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Pawe³ Dohnalik

Swiatowy Kongres Wody w  Berlinie
Sprawnosc zarzadzania woda - urzeczywistnienie

W dniach od 15 do 18 paŸdziernika
2001 r. odby³ siê w Berlinie II-gi Œwiatowy
Kongres Wody IWA.

IWA (International Water Association) to
nowe Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Wody
z siedzib¹ w Londynie, powsta³e z po³¹czenia
dwóch organizacji: IWSA - International Wa-
ter Supply Association oraz IAWQ - Interna-
tional Association for Water Quality.

Ca³oœæ obrad kongresowych oraz imprez
towarzysz¹cych odbywa³a siê w Miêdzynaro-
dowym Centrum Kongresowym (ICC) oraz
w przylegaj¹cych do tego Centrum Pawilonach
Targowych (Messe gelände). Tereny Targowe
swoj¹ tradycj¹ siêgaj¹ do wystaw radiowych,
które odbywa³y siê pod uruchomion¹ w 1926
roku wie¿¹ stacji radiowej (Funkturm) zwan¹
„ma³¹ siostr¹” paryskiej wie¿y Eiffla.

Samo CENTRUM to 320-metrowej
d³ugoœci i 80-metrowej szerokoœci budowla
z aluminium, w której organizuje siê kongre-
sy, koncerty i bale. W tej trzykondygnacyjnej
budowli mieszcz¹ siê wielkie sale widowis-
kowe, sale konferencyjne, i kameralne salki
do szkoleñ, rozmów i negocjacji, bufety,
kawiarnie, restauracje, wielkie hole wy³o¿one
dywanowymi wyk³adzinami, oœwietlone dys-

kretnym œwiat³em, a wszystko wyposa¿one
w dziesi¹tki ruchomych schodów.

W tym budynku przez cztery dni
obradowa³o w godzinach od 900 do 1730 ponad
2 tysi¹ce oficjalnie zarejestrowanych uczest-
ników z prawie 90 krajów œwiata, przy czym
w ogóle nie odczuwa³o siê nat³oku goœci.

Uroczystego otwarcia Kongresu dokona³
Prezydent Republiki Federalnej Niemiec
dr Johannes Rau.

Kongres odbywa³ siê pod has³em prze-
wodnim: „Sprawnoœæ zarz¹dzania wod¹ –
urzeczywistnienie”.

Problematyka obrad Kongresu sformu³o-
wana by³a w postaci 8 równolegle prowa-
dzonych œcie¿ek tematycznych:
1. Zintegrowane zarz¹dzanie zasobami

wodnymi
2. Zarz¹dzanie us³ugami wodnymi

i sprawnoœci¹
3. Systemy dystrybucji wody i odprowa-

dzania œcieków
4. Dezynfekcja (odka¿anie) wody i œcieków
5. Uzdatnianie wody dla celów pitnych   -

stan obecny i technologie przysz³oœci
6. Oczyszczanie œcieków - stan obecny

i technologie przysz³oœci
7. Zarz¹dzanie osadami
8. Standardy i monitoring zdrowia

Ta podstawowa tematyka zosta³a przed-
stawiona na 45 sesjach trwaj¹cych z regu³y  po
3,5 godz., podczas których wyg³oszono ogó³em
300 referatów. Prawie wszystkie referaty by³y
prezentowane z notebook’ów wyk³adowców
przy pomocy programu PowerPoint.

Natomiast wszyscy s³uchacze we
wszystkich salach mogli korzystaæ z symul-
tanicznego t³umaczenia na jeden z dwu
jêzyków Kongresu: angielski lub niemiecki,
przy pomocy osobistych s³uchawek.

Obradom towarzyszy³a obszerna wystawa
posterowa prezentuj¹ca dokonania kilkuset

Uczestnicy Kongresu; od lewej: Jan Lemañski - PZITS Poznañ, Henryk Bulka -

Politechnika Poznañska, Pawe³ Dohnalik - MPWiK W Krakowie S.A.

dokoñczenie na stronie 3
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Jacek Polewka

Dni Ziemi 2001 w Krakowie
Czyste miasto – Twoje marzenie

podejmuje wysi³ki, aby œrodowisko, w którym
¿yjemy by³o przyjazne dla cz³owieka.

W roku 1999 na mocy ustawy o ochronie
i kszta³towaniu œrodowiska zosta³ powo³any
Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Jako g³ówne cele stawia on sobie: likwidacjê
kot³owni opalanych paliwem sta³ym, dofinan-
sowanie budowy oczyszczalni œcieków „Ku-
jawy”, 4 lokalnych oczyszczalni œcieków, re-
nowacje rowów melioracyjnych, budowê
120 km kanalizacji sanitarnej, sponsoring „Dni
Zie-mi”, „Sprz¹tania Œwiata”, budowê parków
miejskich, monitoring wód powierzchniowych,
pracê na rzecz ochrony Krakowa przed po-
wodzi¹, a tak¿e wiele innych dzia³añ popra-
wiaj¹cych warunki naszego ¿ycia. Dochodami
PFOŒiGW s¹ wp³ywy z tytu³u op³at za
sk³adowanie odpadów i kar zwi¹zanych z
niew³aœciwym ich sk³adowaniem oraz
pozosta³e op³aty za gospodarcze korzystanie
ze œrodowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Wystawê Ekologiczn¹ na placu Wolnica po-
przedzi³y przygotowania stoiska MPWiK S.A.,

W dniach od 18 do 21 kwietnia 2001
w Krakowie obchodzono Dni Ziemi pod
has³em „Czyste miasto – Twoje marzenie”.
Patronat honorowy sprawowa³: Prezydent
Miasta Krakowa, Wojewoda Ma³opolski,
Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego
oraz Konsul Generalny USA w Krakowie.
Organizatorem imprezy by³a Fundacja „Part-
nerstwo dla  Œrodowiska”.

Tak jak w zesz³ym roku, tak te¿ w tym roku
MPWiK S.A. zosta³o zaproszone do wziêcia
udzia³u w Wystawie Ekologicznej na Placu
Wolnica. Z II Krakowskiej Wystawy Ekolo-
gicznej mo¿na by³o siê dowiedzieæ, co dla œro-
dowiska robi¹: miasto Kraków, organizacje po-
zarz¹dowe, fundusze ekologiczne, firmy komu-
nalne, stra¿ po¿arna, firmy prywatne, szko³y.

Pocz¹tek obchodów „Dni Ziemi” wy-
wodzi siê ze Stanów Zjednoczonych. Tam po
raz pierwszy w 1970 roku ludzie wyrazili
troskê o stan naszego globu. Poprzez mani-
festacje  Amerykanie pokazali determinacjê
w walce o stan naszej planety. Od tamtej pory
rz¹d Stanów Zjednoczonych Ameryki zacz¹³
przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do spraw
zwi¹zanych z ekologi¹ i œrodowiskiem natu-
ralnym. W roku 1990 idea ta zaczê³a siê
przenosiæ na pañstwa europejskie. Dotar³a
tak¿e do nas. Wiele przedsiêbiorstw i instytucji

Obchody Dni Ziemi na pl. Wolnica
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Strefê ³¹cz¹c¹ dawny Berlin wschodni
z zachodnim poznaæ po liczbie pracuj¹cych
od rana do wieczora dŸwigów budowlanych.

A teraz to co najwa¿niejsze:
• dla mnie osobiœcie - ¿e w zakresie strat

wody raporty z 22 krajów oraz raport
miêdzynarodowy nie zaskoczy³y mnie
niczym nadzwyczajnym,

• dla Przedsiêbiorstwa - przywioz³em Con-
gress CD-ROM na którym w 250 MB
pojemnoœci znajduj¹ siê:
- oko³o 300 referatów g³ównych.
- oko³o 80 raportów narodowych

z ró¿nych dziedzin,
- kilkaset interesuj¹cych, szczegó³o-

wych posterów,
a wszystko to atrakcyjne, kolorowe
i oczywiœcie w jêzyku angielskim.
W najbli¿szym czasie postaram siê roz-

powszechniæ na u¿ytek wszystkich
Zak³adów i Dzia³ów dok³adniejszy skoro-
widz tematyczny w jêzyku polskim (mo¿e
nie do koñca poprawnie przet³umaczony), a
ka¿demu zainteresowanemu mo¿emy
przegraæ wybrane referaty lub po prostu ca³¹
zawartoœæ p³yty.

które mia³o siê znajdowaæ w namiocie wysta-
wowym. W wannie na tle ¿ó³tym i niebieskim
k¹pa³ siê „ludek”, który czyta³ gazetê o 100-
leciu naszej firmy. Zza gazety by³o mu widaæ
tylko nogi. Po lewej stronie znajdowa³a siê in-
stalacja z przezroczystego plastiku, w której

napowietrzano wodê, co dawa³o efekt unosz¹-
cych siê do góry b¹belków. Odprowadzenia
boczne wody odchodzi³y do dwóch zaworów
odcinaj¹cych. Jeden „zapewnia³ ¿ycie” rybce
p³ywaj¹cej w akwarium, a drugi symbolicznie
stwarza³ mo¿liwoœæ ugaszenia pragnienia wod¹

„Œwiatowy Kongres...” cd. ze strony 1

dr Robert Wierzbicki

oœrodków naukowych, wdro¿eniowych i labo-
ratoriów ca³ego œwiata. Ponadto odbywa³y siê
prezentacje producentów oraz targi wodoci¹-
gowo-kanalizacyjne na terenie targowym.

Obs³uga Kongresu by³a bardzo troskliwa,
uczynna i kompetentna. By³a to ca³a rzesza
nienagannie ubranej m³odzie¿y niemieckiej,
w³adaj¹cej jêzykiem angielskim.

Moje uczestnictwo w Kongresie wynika³o
z racji tego, ¿e by³em autorem raportu naro-
dowego na temat strat wody w sie-

ciach wodoci¹gowych. Koszty uczest-
nictwa oraz hotelu zosta³y zap³acone
przez Niemieckie Stowarzyszenie

Gospodarki Wodnej, In¿ynierii Œcieków i Od-
padów, na mocy porozumienia z Zarz¹dem
G³ównym PZITS.

Wra¿enia z pobytu w Berlinie bardzo
pozytywne, zw³aszcza w porównaniu do
wspomnieñ z mojego poprzedniego pobytu
w roku 1974 tylko w jego czêœci wschodniej.

Miasto otwarte na turystów, komunikac-
ja wspania³a, obs³uga wszêdzie dok³adna
i uprzejma, m³odzie¿ ró¿nokolorowa, weso³a
pos³uguj¹ca siê ró¿nymi jêzykami.

poprzez nabranie wody do szklanki. Na naszym
stoisku mo¿na by³o przeprowadziæ analizê
wody, uzyskaæ informacje na temat jakoœci wody,
jak równie¿ o samej firmie. Czêstowaliœmy od-
wiedzaj¹cych wystawê cukierkami, a dzie-
ciom rozdawaliœmy baloniki. Zorganizowaliœ-
my równie¿ konkurs dla dzieci wymagaj¹cy
udzielenia trzech odpowiedzi  na temat wodo-
ci¹gu krakowskiego. Karteczki z odpowie-
dziami dzieci wrzuca³y do specjalnej urny. Za
prawid³owe – wylosowane z tej urny – odpo-
wiedzi rozdawaliœmy atrakcyjne nagrody.

Na naszym stoisku dr Robert Wierzbicki
podpisywa³ swoje dzie³o o historii wodoci¹-
gów. Autor wzbudza³ ogromne zainteresow-
anie wœród doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. Na
wystawie znajdowa³y siê specjalistyczne
samochody z naszej firmy: do telewizyjnej
inspekcji kanalizacji oraz sieci wodoci¹gowej.
Na placu znajdowa³ siê te¿ samochód do ciœ-
nieniowego czyszczenia kanalizacji. Praco-
wnicy MPWiK S.A. udzielali wyczerpuj¹cej
informacji na temat funkcjonowania sprzêtu.
Uwa¿am, ¿e II Krakowska Wystawa Ekolo-
giczna by³a bardzo udan¹ imprez¹ towarzy-
sz¹c¹ obchodom 100-lecia naszego Przedsiê-
biorstwa.

Na 45 sesjach wyg³oszono

ogó³em 300 referatów
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Tadeusz Bochnia

Zarzadzanie jakoscia w firmach
wodociagowych wedlug norm ISO
System maksymalnie prosty i pozbawiony nadmiaru biurokracji

Ju¿ od d³u¿szego czasu mówi siê i s³yszy
o ISO coraz wiêcej. Dzieje siê tak za spraw¹
ró¿nych publikacji, reklam, firm chwal¹cych
siê posiadaniem certyfikatu ISO, oraz w kon-
tekœcie coraz bardziej popularnej koncepcji
Zarz¹dzania przez Jakoœæ (TQM – Total
Quality Management).

Co to jest ta „norma ISO”?

Czêsto s³yszymy „normy ISO”,
„wdra¿amy ISO” itp. Jest to oczywiœcie
bardzo du¿y skrót myœlowy. ISO jest skrótem
nazwy Miêdzynarodowej Organizacji Nor-
malizacyjnej (International Standardization
Organization) zrzeszaj¹cej ponad setkê
pañstw (tak¿e Polskê). Z wielu wydanych
przez tê organizacjê norm pewna grupa obej-
muje problematykê jakoœciow¹. Seria ISO

9000 jest zbiorem norm
dotycz¹cych zarz¹dzania
i zapewnienia jakoœci
wprowadzonych po raz pier-

wszy w 1987 roku. Normy ISO serii 9000
ciesz¹ siê nie s³abn¹c¹ popularnoœci¹ wœród
przedsiêbiorstw ró¿nych bran¿ na ca³ym
œwiecie. Normy te s¹ poddawane ci¹g³ym ak-
tualizacjom i nowelizacjom w miarê potrzeb.
Rodzina norm ISO 9000:1994 sk³ada siê
z 17 ró¿nych norm, z których tylko czêœæ
wprowadzano do stosowania w Polsce przez
Polski Komitet Normalizacyjny w roku 1996
(PN-ISO 9000:1996).

Norma mówi o wymaganiach, jakie ma
spe³niæ system zarz¹dzania jakoœci¹ w fir-
mie, a nie odnosi siê do wyrobu. To bardzo
istotna ró¿nica. Dobry wyrób (produkt,
us³uga) mo¿e byæ wynikiem przypadku (to
ma³o prawdopodobne ale mo¿liwe), jednak
w³aœciwy system jakoœci wyklucza przy-
padek. Oznacza to bowiem, ¿e wszelkie

wyroby firmy s¹ projektowane i produko-
wane w sposób œwiadomy, a wiêc dok³adnie
zgodny z tym co chcieliœmy uzyskaæ.

Do roku 2000 najpopularniejszymi sys-
temami jakoœci wdra¿anymi przez firmy by³y
normy z roku 1994, takie jak: ISO 9001:1994
- model zapewnienia jakoœci w projektowa-
niu, konstruowaniu, produkcji, instalowaniu
i serwisie, skrócona wersja ISO 9002:1994 -
model zapewnienia jakoœci w produkcji
i instalowaniu oraz ISO 9003:1994 - model
zapewnienia jakoœci w kontroli i badaniach
ostatecznych.

Funkcjonuj¹ równie¿ inne standardy ta-
kie jak ISO 1400 lub ISO 18000, obejmuj¹ce
ró¿norakie aspekty dzia³alnoœci firm. Miêdzy-
narodowy standard ISO 14000 - ochro-
na œrodowiska, oparty jest na podobnych
zasadach jak w przypadku standardu ISO
9000. Wdro¿enie poprzedzone jest audytem
œrodowiska oceniaj¹cym mocne i s³abe stro-
ny firmy wobec zagadnieñ œrodowiskowych.
Firmy, które zdecyduj¹ siê na certyfikacjê
zgodn¹ z wymogami normy ISO 14000, mog¹
tworzyæ zintegrowane systemy zarz¹dzania
z ju¿ istniej¹cym, jak np. z ISO 9000. Inna
norma ISO 18000 - system zarz¹dzania bez-
pieczeñstwem zmierza do ugruntowania
nowego podejœcia do zagadnieñ bezpieczeñ-
stwa. Mo¿na go zawrzeæ w stwierdzeniu:
„Jestem odpowiedzialny za moje w³asne bez-
pieczeñstwo”. Wdro¿enie poprzedzone jest
audytem wg Miêdzynarodowego Systemu Po-
miaru Bezpieczeñstwa (International Safety
Rating System - ISRS) do oceny stanu firmy,
jej mocnych i s³abych stron wobec zagadnieñ
zdrowia i bezpieczeñstwa. ISO 18000 jest
podobne do ISO 9000, przez co mo¿e byæ zin-
tegrowane z istniej¹cym systemem jakoœci.

Dobry wyrób mo¿e byæ wynikiem

przypadku, jednak w³aœciwy system

jakoœci wyklucza przypadek
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Nowe podej œcie

W dniu 15 grudnia 2000 r. wesz³y w ¿ycie
nowe normy ISO serii 9000 takie jak normy
pomocnicze ISO 9000:2000 i ISO 9004:2000
oraz ISO 9001: 2000 - Systemy Zarz¹dza-
nia Jakoœci¹ – Wymagania (Quality Manage-
ment Systems – Requirements). Dokonano isto-
tnych zmian w architekturze normy ISO
9001:94, a u ich podstaw le¿a³o dostosowanie
wymagañ do potrzeb rynkowych, z za³o¿eniem
niedokonywania rewolucyjnych zmian. Nowe
normy s¹ bardziej zrozumia³e zarówno dla
firm, które ju¿ posiadaj¹ certyfikaty jakoœci
ISO 9000, jak i dla tych, które planuj¹ ich wdro-
¿enie w przysz³oœci. ISO/CD 9001:2000 jed-
noznacznie wskazuje na nowe systemowe po-
dejœcie do zapewnienia jakoœci uwzglêdniaj¹ce
zorientowanie na procesy biznesowe, czytel-

niejsze wymagania,
zaspokajanie potrzeb
klienta i ci¹g³e dosko-
nalenie organizacji,
zarz¹dzanie szeroko
pojêtym œrodowis-

kiem oraz inne elementy systemu zarz¹dzania.
Dwie podstawowe zmiany, tzn. podejœcie pro-
cesowe oraz nowa struktura wymagañ ze
szczególnym uwzglêdnieniem ci¹g³ego dos-
konalenia procesów i oceny zadowolenia
klienta, wymusz¹ istotn¹ zmianê w budowie
i rozwoju systemów jakoœci w organizacjach.

Przez najbli¿sze 2 lata firmy bêd¹ mog³y
wdra¿aæ ISO wg nowych lub starych zasad,
natomiast do roku 2003 wszystkie firmy bêd¹
musia³y dostosowaæ swoje systemy zapew-
nienia jakoœci do wymogów nowej normy.

Wymagania dla systemu jakoœci

Posiadanie systemu zarz¹dzania jakoœci¹
(SZJ) oznacza, ¿e firma powinna opracowaæ,
wdro¿yæ a nastêpnie zarz¹dzaæ i dokonywaæ
ci¹g³ej poprawy systemu jakoœci zgodnego
z wymaganiami miêdzynarodowego standar-
du (ISO 9000). W celu wdro¿enia systemu
jakoœci, firma (organizacja) powinna: ziden-
tyfikowaæ procesy (równie¿ biznesowe)
bêd¹ce czêœci¹ systemu jakoœci; okreœliæ
kolejnoœæ i wzajemne powi¹zania procesów;
okreœliæ kryteria i metody nadzoru efektyw-
noœci dzia³añ oraz kontroli procesów.
Organizacja musi zapewniæ dostêp do infor-
macji wspieraj¹cych dzia³ania operacyjne
i nadzorowanie procesów; mierzyæ, nadzo-

rowaæ i przeprowadzaæ analizy w celu
osi¹gania wyznaczonych rezultatów, dokony-
waæ ci¹g³ej poprawy oraz zarz¹dzaæ procesa-
mi zgodnie z wymaganiami miêdzynaro-
dowego standardu.

Dokumentacja systemu jakoœci powinna
zawieraæ: procedury systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ oraz dokumenty wymagane przy
nadzorze efektywnoœci dzia³añ i kontroli pro-
cesów organizacji. Zakres dokumentacji
zale¿y od takich czynników, jak: typ
i wielkoœæ organizacji, poziomu z³o¿onoœci
procesów i kompetencji personelu. Doku-
menty i procedury mog¹ byæ opisane
w dowolnej formie i na dowolnym noœniku.

ISO w przedsiêbiorstwach
wodoci¹gowych

Posiadaczy ISO mo¿na podzieliæ na trzy
kategorie: zorientowani marketingowo -
mog¹ umieœciæ na swoich produktach i rek-
lamach logo powszechnie uznanego syste-
mu jakoœci; zobligowani - posiadanie certy-
fikatu i utrzymanie systemu ISO jest warun-
kiem wspó³pracy, narzuconym przez
g³ównego odbiorcê; pragmatycy - Ci, którzy
d¹¿¹ do tego, aby ISO zmieni³o oblicze ich
firmy.

Ci ostatni maj¹ potencjalnie najwiêksz¹
szansê na uczynienie ze swojego systemu ja-
koœci efektywnego narzêdzia. System
powinien byæ maksymalnie prosty i pozba-
wiony nadmiaru biurokracji. Najlepiej, gdy
tworz¹ go sami pracownicy (grupa
wdro¿eniowa), adaptuj¹c istniej¹ce mecha-
nizmy zarz¹dzania dokumentacj¹.

W przedsiêbiorstwach wodoci¹gowych,
ze wzglêdu na rodzaj produkcji i charakter
œwiadczonych us³ug oraz ze wzglêdu na spe-
cyficzny zwi¹zek z klientem, podejœcie prag-
matyczne wydaje siê najbardziej odpowied-
nie, choæ równie¿ uzyskanie certyfikatu ISO
mo¿e pos³u¿yæ celom marketingowym i pro-
mocji firmy.

Pierwszym przedsiêbiorstwem wodo-
ci¹gowym, które w naszym kraju uzyska³o
certyfikat jakoœci wg ISO by³o MPWiK
sp. z o.o. w Lublinie. Wodoci¹gi Lubel-
skie d¹¿¹c do usprawnienia dzia³alnoœci
firmy oraz do osi¹gniêcia i utrzymania
po¿¹danej jakoœci przy optymal-
nych kosztach, wdro¿y³y Zintegrowany
System Zarz¹dzania w oparciu o normy

Nowe normy s¹ bardziej zrozumia³e zarówno

dla firm, które ju¿ posiadaj¹ certyfikaty jakoœci

ISO 9000, jak i dla tych, które planuj¹ ich

wdro¿enie w przysz³oœci
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ISO 9001 oraz ISO 14001, uzyskuj¹c cer-
tyfikat w roku 1998. Pod koniec roku 2000
MPWiK Lublin rozpoczê³o prace
wdro¿eniowe normy PN-ISO 18001
rozszerzaj¹c zakres Zintegrowanego Sys-
temu Zarz¹dzania o sprawy zwi¹zane
z bezpieczeñstwem pracy.

W grudniu 1999r. Saur Neptun Gdañsk
S.A. otrzyma³ certyfikat zgodnoœci systemu ja-
koœci z norm¹ ISO 9002:1994 w zakresie
œwiadczenia us³ug wodoci¹gowo kanaliza-
cyjnych: uzdatniania i dystrybucji wody, od-
bioru i oczyszczania œcieków oraz obs³ugi
klienta. W czerwcu bie¿¹cego roku Saur Nep-
tun Gdañsk S.A. uzyska³ certyfikat zgodnoœci
z norm¹ ISO 14001:1998 „System zarz¹dzania
œrodowiskowego”. Nale¿y dodaæ, ¿e gdañska
firma wodoci¹gowa ju¿ pod koniec 1998 roku
uzyska³a certyfikat akredytacji Polskiego Cen-
trum Badañ i Certyfikacji dla swojego Cen-
tralnego Laboratorium zgodnie z norm¹ PN-
EN 45001.

W paŸdzierniku bie¿¹cego roku
Górnoœl¹skie Przedsiêbiorstwo Wodo-

ci¹gów sp. z o.o. w Katowicach uzyska³o
certyfikat zgodnoœci systemu jakoœci z norm¹
ISO 9002:1994 w zakresie uzdatniania
i dystrybucji wody.

Kilka innych du¿ych firmy wodoci¹go-
wych w naszym kraju (np. w Poznaniu
i we Wroc³awiu) oraz szereg mniejszych
przedsiêbiorstw (np. Wodoci¹gi Knurów),
aktualnie prowadz¹ prace przygotowawcze
do wdro¿enia jednej z wymienionych
powy¿ej norm dla systemów zarz¹dzania
jakoœci¹. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e du¿a
krakowska spó³ka komunalna MPEC S.A.
wchodz¹ca w sk³ad Krakowskiego Holdin-
gu Kapita³owego, od ponad roku posiada cer-
tyfikat zgodnoœci z norm¹ ISO 9002:1994,
a obecnie prowadzi przygotowania do uzys-
kania certyfikatu zgodnoœci z norm¹ ISO
14001, co pozwoli na utworzenie zintegro-
wanego systemu zarz¹dzania.

ISO w MPWiK Kraków S.A.

Nasze przedsiêbiorstwo charakteryzuje siê
wieloma cechami, które w znacznym stopniu
mog¹ u³atwiæ budowê i wdro¿enie systemu
zapewnienia jakoœci. Jesteœmy firm¹ o przej-
rzystej strukturze organizacyjnej, umo¿liwia-
j¹cej identyfikacjê, wyodrêbnienie i wzajemne
powi¹zanie procesów maj¹cych istotny wp³yw
na jakoœæ. W naszym przedsiêbiorstwie stoso-
wane s¹ nowoczesne metody zarz¹dzania,
a najwy¿sze kierownictwo charakteryzuje siê
du¿¹ otwartoœci¹ na nowe trendy oraz pers-
pektywicznym myœleniem maj¹cym na celu
rozwój firmy. W MPWiK Kraków S.A. istnie-
je szereg dokumentów oraz „kana³ów
przep³ywu informacji”, które bezpoœrednio, lub
po niewielkich modyfikacjach mog¹ zostaæ
w³¹czone do systemu zapewnienia jakoœci, co
mo¿e znacznie u³atwiæ jego wdra¿anie.

Oczywiœcie istnieje szereg zagadnieñ, które
bêd¹ wymaga³y weryfikacji i modernizacji np.
opracowanie systemu szkolenia wszystkich
pracowników w celu zwiêkszenia ich kwali-
fikacji zawodowych oraz zmiany mentalnoœci
- nastawienie na jakoœæ, jednak szczegó³owe
omówienie wymaganych zmian zwi¹zanych
z budow¹ Systemu Jakoœci wykracza poza
ramy niniejszego artyku³u. Jedno jest jednak
pewne – w naszej Firmie mo¿liwe jest wdro-
¿enie Systemu Jakoœci, który powinien wp³y-
n¹æ na zwiêkszenie zaufania naszych klientów
– konsumentów krakowskiej wody.

Laboratorium Saur Neptun Gdañsk S.A.

Biuro obs³ugi klienta Saur Neptun Gdañsk S.A.
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Joanna ¯ak

100-lecie wodociagow
w Krakowie

100 lat temu, 14. lutego 1901 roku uroczyœcie uruchomiono wodoci¹g dla Sto³ecznego
Miasta Krakowa. Przygotowania do tego niezwyk³ego aktu trwa³y od 1866 roku, po pod-
jêciu przez prezydenta miasta Józefa Dietla inicjatywy budowy wodociagu miejskiego.
Akceptacjê ostatecznego projektu poprzedzi³o kilkadziesi¹t ró¿nych koncepcji i projektów.
Ostatecznie Rada Miasta uchwa³¹ z dnia 8.07.1897 r. postanowi³a „przyst¹piæ jak najprêdzej
do budowy jednolitego wodoci¹gu zasilanego wod¹ gruntow¹ z obydwóch terenów
wodonoœnych” (tj. Bielan i Przegorza³). Kierownikiem biura wodoci¹gowego zosta³
Roman Ingarden – „c.k. nadin¿ynier” – koordynuj¹cy prace nad projektem i wykonaniem.

Budowa wodoci¹gu miejskiego stanowi³a zadanie priorytetowe tak¿e ze wzglêdów higien-
icznych – brak systemu wodoci¹gowego i odprowadzania œcieków zagra¿a³ wybuchem ep-
idemii. Inicjatywa stworzenia systemu wodoci¹gowego wywo³a³a zatem wielki entuzjazm
ówczesnych higienistów i sta³a siê tematem licznych artyku³ów i rozprawek.

Otwarty wówczas uroczyœcie Zak³ad Wodoci¹gowy w Bielanach sta³ siê na nastêpne
piêædziesi¹t lat fabryk¹ wody dla Krakowa. Wykorzystywano tu wody podziemne ze z³ó¿
wodonoœnych tamtejszych rejonów, ujmowane przez zespó³ 20 studzien wierconych zlokali-
zowanych na lewym brzegu Wis³y. Do transportu wody do studni zbiorczej w zak³adzie s³u¿y³

Zak³ad Wodoci¹gowy w Bielanach
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lewar, a pompy t³okowe napêdzane maszynami parowymi t³oczy³y wodê do zbiornika na
Górze Œw. Bronis³awy, sk¹d grawitacyjnie sp³ywa³a do miasta. Z up³ywem czasu jednak,
zapasy Ÿróde³ podziemnych przesta³y wystarczaæ, przystosowano wiêc zak³ad do produkcji
sztucznej wody gruntowej. Wykorzystano do tego szereg basenów infiltracyjnych, stanowi¹cych
naówczas rozwi¹zanie nowoczesne.

Msza Œwiêta w Koœciele Sióstr Norberytanek na Salwatorze Na uroczystej sesji Rady Miasta 24 maja 2001r.

Nie przypadkiem zatem na jedno z miejsc uroczystych obchodów 100-lecia Krakowskich
Wodoci¹gów wybraliœmy urokliwe neogotyckie zabudowania zak³adu bielañskiego. Wyj¹tkow¹
atmosferê tego miejsca tworzy niezwyk³e po³¹czenie bogatej historii i tradycji ze
wspó³czesnoœci¹. Odleg³e czasy wodoci¹gów przypominaj¹ tak¿e archiwalne zdjêcia na œcia-
nach oraz jubileuszowa ekspozycja prezentuj¹ca zabytkowe urz¹dzenia.

Podczas uroczystoœci wystawê wzbogaci³ medal „Kraków 2000”, jaki od Prezydenta
Andrzeja Go³asia odebra³ Prezes Ryszard Langer.

Prezes Ryszard Langer przyjmuje gratulacje od Prezydenta Andrzeja Go³asia
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Uroczyste obchody Jubileuszu Krakowskich Wodoci¹gów rozpoczê³y siê 24 maja br. uro-
czyst¹ Msz¹ Œw. w Klasztorze Sióstr Norbertanek oraz uroczyst¹ sesj¹ Rady Miasta Krakowa.

Punktem kulminacyjnym obchodów by³a wieczorna gala w Filharmonii Krakowskiej.
Zarówno niezwyk³e miejsce, jak te¿ wielu znakomitych goœci przyby³ych na uroczystoœæ,
uczyni³y ten wieczór niezwykle podnios³ym wydarzeniem.

Lajkonik w FilharmoniiZespó³ „Pod Bud¹” by³ artystyczn¹ atrakcj¹ obchodów

naszego Jubileuszu

Rozpoczêcie biesiady wodoci¹gowej

Goœæmi naszego œwiêta byli przedstawiciele instytucji i firm wspó³pracuj¹cych
z Krakowskimi Wodoci¹gami - z Polski i zagranicy, w³adze miasta i województwa, radni
miejscy, parlamentarzyœci, konsul Stanów Zjednoczonych i Austrii.

By³y podziêkowania, ciep³e s³owa, kwiaty, upominki... Punktem kulminacyjnym tego wie-
czoru by³o jednak¿e wrêczenie Krzy¿y Zas³ugi oraz odznaczeñ dla zas³u¿onych dla
Wodoci¹gów Krakowskich – wieloletnim, ciesz¹cym siê uznaniem pracownikom naszego
Przedsiêbiorstwa. Ta w³aœnie chwila pozwoli³a uœwiadomiæ wszystkim o znaczeniu, jakie maj¹
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dla istnienia Wodoci¹gów ich pracownicy – to oni tworz¹ firmê, jej tradycjê i wizerunek. Trady-
cjê szczególn¹, kultywowan¹ tutaj przez pokolenia rodzin wiele lat zwi¹zanych z Krakowski-
mi Wodoci¹gami. Jubileusz 100-lecia sta³ siê okazj¹ do refleksji o wszystkich, którzy od 1901
roku – czêsto z ogromnym poœwiêceniem i oddaniem – pracowali nad rozwojem firmy.

Wieczór w Filharmonii zakoñczy³ koncert zespo³u Andrzeja Sikorowskiego „Pod Bud¹”
oraz uroczysty bankiet.

Uroczystoœci obchodów kontynuowaliœmy nazajutrz, w Zak³adzie w Bielanach, gdzie
po poœwiêceniu odnowionego obiektu, symbolicznym otwarciu przez Prezydenta Miasta
Andrzeja Go³asia, przemówieniach i referatach – dokonano kolejnych odznaczeñ pracowni-
ków zas³u¿onych dla Krakowskich Wodoci¹gów. Po po³udniu wszyscy uczestnicy uroczys-
toœci rozpoczêli wspólne (d³uuuugie!...) biesiadowanie na wytwornym pikniku zorganizow-
anym na dziedziñcu Zak³adu.

Obchodom naszego Jubileuszu towarzyszy³y tak¿e inne imprezy – w tym udzia³ w Wys-
tawie Ekologicznej z okazji Dni Ziemi oraz – zorganizowane w ramach Dni Krakowa na
krakowskim Rynku G³ównym – koncert, konkursy dla najm³odszych oraz najwiêksza atrakcja
tej imprezy – tryskaj¹cy na wysokoœæ niemal 20 metrów hydrant! Niemniejsz¹ przyjem-
noœæ sprawi³o najm³odszym wspólne obmywanie Wieszcza Mickiewicza...

Dzieñ 14.lutego 1901 r. formalnie uznano jako inauguruj¹cy dzia³alnoœæ wodoci¹gów w
Krakowie. Tak naprawdê jednak ich historia siêga daleko wczeœniej – do wieku XIII, co
potwierdzaj¹ zachowane do dziœ dokumenty oraz odnalezione przez archeologów
XIV-wieczne drewniane rury wodoci¹gowe.

Jest wiêc tradycja wodoci¹gowa znaczn¹ czêœci¹ bogatej i niezwykle d³ugiej historii
Krakowa, zatem dbanie o jej podtrzymanie i szacunek dla tworz¹cych j¹ ludzi staje siê
obowi¹zkiem, bowiem, jak pisa³ Józef Dietl: „Wszyscy, co w tym starym grodzie zamiesz-
kujemy, zaci¹gamy wzglêdem niego d³ug i obowi¹zek szanowania i zachowywania
dawnych jego pami¹tek (...).
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Joanna £ukasik

Controlling jako nowa metoda
zarzadzania
Sterowac, kierowac, prowadzic...

Sytuacja rynkowa wymaga od przedsiê-
biorstw, w tym od naszej Spó³ki, dostosowa-
nia swojej organizacji do nowych  potrzeb
oraz usprawnienia procesu podejmowania
decyzji. W tym celu powo³uje siê w wielu fir-
mach specjalne komórki zwane Controlling-
iem, których celem jest wspomaganie Kadry
Kierowniczej w podejmowaniu dzia³añ przez
dostarczanie informacji, które zmniejsz¹ po-
ziom niepewnoœci, co do efektów przyjêtych
rozwi¹zañ. Utworzenie Dzia³u Controllingu
poci¹ga za sob¹ czêsto koniecznoœæ dokona-
nia zmian w pracy innych komórek. Wszyst-
kie wprowadzone zmiany, powinny byæ œciœle
dopasowane do profilu firmy, traktuj¹c firmê
z jednej strony jako ca³oœæ, z drugiej jako
zespó³ powi¹zanych ze sob¹ elementów.

Controlling, wbrew skojarzeniom, wy-
wodzi siê od angielskiego s³owa „to control”,
które oznacza: sterowaæ, kierowaæ, prowa-
dziæ. Controllingu nie mo¿na wiêc uto¿sa-
miaæ z kontrol¹, która jest tylko jego czêœ-
ci¹. W za³¹czonej tabeli przedstawione s¹
cechy, które odró¿niaj¹ te dwa instrumenty
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.

Controlling okreœlamy jako system wza-
jemnie powi¹zanych ze sob¹ przedsiêwziêæ,
zasad, metod i technik s³u¿¹cych wewnêtrz-
nemu systemowi sterowania i kontroli,
zorientowanemu na osi¹gniêcie planowa-
nego celu. G³ówne cele contollingu to:
• zaopatrzenie kierownictwa na wszystkich

szczeblach w informacje niezbêdne do
kierowania, sterowania i kontroli,

• dostarczenie informacji wp³ywaj¹cych na
wynik realizowanych celów.
Podstawowym zadaniem Controllingu

jest zapewnienie sprzyjaj¹cych warunków do
d³ugotrwa³ej egzystencji i zagwarantowanie
stabilnoœci firmy.

W marcu bie¿¹cego roku w naszej Spó³ce
powo³ano Dzia³ Controllingu. Komórka ta ma
za zadanie koordynowaæ dzia³ania wewnêtrzne
Spó³ki w ten sposób, aby umo¿liwiæ osi¹gniêcie
wyznaczonych celów w zakresie poziomu kosz-
tów, wyników dzia³alnoœci, niezbêdnego
kapita³u pracuj¹cego oraz p³ynnoœci finansowej.

W szczególnoœci do zadañ realizowanych
w dziale nale¿y:
• Nadzór nad przebiegiem planowanych
procesów – polega na nieustannym nadzorze
nad wszelkimi procesami zachodz¹cymi w
przedsiêbiorstwie. Ich celem jest analiza po-
prawnoœci realizacji zadañ, wczesne wykry-
wanie ewentualnych nieprawid³owoœci
i szybkie ich likwidowanie. Dzia³ Control-
lingu realizuje te cele przez opracowywanie
szczegó³owych rozwi¹zañ w zakresie
bud¿etowania, koordynowania i konsolidacji
bud¿etów.
• Prowadzenie systemu sprawozdawczoœ-
ci bud¿etowej, w tym m. in.: o  pracowanie
prze-biegu dokumentów dotycz¹cych realiza-

alortnoK gnillortnoC

æœo³zsezrpananawotneiroZ æœo³zsyzrpanynawotneiroZ

ydê³bazdreiwtS ejurozdaN

wódê³baineiwarpanejuksoinW ejurozdaN

hcynniwakuzS azdaroD

dókzseicyrkopejuksoinW einzcydotemagamoP

yrakeine¿o³anejuksoinW ainaz¹iwzorejuksoinW

ulenosrepênaimzejuksoinW ezcdarazikdorœejunoporP

enjycazinagroynaimzejuksoinW ejuripsnI

hcywicœa³wodêwarpsejureiK
hcynjycartsinimdawónagro

ainezcdaiwœodanejuzaksW
hcynni

Kontrola a Controlling

dokoñczenie na stronie 14
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Jan Smaczny

STRATEGIA I ROZWÓJ –
CZY SA NIEZBEDNE ?
Misja MPWMisja MPWMisja MPWMisja MPWMisja MPWiKiKiKiKiK

Schemat powi¹zañ  strategicznych spó³ki MPWiK S.A.

w Krakowie z otoczeniem

Minê³y ju¿ czasy, gdy ka¿da us³uga
wykonana przez przedsiêbiorstwo wodoci¹-
gowo-kanalizacyjne (dostawa wody, odbiór
œcieków, itp.) by³a przyjmowana przez
klientów zawsze z zadowoleniem.

Wszystkie tego rodzaju firmy musz¹ ci¹gle
podnosiæ standard swoich
us³ug i produktów oraz ci¹gle
nad¹¿aæ za zwiêkszaj¹cymi
siê wymaganiami W³aœcicie-
la, Klienta oraz norm
i przepisów Pañstwowych
i Miêdzynarodowych.

Z jednej strony rosn¹ wymagania wobec
funkcjonowania systemów wodoci¹gowo-
kanalizacyjnych zwi¹zane ze zbli¿aj¹cym siê
przyjêciem Polski do Unii Europejskiej,
a z drugiej strony ujawnia siê krytyczne
spojrzenie ubo¿szego spo³eczeñstwa na
przedsiêbiorstwo o charakterze monopolis-
tycznym przy rosn¹cych stale op³atach za
wodê i œcieki.

W zwi¹zku z tym nale¿y bardzo uwa¿nie
obserwowaæ wszystkie rodzaje uwarunko-
wañ dzia³ania Przedsiêbiorstwa jako Spó³ki
w otoczeniu, w którym przysz³o nam funkcjo-
nowaæ , które zilustrowane jest na rysunku.

Strategiczne dzia³ania firm wodoci¹go-
wych obejmuj¹ przedsiêwziêcia dla umo¿li-
wienia wype³nienia zadañ w nadchodz¹cym
wieloletnim okresie, na okreœlonym obszarze
i wobec okreœlonych klientów.

Aby przygotowaæ siê do wykonywania
takich zadañ wa¿ne urzêdy i instytucje takie
jak Urz¹d Wojewódzki, Urz¹d Miasta
utworzy³y w swych strukturach organiza-
cyjnych odpowiednie wydzia³y zajmuj¹ce
siê strategi¹ i rozwojem. Równie¿ w fir-
mach komunalnych a wiêc i w naszej pow-
sta³ dzia³ Strategii i Rozwoju w celu wyty-
czania i koordynacji przysz³oœciowych
zadañ, a wiêc tych nie zwi¹zanych z bie¿¹c¹
eksploatacj¹.

Aby przybli¿yæ nieco, a równoczeœnie
poddaæ pod dyskusjê wstêpne za³o¿enia misji
MPWiK w Krakowie S.A. przytoczono
poni¿ej kilka istotnych pojêæ i sformu³o-
wanych celów rozwojowych.
1. Misja do wype³niania przez  MPWiK

Ci¹g³e zaopatrzenie miasta Krakowa
w zdrow¹ i smaczn¹ wodê do picia oraz
odprowadzanie i oczyszczanie œcieków
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miejskich ze spe³nieniem w tym zakresie
wymagañ Unii Europejskiej.
2. Procesy s³u¿¹ce do wype³niania misji

• w zakresie wodoci¹gów: ujmowanie,
uzdatnianie, doprowadzanie, gro-
madzenie i rozprowadzanie wody

• w zakresie kanalizacji: odprowadza-
nie, oczyszczanie œcie-
ków, zagospodarowa-
nie osadów i odpro-
wadzanie œcieków
oczyszczonych

3. WskaŸniki oceny wype³niania misji
• ze strony klientów:

- dla wodoci¹gów:
dostêpnoœæ wody, jakoœæ wody,
ciœnienie wody, cena wody

- dla kanalizacji:
dostêpnoœæ kanalizacji, sprawnoœæ
kana³ów

• ze strony otoczenia:
- dla kanalizacji:

procent iloœci œcieków oczysz-
czonych, jakoœæ wód odprowadza-
nych po oczyszczeniu œcieków, za-
gospodarowanie osadów

4. G³ówne cele rozwojowe gwarantuj¹ce
wype³nianie misji MPWiK w Krakowie
• poprawa standardu us³ug

(poprawa standardu jakoœci us³ug
MPWiK S.A. dla zapewnienia har-
monijnej wspó³pracy z Klientami,
Inwestorami i Miastem)

• wzrost efektywnoœci ekonomicznej
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
(dalsza poprawa kondycji finansowej
Spó³ki oraz efektywnoœci gospo-
darowania maj¹tkiem)

• rozwój obszarowy i iloœciowy
(poszerzenie obszarowego i iloœcio-
wego zakresu dostawy wody
i odprowadzania oraz oczyszczania
œcieków w granicach miasta oraz na
potrzeby gmin oœciennych)

• dalszy wzrost niezawodnoœci systemu
(polepszenie niezawodnoœci, para-
metrów funkcjonowania, i stanu
technicznego systemów: wodoci¹go-
wego i kanalizacyjnego)

Aby sprostaæ tym zadaniom i spe³niaæ
za³o¿one w przysz³oœci cele, nale¿y mieæ na
uwadze dalszy rozwój techniczny i techno-

logiczny firmy w nastêpnych dziesiêciu
latach. Rozwój taki podejmuj¹ wszystkie
firmy wodoci¹gowe niezale¿nie od wielkoœ-
ci. Dzia³ Strategii i Rozwoju w zakresie
swoich obowi¹zków ma wskazywaæ i inic-
jowaæ kierunki rozwoju Przedsiêbiorstwa,
szczególnie w zakresie technicznym i tech-
nologicznym.

Zgodnie z Ustaw¹ o zbiorowym zaopat-
rzeniu w wodê i odprowadzaniu œcieków
z dn. 7.06.2001 r. Przedsiêbiorstwa Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji opracowuj¹ wielolet-
nie plany rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Plany te
powinny byæ zgodne z kierunkami rozwoju
gminy okreœlonymi w Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego i miejscowymi planami zagospo-
darowania i uchwala je Rada Gminy.

Prawid³owe wytyczenie kierunków
rozwoju ma swoj¹ podstawê w znajomoœci
problemów i wspó³pracy z poszczególnymi
komórkami i zak³adami naszej firmy.

Ramowy program dzia³ania Dzia³u
Strategii i Rozwoju mo¿na zawrzeæ
w poni¿szych punktach:
1. Proponowanie kierunków rozwoju

przedsiêbiorstwa w zakresie moder-
nizacji i rozbudowy systemu wodoci¹-
gowego i kanalizacyjnego
• wskazywanie kierunków rozwoju sys-

temu wodoci¹gowego dotycz¹cego
ujmowania wody, modernizacja
zak³adów uzdatniania, zbiorników
wody pitnej, sieci wodoc i¹gowej
i kanalizacyjnej

• konsultowanie planów Firmy,
w szczególnoœci dziesiêcioletniego
krocz¹cego planu inwestycyjno-
remontowego oraz rocznych

• zg³aszanie propozycji odnoœnie
zmian w zakresie eksploatacji sieci
i obiektów wodoci¹gowych

• inicjowanie prac studialnych dla
realizacji problemów rozwojowych,

• transponowanie doœwiadczeñ z innych
firm bran¿owych polskich i z a g r a -
nicznych.

2. Opiniowanie koncepcji, programów
i nowych rozwi¹zañ technicznych
i technologicznych
• opracowanie opinii wewnêtrznych

proponowanych nowych rozwi¹zañ
• udzia³ w pracach Rady Technicznej

Prawid³owe wytyczenie kierunków rozwoju
ma swoj¹ podstawê w znajomoœci
problemów i wspó³pracy z poszczególnymi

komórkami
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3. Dzia³ania dla harmonijnej wspó³pracy
firmy z miastem
• analizowanie planów rozwojowych

miasta Krakowa,
• ustalanie potrzeb inwestycyjnych

w zakresie rozwoju sys-
temu sieciowego w na-
wi¹zaniu do planów za-
gospodarowania przes-
trzennego miasta.

4. Stymulowanie wdra¿ania nowych
narzêdzi do uruchomienia nowo-
czesnego sposobu zarz¹dzania i eksplo-
atacji w szczególnoœci w zakresie:
• komputerowych schematów sieci

wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz
tworzenie towarzysz¹cej im bazy
danych.

• tworzenie komputerowego modelu
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
(tzw. modelu hydraulicznego).

• monitoringu parametrów pracy oraz
stanu technicznego systemu wodo-
ci¹gowo-kanalizacyjnego.

5. Upowszechnianie nowoœci tech-
nicznych i technologicznych

cji zadañ bud¿etowych, raportowanie o pozi-
omie wykonania bud¿etu, sporz¹dzanie
raportów z wykonania bud¿etów, ustalanie
odchyleñ i ich analiza, przygotowanie analizy
przy-czynowo-skutkowej w realizacji bud¿etu.
• Funkcja doradcy wewnêtrznego - pole-
ga na dostarczaniu wszelkiego rodzaju opra-
cowañ i analiz dla Zarz¹du przedsiêbiorstwa,
jak i dla poszczególnych kierowników. Do

zadañ doradczych nale¿y
m. in.: wspó³udzia³ w usta-
laniu zasad kalkulacji,

wspó³udzia³ w ustalaniu zasad rozliczania
kosztów, wspó³udzia³ w tworzeniu
systemu informacyjnego wspomagaj¹cego
zarz¹dzanie.
• Prowadzenie systemu sprawozdaw-
czoœci zewnêtrznej – polega on na tworze-
niu raportów w standardach rachunkowoœci
zarz¹dczej o stanie przedsiêbiorstwa dla pod-
miotów zewnêtrznych.
• Analiza procesów zachodz¹cych w gos-
podarce – polega na ci¹g³ym monitorowa-
niu otoczenia przedsiêbiorstwa. Ma ona na Kierownik Dzia³u Controllingu - Joanna £ukasik

„Controlling...” cd. ze strony 11

• kolporta¿ wewnêtrzny informacji
zawartych w czasopismach tech-
nicznych i materia³ach konferen-
cyjnych.

• organizowanie pokazów, prezentacji
i szkoleñ prowadzonych przez firmy
oferuj¹ce nowoczesne rozwi¹zania ma-
teria³owe, technologiczne i sprzêtowe.

W zakoñczeniu tej krótkiej, wprowa-
dzaj¹cej notatki mo¿naby przytoczyæ kon-
kluzjê sformu³owan¹ w raporcie amerykañ-
skiego konsultanta (CH2MHiLL – 1994 r.)

„…W interesie miasta i jego mieszkañców
le¿y aby Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji S.A. by³o samodziel-
nym, autonomicznym i niezale¿nym oraz
silnym finansowo Przedsiêbiorstwem, gdy¿
efekty jego dzia³alnoœci maj¹ bezpoœredni
wp³yw na zdrowie i ¿ycie mieszkañców…”.

A jak to osi¹gn¹æ? - powinniœmy wci¹¿
szukaæ odpowiedzi na to pytanie, miêdzy
innymi na ³amach naszego CZASOPISMA.

celu dostarczenie informacji na temat
kierunków rozwoju gospodarki, jego
wp³ywu na proces planowania w przedsiê-
biorstwie, szczególnie w odniesieniu do
planowania strategicznego.

Staj¹ce przed Spó³k¹ nowe wyzwania
(inwestycja P³aszów II) wymagaj¹ od Dzia³u
Controllingu podjêcia szerszych dzia³añ
zwi¹zanych z inwestycjami. Dzia³ prowadzi
prace w celu stworzenia systemu monito-
rowania procesów inwestycyjnych i ich
wp³ywu na p³ynnoœæ finansow¹ Spó³ki.Controllingu nie mo¿na wiêc uto¿samiaæ

z kontrol¹, która jest tylko jego czêœc i ¹

Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
opracowuj¹ wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych
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Marek Grotkowski

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Przeglad techniczny to bezpieczenstwo nasze i innych

W grudniu 2000 roku wznowi³a swoj¹
dzia³alnoœæ Stacja Kontroli Pojazdów zloka-
lizowana przy ul. Lindego 9 na terenie
Zak³adu Sprzêtu i Transportu. Pocz¹tkowo
swoim zakresem us³ug objê³a badania tech-
niczne samochodów o dopuszczalnej masie

ca³kowitej do 3.5 t., motocykle i ci¹gniki
rolnicze. Dziêki dalszym staraniom i zakupom
zwi¹zanym z dodatkowym wyposa¿eniem
SKP oraz pozytywn¹ opini¹ Instytutu Trans-
portu Samochodowego z dniem 30.07.01 r.
zakres uprawnieñ poszerzony zosta³
o mo¿liwoœæ przeprowadzania badañ po-
jazdów przystosowanych do zasilania gazem,
sprowadzonych z zagranicy, rejestrowanych
pierwszy raz w kraju oraz skierowanych przez
organ kontroli ruchu drogowego lub starostê.

Warunkiem wznowienia dzia³alnoœci SKP
by³o przede wszystkim wyposa¿enie jej w no-
woczesne urz¹dzenia diagnostyczne spe³-
niaj¹ce najnowsze wymagania oraz odpo-
wiednie kwalifikacje pracowników SKP.
Dziêki tym urz¹dzeniom badanie techniczne
samochodów pozwala na pe³n¹ i rzeteln¹
diagnostykê wszystkich zespo³ów znajduj¹-
cych siê w pojeŸdzie. Urz¹dzenie rolkowe do
pomiaru si³y hamowania umo¿liwia pe³n¹
ocenê skutecznoœci i poprawnoœci dzia³ania
uk³adu hamulcowego, który to jest jednym
z najistotniejszych podzespo³ów odpowiada-
j¹cych za bezpieczeñstwo jazdy. Urz¹dzenie
do badania amortyzatorów firmy CARTEC
pozwala oceniæ skutecznoœæ t³umienia drgañ
amortyzatorów, których stan techniczny ma
bardzo istotny wp³yw na bezpieczeñstwo
jazdy. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ fakt,
¿e w chwili obecnej niewiele SKP w Krako-
wie dysponuje sprzêtem tak wysokiej klasy.
W ramach dokonywanego przegl¹du spraw-
dzane i regulowane jest oœwietlenie zewnêtrz-
ne. Przy pomocy analizatora spalin firmy
LEADER jesteœmy w stanie dok³adnie okreœ-
liæ sk³ad spalin badanego pojazdu, na podsta-
wie, którego jesteœmy w stanie okreœliæ zu¿y-
cie silnika. Urz¹dzenie wymuszaj¹ce szar-
pniêcia ko³ami tzw szarpak uwidacznia wszyst-
kie ewentualne luzy w zawieszeniu pojazdu.

Dziêki bardzo dobremu wyposa¿eniu
naszej Stacji Kontroli Pojazdów oraz
wysokim kwalifikacjom pracowników, bada-
nia prowadzone s¹ na bardzo wysokim pozio-
mie. Tylko niewiele SKP w Krakowie dys-
ponuje takim potencja³em. Bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e ceny za przegl¹dy techniczne s¹ ujed-
nolicone, serdecznie zapraszamy do korzys-
tania z us³ug naszej Skaw Zak³adzie Sprzêtu
i Transportu przy ulicy Lindego 9.
Zapewniamy mi³¹ i kompetentn¹ obs³ugê.

Pamiêtajmy o tym, ¿e dobrze przeprowa-
dzony przegl¹d techniczny to bezpieczeñ-
stwo nasze i innych.

Przyrz¹d do badania si³y hamowania „HAMULCOMIERZ BHE-5C”

W trakcie przegl¹du rejestracyjnego
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Marek Grotkowski

US£UGI
SPRZÊTOWO - TRANSPORTOWE

Z pocz¹tkiem roku 2001 wprowadzono
mo¿liwoœæ œwiadczenia us³ug zewnêtrznych
obejmuj¹cych us³ugi sprzêtowo-transpor-
towe. Nasza firma dysponuje najnowo-
czeœniejszym sprzêtem pozwalaj¹cym na
us³ugi w zakresie robót ogólnobudowlanych,
ziemnych, drogowych i transportowych.
Koparko-³adowarki firmy Caterpiller daj¹
nieograniczone mo¿liwoœci przy prowadze-
niu robót ogólnobudowlanych (umo¿liwiaj¹
m.in. kopanie na g³êbokoœæ oko³o 6m),
a dodatkowo dziêki wyposa¿eniu w przys-
tawki hydrauliczne pozwalaj¹ prowadziæ
m.in. roboty wyburzeniowe i inne za pomoc¹
narzêdzi hydraulicznych. Nasza firma posia-
da równie¿ ciê¿ki sprzêt w postaci koparki

g¹sienicowej typ K-611 oraz koparki
ko³owej obrotowej CAT 212 przy pomocy,
których prace ziemne mog¹ byæ prowadzone
w trudno dostêpnym terenie przy jedno-
czesnej du¿ej wydajnoœci maszyn. Jednym
z ostatnich zakupów daj¹cych szerokie
mo¿liwoœci na polu us³ug transportowych,
by³o nabycie nowoczesnych samochodów
samowy³adowczych typu Star – Man.
Nowoczesny silnik du¿ej mocy i optymalna
konstrukcja skrzyni samowy³adowczej,
pozwala na przewo¿enie du¿ej iloœci
materia³ów sypkich, przy jednoczesnej os-
zczêdnoœci zu¿ycia paliwa i ograniczeniu do
minimum kursów. Drugim nabytkiem, który
pozwala na transport tych samych
materia³ów w kilkakrotnie wiêkszej iloœci by³
zakup naczepy samowy³adowczej o ³adow-
noœci oko³o 30 ton.

Posiadanie naczepy niskopodwoziowej
umo¿liwia bezpieczny transport du¿ych
elementów i maszyn. 

Sprzêt specjalistyczny w postaci m.in.
cystern do przewozu wody, dŸwigu, pod-
noœnika P-184 pozwala na œwiadczenie
nietypowych us³ug.

Nowoczesny sprzêt doskonale wyszko-
leni operatorzy i konkurencyjne stawki za
œwiadczone us³ugi, stawiaj¹ MPWiK
w szeregu najbardziej konkurencyjnych firm
operuj¹cych na tym polu.Naczepa samowy³adowcza o noœnoœci 30 ton
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Stacja Kontroli Pojazdów

zaprasza na

Kraków, ul. Lindego 9, tel. 639 21 48

PRZEGL¥DY REJESTRACYJNE

1901

W ramach dokonanego przegl¹du rejestracyjnego pojazdu,
oferujemy do wyboru GRATIS jedn¹ z ni¿ej wymienionych us³ug:

• Wymiana oleju i filtra*

- sprawdzanie stanu akumulatora,
- sprawdzanie krzepliwosci p³ynu ch³odzacego,
- sprawdzanie instalacji elektrycznej,
- sprawdzanie uk³adu ogrzewania.

• Wymiana ogumienia (4 sztuki)*
• Wywa¿anie kól (4 sztuki)
• Sprawdzanie stanu amortyzatorów
• Sprawdzanie i regulacja œwiate³
• Kontrola uk³adu hamulcowego
• Analiza spalin
• Sprawdzanie zbie¿nosci kó³
• Sprawdzanie uk³adu wydechowego
• Smarowanie
• Wymiana p³ynu hamulcowego*
• PAKIET ZIMOWY

* - tylko z materialem powierzonym.




