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Pawe³ Dohnalik

Badania uderzeñ hydraulicznych
Pompownia g³ówna ZUW Bielany

W ubieg³ym roku zwróci³ siê do mnie
Kierownik ZUW Bielany in¿. Adam
Korzeniak z proœb¹ o przeprowadzenie
badañ w pompowni g³ównej ZUW-u, które
pozwoli³yby udzieliæ odpowiedzi na pytanie
czy mo¿na bezkarnie od³¹czyæ zbiornik
wodno-powietrzny od magistrali t³ocznej
stalowej DN 800 mm, tym bardziej, ¿e parê
lat temu zosta³y na tym ruroci¹gu
zainstalowane dwa zawory przeciwude-
rzeniowe firmy BAYARD.

Zbiornik ten o pojemnoœci ca³kowitej
24 m3 i wysokoœci 7,5 m oraz masie (bez
wody) 8500 kg jest bardzo niefortunnie
zlokalizowany na studni zbiorczej wody

uzdatnionej. Taka lokalizacja
wrêcz uniemo¿liwia wykonanie
niezbêdnego remontu kapitalnego
tej studni wraz z armatur¹ oraz
bardzo utrudnia codzienn¹
obs³ugê i konserwacjê studni.

Zbiornik ten pe³ni funkcjê t³umienia
uderzeñ hydraulicznych, a zatem decyzja
o jego likwidacji powinna byæ podjêta
bardzo rozwa¿nie.

Co to jest uderzenie hydrauliczne ?
Uderzenie hydrauliczne to, zdaniem

Cz. Grabarczyka, szybkozmienny ciœnie-
niowy przep³yw wody w ruroci¹gu,
w którym wystêpuj¹ fale znacznie
podwy¿szonego lub obni¿onego ciœnienia,
spowodowane gwa³town¹ zmian¹ prêdkoœci
przep³ywu w dowolnym przekroju
poprzecznym.

W efekcie gwa³towna lokalna zmiana
energii kinetycznej wywo³uje zmianê energii
potencjalnej w postaci ciœnienia w stru-
mieniu wody, które powoduje powstanie
obszarów sprê¿ystej deformacji rozprze-
strzeniaj¹cych siê wzd³u¿ ruroci¹gu bardzo

wyraŸnie zarysowanymi falami o prêdkoœci
rozchodzenia siê zale¿nej od:
• sprê¿ystoœci wody
• sprê¿ystoœci rury
• œrednicy rury
• gruboœci œcianki rury.

Uderzenie hydrauliczne powstaje
najczêœciej w wyniku:
• nag³ego wy³¹czenia pompy wirowej np.

na skutek zaniku napiêcia,
• nag³ego za³¹czenia pompy wirowej przy

otwartej zasuwie na t³oczeniu,
• szybkiego zamkniêcia lub otwarcia

zasuwy odcinaj¹cej w ruroci¹gu.

W praktyce uderzenie hydrauliczne
mo¿e wywo³aæ znaczne zmiany ciœnienia,
które mog¹ byæ przyczyn¹ rozerwania
ruroci¹gu lub wypchniêcia uszczelnieñ
z³¹czy.

Wysokoœæ uderzeñ hydraulicznych
wg ¯ukowskiego

W przypadku magistrali stalowej
DN 800 mm z Bielan do zbiorników
pod Kopcem Koœciuszki i do miasta
w zale¿noœci od obci¹¿enia magistrali
mo¿na siê spodziewaæ uderzeñ w wyso-
koœci:
• dla Q

1
 =  600 m3/h  → V

1
 = 0,33 m/s  →

∆H = ± 37,0 m H
2
O

• dla Q
2
 = 1000 m3/h  → V

2
 = 0,55 m/s  →

∆H = ± 61,7 m H
2
O

• dla Q
3
 = 2352 m3/h  → V

3
 = 1,30 m/s  →

∆H = ± 145,7 m H
2
O

Jak wiêc widaæ z obliczeñ przy
wiêkszych obci¹¿eniach magistrali
wysokoœæ uderzeñ hydraulicznych osi¹ga
wartoœci bardzo niebezpieczne.

Przy wiêkszych obci¹¿eniach
magistrali wysokoœæ uderzeñ
hydraulicznych mo¿e osi¹g¹æ
wartoœci bardzo niebezpieczne
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Organizacja badañ
W celu zapewnienia w³aœciwej organiza-

cji badañ zwróciliœmy siê do kol. mgr Janusza
Lenika (PBiRNR „Technolog”), który w roku
1978 prowadzi³ tego typu badania uderzeñ
hydraulicznych na ruroci¹gu t³ocznym wody
surowej DN 1000 mm z pompowni doraŸnej
do ZUW w Dobczycach.

Wyniki tamtych badañ pos³u¿y³y do
zaprojektowania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹-
cych przed uderzeniami hydraulicznymi dla
obiektów wodoci¹gu Raba II.

G³ównym problemem przy planowaniu
badañ by³o zapewnienie rejestracji ciœnienia
z rozdzielczoœci¹, co kilka milisekund, ze
wzglêdu na szybkozmienne przebiegi
samego uderzenia hydraulicznego.

W tym celu zakupiono specjalny prze-
twornik ciœnienia typu Vegabar o du¿ej odpor-
noœci na przeci¹¿enia i czasie reakcji 5 ms.

Przy pomocy przeprogramowanego
sterownika s³u¿¹cego na co dzieñ w uk³adzie
dyspozytorskim pompowni, prowadzono
rejestracjê danych w odstêpach co 100 ms.
Dodatkowo przy pomocy oscyloskopu kol.
Tomas Cichoñ kontrolowa³ czy taki przedzia³
czasowy jest wystarczaj¹cy.

Opracowaniem wszystkich danych zaj¹³
siê kol. Janusz Lenik.

Przebieg i wyniki badañ
Badania wykonano dwukrotnie:

• 21 listopada 2003 - badania próbne,
• 28 listopada 2003 - badania zasadnicze.

Schemat rozmieszczenia istotnych dla tej
relacji urz¹dzeñ i punktów pomiarowych
w pompowni g³ównej ZUW Bielany
zilustrowano na rysunku nr 1.

Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed
uderzeniami:

• ZB 800 - zbiornik wodno-powietrzny dla
magistrali DN 800

• ZB 650 - zbiornik wodno-powietrzny dla
magistrali DN 650

• VANNAIR - zawór napowietrzaj¹cy
• DJET - zawór przeciwuderzeniowy

(upustowy)
• CLASAR - zawory zwrotne na pompach

Punkty pomiarowe:
• P1 - pomiar ciœnienia w wêŸle t³ocznym

magistrali DN 800 (manometr,
przetwornik VEGABAR 0 ÷ 1000 kPa,
przekaz do CD oraz oscyloskop
pomiarowy)

• P4 - pomiar przep³ywu na kryzie
z przekazem do CD

• P2, P3, P5, P6 - pozosta³e punkty pomiaru
ciœnienia i przep³ywu bez rejestracji
komputerowej.

Badania zasadnicze w dniu 28 listopada
polega³y na obserwacji i rejestracji zmian
ciœnienia i przep³ywu w punktach pomiaro-
wych P1…P6 podczas czterech kolejnych
wy³¹czeñ awaryjnych pracuj¹cej pompy
Nr 2, przez spowodowanie nag³ego zaniku
napiêcia.

Ka¿de kolejne wy³¹czenie odbywa³o siê
przy coraz to wiêkszym stopniu odciêcia
zbiornika wodno-powietrznego ZB 800 od
ruroci¹gu DN 800 przy pomocy zasuwy Z3:
badanie 1 - zasuwa Z3 otwarta
badanie 2 - zasuwa Z3 otwarta na 10 obrotów
badanie 3 - zasuwa Z3 otwarta na 5 obrotów
badanie 4 - zasuwa Z3 zamkniêta !

Ze wszystkich pomiarów opracowano
zarejestrowane przebiegi w formie wykre-
sów, które poddano szczegó³owej analizie.

Jeden z tych ciekawszych wykresów
zamieszczono na rys. 2. Wykres porównuje
przebiegi ciœnienia w punkcie P1 otrzymane
na skutek nag³ego wy³¹czenia pompy nr 2
w badaniach:
Nr 1 → przy pod³¹czonych wszystkich
urz¹dzeniach zabezpieczaj¹cych -
przeciwuderzeniowych,
Nr 4 → przy ca³kowicie od³¹czonym
zbiorniku ZB 800.

Jak wynika z wykresu ekstremalne spadki
lub przyrosty ciœnienia podczas uderzenia
hydraulicznego przy od³¹czonym zbiorniku
ZB 800 s¹ wyraŸnie wy¿sze, przy czym

Rys 1. Schemat wyposa¿enia i opomiarowania pompowni g³ównej
w ZUK Bielany
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i tak s¹ to wartoœci nie powoduj¹ce
jakiegokolwiek zagro¿enia w eksploatacji
sieci.

Podsumowanie i wnioski
W oparciu o wszystkie przeanalizowane

przebiegi ciœnienia i przep³ywu wody oraz
poziomu wody w zbiornikach, mo¿na
sformu³owaæ szereg spostrze¿eñ i uwag:
• w wiêkszoœci przebiegów ³atwo mo¿na

wyró¿niæ dwa, towarzysz¹ce uderzeniom
hydraulicznym i znane z literatury oraz
wczeœniejszych doœwiadczeñ, procesy:
- szybkozmienne, t³umione drgania

sinusoidalne czo³a fali uderzeniowej
przebiegaj¹ce z okresem od 0,5 ÷
0,75 s (na rys. 2 widoczne jedynie
pojedyncze minimum),

- wolnozmienne, t³umione przebiegi
sinusoidalne zwi¹zane z ruchem wody
w ruroci¹gu oraz z przep³ywem do
i ze - zbiornika wodno-powietrznego,
o okresie od 55 ÷ 87 s, trwaj¹ce
z regu³y od 3 ÷ 5 min,

• maksymalne, stwierdzone spadki i przy-
rosty ciœnienia wyst¹pi³y przy od³¹czo-
nym zbiorniku ZB 800, zwi¹zane by³y
z przebiegiem wolnozmiennym i wynosi³y:
∆p

1
 = -117 kPa (-0,117 MPa)

∆p
2
 = +46 kPa (0,046 MPa)

• zlokalizowane na dwóch wykresach
odbicia czo³a fali uderzeniowej wyst¹pi³y
po up³ywie 8,5 sec, co przy za³o¿onej

prêdkoœci fali c = 1100 m/s dawa³oby
odleg³oœæ:
L
x
 = (∆p × c)/2 = (8,5 × 1100)/2 = 4675 m

a zatem wypada to prawie dok³adnie
w odleg³oœci zbiornika Koœciuszko.

• zarejestrowane przebiegi przy eksploa-
tacyjnym zatrzymaniu lub uruchomieniu
pompy wskazuj¹ na generowanie podob-
nych zjawisk uderzenia hydraulicznego:
- na pocz¹tku otwierania zasuwy

t³ocznej
- na koñcu zamykania zasuwy

t³ocznej

A zatem te czynnoœci powinny odbywaæ
siê ze zdecydowanie zmniejszon¹
szybkoœci¹.

Wniosek koñcowy
• Wyniki pomiarów, przy obecnych

obci¹¿eniach ruroci¹gów pozwalaj¹ na
zlikwidowanie bez obaw zbiornika
wodno-powietrznego ZB 800, jednak
z zastrze¿eniem, ¿e zawsze otwarta bêdzie
zasuwa rozdzielaj¹ca Z1 i czynny zbior-
nik ZB 650, nawet w przypadku, gdyby
magistrala DN 650, zosta³a zamkniêta.

• Przetestowane metody organizacji
i techniki badañ pozwalaj¹ na wykonanie
w przysz³oœci badañ sprawdzaj¹cych
dzia³anie obu zaworów przeciw-
uderzeniowych przy zamkniêtej zasuwie
rozdzielaj¹cej Z1.                                  

Rys 2. ZUW BIELANY porównanie przebiegu ciœnieñ przy wy³¹czeniu napiêcia z kompletem urz¹dz. zabezp. i wy³¹czonym
zbiorniku wodno-powietrznym "800"
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Barbara Polewka

Dzia³ Sprzeda¿y
Nowe umowy na dostawê wody i odprowadzanie œcieków

Dla Dzia³u Sprzeda¿y wybi³a „godzina
zero”. Pe³na mobilizacja si³ personelu
i sprzêtu. Sprawa dotyczy przede wszystkim
Dzia³u Sprzeda¿y, ale równie¿ Biura Obs³ugi
Klientów. Przyczyna tego stanu tkwi -
najogólniej rzec mo¿na - w zmianie ustawo-
dawstwa prawnego w zakresie dostawy
wody i odprowadzania œcieków, a to:
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
(Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747), która
w art. 6 pkt 1 stanowi , ¿e podstaw¹
œwiadczenia us³ug dostawy wody
i odprowadzania œcieków jest umowa
o zaopatrzenie w wodê i/lub odprowa-
dzanie œcieków. Art. 33 pkt. 2 nak³ada
natomiast na MPWiK S.A. obowi¹zek
zawarcia umów z dotychczasowymi
odbiorcami.

• Regulamin dostarczania wody i odprowa-
dzania œcieków na terenie miasta Krakowa,
zatwierdzony uchwa³¹ Nr XV/101/03 Rady
Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r.

Paragraf 44 ust. 1
Regulaminu nak³a-
da na MPWiK S.A.,
obowi¹zek uregu-

lowania wszelkich znanych przypadków
bezumownego œwiadczenia us³ug przez
nasze  Przedsiêbiorstwo.

Wyjaœniæ w tym miejscu nale¿y, i¿ brak
podpisanej Umowy na dostawê wody i/lub
odprowadzanie œcieków wynika³ w g³ównej
mierze z powodu nieodes³ania umowy przez
Odbiorcê us³ug. W minionych latach
stosowano jeszcze system wysy³ania umów
do podpisu poczt¹. Doœwiadczenie paru lat
skorygowa³o jednak t¹ metodê, w wielu
bowiem przypadkach zaistnia³y trudnoœci

z egzekwowaniem podpisanej kopii umowy,
a niejednokrotnie nawet groŸba zamkniêcia
dostawy wody nie przynosi³a ¿adnego
rezultatu. Obecnie, aby unikn¹æ tego rodzaju
sytuacji wzywa siê Odbiorców do podpisu
umów bezpoœrednio na Biuro Obs³ugi
Klienta, wed³ug ustalonego wczeœniej
harmonogramu. Wywo³uje to mo¿e czasami
pewne niezadowolenie wœród Klientów
z powodu koniecznoœci osobistego przyjœcia
do MPWiK S.A., jednak skutek jest
nieporównywalny, poniewa¿ umowa jest
podpisywana na miejscu i od razu mo¿e
trafiæ do archiwum MPWiK S.A..

Wed³ug przeprowadzonych szacunko-
wych wyliczeñ Dzia³u Sprzeda¿y, na terenie
Gminy Kraków istnieje oko³o 12 tys.
przypadków bezumownego œwiadczenia
us³ug. Nie dotyczy to Odbiorców hurtowych,
a tak¿e przedsiêbiorstw przemys³owych,
gdy¿ w grupie tej znajduj¹ siê g³ównie
Odbiorcy prywatni.

W celu sprawnego uzupe³nienia
w wyznaczonym ustawowo czasie brakuj¹-
cych umów, powo³any zosta³ specjalny
zespó³, zajmuj¹cy siê wszelkimi czynnoœcia-
mi zwi¹zanymi z pisaniem, wysy³k¹
wezwañ do podpisu na BOK, oraz
archiwizacj¹ umów - tak¿e t¹ komputerow¹.
Praca jest wiêc gigantyczna. Wystawianie
nowych umów rozpoczê³o siê z koñcem
miesi¹ca sierpnia ubieg³ego roku. Wystawio-
no dotychczas ju¿ oko³o 10 tys. Umów (dane
na koniec lutego 2004 r.). Jak ju¿ wczeœniej
wspomniano w celu unikniêcia kolejek,
Odbiorcy z którymi zawierana jest umowa
wzywani s¹ wraz z dokumentami stwier-
dzaj¹cymi tytu³ prawny do nieruchomoœci,
na Biuro Obs³ugi Klienta w œciœle
wyznaczonym terminie. Nowoœci¹ jest
równie¿ obowi¹zek z³o¿enia przez Odbiorcê

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków nak³ada na
MPWiK S.A. obowi¹zek zawarcia nowych umów
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12 marca 2004 odby³o siê walne,
sprawozdawcze zebranie cz³onków Ko³a
PZITS (Nr 13), podczas którego przyjêto
nowych cz³onków: Barbarê Polewkê,
Andrzeja Soczka oraz  Andrzeja Tyczyñskie-
go. Nastêpnie Prezes Mariusz Olko
przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci
Ko³a w ubieg³ym roku (wyjazdy szkolenio-
we na oczyszczalniê Kujawy oraz ZUW
Raba, wycieczka techniczna do wodoci¹gu
AQUA w Bielsku-Bia³ej, a tak¿e seminaria
techniczne). Po wyst¹pieniu prezesa
omawiano plan pracy Ko³a na rok bie¿¹cy:

wype³nionego wniosku o zawarcie umowy
na dostawê wody i/lub odprowadzanie
œcieków. Wnioski te s¹ przesy³ane do
Klientów wczeœniej, wraz z zaproszeniem
do podpisania umowy na Biuro Obs³ugi
Klienta.

Nadmieniæ nale¿y, ¿e dotychczasowa
„akcja pisania nowych umów” znacznie
zwiêkszy³a iloœæ pracy zarówno w BOK, jak
i we wszystkich komórkach ESS.
Przyczyniaj¹ siê do tego w du¿ej mierze -
obok prostych przypadków podpisania
umowy - sytuacje, gdzie dane w naszej bazie
komputerowej Odbiorców s¹ ju¿
nieaktualne, czy te¿ niekompletne. Okazuje
siê bowiem , ¿e w wielu przypadkach faktury
by³y wystawiane na osoby zmar³e, a
p³atnoœci za œwiadczone przez MPWiK S.A.
us³ugi dokonywali spadkobiercy, czy te¿
nowi nabywcy nieruchomoœci, którym
zupe³nie nie przeszkadza³ fakt, i¿ faktura
wystawiana by³a na osobê ju¿ od dawna
nie¿yj¹c¹. Przy okazji wiêc wystawiania
nowych umów, bardzo czêstym staje siê
zmiana p³atnika na aktualnego w³aœciciela
nieruchomoœci. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e
w wyniku prowadzonej akcji pisania
nowych umów, „zmusi siê” Odbiorców do
aktualizacji danych i nie bêdzie przypadków
wysy³ania faktur do osób zmar³ych przed
wieloma laty.

W zwi¹zku z prowadzon¹ akcj¹,
wyst¹pi³a koniecznoœæ uruchomienia
w MPWiK S.A. dodatkowej informacji
telefonicznej. Zdecydowana wiêkszoœæ

osób, zanim zjawi siê w Wodoci¹gach, chce
uzyskaæ bardziej dok³adne informacje
dotycz¹ce kwestii podpisania nowej umowy.
Niejednokrotnie udzielenie fachowej
informacji telefonicznej pomaga unikn¹æ
wielokrotnego przychodzenia do MPWiK
S.A w celu za³atwienia tej samej sprawy.
Nadmieniæ w tym miejscu nale¿y,
¿e w niektórych trudnych sytuacjach
losowych, gdy Odbiorca zg³asza niemo¿noœæ
przyjœcia do MPWiK S.A. z powodu
powa¿nych przyczyn np. zdrowotnych,
praktykuje siê dowiezienie umowy do domu
Klienta.

Dzia³ Sprzeda¿y planuje zakoñczenie
wystawiania brakuj¹cych umów na dostawê
wody i odprowadzanie œcieków do koñca
czerwca 2004 roku. Po zakoñczeniu procesu
uzupe³niania brakuj¹cych umów Dzia³
Sprzeda¿y podejmie gigantyczne zadanie
stworzenia nowoczesnego archiwum
klientów MPWiK S.A., gdzie dla ka¿dego
adresu tj. ulica nr domu, bêdzie za³o¿ona
teczka. Takie rozwi¹zanie pozwoli zebraæ
w jednym miejscu wszystkie dokumenty
dotycz¹ce nieruchomoœci nie wy³¹czaj¹c
bie¿¹cej korespondencji. Realizacja
tego zadania wi¹¿e siê jednoczeœnie
z koniecznoœci¹ likwidacji dotychczasowe-
go archiwum, a co za tym idzie z przeniesie-
niem i posegregowaniem znajduj¹cych siê
tam dokumentów. Bêdzie to praca na wiele
d³ugich miesiêcy, gdy¿ w chwili obecnej
w bazie danych MPWiK S.A. figuruje blisko
40 tysiêcy klientów.                                    

Zak³adowe Ko³o PZITS przy MPWiK S.A. w Krakowie
wyjazd szkoleniowy do Bydgoszczy,
wycieczka techniczno-turystyczna do
Lwowa, zwiedzanie nowego centralnego
Laboratorium po³¹czone z ogniskiem na
ZUW Rudawa oraz dyskutowano m.in.
o wykorzystania sk³adek na dzia³alnoœæ Ko³a
(J. Sanecki), zorganizowaniu wycieczki
technicznej na Oczyszczalniê P³aszów II w
budowie (M. Góra), scedowania na Ko³o
PZITS organizacji seminariów szkolenio-
wych i oceniano prace wykonane na Studium
Podyplomowym (M. Góra, P. Dohnalik).

(Redakcja) 
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Artur Lasek, Grzegorz Wojas

Oczyszczalnia Œcieków P³aszów II
Realizacja inwestycji i jej zaawansowanie

Wstêpne za³o¿enia wyznaczaj¹ce
rozpoczêcie robót na jesieni 2002r. musia³y
zostaæ skorygowane ze wzglêdu na znacz¹ce
przed³u¿anie siê okresu rozstrzygania
i zatwierdzania wyników przetargu na
Kontrakt na Roboty. W konsekwencji
podpisanie tego Kontraktu pomiêdzy
Zamawiaj¹cym tj. MPWiK S.A. a Konsor-
cjum Wykonawców MAXER S.A. (dawniej
Energopol 7 Poznañ S.A.) i Hydrobudowa
Œl¹sk S.A. nast¹pi³o w dniu 14 kwietnia
2003r. Formalne rozpoczêcie robót
budowlano - monta¿owych na oczyszczalni
wyznacza data przekazania placu budowy
Wykonawcy i jest to dzieñ 5 maja 2003r.
Od tej chwili rozliczany bêdzie okres
38 miesiêcy.

Ca³kowita odpowiedzialnoœæ za
wykonanie Kontraktu spoczywa na liderze
Konsorcjum tj. firmie MAXER S.A. i z nim
to MPWiK S.A. prowadzi rozmowy
dotycz¹ce Kontraktu i od tej firmy
egzekwowaæ bêdzie jego wykonanie.

Warto na wstêpie wspomnieæ o rodzaju
kontraktu, który okreœla zakres czynnoœci
jakie spoczywaj¹ na Wykonawcy. Kontrakt
jest oparty na „Warunkach Kontraktowych
na urz¹dzenia i budowê z projektowaniem

dla urz¹dzeñ
elektrycznych
i mechanicznych
oraz dla robót
budowlanych
i in¿ynieryjnych

projektowanych przez Wykonawcê”, czyli
tzw. Nowy ¯ó³ty FIDIC. Ten rodzaj
kontraktu narzuca na Wykonawcê
obowi¹zek zaprojektowania obiektu, jego

wybudowanie, wykonanie koniecznych
prób, przeprowadzenie rozruchu, a w koñcu
przekazanie funkcjonuj¹cego zak³adu -
Zamawiaj¹cemu. Ca³oœæ zadania ma spe³niaæ
wymagania Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, które stanowi¹
element Kontraktu razem z Ofert¹
Wykonawcy.

Praktycznie rzecz bior¹c rola MPWiK
S.A. jako Zamawiaj¹cego w tym Kontrakcie
sprowadza siê do nadzoru i kontroli tak
merytorycznej jak i finansowej, i odpowie-
dzialnoœci za prawid³ow¹ realizacjê
Kontraktu (a tak¿e wszystkich innych
kontraktów sk³adaj¹cych siê na Projekt),
przed instytucjami finansuj¹cymi tj.
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej
w zakresie grantu i Europejskim Bankiem
Odbudowy i Rozwoju w zakresie po¿yczki.

Czynnoœci te wykonuje zespó³ powo³any
dla realizacji wszystkich projektów
wspó³finansowanych z funduszu ISPA -
zespó³ PIU (Projekt Implementation Unit).
Nie jest to ma³a rola, poniewa¿ wymagania
EBOR i Komisji Europejskiej odnoœne
sprawozdawczoœci s¹ tak rozbudowane,
¿e miesiêcznie otrzymujemy do weryfikacji
co najmniej trzy Raporty od wykonawców,
a sami generujemy ich co najmniej cztery -
nie wspominaj¹c o tym, ¿e s¹ one dwu-
jêzyczne.

 Merytoryczna kontrola z naszego
poziomu wymaga obecnoœci na cotygod-
niowych naradach i sta³ego nadzoru nad
zaawansowaniem robót i zarz¹dzania
ryzykiem. Ten nowy dla nas element
wprowadzi³ do inwestycji In¿ynier Budowy,
czyli firma zarz¹dzaj¹ca procesem budowy

Nowy ¯ó³ty FIDIC to rodzaj kontraktu, który narzuca
na Wykonawcê obowi¹zek zaprojektowania obiektu,
jego wybudowanie, wykonanie koniecznych prób,
przeprowadzenie rozruchu, a w koñcu przekazanie
funkcjonuj¹cego zak³adu - Zamawiaj¹cemu.
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i sprawuj¹ca w naszym imieniu funkcjê
Inspektora Nadzoru. Mo¿na nawet
powiedzieæ, ¿e jest to przed³u¿one ramie
Dzia³u Inwestycji. Jest to interdyscyplinarna
grupa ludzi pocz¹wszy od konstruktorów
i technologów, a¿ do specjalistów takich
dyscyplin wiedzy jak np. in¿ynieria
materia³owa, czy wy¿ej wspomniani
eksperci ds. zarz¹dzania ryzykiem.
Kierowanie tak wielop³aszczyznowe, bior¹c
pod uwagê nowe dla nas konstrukcje prawne
w postaci kontraktu opartego o „Warunki
Kontraktowe FIDIC” wymaga³o zaanga¿o-
wania firmy doœwiadczonej i rzetelnej.
Us³ugê polegaj¹c¹, wiêc na zarz¹dzaniu
i nadzorze nad rozbudow¹ i modernizacj¹
oczyszczalni œcieków P³aszów II
wykonuje dla nas konsorcjum firm

Ove Arup & Partners Ltd. i Ekocentrum
z Wroc³awia. Ich rola nie ogranicza siê tylko
do nadzorowania budowy, bowiem przy tego
rodzaju kontrakcie FIDIC, w którym
Wykonawca robót sam projektuje i uzyskuje
wszystkie potrzebne w trakcie inwestycji
pozwolenia i uzgodnienia oraz dostarcza
urz¹dzenia, In¿yniera obowi¹zki rozszerzone
zosta³y tak¿e do sprawdzania,
weryfikowania i zatwierdzania projektów
wykonawczych.

Projektowanie rozpoczê³o siê zaraz po
rozpoczêciu robót. Opracowania wykonaw-
cze nap³ywaj¹ szerokim strumieniem
praktycznie co dnia. Projekt budowlany
przedstawiony przez MPWiK S.A. zosta³ na
etapie procedury przetargowej przyjêty przez
Oferentów, ale jednak jego dok³adnoœæ ze
wzglêdu na skalê inwestycji by³a zbyt ma³a
aby rozpocz¹æ prace budowlane. Jedynie
projekty mostu na rzece Drwienie
i przysz³ego laboratorium œciekowego -
bêd¹ce w fazie wykonawczej, zosta³y
wdro¿one do wykonania w kilka dni.

Aktualnie posiadamy zatwierdzone
projekty wykonawcze na 15 z oko³o 80
obiektów, a nad dalszymi 20 prace trwaj¹.
Ze wzglêdu na ci¹g³oœæ pracy nie wymagamy
pe³nego zestawu projektów na starcie,
poniewa¿ tak roboty jak i projektowanie
mo¿e odbywaæ siê sukcesywnie. Rzecz¹,
która pozwoli³a nam na takie postêpowanie
by³ fakt uzgodnienia profilu hydraulicznego
oczyszczalni oraz ogólnego planu
rozmieszczenia obiektów i urz¹dzeñ. To
uzgodnienie z jednej strony zagwarantowa³o
Wykonawcy niezmiennoœæ naszego
stanowiska w sprawie rozwi¹zañ
technicznych, zaœ MPWiK S.A. da³o
gwarancjê otrzymania na koñcu inwestycji
zamówionego zak³adu tak w zakresie
technologicznym, jak i budowlanym, nie
wspominaj¹c o za³o¿onych efektach
ekologicznych.

Jeszcze raz wypada tutaj podkreœliæ, i¿
rola Wykonawcy w tej inwestycji jest bardzo
z³o¿ona. Z jednej strony jego zadaniem jest
- o czym wszyscy wiemy, wybudowanie
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Na dzieñ dzisiejszy dzia³ania zbli¿aj¹ce
nas do dnia 4 lipca 2006r. - czyli dnia
przekazania przez Wykonawcê rozbudo-
wanej i zmodernizowanej oczyszczalni
œcieków P³aszów II, nabieraj¹ tempa. Front
robót rozszerzy³ siê ju¿ na kilkanaœcie
obiektów, z których do najwiêkszych nale¿¹
reaktory biologiczne. Ka¿dy z nich - a mieæ
ich bêdziemy 6, to powierzchnia boiska
pi³karskiego docelowo podzielona na kilka
sekcji. Wylanie trzeciej czêœci dna takiego
zbiornika wymaga pracy non stop przez
14 do 16 godzin, koordynacji dostaw betonu
z dwóch lub trzech betoniarni - nie
wspominaj¹c o zaanga¿owanych, tamuj¹-
cych ruch na ulicach, betoniarkach oraz

u³o¿enia w przygotowanych szalunkach
1000m3 betonu. Jednak¿e takie spektaku-
larne rozmiarowi roboty dobiegn¹ koñca
i przejdziemy do fazy robót mniejszych, przy
których bêdzie trzeba zaanga¿owaæ wiêksz¹
liczbê ludzi. Ju¿ dzisiaj wiemy, ¿e aktualnie
pracuj¹ca grupa oko³o 200 ludzi w najbli¿-
szym czasie wzroœnie prawie czterokrotnie,
a front budowy obejmie swoim zasiêgiem
prawie 50 hektarów.

Po 10 miesi¹cach robót zaawansowanie
wynosi 11%. Zwa¿ywszy na 38 miesiêczny
okres realizacji inwestycji wydawa³oby siê,
¿e przy obecnym tempie prac nie jest to zbyt
du¿o, lecz nale¿y zauwa¿yæ, i¿ jak na ka¿dej
wielkiej budowie spor¹ czêœæ czasu
poch³ania przygotowanie placu budowy,
organizacja zaplecza, dobór podwykonaw-
ców, przygotowanie projektów. Z ka¿dym
miesi¹cem Wykonawca zwiêksza swoj¹
zdolnoœæ produkcyjn¹ na budowie
i najwiêksze natê¿enie prac nast¹pi od
drugiego kwarta³u 2004 roku poprzez ca³y
2005 roku. Pierwsza po³owa 2006 roku to
prace wykoñczeniowe, rozruch i przekazanie
oczyszczalni do eksploatacji. Teraz kilka
s³ów o finansach. W efekcie postêpu
rzeczowego zaawansowanie finansowe na
poszczególnych kontraktach przedstawia siê
nastêpuj¹co:
• KONTRAKT 01 (MAXER S.A.) -

zgodnie z warunkami kontraktowymi
FIDIC z chwil¹ rozpoczêcia realizacji
Kontraktu zap³aciliœmy Wykonawcy 10%
zaliczkê na zagospodarowanie siê na
placu budowy i rozpoczêcie realizacji
Kontraktu. W chwili obecnej Wykonawca
przedstawi³ do zrealizowania pierwsz¹
fakturê za wykonane prace za okres maj
- grudzieñ 2003 roku. Procentowy udzia³
faktury w wartoœci Kontraktu wynosi
4,3 %. Jak mo¿na zauwa¿yæ, zaawanso-
wanie finansowe nie idzie w parze
z zaawansowaniem rzeczowym. Taki stan
rzeczy spowodowany jest wyd³u¿onym
trybem zatwierdzania przerobu
rzeczowego za minione okresy z godnie
z procedurami Funduszu ISPA.

instalacji do oczyszczania œcieków wraz ze
wszystkimi obiektami technologicznymi,
pomocniczymi, sieciami, dostawa urz¹dzeñ
i armatury, powi¹zanie ich pracy za pomoc¹
automatyki i sterowania, z drogiej strony -
o czym wspomniano wczeœniej, zapro-
jektowanie tego uk³adu zgodnie
z wymaganiami MPWiK S.A. wyartyku-
³owanymi w przygotowanych przez nas
Materia³ach Przetargowych, a ponadto
przeprowadzenie uzgodnieñ, odbiorów
z instytucjami zwi¹zanymi z procesem
budowlanym i przekazanie nam pracuj¹cej,
w pe³ni sprawnej i przede wszystkim
osi¹gaj¹cej za³o¿one efekty - oczyszczalni
œcieków.
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• KONTRAKT 02 (Parsons Brinckerhoff
Ltd.) - kontrakt trwaj¹cy od sierpnia 2001
roku zosta³ zrealizowany w 100%
i zakoñczony w grudniu 2002 roku.
Kontrakt ten by³ w ca³oœci finansowany
ze œrodków ISPA. G³ównym zadaniem
firmy Parsons by³o sporz¹dzenie
materia³ów przetargowych do Kontraktu
g³ównego na roboty i przygotowanie
odpowiedzi na zadawane pytania
w trakcie trwania przetargu.

• KONTRAKT 03 (Ove Arup Ltd) -
In¿ynier Budowy. Jest to najd³u¿ej
trwaj¹cy obecnie Kontrakt na budowie.
Zwi¹zane jest to ze specyfik¹ zadañ
o których wspomniano wczeœniej jakie

ma do spe³nienia In¿ynier Budowy.
Realizacjê tego zadania zosta³a
rozpoczêta ju¿ w listopadzie 2003 roku.
Taki stan rzeczy da³ mo¿liwoœæ
poszczególnym pracownikom In¿yniera
na szczegó³owe zapoznanie siê
z projektem budowlanym realizowanej
przysz³oœci inwestycji. Wysokie
kwalifikacje pracowników In¿yniera
i zdobyte na innych kontraktach
doœwiadczenie zaowocowa³y pomoc¹
Zamawiaj¹cemu w wyborze najlepszej
oferty w przetargu na roboty. Po
14 miesiêcznym okresie realizacji tego
Kontraktu zaawansowanie finansowe
wynosi 27%. Równie¿ w przypadku tego
Kontraktu oprócz p³atnoœci wynika-
j¹cych za zrealizowane prace p³atne
w szeœciomiesiêcznych okresach zosta³a
wyp³acona zaliczka. Praca In¿yniera
jest w 100% finansowana ze œrodków
ISPA.

• KONTRAKT 04 (Scott Wilson Ltd) -
Kontrakt us³ugowy w 100% finansowany
ze œrodków ISPA. W zwi¹zku z tym i¿
zespó³ Konsultanta to wysokiej klasy
specjaliœci z doœwiadczeniem w prowa-
dzeniu i rozliczaniu inwestycji wspó³-
finansowanych ze œrodków Unii
Europejskiej. G³ównym zadaniem ich
jest wsparcie dla Zamawiaj¹cego
w szerokim s³owa tego znaczeniu. Czyli
w zarz¹dzaniu projektem, sprawoz-
dawczoœci dla instytucji wspó³-
finansuj¹cych i nadzoruj¹cych, pomoc
w rozwi¹zywaniu problemów wynik³ych
w trakcie realizacji Projektu. Nale¿y
jednak podkreœliæ i¿ do obowi¹zków
Konsultanta nie nale¿y wykonywanie za
Zamawiaj¹cego wy¿ej wymienionych
czynnoœci lecz pomoc tak, aby po
zakoñczeniu pracy Konsultanta byliœmy
w stanie sami rozwi¹zywaæ wszystkie
problemy. Czas trwania tego kontraktu
licz¹c wielkoœci skumulowane to
13 miesiêcy, jednak¿e bêd¹ nam oni
towarzyszyæ do pocz¹tku 2006 roku,
a zaawansowanie finansowe to18,5%. 
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Stanis³aw Kumon

Ja³owcowa Góra
Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji S.A. w Krakowie po³o¿ony jest
w spokojnej i malowniczej miejscowoœci
Dobczyce, oddalonej oko³o 30 km na
po³udnie od Krakowa.

Teren zajmowany przez oœrodek
obejmuje ponad 4 ha. W obrêbie obszaru,
pe³nego zieleni i alejek spacerowych,
³aweczek parkowych, klombów z ró¿nymi
odmianami drzew iglastych, znajduje siê
12 pawilonów mieszkalnych i budynek
administracyjno-socjalny (recepcja,
sto³ówka, sale konferencyjne, sklepik-
kawiarnia). Kompleks uzupe³nia boisko
sportowe, kort tenisowy, plac zabaw dla
dzieci, oraz miejsca dla organizowania
ognisk. Atrakcj¹ oœrodka w okresie letnim
jest basen dla doros³ych oraz brodzik dla
dzieci.

Oœrodek serdecznie zaprasza mi³ych
Goœci przez ca³y rok. Do Pañstwa dyspozycji
pozostaje ponad 100 miejsc noclegowych
Zakwaterowanie w 2, 3 - osobowych
pokojach z balkonem - ka¿dy z aneksem
sanitarnym, prysznicem, umywalk¹,
zlokalizowanych w pawilonach (po 8 pokoi
w ka¿dym pawilonie).

Góra Ja³owcowa w Dobczycach to ciche
i piêkne krajobrazowo miejsce. Na Zboczu
Góry w odleg³oœci oko³o 1 km znajduje
siê zapora ziemno betonowa Jeziora
Dobczyckiego
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W naszej sto³ówce (120 - 130) miejsc),
serwujemy wyœmienit¹ kuchniê polsk¹,
podejmujemy siê organizacji uroczystych
kolacji i bankietów. W naszym hotelu
organizujemy przyjêcia oraz uroczystoœci
okolicznoœciowe. Posiadamy wyposa¿one
w sprzêt audiowizualny sale konferencyjne,
gdzie organizujemy szkolenia. Do
dyspozycji goœci pozostaje równie¿
kserokopiarka, fax, internet, zestawy
nag³aœniaj¹ce, sprzêt sportowy i rekreacyjny.
Tradycj¹ dobczyckich spotkañ i wypoczynku
s¹ ogniska integracyjne. Do dyspozycji goœci
obszerny parking. W godzinach nocnych
teren oœrodka jest strze¿ony.

Polecamy
Wspania³e walory krajobrazowe:

czyste powietrze i woda, poroœniête lasami
mieszanymi zbocza oraz liczne zabytki
zapewniaj¹ doskona³e warunki do wypo-
czynku. Ze wzgórza Oœrodka rozci¹ga siê
zachwycaj¹cy widok na Jezioro Dobczyckie
i okoliczne pasma Pogórza Wielickiego
i Beskidu Wyspowego. Doliny rzek Raby
i Krzyworzeki zachêcaj¹ do uprawiania
wêdkarstwa, a liczne oznakowane i nie-
oznakowane trasy zapraszaj¹ do pieszych
i rowerowych wêdrówek.

Wspania³e miejsce do wypoczynku
rodziców z ma³ymi dzieæmi lub dziadków
z wnukami.

Teren oœrodka jest ogrodzony. Plac
zabaw, brodzik, boiska sportowe sprawiaj¹,
i¿ ma³e dzieci czuj¹ siê u nas bardzo dobrze.

W okolicy atrakcje do zobaczenia
i skorzystania:
• odrestaurowane ruiny œredniowiecznego

zamku, w którym obecnie mieœci siê
Muzeum Regionalne PTTK oraz Skansen
Budownictwa Ludowego w Dobczycach
w odleg³oœci oko³o 2 km

• Kopalnia Soli w Wieliczce w odleg³oœci
ok. 8 km

• najd³u¿szy w Polsce wyci¹g krzese³kowy
na Górê Che³m w Myœlenicach oddalony
ok. 11 km (w³¹cznie z krzese³kami typu
matka i dziecko),

• Komora Jodowa w Bochni (noclegi
rehabilitacyjne do terapii schorzeñ dróg
oddechowych w Bocheñskiej Kopalni
Soli), oddalona oko³o 15 km

• Bazylika Matki Bo¿ej wraz z zespo³em

kapliczek i dró¿ek p¹tniczych w Kalwarii
Zebrzydowskiej oddalonej ok. 35 km.

Przez teren gminy Dobczyce przebiegaj¹
oznakowane szlaki turystyki pieszej
i rowerowej:
• szlak ¿ó³ty pieszy w kierunku Winiar lub

Pasma Ostrysza, gdzie ³¹czy siê ze
szlakiem niebieskim prowadz¹cym
w kierunku Trzemeœni, przez kurhany
ca³opalne z VII - wzgórze Trupielec lub
przez Krowi¹ Górê do Myœlenic.

• szlak rowerowy okrê¿ny zielony oraz
szlak rowerowy ¿ó³ty, ³¹cz¹cy siê ze
znakowanymi szlakami gminy Gdów.

• ma³opolski szlak architektury drewnianej

Gdzie najbli¿ej? Dobczyce po³o¿one s¹
na przed³u¿eniu trasy ³¹cz¹cej Kraków
z Wieliczk¹, niedaleko znajduje siê trasa
szybkiego ruchu Kraków - Zakopane.
Miejscowoœæ posiada bardzo dogodne
po³¹czenie z tymi miastami, jak równie¿
z Mszan¹ Doln¹ i Tarnowem (BUS i PKS).

Pobyt z czworono¿nym przyjacielem?
Oczywiœcie jest to mo¿liwe.

Sezon 2004
Rok 2004 zapowiada siê dla za³ogi

Oœrodka bardzo pracowicie. Przygotowano
szereg ofert dotycz¹cych zarówno za³ogi
MPWIK S.A. jak i klientów zewnêtrznych.
Oferty obejmuj¹ szkolenia dla instytucji
i firm, „Zielone Szko³y”, wczasy , kolonie
dla dzieci.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom,
cennik us³ug poddano modyfikacji,
rozszerzaj¹c ofertê i dopasowuj¹c j¹ do
wspó³czesnych trendów. Jak co roku
uruchomiony zostanie na okres wakacyjny
basen i brodzik dla dzieci. Utrzymana zostaje
ciesz¹ca siê powodzeniem ca³oroczna
mo¿liwoœæ pobytu weekendowego. Oferta
wczasowa oprócz wy¿ywienia standard-
owego, przewiduje te¿ mo¿liwoœæ
wykupienia pakietu „Plus” (posi³ki
wzmocnione objêtoœciowo). Przyjêto te¿
mo¿liwoœæ wykupienia wczasów w tzw.
pakiecie turystycznym. Pozwoli³o to
przedstawiæ ofertê bardzo korzystn¹ cenowo,
ju¿ od 37,40 z³ za osobodzieñ. Wczasowicze
nie bêd¹ musieli korzystaæ z obiadu w jego
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tradycyjnym wydaniu i o okreœlonej godzi-
nie. Zamiast niego, mo¿na skorzystaæ
z obiadokolacji. Bêdzie wiêc czas na wêdró-
wki po okolicy i Pogórzu Wielickim i Beski-
dzie , wypady do okolicznych atrakcyjnych
miejscowoœci turystycznych. Ciekawostk¹
oferty jest mo¿liwoœæ zabrania psa.

Nale¿y podkreœliæ du¿¹ rolê szkoleñ,
które od lat odbywaj¹ siê w oœrodku.
Bliskoœæ Krakowa, a zarazem izolacja
i spokój, sprzyja realizacji programu zajêæ
i rekreacji.

Pozytywnym aspektem funkcjonowania
naszego kompleksu wypoczynkowo-
szkoleniowego jest fakt, ¿e od 10-ciu lat
systematycznie przeprowadzane s¹ tu
szkolenia dla sêdziów i prokuratorów
z terenu ca³ej Polski. Goœciliœmy równie¿
cz³onków Banku Œwiatowego, pos³ów

i senatorów RP, zwi¹zki sportowe,
a tak¿e dyrekcje i kierownictwa za³óg
ró¿nych znanych firm. Aktualnie du¿e
zlecenie oœrodek realizuje dla Urzêdu
Marsza³kowskiego.

Ten kierunek rozwoju oœrodka wydaje siê
najkorzystniejszy i bêdzie w przysz³oœci
kontynuowany. Rozwa¿ane s¹ plany
przebudowy g³ównego budynku i jego
doposa¿enie.

Kilka nieczynnych pawilonów w tym
potê¿nym kompleksie wypoczynkowym
czeka na powa¿nego kontrahenta.

Adres i kontakty
32-410 Dobczyce, Góra Ja³owcowa
tel. (12) 278-17-07 fax: (12) 271-14-52
http://www.wypoczynek-dobczyce.pl
e-mail: osrodekdobczyce@mpwik.krakow.pl

Cennik us³ug Oœrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dobczycach - 2004r.
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”mynzcytsyrut„meineiwy¿ywz81talody¿eizdo³miiceizdysazcw  00,43
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Swiet³ana Szewczuk, Piotr Pawêzowski

Ustawodawstwo ekologiczne
w Polsce
Ustawa Prawo ochrony œrodowiska                                                             czêœæ 1/2

Pragniemy w dzisiejszym numerze
naszego pisma rozpocz¹æ cykl artyku³ów
poœwiêconych ochronie œrodowiska.
W kolejnych wydaniach „Woda i My”
omówione zostan¹ zagadnienia prawne,
finansowe, techniczne a tak¿e przedstawione
zostan¹ Pañstwu, podstawowe kierunki
polityki ekologicznej obowi¹zuj¹cej w Unii
Europejskiej.

Poruszana przez nas tematyka jest doœæ
obszerna i nie sposób bêdzie przedstawiæ
w ca³oœci tak niezwykle skomplikowanego
i trudnego tematu jak ochrona œrodowiska
na ³amach naszego pisma. Zdajemy sobie te¿
sprawê z tego, ¿e samo zagadnienie nie
nale¿y do kategorii lektur ³atwych, mi³ych
i przyjemnych. Dlatego postaramy siê
mo¿liwie przejrzyœcie i w skrócie przedsta-
wiæ Pañstwu temat, bez wdawanie siê
w szczegó³y, a osobom zainteresowanym
g³êbiej zagadnieniem ochrony œrodowiska
proponujemy zapoznaæ siê z treœci¹ aktów
prawnych powo³ywanych w niniejszym
cyklu artyku³ów.

G³ównym powodem powstania
niniejszego opracowanie jest chêæ
zapoznania jak najszerszego grona
pracowników krakowskich wodoci¹gów
z problematyk¹ ochrony œrodowiska,
w szczególnoœci z obowi¹zkami, które
nak³adaj¹ na nasze przedsiêbiorstwo ustawy
œrodowiskowe. Prowadz¹c statutow¹
dzia³alnoœæ krakowskie wodoci¹gi korzy-
staj¹ ze œrodowiska w przypadku pobierania
wody powierzchniowej i g³êbinowej dla
potrzeb Zak³adów Uzdatniania Wody,
wprowadzania ze œciekami oczyszczanymi
w oczyszczalniach œcieków substancje do
wód, emisji gazów z kot³owni i œrodków

transportu do powietrza, wytwarzania
i zagospodarowania odpadów.

Impulsem do poruszenia tematyki
zwi¹zanej z ochron¹ œrodowiska na ³amach
naszego pisma jest te¿ szereg problemów
zwi¹zanych z przestrzeganiem przepisów
prawa ekologicznego, które staramy siê roz-
wi¹zaæ w ramach naszego przedsiêbiorstwa.

Niniejszym artyku³em rozpoczynamy
omawianie podstawowych aktów polskiego
systemu prawnego w zakresie ochrony
œrodowiska, przede wszystkim te regulacje,
które s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z przedmio-
tem dzia³alnoœci naszego przedsiêbiorstwa.
Natomiast w nastêpnych wydaniach pisma
omówimy szczegó³owo prawa i obowi¹zki
korzystaj¹cego ze œrodowiska, a tak¿e
kompetencje organów administracji
publicznej w zakresie ochrony œrodowiska,
na przyk³adzie naszego przedsiêbiorstwa.

Podstawowym aktem prawnym w syste-
mie polskiego prawa ochrony œrodowiska
jest Ustawa z 27 kwietnia 2001r Prawo
Ochrony Œrodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62,
poz. 627 z póŸn. zm.; potocznie zwana
ustaw¹ POŒ), która stanowi swoisty kodeks
prawa œrodowiska w Polsce oraz jest ustaw¹
nadrzêdn¹ nad innymi ustawami œrodowis-
kowymi. Ustawa POŒ zastêpuje ustawê
o ochronie i kszta³towaniu œrodowiska
z 1980 r.

Ustawa POŒ wesz³a w ¿ycie z dniem
1 paŸdziernika 2001 r. z wyj¹tkiem przepisów
reguluj¹cych materiê pozwoleñ zintegrowa-
nych, ca³ego Tytu³u V ustawy dotycz¹cego
œrodków finansowo - prawnych (op³aty za
korzystanie ze œrodowiska, kary adminis-
tracyjne, zasady i warunki zawieszanie
i umarzania op³at podwy¿szonych i kar
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administracyjnych) - które wesz³y w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2002r. Ze wzglêdu na
rangê ustawy, zosta³a ona wraz z ustaw¹
o odpadach wprowadzona odrêbnym aktem
prawnym tzw. ustaw¹ wprowadzaj¹c¹.
Ustawa wprowadzaj¹ca zawiera równie¿
szereg przepisów przejœciowych, które
umo¿liwiaj¹ korzystaj¹cym ze œrodowiska
dostosowanie swojej dzia³alnoœci do nowych

przepisów. Terminy
dostosowawcze s¹
ró¿ne i czasami s¹
odleg³e w czasie,
np. w przypadku
d o s t o s o w a n i a

dzia³alnoœci do nowych wymogów z ustawy
o odpadach.

Do celów ustawy nale¿a³o stworzenie
podstaw ochrony wszystkich elementów
œrodowiska oraz œrodowiska jako ca³oœci,
a tak¿e w miarê mo¿liwoœci ujednolicenie
wymagañ i procedur w tej¿e dziedzinie.
Ustawa zawiera kompleksowe uregulowanie
w zakresie ochrony powietrza, ochrony
przed ha³asem i przed polami elektro-
magnetycznymi, natomiast w niektórych
zagadnieniach odsy³a do ustaw dzia³owych
(lub tzw. sektorowych): Prawa wodnego,
ustawy o odpadach, ustawy o ochronie
przyrody.

Ustawa zosta³a podzielona na 8
tytu³ów: I. Przepisy ogólne, II. Ochrona
zasobów œrodowiska, III. Przeciwdzia³anie
zanieczyszczeniom, IV. Powa¿ne awarie, V.
Œrodki finansowo - prawne ochrony
œrodowiska, VII. Organy administracji
i instytucje w³aœciwe do spraw ochrony
œrodowiska, VIII. Programy dostosowawcze.

Ustawa POŒ reguluje wszystkie
komponenty œrodowiska, okreœlaj¹c ogólne
zasady i podstawowe definicje, które
odnosz¹ siê tak¿e do pozosta³ych ustaw
œrodowiskowych, jak równie¿ porz¹dkuje
prawo, dostosowuje tak¿e w pe³ni polskie
normy do dyrektyw i ustawodawstwa Unii
Europejskiej. Ujednolicenie terminologii
pozwoli³o unikn¹æ szereg w¹tpliwoœci
interpretacyjnych, które powstawa³y na tle
poprzedniego stanu prawnego. Dla
przyk³adu mo¿na powo³aæ tutaj aktualna
definicjê œcieków, która brzmi identycznie
w ustawie - Prawo ochrony œrodowiska,

ustawie - Prawo wodne, oraz w ustawie
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków.

Do podstawowych zasad zawartych
w ustawie nale¿¹:
• zasada zrównowa¿onego rozwoju,
• zasada przezornoœci,
• zasada zapobiegania,
• zasada zanieczyszczaj¹cy p³aci,
• zasada ochrona œrodowiska jako ca³oœci.

Do wa¿nych, nowych zasad, wywodz¹-
cych siê z prawa wspólnotowego, nale¿y
zasada uspo³ecznienia procesu decyzyj-
nego w dziedzinie ochrony œrodowiska.
Powy¿szymi zasadami kieruj¹ siê równie¿
pozosta³e ustawy „oko³oœrodowiskowe”.
Warto te¿ zwróciæ Czytelnikowi uwagê, ¿e
zasada zrównowa¿onego rozwoju jest jedn¹
z podstawowych zasad ustroju pañstwa
polskiego g³oszona w Ustawie Zasadniczej
(art. 5 Konstytucji).

Do ustawy POŒ zosta³y wkomponowane
zapisy ju¿ nieobowi¹zuj¹cej ustawy
o dostêpie do informacji o œrodowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko. Tak wiêc obecna ustawa POŒ
ca³oœciowo reguluje kwestiê dostêpu
ka¿dego, bez wzglêdu na obywatelstwo
i interes prawny, do informacji o stanie
œrodowiska, o wydanych decyzjach
emisyjnych. Równoczeœnie ustawa wprowa-
dza obowi¹zek przeprowadzania konsultacji
spo³ecznych, w przypadku realizacji
przedsiêwziêæ stanowi¹cych potencjaln¹
uci¹¿liwoœæ dla œrodowiska, oraz dokonywa-
nia oceny oddzia³ywania na œrodowisko
w przypadku m.in. przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko.

Tytu³ II ustawy - Ochrona zasobów
œrodowiska, zawiera ogólne zasady reguluj¹-
ce ochronê wszystkich elementów œrodowiska,
jak ochrona jakoœci powietrza, ochrona wód,
powierzchni ziemi, ochrona przed ha³asem,
przed polami elektromagnetycznymi,
ochrona kopalin, zwierz¹t i roœlin. Dopre-
cyzowanie za³o¿eñ ogólnych ochrony
poszczególnych elementów œrodowiska
nastêpuje w ustawach szczegó³owych. Na
przyk³ad, w przypadku szczegó³owych

Niniejsze opracowanie ma s³u¿yæ zapoznaniu jak
najszerszego grona pracowników krakowskich
wodoci¹gów z obowi¹zkami, które nak³adaj¹ na
nasze przedsiêbiorstwo ustawy œrodowiskowe

dokoñczenie na stronie obok
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wymagañ ochrony wód, ustawa POŒ odsy³a
do Prawa wodnego, natomiast zasady
ochrony obszarów i obiektów o wartoœciach
przyrodniczych, krajobrazowych, zwierz¹t
i roœlin zagro¿onych wyginiêciem oraz
drzew, krzewów i zieleni - okreœlaj¹ przepisy
ustawy o ochronie przyrody. Ustawy
œrodowiskowe upowa¿niaj¹ w³aœciwego
ministra ds. œrodowiska do okreœlenia
standardów jakoœci poszczególnych
elementów œrodowiska. Standardy jakoœci
maj¹ charakter norm technicznych i wyra-
¿ane s¹ jako poziomy substancji i energii,
maksymalny dopuszczony, poziom których
nie powinien byæ przekroczony przez
korzystaj¹cego ze œrodowiska. Przyk³adem
mo¿e byæ Rozporz¹dzenie Ministra

Œrodowiska z dnia 27.11.2002r. w sprawie
wymagañ jakim powinny odpowiadaæ wody
powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludnoœci w wodê przeznaczona
do spo¿ycia, wydane na podstawie
przepisów ustawy - Prawo wodne, lub
Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska
z 9.09.2002r. w sprawie standardów jakoœci
gleby oraz standardów jakoœci ziemi,
wydane na podstawie ustawy POŒ.
W przypadku ochrony jakoœci powietrza
ustawa POŒ upowa¿nia w niektórych
sytuacjach wojewodê do okreœlania
w drodze zarz¹dzenia standardów jakoœcio-
wych powietrza na obszarach województwa
szczególnie zagro¿onych, które stanowi akt
prawa miejscowego.

Pozosta³¹ czêœæ ustawy omówimy
w kolejnym wydaniu „Wody i My”.         

Jan Smaczny

System Zarz¹dzania Jakoœci¹
ISO 9001:2000
Certyfikacja koñcowa odbêdzie siê w maju

zrealizowaæ wyznaczone cele jakoœciowe.
System wymaga rzeczywistego zaanga-
¿owania wszystkich pracowników,
a w szczególnoœci Kierowników Jednostek
Organizacyjnych i W³aœcicieli procesów.
Obowi¹zek doskonalenia Systemu
Zarz¹dzania Jakoœci¹ spoczywa na nas ju¿ od
dziœ, gdy¿ ju¿ podczas certyfikacji musimy
wykazaæ, ¿e posiadamy zdolnoœæ nie tylko
utrzymania Systemu, ale te¿ doskonalenia go.
System nie doskonalony staje siê martwy
i bezu¿yteczny. Certyfikacja Systemu odbêdzie
siê w maju br. I tak certyfikacja zerowa
odbêdzie siê 6 maja 2004, a certyfikacja
koñcowa odbêdzie siê 20 i 21 maja 2004r.
Wierzê, ¿e zrobimy wszystko, aby w maju
do³¹czyæ do innych firm posiadaj¹cych ju¿
certyfikat ISO.                                                 

Po trwaj¹cej nieco ponad rok pracy nad
opracowaniem dokumentacji zwi¹zanej
z wdra¿aniem w naszym Przedsiêbiorstwie
Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ zbli¿amy siê
do zakoñczenia tego zadania. Opracowana
zosta³a Ksiêga Jakoœci, wymagane
procedury i opisane procesy w obszarze
znacznie rozszerzonym ni¿ zak³adano
w momencie rozpoczêcia prac.

Rozszerzenie obszaru wdro¿enia SZJ
zwi¹zane jest z faktem, ¿e nowa norma ISO
9001:2000 wymaga bardziej kompleksowego
ujêcia zagadnieñ zwi¹zanych z jakoœci¹
i rozwojem jakoœci, pocz¹wszy od planowania
celów które chcemy osi¹gn¹æ, analizowania
osi¹ganych wyników, proponowania nowych
lub modyfikacje istniej¹cych celów, oraz
okreœlanie przedsiêwziêæ i inicjatyw, aby

„Ustawodawstwo...” cd. z poprzedniej strony
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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.

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 31 maja 2004 r. Wœród wszystkich uczestników zabawy,

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

Tak poszukiwany wygl¹da³
podczas I Komunii Œw.,

tak w wieku 30 lat, a jak wygl¹da dzisiaj?

?

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

Osob¹, której poszukiwaliœmy w numerze
28 naszego czasopisma by³ pan

Jan Wyroba, zwi¹zany z Wodoci¹gami
od lat, pe³ni¹cy obecnie funkcjê Kierownika

Dzia³u Sprzeda¿y. 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
(pióro firmy „Waterman"”) otrzymuje Pani
Joanna SAS, nagrody dodatkowe (zestawy
gad¿etów MPWiK S.A.) otrzymuj¹: Pani
El¿bieta Rzepka oraz Pan Marek Pawlik.

 Gratulujemy szczêœliwcom!



Miejsce turnieju: Strzelnica na Pasterniku WKS Wawel Kraków.
49 uczestników
Konkurencje: pistolet sportowy, karabinek sportowy
16 dru¿yn 3 osobowych.

Kobiety indywidualnie:
Pistolet:
I Monika Walczyk - 76 pkt.
II Joanna Sas - 70 pkt.
III El¿bieta Rzepka - 62 pkt.

TTTTTurururururniej Strzeleckiniej Strzeleckiniej Strzeleckiniej Strzeleckiniej Strzelecki
Zawody o Puchar Zwi¹zków Zawodowych MPWIK S.A. w KrakowieZawody o Puchar Zwi¹zków Zawodowych MPWIK S.A. w KrakowieZawody o Puchar Zwi¹zków Zawodowych MPWIK S.A. w KrakowieZawody o Puchar Zwi¹zków Zawodowych MPWIK S.A. w KrakowieZawody o Puchar Zwi¹zków Zawodowych MPWIK S.A. w Krakowie

Zwyciêzcy z pucharami

Najlepsza dru¿yna

Og³oszenie wyników - od lewej W. Frydman, W. Grenda

Przewodnicz¹cy zwi¹zków zawodowych

Karabin:
I El¿bieta Rzepka - 78 pkt.
II Monika Walczyk - 60 pkt.
III Joanna Sas - 50 pkt.

El¿bieta Rzepka - najlepsza w karabinku,
III miejsce w pistolecie

Mê¿czyŸni:
Pistolet:
I Dominik Studnicki - 87 pkt.
II Wac³aw Frydman - 85 pkt.
III W³adys³aw Grenda - 84 pkt.

Karabin:
I Tomasz Cichoñ - 90 pkt.
II Maciej Seitz - 85 pkt.
III Jacek Kaszowski - 81 pkt.

Dru¿ynowo:
I Zak³ad Utrzymania Ruchu - 450 pkt.
II Zak³ad Sieci Kana³owej - 442 pkt.
III Zak³ad Uzdatniania Wody "Rudawa" - 386 pkt.

Monika Walczyk - najlepsza w pistolecie,
II miejsce w karabinku

Joanna Sas - II miejsce w pistolecie,
III miejsce w karabinku
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Jak¹ wodê pijemy?
Komunikat MPWiK S.A.

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

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 3,0 2,0 2,0 3,0 1 .tpecka

)Hp(nyzcdO 29,7 66,7 18,7 85,7 5,9-5,6 5,9-5,6

awonainagnamdanæœonlaineltU md/gm 3 5,2 4,1 9,0 6,1 5 5

ikrolhC md/gm 3 6,91 3,23 1,12 0,24 052 052

kainomA md/gm 3 30,0 20,0< 20,0< 20,0< 5,0 5,0

ynytozA md/gm 3 410,0 010,0< 010,0< 010,0< 5,0 5,0

ynatozA md/gm 3 3,5 5,51 1,31 9,51 05 05

anlógoæœodrawT no 5,7 7,61 2,61 3,71 82-4,3 -

ñpaW md/gm 3 0,14 4,201 3,001 7,501 - -

zengaM md/gm 3 7,7 8,01 1,9 3,11 521 -

enlógoozale¯ md/gm 3 620,0 120,0 020,0 820,0 2,0 2,0

nilG md/gm 3 011,0 040,0 160,0 310,0 2,0 2,0

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

morhC md/gm 3 500,0< 500,0< 500,0< 500,0< 50,0 50,0

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

mdaK md/gm 3 100,0< 100,0< 100,0< 100,0< 300,0 500,0

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

mroforolhC md/gµ 3 8,0 1,0< 1,0< 6,0 03 -

4AWW4AMUS md/gµ 3 600,0 410,0 010,0 400,0 1,0 1,0

nerip)a(ozneB md/gµ 3 100,0 200,0 100,0 200,0 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< 2 02 02

C022wiiretkabæœolianlógO mc1/li 3 1< 1< 2 1 001 001

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 I 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.


