przegl¹dzie - zatem
program przegl¹du obejmowa³ nastêpuj¹ce
tematy:
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
7. Cele jakoœciowe
8. Analiza niezgodnoœci i usprawnieñ
9. Dzia³ania doskonal¹ce
10. Miesiêczne spotkania operacyjne
11. Wnioski

Omówienie poszczególnych punktów
Ad 1. Poprzedni przegl¹d SZJ odby³ siê

20-10-2004r. i zawiera³ 12 wniosków do
realizacji. Wœród nich by³o kilka bardzo
wa¿nych np.:
1. Uœciœlenie sposobu nadzoru infrastruk-

tury technicznej (cz. mechaniczna) przez
Zak³ad Utrzymania Ruchu.

2. Okreœlenie sposobu postêpowania przy
legalizacji bezumownych przy³¹czy.

3. Okreœlenie stopnia i granicy odpowie-
dzialnoœci komórek organizacyjnych za
jakoœæ wody pitnej.

4. Usprawnienie wprowadzania danych do
GIS i przeprowadzenie szkoleñ z zakresu
korzystania z GIS.

Realizacja tych i innych tematów

pozwoli³a na uœciœlenie i wydaje siê ¿e

skuteczne objêcie nadzorem infrastru-

ktury technicznej, w tym równie¿ budowla-

nej i wzrost poczucia odpowiedzialnoœci

za podjête dzia³ania. Wzros³o te¿ poczucie

odpowiedzialnoœci za jakoœæ podawanej

wody pitnej do sieci i w systemie jej

dystrybucji.

Kilka tematów wymaga jeszcze pewnego
„domkniêcia” np.:
• realizacja wymkniêcia wody - wydaje siê

uzasadnione utworzenie zespo³u z³o¿o-
nego z pracownika zak³adu Wodomierzy
i Sieci Wodoci¹gowej . Taki zespó³ na
miejscu decyduje czy ³atwiej wymonto-
waæ wodomierz, wymkn¹æ zasuwê czy
podj¹c jeszcze inne kroki zmierzaj¹ce do
odciêcia wody. Unika siê wtedy kilku
osobnych wyjazdów w jednym celu.

• nadzór nad aktami prawnymi - temat
bardzo wa¿ny i zostanie doprowadzone,
aby raz w miesi¹cu by³ aktualizowany
z do³o¿eniem nowych aktów maj¹cych
zastosowanie w naszej dzia³alnoœci.

Do wykonania pozosta³ temat zwi¹zany
z ujednoliceniem odpowiedzialnoœci za eks-
ploatacjê hydroforni, które obecnie podlegaj¹
pod ró¿ne komórki organizacyjne. Wydaje siê
uzasadnione, aby odpowiedzialnoœæ za ich
eksploatacjê by³a skupiona w jednej komórce.
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Oprócz wniosków wynikaj¹cych z prze-
gl¹du dochodz¹ wnioski z okresowego posie-
dzenia Rady ds. Jakoœci, której posiedzenia
odbywaj¹ siê raz w kwartale. Z dwóch
ostatnich posiedzeñ wy³oniono 7 wniosków
z tego 2 pozosta³y do zakoñczenia, s¹ to:
1. opracowanie sposobu postêpowania przy

nielegalnie przeniesionych wodomie-
rzach lub zmianie funkcji pomieszczenia,
w którym zabudowano wodomierz.

2. dokonanie zapisów w specyfikacji
przetargowej lub w protoko³ach odbioru
dot. przy³¹czy i sieci o odpowiedzialnoœci
finansowej wykonawcy za prace
remontowe wykonane przez MPWiK
w okresie gwarancji.

Wnioski te bêd¹ zrealizowane w naj-
bli¿szym czasie.

Ad 2. Program auditów na rok 2005
przewiduje wykonanie 54 auditów.

 Do dnia 31-10-2005r. wykonano 45 au-
ditow. Do 30-11-2005r. zrealizowane bêd¹
wszystkie audity przewidziane na rok 2005.
W tym miejscu nale¿¹ siê podziêkowania
naszym wewnêtrznym audytorom, którzy

oprócz swoich codziennych zadañ wspieraj¹
i realizuj¹ dodatkowe zadania wynikaj¹ce
z wdro¿enia i utrzymania Systemu Zarz¹-
dzania Jakoœci¹

Ad 3. Audit zewnêtrzny przeprowadzony
by³ w styczniu 2005r. przez BVQI. Wynik
auditu by³ pozytywny z jednym wnioskiem,
aby rozwa¿yæ po³¹czenie niektórych
procesów i przeanalizowaæ niektóre wskaŸ-
niki procesów. Dokonano tego i po³¹czono
kilka procesów szczególnie w obszarze
uzdatniania wody i zmieniono niektóre
wskaŸniki. Pozwoli³o to skutecznej œledziæ
przebieg procesów i lepiej rozumieæ
znaczenie wskaŸnika procesu.

Ad 4. Wdro¿enie procesów, œledzenie ich
skutecznoœci, zrozumienie wskaŸnika
procesu i g³êbsze zrozumienie istoty jakoœci
s¹ zapewne powodem, ¿e w roku 2005
wyraŸnie spad³a iloœæ reklamacji
w porównaniu do roku 2004 (patrz tab.1).

Tab.1
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Ad 5. Badanie satysfakcji Klienta prze-
prowadzono poprzez wys³anie 888 ankiet.
Otrzymano 167 zwrotów tj 19%.

Na podstawie ankiet wykonano oblicze-
nia wg metody CSI, a wyniki przedstawia
rys 1.

Z wyników wynika, ¿e poprawi³a siê
ocena jakoœci wody, natomiast nieco pogor-
szy³y siê wyniki pozosta³ych zagadnieñ.
Badania przeprowadzono z b³êdem 7%.
Dlatego te¿ w roku 2006 nale¿y poczyniæ
starania, aby wys³aæ wiêcej ankiet i otrzymaæ
ok. 1000 zwrotów. Wydaje siê celowe
wys³anie ankiety ³¹cznie z rachunkiem, unika
siê wtedy dodatkowych kosztów.

Ad 6. Z analizy tych procesów wynika,
¿e nast¹pi³a poprawa ich funkcjonowania
i poprawi³ siê stopieñ osi¹gania za³o¿onego
celu - patrz tabela 2.

Rys. 1. 1 - akceptujê walory smakowo-zapachowe wody; 2 - akceptujê

klarownoœæ wody; 3 - sposób powiadamiania o przerwie w dostawie

wody jest skuteczny; 4 - urzymane jest odpowiednie ciœnienie wody;

5 - ci¹g³oœæ dostaw wody jest odpowiednia; 6 - rachunki z dostawê

wody i odbiór œcieków s¹ czytelne i zrozumia³e; 7 - zadawalaj¹cy jest

czas za³atwienia sprawy; 8 - zadawalaj¹cy jest sposób odprowadzenia

œcieków; 9 - mo¿na ³atwo uzyskaæ fachow¹ informacjê; 10 - w BOK

jest kulturalny personel
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Tab.2 Ad 8. W wyniku prowadzonych auditów
wewnêtrznych zidentyfikowano 5 niezgod-
noœci. Na dzieñ 10-11-2005r. dwie niezgod-
noœci s¹ usuniête natomiast 3 s¹ w trakcie
usuwania. Niezgodnoœci dotycz¹ zaniedbañ
w nadzorze dokumentów i zapisów.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w roku bie¿¹cym
wyst¹pi³o 3 razy mniej niezgodnoœci ni¿
w roku 2004.

Ad 9. W roku bie¿¹cym zg³oszono 14
dzia³añ doskonal¹cych w tym:
• Dzia³añ koryguj¹cych - 8
• Dzia³añ zapobiegawczych - 6

Zakoñczonych zosta³o 11 dzia³añ, nato-
miast 3 dzia³ania s¹ w toku, s¹ to:
• Uruchomienie modu³u programu obs³u-

guj¹cego warsztat samochodowy.
• Zastosowanie wstêpnego utleniania

w ZUW D³ubnia.
• Opracowanie instrukcji postêpowania

w przypadku stwierdzenia lokalizacji
wodomierza g³ównego niezgodnej
z projektem.

Ad 10. Na przegl¹dzie SZJ omówiono
znaczenie i zakres zagadnieñ które nale¿y
braæ pod uwagê w trakcie miesiêcznego

dokoñczenie na stronie 15
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Ad 7. Ustanowione cele jakoœciowe dla
ca³ej naszej organizacji na rok 2005
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
1. Rozbudowa sieci wg programu „Woda

dla wszystkich” (wykonanie 20 000 mb
sieci)

2. Renowacja sieci wodoci¹gowej (cemen-
towanie 7 878 mb)

3. Utrzymanie nie przekroczonych wskaŸ-
ników jakoœci wody pitnej w sieci na
poziomie 95,30%

4. Uzyskanie akredytacji dla Centralnego
Laboratorium

 Analiza osi¹ganych wyników wskazuje,
¿e za³o¿one cele na koniec roku bêd¹
osi¹gniête.

Na dzieñ 30-10-2005r. stopieñ realizacji
celu przedstawiono w tab.3.

Tab.3
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1 8,87

2 4,07

3 9,89
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W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania

za d³ugoletni¹ wspó³pracê w mi³ej atmosferze dla:

Mieczys³awa Baranowskiego

Tadeusza Druciaka

Ewy Malik

W³adys³awa Zabdyra

Józefa Szewczyka

Romana Dro¿d¿a

Janiny Lech

W³adys³awa Lichonia

Janiny Pyzik
Andrzeja Maciejowskiego

Jacka Kineszczuka
Józefy Fraœ

Haliny Grelowskiej
Stanis³awa S³uszniaka
Andrzeja Szczypczyka
Aleksandra Bocheneka
W³odzimierza Grandys
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Romuald Siuta, Piotr Ziêtara

Poleko 2005
Wspólne przedsiêwziêcie

Kontynuuj¹c zesz³oroczn¹ akcjê
promocji wizerunku Miejskiego Przed-
siêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji SA
w Krakowie poza obszarem dzia³ania Spó³ki,
s³u¿by marketingowe po raz drugi wziê³y
udzia³ w organizacji stoiska informacyjnego
w czasie trwania Miêdzynarodowych

Targów Ekologicznych
Poleko 2005. W dniach
15-18 listopada 2005
roku mia³a miejsce
najwiêksza ekologiczna
impreza wystawiennicza,
która zgromadzi³a na
15 tys. m2 ponad 1000
wystawców z 22 krajów.
Has³o przewodnie tego-

rocznej edycji Poleko to: „Woda dla ¿ycia”.
Obszar wystawienniczy zosta³ podzielony
przez organizatorów na piêæ stref:
• Woda
• Odpady/Technika Komunalna
• Energia
• Powietrze i ha³as
• Edukacja ekologiczna.

Oprócz pawilonów tematycznych
prezentacje swoich krajów przedstawi³y
Austria, Dania, Francja, Holandia, Niemcy,
Wielka Brytania i W³ochy. Poza stan-
dardowymi ekspozycjami zorganizowano
modu³y specjalne, wœród których najisto-
tniejszym dla MPWiK SA by³ tzw. salon
Investcity-Œrodowisko, w ramach którego
wystawcami by³y samorz¹dy lokalne.

Gdzie byliœmy?

Ekspozycja zorganizowana przez
Zwi¹zek Miast Polskich mia³a na celu
zaprezentowanie inwestycji planowanych
i realizowanych przez samorz¹dy, jednostki
samorz¹dowe oraz spó³ki komunalne. Wobec
tak zaprogramowanego zakresu tematycz-
nego podjêto decyzjê o wspólnej ekspozycji,
która zawiera³a trzy podstawowe elementy:

Gospodarka Odpadami:

• Rozbudowa sk³adowiska odpadów

komunalnych Barycz;

• Budowa kontenerowej kompostowni;

• Rozbudowa systemu selektywnej

zbiórki odpadów

Wartoœæ projektu: 22 730 000 euro

Fundusz Spójnoœci: 14 092 600 euro
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prezentacjê Festiwalu Recyclingu i edukacji
ekologicznej prowadzonej przez Urz¹d
Miasta Krakowa - Wydzia³ Gospodarki

Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska oraz dwie
inwestycje realizowane
przy udziale funduszy
unijnych: Gospodarka
Odpadami etap I - in-
westycja Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Oczysz-
czania oraz najwiêkszy
projekt Wodoci¹gów -
„Rozbudowa i moderni-
zacja oczyszczalni
œcieków P³aszów II”.

Dlaczego promocja?

Inwestycje realizowane z udzia³em
Funduszy Spójnoœciowych zobowi¹zuj¹ do
szeregu dzia³añ, maj¹cych na celu
zapewnienie odpowiedniej promocji
realizowanym projektom. Wszelkie wysi³ki
ukierunkowane na promocjê maj¹ na celu
rozpropagowanie roli, jak¹ pe³ni Unia
Europejska, a której celem jest wyrów-
nywanie ró¿nic spo³ecznych i gospodarczych
w krajach Wspólnoty.

Dodatkowym elementem, sk³aniaj¹cym
do zaprezentowania siê w czasie trwania tak
du¿ej imprezy wystawienniczej, jak Targi
Poleko jest mo¿liwoœæ wymiany doœ-
wiadczeñ z innymi przedsiêbiorstwami
komunalnym, a tak¿e udzia³ w szeregu
spotkañ i seminariach, organizowanych m.in.
przez Izbê Gospodarcz¹ Wodoci¹gi Polskie.

Nasze stoisko

Wspólne stoisko Gminy Miejskiej
Kraków, Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Oczyszczania oraz MPWiK SA usytuowane
by³o w pawilonie Investcity-Œrodowisko
na powierzchni 30 m2. Ekspozycja by³a
podzielona proporcjonalnie pomiêdzy
organizatorów. Elementem centralnym
by³a prezentacja multimedialna, której
podstawowym zadaniem by³o promo-
wanie projektu p³aszowskiego. Wœród
zwiedzaj¹cych sporym zainteresowaniem
cieszy³ siê nowy folder Wodoci¹gów oraz
Raport Roczny. Materia³y te by³y
kolportowane wœród goœci odwiedzaj¹cych
stoisko oraz wœród firm dzia³aj¹cych
w bran¿y zaopatrzenia w wodê i odpro-
wadzania œcieków. Dodatkowym elementem
reklamowym by³y ulotki - promuj¹ce
wypoczynek w Oœrodku Szkoleniowo -
Wypoczynkowym „Ja³owcowa Góra”.

Udzia³ Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji SA w Krakowie
w miêdzynarodowej imprezie targowej
umo¿liwi³ nawi¹zanie szeregu kontaktów
z firmami komunalnymi w Polsce, a tak¿e
pozwoli³ na zaprezentowanie firmy, jej
osi¹gniêæ i zamierzeñ na przysz³oœæ.         

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni

œcieków P³aszów II

• Zwiêkszenie przepustowoœci istniej¹cej

oczyszczalni œcieków z 132 tys. m3/d

do 656 tys. m3/d;

• Budowa biologicznej oczyszczalni œcie-

ków o przepustowoœci 328 tys. m3/d;

• Budowa nowego segmentu gospodarki

osadowej;

Wartoœæ projektu: 46 945 000 euro

Fundusz Spójnoœci 32 862 000 euro
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Barbara Polewka

XV raz na Jasnej Górze
Pielgrzymka wodoci¹gowców

Tradycyjnie ju¿, w dniach 8-9
paŸdziernika 2005 r. spo³ecznoœæ zawodowa
pracowników wodoci¹gów, kanalizacji,
gospodarki komunalnej i ochrony œrodowis-
ka w Polsce uczestniczy³a wraz z rodzinami
w XV Jubileuszowej Ogólnopolskiej
Pielgrzymce na Jasn¹ Górê. Temat tego-
rocznej pielgrzymki to: „Eucharystia
Ÿród³em naszej nadziei”. Has³o obecnej
pielgrzymki ma bezpoœredni zwi¹zek
z og³oszeniem przez Papie¿a Jana Paw³a II
roku 2005 Rokiem Eucharystii. Intencj¹
Papie¿a by³o g³êbsze poznanie i dostrze¿enie

znaczenia eucharystii w ¿yciu ka¿dego
Chrzeœcijanina.

Choæ brak ju¿ wœród ¿yj¹cych naszego
Papie¿a, nieustannie odczuæ mo¿na jego
obecnoœæ - szczególnie u stóp Jasnogórskiej
Pani, gdzie wiele przedmiotów i darów w
Kaplicy Cudownego Obrazu przypomina, ¿e
by³ On tutaj czêstym Goœciem. To tu w³aœnie
czerpa³ si³ê i moc do tego wielkiego dzie³a
i misji, jakim by³o Jego ¿ycie.

Byæ pielgrzymem na Jasnej Górze, to
jakby po trochu spotkaæ siê z Janem
Paw³em II. Œcis³a ³¹cznoœæ z Czarn¹
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Madonn¹ - „Totus Tuus” by³a wszak Jego
¿yciow¹ dewiz¹ i nieustannie przyœwieca³a
temu Wielkiemu Pontyfikatowi.

Organizatorem tegorocznej pielgrzymki
by³o Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w Przemyœlu.
Organizatorzy do³o¿yli wszelkich starañ
i wysi³ku, aby wszystkie punkty programu
przebiega³y sprawnie, a równoczeœnie
atrakcyjnie i ciekawie.

gu w Przemyœlu, a tak¿e Krajowy Duszpasterz
Pracowników Wodoci¹gów i Kanalizacji.

Po czêœci oficjalnej nie zabrak³o bogatego
programu artystycznego. Wyst¹pi³ chór
prezentuj¹c pieœni patriotyczne, religijne
i rozrywkowe oraz kapela „Fidelus”
w programie której wyraŸnie odczuwalne
by³o bliskie powi¹zanie Przemyœla ze
Lwowem.

Wieczorem, przy stacjach ró¿añcowych
odprawiono nabo¿eñstwo, a w Kaplicy
Cudownego Obrazu odby³a siê msza œw.
koncelebrowana przez Krakowskiego
Duszpasterza Wodoci¹gów i Kanalizacji - ks.
infu³ata Jerzego Bry³ê, który wyg³osi³
równie¿ homiliê.

PóŸnym wieczorem, na Wa³ach Jasno-
górskich, w cudownej scenerii jesiennej,
ksiê¿ycowej nocy odprawiona zosta³a droga
krzy¿owa. Dla najbardziej wytrwa³ych by³a
jeszcze mo¿liwoœæ modlitwy na Apelu
Jasnogórskim, b¹dŸ ca³onocnym czuwaniu.

W zwi¹zku z przypadaj¹cym w tym roku
jubileuszem, w sali im. Ojca Kordeckiego
zorganizowano wystawê prezentuj¹c¹
dotychczasow¹ historiê pielgrzymowania na
Jasn¹ Górê œrodowiska wodoci¹gowego
w Polsce.

Pierwszy dzieñ pielgrzymki poœwiêcony
by³ prezentacji przemyskich wodoci¹gów.
Odbywa³o siê to w sali im. Ojca Kordec-
kiego, gdzie spotkali siê przedstawiciele
uczestnicz¹cych w pielgrzymce przed-
siêbiorstw wodoci¹gowych z ca³ej Polski.
W czêœci oficjalnej g³os zabierali miêdzy
innymi, prezydent i v-ce prezydent miasta
Przemyœla i Czêstochowy, prezesi Wodoci¹-

dokoñczenie na stronie 13
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Tomasz Czapliñski

Kana³y Krakowa
Osady kanalizacyjne

Kraków jako du¿y oœrodek handlu
tranzytowego na skrzy¿owaniu szlaków
handlowych z po³udnia i wschodu istnia³ ju¿
w IX wieku. Opisany zosta³ przez wêdru-
j¹cych kupców arabskich z wielk¹ zreszt¹
atencj¹. jako malownicza osada po³o¿ona
wokó³ wzgórza wawelskiego góruj¹cego nad
rozlewiskiem rzeki Wis³y i jej dop³ywów
Pr¹dnika, Rudawy i Wilgi oraz podgrodzia
Oko³u ( teraŸniejsza okolica ulic Kanoniczej,

Grodzkiej, Poselskiej).
Po spaleniu du¿ej czêœci
miasta w czasie najazdu
tatarskiego w 1241 r
Boles³aw Wstydliwy

wyda³ w 1257 przywilej lokacyjny dla
Krakowa oparty na prawie magdeburskim.
Od tej chwili mo¿na datowaæ równie¿
pocz¹tki, najpierw nieœmia³e, póŸniej
budowanej z coraz wiêksz¹ fantazj¹,
kanalizacji miejskiej.

Pocz¹tkowo nieczystoœci zaczêto
gromadziæ w do³ach zasypywanych lub
wybieralnych, które umieszczane by³y na
ty³ach domów. PóŸniej w XV wieku
wykorzystywano rowy otwarte u³o¿one
wzd³u¿ ulic lub na zapleczu domów, którymi
zanieczyszczenia p³ynne oraz nadmiar wody
deszczowej odprowadzany by³ do fosy
miejskiej lub do lokalnych cieków.

Rowy i do³y na zapleczu domów by³y
pocz¹tkowo odkryte. Do tej pory nie
wiadomo czy mia³y powi¹zanie z brukami
sieni i ulic, które np. w Lublinie zachowa³y
siê w postaci œcieku przechodz¹cego
œrodkiem. Trudno te¿ okreœliæ w sposób
jednoznaczny czy rozbudowane ci¹gi

kana³ów mia³y charakter obronnych przejœæ
miêdzy poszczególnymi fragmentami
murów. Zburzenie fortyfikacji krakowskich
z pocz¹tkiem XIX wieku utrudnia rozezna-
nie, niemniej charakterystyczne jest istnienie,
bêd¹cych obecnie w stanie ruiny, kana³ów
³¹cz¹cych okolice Bramy Floriañskiej
z blokami zachodniej zabudowy dawnego
Krakowa.

Rowy otwarte, gdy okaza³o siê, ¿e s¹
przyczyn¹ epidemii, zaczêto zamykaæ.
Nast¹pi³o to przypuszczalnie w XV i XVI
wieku. Na przestrzeni XIX nast¹pi³a znaczna
rozbudowa systemu kanalizacyjnego. Poza
wodami opadowymi kana³ami odprowadza-
no równie¿ œcieki sanitarne z zespo³ów
budynków mieszkalnych, które poprzecina-
ne siatk¹ ulic tworzy³y bloki zabudowy. St¹d
te¿ wywodzi siê ich nazwa - kana³y blokowe.
Budowane by³y p³ytko, ich przekrój poprze-
czny by³ podobny - p³askie dno, pionowe
œciany, beczkowate sklepienie, szerokoœæ od
65cm do 2m a wysokoœæ od 1 do 1,9m.

Szacuje siê, ¿e zbudowano oko³o 11 km
tego typu kana³ów. W zak³adaniu kanalizacji
brak by³o jednak systematycznoœci, nie-
jednokrotnie budowano j¹ w celu zaspoko-
jenia doraŸnych potrzeb.

Obecnie kana³y te czêœciowo zosta³y
zlikwidowane, stanowi³y one bowiem zagro-
¿enie dla zabytkowej zabudowy Starego
Miasta.

Nowoczesny system kanalizacyjny, który
w swoim pocz¹tkowym zarysie istnieje do
obecnych czasów, datuje siê na prze³om XIX
i XX wieku. Sk³ada siê z dwóch izolowanych
systemów - Krakowa z oko³o 500 000

Od chwili, gdy Boles³aw Wstydliwy wyda³

w 1257 przywilej lokacyjny dla Krakowa,

mo¿na datowaæ równie¿ pocz¹tki

kanalizacji miejskiej
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mieszkañców i Nowej Huty z oko³o 250 000
mieszkañców. Przedzielony jest rzek¹ Wis³¹
na dwa podsystemy:
• System Lewobrze¿ny Wis³y (SLW)

z kolektorem lewobrze¿nym Wis³y
• System Prawobrze¿ny Wis³y (SPW)

z kolektorem prawobrze¿nym Wis³y.

£¹cz¹ siê one ze sob¹ syfonem pod dnem
Wis³y w okolicy stopnia wodnego D¹bie i od
dolnej g³owicy syfonu kolektorem
P³aszowskim œcieki odprowadzane s¹ do

Oczyszczalni w P³a-
szowie. Pracuj¹ one
jako grawitacyjne,
a odbiornikami s¹
g³ówne kolektory
usytuowane wzd³u¿
cieków.

W okresie niekiedy nawet ponad 100-
letniej eksploatacji systemu kanalizacyjnego
zmienia³y siê warunki eksploatacyjne,
wzrasta³a iloœæ œcieków, zmniejsza³a siê
noœnoœæ konstrukcji kana³ów w wyniku
pogarszania siê stanu technicznego, oraz
pojawiania siê coraz wiêkszego obci¹¿enia
dynamicznego od taboru samochodowego.
Nastêpowa³o wiêc sukcesywne niszczenie
konstrukcji ruroci¹gów, zmienia³y siê,
g³ównie z powodu odk³adania siê osadów,
przy Ÿle u³o¿onych kana³ach, warunki
przep³ywu, powstawa³y potencjalne warunki
do tworzenia siê siarkowodoru i korozji
siarczanowej.

Wa¿nym wiêc problemem jest
okreœlenie minimalnych spadków dna
kana³u poniewa¿ prawid³owe ich przyjêcie
zabezpiecza kana³ przed gromadzeniem
osadów, których nadmiar wp³ywa
negatywnie na prawid³owe hydraulicznie
odprowadzanie œcieków. Œwie¿e osady
powstaj¹ce ze œcieków bytowo-gospo-
darczych mog¹ byæ usuniête niewielkimi
si³ami poniewa¿ naprê¿enia œcinaj¹ce na
granicy osad-œcieki wynosi ok 1,8 N/m2.
Jednak po okresie wieloletniej eksploatacji
i odk³adania siê osadu potrzebne s¹
naprê¿enia 800-100N/m2. Dla porównania
w kana³ach ogólnosp³awnych, u³o¿onych
w stosunkowo du¿ych spadkach, w czasie
pogody deszczowej naprê¿enia œcinaj¹ce
nie przekraczaj¹ 20 N/m2.

Tak wiêc, je¿eli spadek kana³u
sanitarnego nie zapewnia okresowego
usuwania osadów w czasie maksymalnego
godzinowego przep³ywu, a w kanalizacji
ogólnosp³awnej w czasie deszczu
o niewielkim natê¿eniu i krótkim czasie
trwania opadu, to okazuje siê, ¿e jedynie
specjalistyczne metody bêd¹ w stanie
przywróciæ wymagan¹ hydraulicznie
przepustowoœæ kana³ów.

Bezpoœredni pomiar naprê¿eñ
niszcz¹cych osady w kanale w warunkach
rzeczywistych jest w prawdzie mo¿liwy
jednak s¹ to pomiary trudne i ze wzglêdów
technicznych zawodne. Dlatego te¿, na
podstawie badañ laboratoryjnych osadów
okreœlono bardzo przydatn¹ w praktyce
zale¿noœæ miêdzy wielkoœci¹ granicznego
naprê¿enia œcinaj¹cego osadu od wartoœci
jego uwodnienia.

Dla uwodnienia m, wyra¿onego
w procentach graniczne naprê¿enie œcinaj¹ce
τ [N/m2] zale¿noœæ ta:

τ = exp18.386 m-3.1682

okreœla przy jakiej wielkoœci ³atwo
mierzalnego parametru jakim jest
uwodnienie, nastêpuje erozja osadu.

Gromadz¹ce siê w kana³ach ogólno-
sp³awnych osady stanowi¹ ponadto

Je¿eli spadek kana³u sanitarnego nie zapewnia

okresowego usuwania osadów w czasie

maksymalnego godzinowego przep³ywu, to

okazuje siê, ¿e jedynie specjalistyczne metody

bêd¹ w stanie przywróciæ wymagan¹

hydraulicznie przepustowoœæ kana³ów
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Warto w tym miejscu przypomnieæ -
zw³aszcza m³odszym pracownikom naszego
przedsiêbiorstwa - i¿ pocz¹tki naszego
duszpasterstwa w Krakowie siêgaj¹ roku
1994, kiedy to obecny biskup ks. Kazimierz
Nycz mianowa³ duszpasterzem MPWiK S.A.
ks. infu³ata Jerzego Bry³ê.

Drugi dzieñ pielgrzymki, to uroczystoœci
centralne, a wiêc spotkanie pod Archikatedr¹
Czêstochowsk¹, sk¹d nast¹pi³ wymarsz
wszystkich pocztów sztandarowych i orkie-
stry z Medyki wraz z przedstawicielami
wodoci¹gów niemal z ca³ej Polski. W tym

roku przyby³o ich oko³o 70. Ulicami
Czêstochowy pochód dotar³ na Jasn¹ Górê,
gdzie przy pomniku ks. kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego nast¹pi³o powitanie
pielgrzymów przez ks. biskupa i innych
dostojnych goœci.

O godz. 11 w Bazylice Jasnogórskiej
odprawiona zosta³a uroczysta msza œw., po
której w Kaplicy Cudownego Obrazu
dokonano Aktu Zawierzenia spo³ecznoœci
zawodowej Matce Boskiej Czêstochowskiej.
Z ramienia MPWiK S.A. w Krakowie
w tegorocznej pielgrzymce udzia³ wziêli
przedstawiciele Zarz¹du: Prezes Zarz¹du -
Ryszard Langer, Cz³onek Zarz¹du - El¿bieta
Kucharuk, a tak¿e dyrektorzy - Halina
Durych i Jan Suchora.

Nadmieniæ nale¿y, ¿e w czasie uro-
czystoœci og³oszona zosta³a oficjalnie zmiana
na stanowisku Krajowego Duszpasterza,
wynikaj¹ca z zakoñczenia 10-letniej kadencji
- na miejsce dotychczasowego duszpasterza
ks. Eugeniusza Breitkopfta powo³any zosta³
ks. Krzysztof Krz¹ka³a.

Po zakoñczeniu mszy œw. i z³o¿onych
podziêkowaniach, nast¹pi³o oficjalne
przekazanie organizacji pielgrzymki na rok
2006 za³odze Wodoci¹gu w Bia³ymstoku.

Ju¿ dziœ wiêc mo¿emy czuæ siê
zaproszeni do udzia³u w przysz³orocznej
pielgrzymce na Jasn¹ Górê.                             

zagro¿enie dla cieków powierzchniowych
obci¹¿anych zrzutami zanieczyszczeñ
z przelewów burzowych. Obecnie stosowana
w Polsce metoda projektowania tych
przelewów z uwagi na wspó³czynniki
rozcieñczenia nie mo¿e byæ stosowana do
okreœlenia zagro¿enia odbiornika ³adunkami
zanieczyszczeñ, które zazwyczaj zaledwie
w oko³o 20% pochodz¹ z rozcieñczonych
œcieków, a w 80% ze sp³ywów powierz-
chniowych i z wyp³ukanych osadów

œciekowych. Ocenia siê, ¿e w krajach
rozwiniêtych z przelewów burzowych
trafiaj¹ do rzek wiêksze ³adunki zanieczysz-
czeñ ni¿ z oczyszczalni œcieków. Przeprowa-
dzone badania pozwalaj¹ stwierdziæ ¿e
w porze deszczowej zawiesina zwiêksza siê
ok. 25 krotnie, BZT

5
, CHZT oko³o piêcio-

krotnie, a ³adunek bakterii streptococcus
prawie 42-krotnie. W nastêpnym numerze
przedstawiê dalsze informacje na temat
„Kana³ów Krakowa”.                                  

„XV raz na Jasnej Górze” cd. ze strony 10
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W Firmie podpisywane jest ok. 200
umów rocznie. Zdajemy sobie sprawê,
¿e bez wsparcia komputerowego nie jest
mo¿liwe œledzenie realizacji ka¿dej
umowy.

Powsta³ pomys³, aby za³o¿yæ bazê
umów w ramach systemu Finansowo
Ksiêgowego. Jednoczeœnie daliœmy

mo¿liwoœæ, podczas
rejestrowania faktury,
dodania numeru
umowy, której ona
dotyczy. Teraz ca³a
praca zostaje przerzu-

cona na komputer. Sumuje on kwoty
z poszczególnych faktur zwi¹zanych
z umow¹ i porównuje z kwot¹, na któr¹
umowa zosta³a zawarta. W przypadku
przekroczenia sygnalizowane jest
ostrze¿enie. Faktura wymaga wyjaœnienia.

Ten temat jest ca³kiem œwie¿y. Baza
umów jest ju¿ uzupe³niona, teraz pora na
rejestracjê faktur.

Jednak powodzenie tego projektu zale¿y
od rzetelnoœci osób opisuj¹cych faktury
w dzia³ach. To oni musz¹ pamiêtaæ o podaniu
numeru umowy, której ta faktura dotyczy.

Dostêp do map cyfrowych - taniej

W ramach dalszego rozwoju GIS-u -
mapy cyfrowej sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej, wdro¿yliœmy system JARC.

Jest to bardzo wydajne
narzêdzie, szczególnie
przydatne do szybkiej
generacja map.

W chwili obecnej wystarczy jedynie
dysponowaæ przegl¹dark¹ internetow¹, aby
na dowolnym komputerze :
• ogl¹daæ mapy GIS-u
• wyszukiwaæ lokalizacje wg adresów i ulic
• tworzyæ w³asne zapytania wyszukuj¹ce

na podstawie parametrów opisowych
obiektów lub ich po³o¿enia w przestrzeni
oraz otrzymywaæ wizualizacjê wyników

wyszukiwania na mapie
• edytowaæ dane opisowe obiektów

• mieæ dostêp do danych z innych baz

(np. dane o zabudowie wodomierzy

z bazy Dzia³u Sprzeda¿y)

• generowaæ wydruki map

• otrzymane zestawienia i wydruki

eksportowaæ do Excel-a czy Word-a

Dziêki wdro¿eniu systemu JARC

zwiêkszy³a siê szybkoœæ dostêpu do danych

GIS-u.

Przede wszystkim zaœ  powsta³a

mo¿liwoœæ edycji danych opisowych

obiektów sieci bez koniecznoœci

instalowania kosztownego oprogramowania

MapTool.

Jednoczeœnie  prowadzimy szkolenie

u¿ytkowników nowej aplikacji. Przeszkolo-

nych zosta³o ok. 50 osób.

Cieszy nas stale rosn¹ca liczba osób

korzystaj¹cych z map cyfrowych.

Celem, do którego d¹¿ymy jest uczynie-

nie z GIS-u centralnej bazy informacji o sieci

wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. Aby jednak

tak mog³o siê staæ niezbêdne jest przyspie-

szenie procesu weryfikacji i uzupe³nienia

danych archiwalnych.

Pisz¹c ten artyku³ ograniczy³am siê tylko

do zasygnalizowania kilku realizowanych

przez Dzia³ Informatyki tematów

dotycz¹cych programów przez Pañstwo

u¿ytkowanych.

W cieniu pozosta³a ca³a sfera dzia³añ

ulepszaj¹cych œrodowisko informatyczne,

w którym na co dzieñ pracujemy - sprawy

bezpieczeñstwa danych, archiwizacji,

szybkoœci transmisji, uaktualnieñ opro-

gramowania i wydajnoœci serwerów.

Koñcz¹c, korzystam z nadarzaj¹cej siê

okazji i pragnê ¿yczyæ Pañstwu w Nowym

Roku wszelkiej pomyœlnoœci i wielu

powodów do zadowolenia z prac

prowadzonych wspólnie z Dzia³em

Informatyki .                                               

Powodzenie projektu œledzenia realizacji

umów przetargowych zale¿y od rzetelnoœci

osób opisuj¹cych faktury w dzia³ach. To oni

musz¹ pamiêtaæ o podaniu numeru umowy,

której ta faktura dotyczy.

Celem, do którego d¹¿ymy jest uczynienie

z GIS-u centralnej bazy informacji o sieci

wodoci¹gowej i kanalizacyjnej

„Informatyka...” cd. ze strony 3
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spotkania operacyjnego jako podstawowego
filaru podtrzymuj¹cego ca³y System Zarz¹-
dzania Jakoœci¹. Tego rodzaju spotkania
w jednostkach organizacyjnych s¹ miejscem
powstawania nowych pomys³ów, uspraw-
nieñ, dzia³añ doskonal¹cych i wyznaczania
kierunków, w których powinny zmierzaæ
nasze dzia³ania pro-jakoœciowe rozumiane
w szerokim tego s³owa znaczeniu. Wszyscy
dobrze wiemy, ¿e nie ma takiej sytuacji, aby
mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e procesy
przebiegaj¹ idealnie, ¿e ju¿ nic nie ma do
poprawy, usprawnienia i nie ma obszaru do
doskonalenia. W tym miejscu nale¿y
wymieniæ te jednostki organizacyjne, które
rzetelnie podchodz¹ do zagadnienia spotkañ
operacyjnych i terminowo przekazuj¹
poruszane tam tematy - s¹ to:
• Centralne Laboratorium,
• Dzia³ Informatyki,
• Zak³ad Wodomierzy,
• ZUW Raba,
• Dzia³ Dokumentacji i Odbiorów,
• Dzia³ Techniczny,
• G³ówny Technolog.

 Z przykroœci¹ nale¿y wspomnieæ, ¿e s¹
te¿ jednostki organizacyjne, którym nale¿y
systematycznie przypominaæ o sporz¹dzeniu
tego dokumentu i terminowym przekazaniu.
Mam nadziejê, ¿e po prawie dwóch latach
wdro¿enia systemu nie bêdzie dalszej
potrzeby systematycznego przypominania
tego zagadnienia.

Ad 11. Przegl¹d umo¿liwi³ dokonanie
oceny wdro¿onego Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹ wg normy ISO 9001:2000 i potwier-
dzi³, ¿e System Zarz¹dzania Jakoœci¹ jest
wdro¿ony, utrzymywany i doskonalony.

W trakcie przegl¹du sformu³owano
nastêpuj¹ce wnioski do wdro¿enia
i zastosowania w najbli¿szym czasie:
• Dopilnowanie, aby w aktach notarialnych

dotycz¹cych s³u¿ebnoœci na rzecz
MPWiK SA przy realizacji nowych zadañ
sieciowych nie wystêpowa³y b³êdne
zapisy.

• Sporz¹dzenie dla potrzeb ISO wykazu
urz¹dzeñ istotnych dla prowadzonych
procesów w Oczyszczalni Œcieków
P³aszów, Kujawy i Zak³adzie Sieci
Kana³owej.

• Wprowadzenie do protoko³ów odbioru
zapisu ustalaj¹cego jednostki mog¹ce
przeprowadzaæ badanie jakoœci wody
w ruroci¹gach nowych lub remonto-
wanych. Próbka powinna byæ pobrana
w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru i w obecnoœci wykonawcy.

• Umieœciæ zapis, ¿e wykonawca musi
wykazaæ siê badaniem jakoœci wody
(fizykochemicznym bakteriologicznym)
wykonanym po zakoñczeniu prac, a przed
w³¹czeniem do sieci.

• Powo³aæ zespó³ realizuj¹cy wy³¹czenia
wody. W sk³ad zespo³u powinien
wchodziæ pracownik Zak³adu Wodomie-
rzy i Sieci Wodoci¹gowej.

• Aktualizowaæ przynajmniej raz w miesi¹-
cu akty prawne maj¹ce zastosowanie
w naszej organizacji,

• Wyznaczenie nowych celów na rok 2006:
1. Rozbudowa sieci wg. programu

„Woda dla wszystkich” (zakres jest
w uzgodnieniu),

2. Utrzymanie wskaŸnika odnawialnoœci
sieci wodoci¹gowej na okreœlonym
poziomie,

3. Utrzymanie nie przekroczonych
wskaŸników jakoœci wody pitnej
w sieci na poziomie 95,50%,

4. Utrzymanie wskaŸnika obs³ugi rekla-
macji w czasie 10 dni na poziomie
90%,

5. Uzyskanie Akredytacji dla Central-
nego Laboratorium.

Wnioski trzeba zakoñczyæ uwag¹, ¿e
w dalszym ci¹gu widaæ w wielu z nas nawyk
pracy w okreœlonych granicach „od do” i nic
poza. Takie podejœcie utrudnia pracê
w zespole. Widaæ to dok³adnie przy rozwi¹-
zywaniu tematów które przebiegaj¹ przez
kilka jednostek organizacyjnych. Wyra¿a siê
to „odpychaniem” tematu i nieuzasadnionym
wyd³u¿eniem terminu zakoñczenia sprawy.
Mam nadziejê ¿e takie podejœcie bêdzie
wyraŸnie odchodzi³o w przesz³oœæ.                 

„Roczny przegl¹d SZJ” cd. ze strony 6



woda i my16 grudzieñ 2005

Wydawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, tel. (0 12) 42-42-300

Prezes Zarz¹du: Ryszard Langer
Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem Romualda Siuty, w sk³adzie: Tadeusz Bochnia,

Pawe³ Dohnalik, Marek Grotkowski, Jerzy Sobczak, Piotr Ziêtara, Anna ¯urek
Fotografie: Romuald Siuta, archiwum MPWiK S.A.

Opracowanie graficzne: Romuald Siuta, Pracownia Grafiki Komputerowej INNET
Skanowanie i ³amanie: Pracownia Grafiki Komputerowej INNET (www.innet.com.pl)

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 20 stycznia 2006 r. Wœród wszystkich uczestników zabawy,

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

Tak poszukiwana wygl¹da³a
w wieku 7 lat,

tak w szkole œredniej, a jak wygl¹da dzisiaj?

?

Osob¹, której poszukiwaliœmy w numerze
35 naszego czasopisma by³ pan

dr Pawe³ Dohnalik, pe³ni¹cy obecnie
funkcjê Kierownika Zespo³u

Diagnostycznego. 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: nagroda g³ówna
(zegarek) otrzymuje pani Dorota Mikoœ,
nagrody dodatkowe (zestaw upominków)
otrzymuj¹: pani Jolanta Jastrzêbska
oraz pani Banach.

Gratulujemy szczêœliwcom!

KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS

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.

KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS

ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU

ZNAMY SIÊ TYLKO Z WIDZENIA?

ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU



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 2005

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 2005 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.
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