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Pawe³ Dohnalik, Romuald Siuta

Rozliczanie ró¿nic bilansowych
Liczymy metry szeœcienne, a dlaczego nie litry?

W ostatnich dniach zadano nam pytanie:
czy przypadkiem sposób odczytywania
wskazañ wodomierzy, przy ograniczeniu
dok³adnoœci odczytu do pe³nych metrów
szeœciennych, nie jest przyczyn¹ powsta-
wania ró¿nic bilansowych pomiêdzy sum¹
wskazañ wodomierzy mieszkaniowych
i wskazaniem wodomierza g³ównego?

Rozumowanie takie jest na pozór
logiczne i by³oby s³uszne gdybyœmy oceniali
tylko ró¿nice bilansowe tak powsta³e w skali
krótkiego okresu od 1 - 4 miesiêcy. Ale
przecie¿ wodomierze instalowane s¹ na ca³e
lata i wskazania wodomierzy na przestrzeni
lat wzrastaj¹ systematycznie proporcjonalnie
do poboru wody, natomiast pope³niany przy
kolejnych odczytach b³¹d bezwzglêdny jest
zawsze nie  wiêkszy ni¿ 0,999 m3 (999 l).
Tak wiêc pope³niany b³¹d wzglêdny odczytu,
spowodowany jego uproszczeniem do
ca³kowitych wartoœci [m3] wody, maleje
wraz z up³ywem czasu wg krzywej  1/x.

Ilustracja tej regu³y pope³nianego b³êdu
bezwzglêdnego i malej¹cy przebieg b³êdu
wzglêdnego pomiaru z up³ywem czasu
przedstawione s¹ na prostym przyk³adzie
obliczeniowym i zilustrowane na rys. 1 i 2.

Przyk³ad obliczeniowy.

Pomiar zu¿ycia wody w mieszkaniu
zamieszkiwanym przez 1 osobê odbywa siê
za pomoc¹ dwóch wodomierzy.

Œrednie zu¿ycie wody w tym mieszkaniu:
150 l/d = 4500 l/m-c = 4,5 m3/m-c

Przyjêto œrednio maksymalny b³¹d
odczytu na ka¿dy wodomierz:

�
1
 = - 900 l = - 0,9 m3

st¹d na 2 wodomierze:

�
2
 =  - 1,8 m3

Rys. 1 - Ilustracja regu³y analizowania b³êdów odczytów do przyk³adu
obliczeniowego; W - wartoœæ wskazana przez wodomierz, O  - wartoœci
odczytywane przy ograniczeniu odczytów do ca³kowitych metrów
szeœciennych.
W
1
 = 4,5 m3 O

1
 = 4,5  - 1,8 = 2,7 m3 � = 40,0 %

W
2
 = 9,0 m3 O

2
 = 9,0  - 1,8 = 7,2 m3 � = 20,0 %

W
3
 = 13,5 m3 O

3
 = 13,5  - 1,8 = 11,7 m3 � = 13,3 %

W
4
 = 18,0 m3 O

4
 = 18,0  - 1,8 = 16,2 m3 � = 10,0 %

po up³ywie roku:
W
12

 = 54 m3 O
12

 = 54,0  - 1,8 = 52,2 m3 � = 3,3 %

Rys. 2 - Przyk³ad obliczeniowy dokoñczenie na stronie 11



woda i my2 wrzesieñ 2004

Ewa £upak

Informatyzacja
System obiegu dokumentów

Minê³y trzy kwarta³y od poprzedniego

artyku³u. Pisaliœmy w nim o naszej pracy,

problemach, osi¹gniêciach i planach.

Dzisiaj chcia³abym poinformowaæ

Pañstwa o postêpach w pracy Dzia³u

Informatyki. W minionym czasie

zakupiliœmy urz¹dzenia, które pozwoli³y

na pod³¹czenie do zak³adowej sieci

komputerowej kolejnych lokalizacji.

Dostêp do zasobów serwerowych uzyska³y

Dobczyce, Bielany, D³ubnia. Czekamy na

warunki od Telekomunikacji Polskiej, aby

pod³¹czyæ Kujawy i P³aszów.

Oprócz korzyœci z dostêpu do danych

przechowywanych na serwerach mamy

niejako korzyœci uboczne. Wszystkie

pod³¹czane do sieci stacje komputerowe

objête s¹ ochron¹ antywirusow¹ oraz

mo¿liwy jest na nich bezpieczny dostêp

do internetu.

Chc¹c zapewniæ nowym u¿ytkow-

nikom komfort pracy w sieci wzmocnione

zosta³y serwery. Nie mamy teraz obaw, ¿e

na dyskach sieciowych zabraknie miejsca

dla Pañstwa danych.

W okresie wakacyjnym zrealizowany

zosta³ przetarg na zakup sprzêtu kom-

puterowego przewidzianego w planie

inwestycyjnym 2004 roku. Mam nadziejê,

¿e pozwoli³o to wielu z Pañstwa na

podniesienie komfortu pracy.

Oprócz zmian zwi¹zanych z posiadan¹

infrastruktur¹ sprzêtow¹ uda³o nam siê

równie¿ zrobiæ pewien krok w stronê

modernizacji naszego oprogramowania.

Sk³oni³o nas do tego kilka rzeczy.

Zazwyczaj mówi¹c o oprogramowaniu

u¿ytkowym myœlimy o programie

finansowym, kadrowo-p³acowym, czy

GIS-ie. Okazuje siê jednak, ¿e w firmie,

takiej jak nasza, równie wa¿ne jak ewi-

dencja faktur, jest ewidencja kontaktów

z klientami.

Wiele dzia³ów w swej pracy gromadzi

pisma od klientów i kopie dokumentów

wysy³anych bêd¹ce decyzjami w kon-

kretnych sprawach projektowych,

przy³¹czeniowych i innych. Pozwala im to

na prowadzenie spójnej polityki, czuwanie

nad dotrzymaniem terminów za³atwienia

sprawy i szybk¹ reakcjê na reklamacje.

Jak dot¹d wiêkszoœæ pism w firmie by³a

ewidencjonowana w Dzienniku Podaw-

czym w aplikacji Super Sekretariat.

Aplikacja ta s³u¿y³a tylko pracownikom
Widok jednego z „ekranów” systemu wspomagaj¹cego obieg
dokumentów
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System wspomagaj¹cy obieg dokumentów w firmie
testuj¹ dzia³y: Dziennik Podawczy, Dzia³ Techniczny
oraz Biuro ds. Pozyskiwania Œrodków Pomocowych
i Wspó³pracy z Zagranic¹.

Dziennika Podawczego. W ostatnim cza-

sie program stwarza³ wiele problemów

w obs³udze, gdy¿ nie radzi³ sobie

z ogromnej baz¹ dokumentów nagroma-

dzonych przez lata. Oprócz tej bazy, wiele

dzia³ów w firmie prowadzi w³asn¹

ewidencjê dokumentów.

W sytuacjach skrajnych zdarza siê, ¿e

jeden dokument jest rejestrowany przez

trzy lub cztery osoby. Jest to nie tylko

dublowanie tej samej pracy, ale poniewa¿

poszczególne dzia³y nie udostêpniaj¹

gromadzonych danych, ich dzia³ania mog¹

byæ niespójne.

W ostatnim czasie, kolejne dzia³y

zg³aszaj¹ potrzebê uruchomienia u nich

aplikacji do

r e j e s t r a c j i

dokumentów.

Spowodowane

jest to wzra-

staj¹c¹ iloœci¹ otrzymywanych pism jak

równie¿ wymogami narzucanymi przez

system ISO 9001:2000. Taka sytuacja

sk³oni³a nas do zakupu i pilota¿owego

wdro¿enia systemu wspomagaj¹cego

obieg dokumentów w firmie.

Ju¿ na pocz¹tku 2003 roku zakupiliœmy

serwer do obs³ugi poczty. Teraz ten

w³aœnie serwer i zainstalowane na nim

oprogramowanie Lotus Notes zosta³o

wykorzystane jako baza naszych

poczynañ.

Do tego przedsiêwziêcia wybrane

zosta³y: Dziennik Podawczy, Dzia³

Techniczny i Biuro ds. Pozyskiwania

Œrodków Pomocowych i Wspó³pracy

z Zagranic¹.

G³ównym Ÿród³em danych dla

programu jest Dziennik Podawczy. Tam

wprowadzane s¹ informacje o dokumen-

cie: firma lub osoba, temat, data

dokumentu, data wejœcia do firmy, uwagi.

Nastêpnie wykonywana jest dekretacja

tzn. wskazanie odbiorcy pisma. Równo-

czeœnie odbiorca jest powiadamiany

poczt¹ elektroniczn¹, ¿e przysz³o pismo

adresowane do niego. Oprócz tej infor-

macji pisma dostarczane s¹ jak dot¹d,

w wersji papierowej. Istnieje jednak

mo¿liwoœæ, aby pisma by³y skanowane

i ich treœæ dostêpna by³a w komputerze

(tak¹ opcjê wybra³o Biuro ds. Po-

zyskiwania Œrodków Pomocowych

i Wspó³pracy z Zagranic¹).

Odbiorca mo¿e sam do³¹czyæ do pisma

odpowiedŸ. W momencie tworzenia

dokumentu zostanie mu nadany

automatycznie numer. Poniewa¿ pismo

jest ju¿ zarejestrowane wystarczy tylko

przekazaæ dokument do wys³ania do

Dziennika Podawczego.

G³ówn¹ zaleta tej aplikacji jest ³atwoœæ

wyszukiwania. Pisma mo¿na szukaæ po

fragmencie tekstu, a tak¿e przegl¹daæ

w ró¿nych uk³adach:

• kontakty wg firm

• osobno pisma przychodz¹ce

i wychodz¹ce

• wg dat

• wg numerów

• wg autorów

• wg w³asnych kategorii

Program przystosowany jest tak¿e do

obs³ugi korespondencji wewnêtrznej. Do

tego celu jest w nim zawarty ca³y schemat

organizacyjny firmy. Mam nadziejê, ¿e

z grubsza przybli¿y³am Pañstwu funkcjo-

nalnoœæ tej aplikacji. Teraz kilka zdañ

o przebiegu wdro¿enia.

Po wybraniu aplikacji i za³atwieniu

formalnoœci zakupowych rozpoczête

zosta³y prace wdro¿eniowe. Przeprowa-

dzono wiele rozmów z pracownikami

wytypowanych dzia³ów chc¹c jak najlepiej

dopasowaæ program do ich potrzeb. Przy

okazji poczynione zosta³y pewne prace
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porz¹dkuj¹ce i ujednolicaj¹ce, które maj¹

zapewniæ warunki do sprawnego

w³¹czania kolejnych dzia³ów w grono

u¿ytkowników systemu.

Nastêpny etap to prace progra-

mistyczne, których efektem by³o

zainstalowanie na serwerze programu

w wersji uwzglêdniaj¹cej zg³oszone

poprawki. W tym czasie pracownicy

Dzia³u Informatyki zweryfikowali

komputery wszystkich przysz³ych

u¿ytkowników systemu dokonuj¹c

niezbêdnych instalacji i ewentualnych

modernizacji sprzêtu.

Kiedy sprzêt i oprogramowanie by³o

gotowe przyst¹piliœmy do fazy szkoleñ.

Program by³ prezentowany

wszystkim pracownikom

bior¹cym udzia³ we

wdro¿eniu (35 osób)

podzielonym na ma³e grupy.

Po zakoñczeniu prezentacji przyszed³

czas na próby i testy. W tym celu do pustej

bazy danych zaimportowane zosta³y

dokumenty z Dziennika Podawczego oraz

dokumenty zgromadzone przez Dzia³

Techniczny. Ustalony zosta³ harmonogram

testów. Przez dwa tygodnie, codziennie

przez godzinê, pracownicy w ma³ych

grupach æwiczyli obs³ugê nowej aplikacji.

W testach brali udzia³ pracownicy Dzia³u

Informatyki, których zadaniem by³o

œwiadczenie na bie¿¹co pomocy

i rozwi¹zywanie pojawiaj¹cych siê

problemów.

Nadesz³a w koñcu „godzina zero” -

pierwszy lipca. Poprzedniego dnia

wieczorem bazy zosta³y wyczyszczone

z danych testowych. Ponownie zosta³y

zaimportowane dane z Dziennika

Podawczego oraz z Dzia³u Technicznego.

Wczeœniej, Dzia³ Informatyki, d¹¿¹c do

obni¿enia kosztów wdro¿enia, we

w³asnym zakresie przeprowadzi³ wiele

prac czyszcz¹c i weryfikuj¹c dane, aby

przygotowaæ je do transmisji.

Rano pierwszego lipca pracownicy

Dziennika Podawczego przyst¹pili do

pracy z programem. Wszystko sz³o

œwietnie, po godzinie pracy podziêkowali

informatykowi za dalsz¹ asystê. Przysz³a

kolej na Dzia³ Techniczny. Mimo, ¿e

pracuje w nim wiêcej osób i bardziej

skomplikowana jest obs³uga programu

tutaj tak¿e sprawdzi³a siê zasada, ¿e

æwiczenie czyni mistrza. Równolegle

wystartowa³o Biuro ds. Pozyskiwania

Œrodków Pomocowych i Wspó³pracy

z Zagranic¹. Zakres funkcjonalnoœci

porównywalny z Dziennikiem Podaw-

czym te¿ nie stwarza³ wiêkszych

problemów.

Mamy ju¿ za sob¹ ponad dwa miesi¹ce

pracy z programem. Dzia³ania nad

jego udoskonaleniem nadal trwaj¹.

Mamy sygna³y, ¿e poziom zadowolenia

u¿ytkowników wzrasta. Odkrywaj¹

oni nowe mo¿liwoœci wykorzystania

programu. Jednoczeœnie ze swej

strony zauwa¿amy coraz mniejsz¹

iloœæ wezwañ do pomocy przy pracy

z aplikacj¹.

Na zakoñczenie pragnê podziêkowaæ

wszystkim pracownikom dzia³ów objêtych

wdro¿eniem, którzy wykazali wiele

cierpliwoœci wyjaœniaj¹c tajniki swojej

pracy oraz podsuwaj¹c pomys³y, które

przyczyni³y siê do udoskonalenia

aplikacji. Dziêki Pañstwa zaanga¿owaniu

i determinacji uda³o nam siê doprowadziæ

do tego, ¿e program ¿yje i realizuje

za³o¿one funkcje. Chcê tak¿e

podziêkowaæ moim wspó³pracownikom,

którzy bardzo aktywnie zaanga¿owali siê

w realizacjê projektu na wszystkich jego

etapach. Mam nadziejê, ¿e wszystkie

zgromadzone doœwiadczenia pomog¹ nam

w pracach nad kolejnymi wdro¿eniami. 

Poziom zadowolenia u¿ytkowników
systemu wzrasta - odkrywaj¹ nowe
mo¿liwoœci wykorzystania programu
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Jan Smaczny

Co s³ychaæ w systemie
zarz¹dzania  jakoœci¹
Aktualnoœci

Od certyfikacji naszego Systemu

Zarz¹dzania Jakoœci¹ minê³y ju¿ 4 miesi¹ce.

W tym czasie w dokumentacji systemowej,

zgodnie z uwagami przekazanymi przez

firmê certyfikuj¹c¹, wprowadziliœmy pewne

zmiany. Uwagi auditorów certyfikuj¹cych

przewa¿nie dotyczy³y mierników procesów

i ukierunkowane by³y na tworzenie takich

wskaŸników, które okreœla³yby stopieñ

osi¹gania celu zapisanego dla ka¿dego

procesu. Dla niektórych procesów okreœlenie

takich wskaŸników nie jest wcale ³atwym

zadaniem.

Obecnie musimy

mieæ na uwadze, ¿e

za trzy miesi¹ce

odbêdzie siê wizyta

kontrolna auditorów

z BVQI. Wizyta ta

bêdzie polega³a na

tym, ¿e auditorzy

z ca³ego obszaru objêtego SZJ wybior¹

tylko kilka procesów i dokonaj¹ bardzo

dok³adnego sprawdzenia sposobu

postêpowania i przestrzegania zasad

opisanych w sporz¹dzonej dokumentacji

systemowej oraz obowi¹zuj¹cych

procedurach. Najbli¿sze miesi¹ce nale¿y

w dalszym ci¹gu przeznaczyæ na

ugruntowanie systemu na ka¿dym

stanowisku objêtym SZJ.

W osi¹gniêciu tego celu pomog¹

rozpoczête obecnie, a wymagane przez

normê, wewnêtrzne audity, których

zadaniem jest okreœlenie obszarów,

w których system nie jest ugruntowany

w zadawalaj¹cym zakresie, oraz

ujawnienie jakichkolwiek niedoci¹gniêæ

stosowania systemu.

Aby sprawnie i z jak najwiêksz¹

korzyœci¹ dla systemu przeprowadziæ

audity wewnêtrzne, na pocz¹tku wrzeœnia

20 auditorów wewnêtrznych odby³o

szkolenie. Szczególny nacisk po³o¿ono na

umiejêtnoœæ wyci¹gania wniosków

i identyfikacjê niezgodnoœci.

Szkolenie prowadzi³ przedstawiciel

Dzia³u Szkolenia firmy BVQI, która

certyfikowa³a nasze przedsiêbiorstwo.

Szkolenie, prowadzone by³o w sposób

bardzo zrozumia³y, wyjaœni³o wiele

kwestii, ale równie¿ uœwiadomi³o nam jak

wiele wiadomoœci jeszcze musimy

zdobyæ, aby swobodnie poruszaæ siê

w Systemie Zarz¹dzania Jakoœci¹.

Poniewa¿ norma wymaga, aby auditorzy

poddawani byli okresowemu szkoleniu,

dlatego przynajmniej raz w roku bêdziemy

organizowaæ tego rodzaju szkolenia.

Plan auditów, wg którego obecnie

odbywaj¹ siê audity, obejmuje okres od

wrzeœnia do pocz¹tku grudnia br. i jest

udostêpniony w katalogu SZJ oraz na

serwerze w katalogu ISO - „wersja

zatwierdzona” w procedurze wewnêtrz-

nych auditów jakoœci.

Najbli¿sze miesi¹ce nale¿y przeznaczyæ na
ugruntowanie systemu, a pomog¹ w tym
wewnêtrzne audity, których zadaniem jest
okreœlenie obszarów, w których system
nie jest ugruntowany w zadawalaj¹cym
zakresie oraz ujawnienie jakichkolwiek
niedoci¹gniêæ stosowania systemu.
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W zwi¹zku z powy¿szym chcê

przypomnieæ i prosiæ wszystkich

pracowników, których stanowiska

s¹ objête Systemem Zarz¹dzania Jakoœci¹

wg normy ISO 9001:2000, aby mieli

na uwadze wszystkie sprawy i zagad-

nienia zwi¹zane z ISO. Szczególnie

proszê o:

• Przegl¹danie, drukowanie potrzeb-

nych dokumentów dostêpnych

w wewnêtrznej sieci intranetowej

w folderze SZJ lub na serwerze

w katalogu ISO - „Wersja zatwier-

dzona”.

• Korzystanie z instrukcji oraz informacji

o sprzêcie pomiarowym dostêpnym

w katalogu ISO - „Wersja zatwier-

dzona”.

• Korzystanie ze spisu aktów prawnych

zewnêtrznych i zarz¹dzeñ wewnê-

trznych znajduj¹cych siê w intranecie

w katalogu SZJ

oraz na serwerze

w katalogu ISO,

(akty prawne

z e w n ê t r z n e

u z u p e ³ n i a n e

i aktualizowane s¹ przez Zespó³

Radców Prawnych, natomiast spis

zarz¹dzeñ wewnêtrznych uzupe³nia

i aktualizuje Dzia³ Organizacyjny).

• Posiadanie w swoich jednostkach

organizacyjnych aktualnych zarz¹dzeñ

wewnêtrznych i aktów prawnych

maj¹cych zastosowanie w danej

jednostce.

• Posiadanie w jednostkach organi-

zacyjnych aktualnych i aktualizo-

wanych raz w roku norm polskich

maj¹cych zastosowanie w danej

jednostce.

• Sprawdzenie czy pod czas realizacji

poszczególnych procesów u¿ywane s¹

formularze posiadaj¹ce oznaczenie ISO

tj. numer formularza jego wersjê oraz

egzekwowaæ takiego postêpowania od

podleg³ych pracowników.

• Sprawdzenie dostêpnoœci na stano-

wiskach pracy aktualnych instrukcji.

• Zwrócenie uwagi czy wszelkie zmiany

w instrukcjach maj¹ swoje odzwiercie-

dlenie w tabeli „Karta zmian”.

• Sprawdzenie czy wszelkie dokonane

w formularzach zmiany posiadaj¹

wymagane zapisy w formularzu

„Potrzeba dokonania zmiany”.

• Regularnie prowadzenie comiesiêcz-

nego przegl¹du wewnêtrznego

i sporz¹dzanie odpowiedniej notatki.

• Przesy³anie wskaŸników oceny

z ka¿dego procesu zgodnie z „Kalen-

darzem przesy³ania wskaŸników oceny

procesu” (dokument dostêpny jest

w Katalogu SZJ w „Wersji zatwier-

dzonej”).

• Przestrzeganie terminu usuniêcia

niezgodnoœci, w przypadku ich

ujawnienia, dokonania odpowiednich

wpisów w Katalogu niezgodnoœci.

Wpisów takich mo¿na dokonaæ

w Zespole ds. Jakoœci.

• W przypadku zg³oszonej reklamacji

nale¿y przestrzegaæ obowi¹zku

wpisania daty zakoñczenia sprawy

i okreœliæ przyczynê jej powstania. Bez

tych dokonania takich wpisów sprawa

uwa¿ana jest jako nie zakoñczona.

Wspólnie prowadzone prace nad

ugruntowaniem systemu pozwol¹ na

wiêksze zrozumienie zasad dzia³ania

systemu, zrozumienie potrzeby dzia³ania

w pewnych tematach (zadaniach)

w grupach sk³adaj¹cych siê z pra-

cowników z ró¿nych dzia³ów, a to poz-

woli uzyskaæ wiêksze korzyœci

z funkcjonowania Systemu Zarz¹dzani

Jakoœci¹.                                                 

Wizyta kontrolna auditorów z BVQI, która
odbêdzie siê za trzy miesi¹ce, bêdzie polega³a
na tym, ¿e auditorzy z ca³ego obszaru objêtego
SZJ wybior¹ tylko kilka procesów i dokonaj¹
bardzo dok³adnego sprawdzenia
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Piotr Ziêtara

Bankowa wizytacja...
Rada Dyrektorów EBOR w Krakowie

W dniach 12-13 wrzeœnia 2004 roku,

na zaproszenie Prezydenta Miasta

Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego,

goœci³a w Krakowie delegacja Rady

Dyrektorów Europejskiego Banku

Odbudowy i Rozwoju. W sk³ad delegacji

weszli: Karina Rautala, jako przewod-

nicz¹ca, oraz Tadeusz Syryjczyk, Igor

Ocka, Hans Sprokkreff, Peer Stanchina,

Kalin Mitrev i Konstantin Andreopoulos.

Poza Rad¹ Dyrektorów EBOR, Kraków

odwiedzili równie¿ Irene Grzybowski oraz

Gerry Muscat.

- Krakowski Szybki Tramwaj - drugi

etap, czyli po³¹czenie Ronda Grze-

górzeckiego z Pêtl¹ Kamienna,

które bêdzie realizowany w 2006 r.;

- ul. Jerzego Turowicza, czyli

po³¹czenie obwodnic Miasta

Krakowa wraz z estakad¹ o d³ugoœci

blisko 0,5 km;

- ul. Wita Stwosza - ponad kilometro-

wy odcinek drogowy z szeœciuset-

metrow¹ estakad¹;

- rozbudowa uk³adu komunikacyj-

nego na terenie Krakowskiego

Centrum Komunikacyjnego.

Monta¿ finansowy zak³ada w tym

obszarze udzia³ banku na poziomie

45 mln euro, przy ca³ych nak³adach

w wysokoœci 121,95 mln euro.

• Zintegrowany transport publiczny -

projekt Miejskiego Przedsiêbiorstwa

Komunikacyjnego SA w Krakowie.

G³ównymi za³o¿eniami s¹ przed³u¿enie

linii Krakowskiego Szybkiego

Tramwaju do os. Krowodrza Górka;

wydzielenie pasa do komunikacji

zbiorowej w ul. Lubicz; zakup nowego

taboru  niskopod³ogowego.

Koszt ca³ej kategorii wynosi ponad

48 mln euro, z czego EBOR udzieli

kredytu w wysokoœci ponad 17 mln

euro.

• Modernizacja systemu ciep³owniczego

miasta Krakowa - projekt Miejskiego

Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej

SA w Krakowie. Wartoœæ zadania

W czasie pierwszego dnia wizyty

goœcie wys³uchali prezentacji na temat

realizowanych przedsiêwziêæ inwesty-

cyjnych wspó³finansowanych przez

EBOR. Prezentowane inwestycje podzie-

lono na cztery kategorie, których chara-

kterystyka zamieszczona jest poni¿ej.

• Krakowski Transport Miejski, w sk³ad

którego wchodz¹ miêdzy innymi:
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szacuje siê na poziomie 71 mln euro,

z czego po¿yczka bankowa wyniesie

oko³o 10 mln euro.

Podczas przejazdu na P³aszów zapre-

zentowano historiê Krakowa.

Na zak³adzie oczyszczania œcieków

„P³aszów” goœci powita³ Prezydent Miasta

Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Prezes

Zarz¹du MPWiK SA Ryszard Langer

przedstawi³ pracowników Biura ds.

Pozyskiwania Œrodków Finansowych

i Wspó³pracy z Zagranic¹ Krakowskich

Wodoci¹gów oraz Prezesów Konsorcjum

Maxer SA i Hydrobudowa Œl¹sk SA.

Zwiedzanie placu budowy rozpoczêto

od nowego mostu na Drwinie, a nastêpnie

zaprezentowano postêp prac przy czêœci

biologicznej budowanej oczyszczalni.

Zwiedzanie inwestycji objê³o równie¿

przejazd przez czêœæ mechaniczn¹, a¿ po

nowy kana³ przelewowy.

Wizytacjê projektu p³aszowskiego

zakoñczy³a 40-minutowa prezentacja

zarz¹dzania budow¹, któr¹ wyg³osi³

In¿ynier Kontraktu Andrzej Kamler,

przedstawiaj¹c postêp prac, zakres

obowi¹zków Biura In¿yniera oraz ogóln¹

charakterystykê projektu. Przedstawiciele

Rady Dyrektorów EBOR zadawali wiele

szczegó³owych pytañ, na które odpo-

wiadano w obecnoœci przedstawicieli

krakowskich mediów.

Delegacja Rady Dyrektorów EBOR

by³a zadowolona z postêpu prac przy

projekcie p³aszowskim, czego efektem

by³y bardzo pochlebne opinie wyra¿ane

w rozmowach z przedstawicielami prasy.

Najlepszym podsumowaniem wizyty s¹

s³owa przewodnicz¹cej delegacji Kariny

Rautali, które zamieœci³ „Dziennik Polski”

w artykule pod tytu³em „Pionierska

oczyszczalnia”: Przed wyjazdem do

Krakowa zostaliœmy uœwiadomieni co do

skali inwestycji i wiedzieliœmy, czego siê

spodziewaæ, jednak po obejrzeniu w³aœnie

budowanej oczyszczalni œcieków P³aszów

II mogê tylko krótko stwierdziæ, ¿e jestem

pod wielkim wra¿eniem (...).                  

• Projekt Miejskiego Przedsiêbiorstwa

Wodoci¹gów i Kanalizacji SA pod

nazw¹ „Rozbudowa i Modernizacja

Oczyszczalni Œcieków P³aszów II”.

Poniedzia³ek 13 wrzeœnia wype³ni³o

zwiedzanie inwestycji, z których dwie

wzbudzi³y szczególne zainteresowanie.

Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Tadeusz Trzmiel zaprosi³ dyrektorów na

p³ytê górnego parkingu Krakowskiego

Centrum Komunikacyjnego, sk¹d za-

poznano goœci z postêpem prac przy

budowie KCK wraz z ca³ym otoczeniem

komunikacyjnym.
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Ida Rzewuska

Woda z certyfikatem

Uroczystoœæ
9 lipca 2004 r. w Sali Obrad UMK odby³o

siê uroczyste przekazanie Certyfikatu

Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001:2000

Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów

i Kanalizacji SA w Krakowie. Prezesowi

Zarz¹du Krakowskich Wodoci¹gów

certyfikat wrêczy³ dyrektor oddzia³u Bureau

Veritas Quality International w Katowicach

Pan W³adys³aw Feist.

- Jako audytorzy byliœmy bardzo

pozytywnie zaskoczeni. Podczas audytu nie

natrafiliœmy na ani jedn¹ niezgodnoœæ.

Niewiele mogliœmy równie¿ wnieœæ wartoœci

dodanej, czyli œrodków doskonal¹cych

system. Zastaliœmy bowiem rozwi¹zania

dojrza³e, a firma skierowana jest na ci¹g³y

rozwój, ci¹g³e doskonalenie. Szczególnie

pozytywnie zaskoczy³o nas bardzo

konsekwentne zarz¹dzanie Spó³k¹ oraz

niespotykana w tak du¿ym przedsiêbiorstwie

samodyscyplina jej pracowników.

Podkreœlenia wymaga równie¿ wysoki

poziom wyposa¿enia i zarz¹dzania w

laboratorium MPWiK SA. Spe³niaj¹c

najwy¿sze œwiatowe standardy mo¿e œmia³o

wspó³pracowaæ z innymi laboratoriami na

œwiecie, które pracuj¹ w tej dziedzinie -

powiedzia³ W³adys³aw Feist.

Ceremonia odby³a siê z udzia³em

Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka

Majchrowskiego. Sk³adaj¹c gratulacje

kierownictwu i pracownikom MPWiK SA za

pracê na rzecz miasta, Prezydent podkreœli³

znaczenie certyfikatu dla Krakowian:

- Otrzymany certyfikat jest certyfikatem

nie tylko dla Przedsiêbiorstwa, ale równie¿

dla mieszkañców Krakowa, którzy

korzystaj¹c z us³ug Wodoci¹gów musz¹ mieæ

pewnoœæ, ¿e bêd¹ piæ dobr¹ i zdrow¹ wodê.

Jednoczeœnie Prezydent Jacek

Majchrowski podkreœli³, ¿e MPWiK S.A. to

firma doskonale zarz¹dzana, prowadzona na

bardzo wysokim poziomie.

Udzia³ w przekazaniu certyfikatu wziêli

równie¿: Wojewoda Ma³opolski Jerzy

Adamik, Starosta Krakowski Jacek Krupa,

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa

Pawe³ Pytko, Zastêpca Prezydenta Miasta

Krakowa Tadeusz Trzmiel, Dyrektor

Magistratu Andrzej Kulig i inni zaproszeni

goœcie.

Od prawej: Zastêpca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel,

Wojewoda Ma³opolski Jerzy Adamik, Prezydent Miasta Krakowa prof.

Jacek Majchrowski, od  lewej: Przewodnicz¹cy Rady Miasta Pawe³

Pytko, Prezes Zarz¹du MPWiK SA Ryszard Langer, Wiceprezes Zarz¹du

MPWiK SA Mieczys³aw Góra
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Przygotowania
Uroczystoœæ w krakowskim magistracie

by³a zwieñczeniem blisko pó³torarocznej
pracy kierownictwa oraz pracowników
Spó³ki nad wdro¿eniem Systemu Zarz¹-
dzania Jakoœci¹.

Decyzja Zarz¹du Spó³ki o wprowadzeniu
standardów jakoœciowych zgodnych z norm¹
ISO 9001:2000 by³a naturaln¹ konsekwencj¹

takiego samego standardu œwiadczonych
us³ug, jaki otrzymuj¹ mieszkañcy innych
europejskich miast.

Prace nad dostosowaniem systemu
organizacyjnego firmy do wymagañ SZJ
przebiega³y dwuetapowo.

W pierwszym etapie przeprowadzono
szkolenia dla pracowników, którzy zapoznali
siê z przyjêt¹ przez MPWiK SA Polityk¹
Jakoœci, a tak¿e swoj¹ rol¹ w realizacji jej
celów. Powo³ano równie¿ Zespó³ Wdro-
¿eniowy, a nastêpnie, spoœród pracowników
firmy, wy³oniono 21 osobow¹ grupê
audytorów wewnêtrznych. Pierwszy etap
zakoñczono opracowaniem Ksiêgi Jakoœci.

 Drugim etapem prac by³y audyty
wewnêtrzne, które rozpoczê³y siê w styczniu
2004 r. i trwa³y przez dwa miesi¹ce. Celem
audytów by³o sprawdzenie zgodnoœci
obowi¹zuj¹cych procedur z ich faktycznym
przebiegiem, ujawnienie ewentualnych
niezgodnoœci i ich usuniêcie.

W dniu 21 maja 2004 r. niezale¿na
jednostka certyfikuj¹ca - firma BVQI -
przeprowadzi³a audyt certyfikuj¹cy. W jego
wyniku Krakowskie Wodoci¹gi uzyska³y
pozytywn¹ rekomendacjê dla otrzymania
certyfikatu, a tak¿e bardzo wysok¹ ocenê
sposobu opracowania i wdro¿enia Systemu
Zarz¹dzania Jakoœci¹.

Przyznany certyfikat obejmuje obszar
zwi¹zany z ujmowaniem, uzdatnianiem,
dystrybucj¹ i sprzeda¿¹ wody, a zatem te
dziedziny dzia³alnoœci Wodoci¹gów, które
bezpoœrednio zwi¹zane s¹ z realizowaniem
bytowych potrzeb mieszkañców Krakowa.

Korzyœci
Wdro¿enie w Miejskim Przedsiê-

biorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ w oparciu
o wymagania normy ISO 9001:2000 ma
strategiczne znaczenie. Przyznany certyfikat
jest bowiem nie tylko zaszczytnym
wyró¿nieniem dla Spó³ki, ale przede wszy-
stkim gwarantem dla Krakowian, ¿e
dostarczana do ich mieszkañ woda
odpowiada œwiatowym normom, a œwiad-
czone us³ugi s¹ najwy¿szej jakoœci.

Prezes Zarz¹du MPWiK SA Ryszard Langer przyjmuje certyfikat ISO

9001:2000 oraz gratulacje od dyrektora BVQI w Katowicach

W³adys³awa Feista

realizowanej dotychczas strategii MPWiK
S.A. ukierunkowanej na spe³nienie wymagañ
klienta. Szczególnie w kontekœcie akcesji
Polski do struktur europejskich uzyskanie
certyfikatu jakoœci sta³o siê koniecznoœci¹,
poniewa¿ mieszkañcy Krakowa oczekuj¹

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski sk³ada ¿yczenia

pracownikom oraz Zarz±dowi Spó³ki podczas gali ISO 9001:2000
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Certyfikat poœwiadcza równie¿
powtarzaln¹ jakoœæ us³ug, a zatem klient
mo¿e byæ pewny, ¿e jego wymagania bêd¹
spe³nione na ka¿dym etapie wspó³pracy z
MPWiK SA. Legitymowanie siê przez firmê
certyfikatem jakoœci buduje tak¿e lepszy
wizerunek firmy, co bezpoœrednio
przyczynia siê do wzrostu zaufania klientów.

Z punktu widzenia zarz¹dzania firm¹
wdro¿ona norma ISO 9001:2000 prowadzi
do optymalizacji dzia³ania, poprzez wymóg
ci¹g³ego doskonalenia systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ oraz poddawania siê cyklicznym
kontrolom, prowadzonym przez zewnêtrz-
nych ekspertów.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ fakt, ¿e w Unii
Europejskiej konkurencyjne s¹ w praktyce
tylko te firmy, które legitymuj¹ siê
miêdzynarodowymi certyfikatami jakoœci,
zw³aszcza w kontekœcie zamówieñ
publicznych finansowanych ze œrodków
unijnych.

Wprowadzenie Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹ oznacza zatem dla firmy szereg
bardzo konkretnych korzyœci. Jednak¿e
praca nad dostosowaniem systemu

organizacyjnego Spó³ki do jego wymagañ
nie nale¿a³a do ³atwych. O powodzeniu
przedsiêwziêcia zadecydowa³a dyscyplina,
zaanga¿owanie i zrozumienie istoty
podjêtych dzia³añ ze strony wszystkich
pracowników Spó³ki. Podkreœli³ to
w swoim wyst¹pieniu podczas uroczystoœci
wrêczenia certyfikatu Prezes Zarz¹du
Ryszard Langer:

- Opracowanie tak skomplikowanego

systemu nie by³oby mo¿liwe bez dobrej

za³ogi. Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ

wszystkim pracownikom za konsekwentn¹

i pe³n¹ zrozumienia pracê nad wprowa-

dzeniem Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹.

Szczególne podziêkowania chcia³bym z³o¿yæ

natomiast G³ównemu Specjaliœcie ds.

Jakoœci Panu Janowi Smacznemu za

zaanga¿owanie w realizacjê powierzonego

projektu.

Certyfikat jest wa¿ny do 21 maja 2007 r.
W tym czasie jednostka certyfikuj¹ca bêdzie
przeprowadza³a audyty kontrolne maj¹ce na
celu utrzymanie wypracowanego standardu
œwiadczonych us³ug oraz ci¹g³e
doskonalenie funkcjonowania Spó³ki.        
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wartoœci wzglêdnych b³êdów spowodo-
wanych odczytywaniem jedynie ca³kowitych
wartoœci stanu liczników wodomierzy w [m3]:

Kontynuuj¹c te obliczenia na nastêpne
lata otrzymalibyœmy kolejno wartoœci
b³êdów wzglêdnych spowodowanych
uproszczonymi odczytami :
• po 2 latach 1,6%,
• po 3 latach 1,1%,
• po 4 latach 0,8%,
a zatem taki sposób dokonywania odczytów
nie uzasadnia obserwowanych ró¿nic
bilansowych wynosz¹cych na przestrzeni
ca³ych lat od 10 - 30%.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w przedstawio-
nym przyk³adzie obliczeniowym przyjêto
bardzo niekorzystne za³o¿enia powstawania
ka¿dorazowo maksymalnych b³êdów
odczytowych co w praktyce z regu³y nie ma
miejsca.                                                      

„Rozliczanie ró¿nic...” cd. ze strony 1

Przy tych za³o¿eniach, dla kolejnych,
dokonywanych co 1 miesi¹c odczytów
wodomierzy otrzymamy nastêpuj¹ce
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Tadeusz Bochnia

Naci¹gacze
Filtrów ci¹g dalszy

Internautów odwiedzaj¹cych w sieci
witrynê WWW naszego przedsiêbiorstwa
wita okno z nastêpuj¹cym komunikatem:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów

i Kanalizacji S.A. w Krakowie informuje,

¿e nie prowadzi sprzeda¿y filtrów do wody

pitnej. Osoby, które przy sprzeda¿y takich

urz¹dzeñ powo³uj¹ siê na MPWiK S.A.

podaj¹ nieprawdziwe informacje

i wprowadzaj¹ w b³¹d potencjalnych

nabywców filtrów.

Z treœci tego komunikatu mo¿emy
wnioskowaæ, ¿e problem nieuczciwych
sprzedawców filtrów do wody jest ci¹gle
jeszcze aktualny, pomimo licznych
informacji na ten temat w mediach. Kolejny
wniosek, jaki wynika z komunikatu to wzrost
zaufania konsumentów wody wodoci¹gowej
do naszego przedsiêbiorstwa, o czym
œwiadczy niew¹tpliwie fakt, ¿e „naci¹gacze”
przedstawiaj¹ siê jako pracownicy MPWiK
S.A. Kraków i wykorzystuj¹ nasz autorytet.
Jeszcze nie tak dawno nieuczciwi
sprzedawcy filtrów robili wszystko, aby
zdyskredytowaæ w oczach klienta firmê
wodoci¹gow¹, a teraz przedstawiaj¹ siê jako
wodoci¹gowcy. Przemiana ta spowodowana

zapewne jest dzia-
³alnoœci¹ naszych
s³u¿b odpowie-
dzialnych za budo-

wanie wizerunku MPWiK S.A. Kraków
(marketing, public relation) jak równie¿
licznymi informacjami prasowymi
i programami telewizyjnymi (np. Uwaga
i Usterka w TVN), które obna¿a³y
mechanizmy sprzeda¿y filtrów do wody
przez „naci¹gaczy”.

Taka nieuczciwa forma sprzeda¿y filtrów
jest powszechna nie tylko w Polsce, ale
równie¿ w innych bardziej zamo¿nych
krajach. Postacie akwizytorów pojawiaj¹ siê
ju¿ w filmach fabularnych np. w komedio-
dramacie Ridley Scotta pt. „Naci¹gacze”.
G³ówni bohaterowie Roy i Frank, to para
zawodowych oszustów - artystów w swoim
fachu - naci¹gaczy sprzedaj¹cych „systemy
uzdatniania wody”. Filtry do wody, kupowa-
ne s¹ po dziesiêciokrotnie zawy¿onej cenie
przez gospodynie domowe, skuszone
perspektyw¹ wygrania nieistniej¹cych
nagród, takich jak samochody, bi¿uteria czy
zagraniczne wycieczki. Oczywiœcie, nikt
tego nie wygrywa.

W programie „Uwaga” emitowanym
przez TVN pó³ roku temu (2004-02-21),
w odcinku pt. „Nabici w filtry” obna¿ono
sposoby, w jakich nieuczciwa firma zarabia
na sprzeda¿y filtrów do wody. Jej akwizy-
torzy strasz¹ klientów, ¿e pij¹ „œcieki” i od
rêki za³atwiaj¹ „zni¿ki” na bardzo drogie
filtry, ze swojej firmy.

Mechanizm sprzeda¿y filtrów jest bardzo
prosty. Akwizytor dzwoni do klienta
i przedstawia siê jako analityk badaj¹cy
wodê, proponuje darmowe badanie. Jedzie
na spotkanie, wmawia klientowi, ¿e w jego
wodzie znajduj¹ siê w du¿ych iloœciach
metale ciê¿kie, wêglowodory aromatyczne,
zwi¹zki ropopochodne i wszystko, co
najgorsze. Jednym s³owem, ¿e pije „œcieki”.
Bezp³atne badanie wody szybko przemienia
siê w ponad godzinn¹ prezentacjê filtrów.
Akwizytor zachwala ich dzia³anie. Poniewa¿
cena jest wysoka - 1500 z³, w trosce
o zdrowie potencjalnych klientów wspa-
nia³omyœlnie proponuje dofinansowanie.

Problem nieuczciwych sprzedawców filtrów do

wody jest ci¹gle jeszcze aktualny, pomimo

licznych informacji na ten temat w mediach
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„Cudem” udaje mu siê za³atwiæ je
z dyrektorem oddzia³u - i filtr kosztuje ju¿
tylko 650 z³! W tej sytuacji wyró¿niony
klient nie potrafi odmówiæ - kupuje filtr.

- Marketing mamy opracowany do
perfekcji - mówi³ w programie szef jednej
z firm - Ludziom mo¿na wmówiæ wszystko
nawet, to, ¿e s¹ idiotami, tak siê mo¿na
nauczyæ bajerowaæ i manipulowaæ nimi, ¿e
uwierz¹ we wszystko.

Po raz pierwszy spraw¹ nieuczciwej
firmy TVN zajmowa³ siê pó³tora roku temu.
Firma, choæ pod inn¹ nazw¹, nadal dzia³a.
Co wiêcej, rozszerzy³a swoj¹ dzia³alnoœæ na
kolejne miasta. Aby przekonaæ siê, w jaki
sposób akwizytorzy namawiaj¹ klientów do
kupienia ich towaru - reporterka TVN

zatrudni³a siê
w tej firmie. Po
trzech dniach
reporterka roz-
poczê³a pracê
z jednym z naj-
lepszych akwi-

zytorów. Kazano jej przedstawiaæ siê jako
analityk badaj¹cy stan czystoœci wody...

W ka¿dym domu powtarzany jest ten sam
scenariusz - akwizytor uzmys³awia
klientowi, ¿e jego woda jest w fatalnym
stanie i mówi o zagro¿eniach spowodo-
wanych piciem tak brudnej wody. Potem,
udaj¹c troskê o zdrowie mieszkañców
informuje o koniecznoœci wys³ania wody na
specjalne badanie do Krakowa. Przera¿eni
klienci zwykle pytaj¹ akwizytora, co robiæ,
by ich woda by³a lepsza. Wtedy oszust
proponuje kupno filtra. Ma³o kto odmawia.

Zdemaskowanie oszustów nie jest trudne.
Na pytanie, gdzie dok³adnie w Krakowie
badana jest woda - akwizytor nie potrafi³
odpowiedzieæ. Gdy zadzwoniono do
krakowskiego oddzia³u firmy - uzyskano
inforacjê, ¿e woda badana jest w Szczecinie.
W szczeciñskim oddziale pracownik
utrzymywa³ natomiast, ¿e badanie
przeprowadza siê w Krakowie, ale nie
potrafi³ okreœliæ, gdzie dok³adnie.

Odk¹d firma rozpoczê³a dzia³alnoœæ coraz
wiêcej przera¿onych mieszkañców miast
dzwoni do oddzia³ów sanepidu alarmuj¹c

o z³ym stanie wody. Analiza wody
przeprowadzona, przez nieuczciw¹ firmê nie
jest w najmniejszym stopniu miarodajna,
a stosowanie filtrów nie jest zdrowe, bo
pozbawiaj¹ wodê wszelkich minera³ów - jest
destylowana.

Firma sprzedaj¹ca filtry oszuka³a równie¿
PCK. Dotuj¹c przez krótki czas jeden
terenowy oddzia³, akwizytorzy w ca³ej
Polsce powo³uj¹ siê na sta³¹ wspó³pracê
z PCK - tak wzbudzaj¹ zaufanie. Robi¹ to
bezprawnie.

Reporterka TVN Anna Machowska
wspomina udzia³ w programie: - Porazi³
mnie profesjonalizm akwizytora, z którym
pracowa³am. To cz³owiek wypruty
z wszelkich skrupu³ów i wyrzutów sumienia.
Z przyklejonym do twarzy uœmiechem
zapewnia swoje ofiary, ¿e bez filtra przy
kranie nara¿eni s¹ na wszelkie choroby -
i wymienia je jednym tchem. Gdy tylko
odwraca siê ty³em do klienta uœmiech
natychmiast znika z jego twarzy! Cynizm to
podstawa w jego pracy. Jako chwyt
marketingowy nosi obrazki Matki Boskiej
i Jezusa przy swojej legitymacji, któr¹
zawsze pokazuje. Na starsze osoby to dzia³a
i kupuj¹ filtry.

Mia³em równie¿ przyjemnoœæ braæ udzia³
w podobnej realizacji TVN - w programie
„Usterka”, w odcinku demaskuj¹cym
sprzedawców filtrów do wody w charakterze
„eksperta”, który na bie¿¹co ocenia³ sposoby,
metody i wyniki pseudo analiz wody oraz
efekty zastosowania filtrów. Kilka dni
spêdzi³em w jednym z krakowskich domów
w niewielkim pokoiku zaaran¿owanym na
studio telewizyjne, gdzie wraz z realizato-
rami mieliœmy podgl¹d na obrazy z sied-
miu ukrytych kamer umieszczonych
w ró¿nych miejscach mieszkania. Trzeba
przyznaæ, ¿e przez te kilka dni mieliœmy
spor¹ rozrywkê s³uchaj¹c wywodów
akwizytorów - z trudem zachowywaliœmy
wymagan¹ ciszê powstrzymuj¹c siê od
wybuchów œmiechu. W czasie realizacji
programu przez okamerowane mieszkanie
przewinê³o siê kilkunastu akwizytorów
i brygad monterskich, a informacje z zakresu
chemii, toksykologii i analityki chemicznej

Dokonywane przez akwizytorów pomiary wykazuj¹

iloœæ substancji rozpuszczonych w wodzie,

zwiêkszaj¹cych przewodnictwo elektryczne wody -

g³ównie iloœæ soli mineralnych niezbêdnych dla

zdrowia, a nie, jak twierdz¹, iloœæ zanieczyszczeñ
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g³oszone przez naci¹gaczy wystarczy³yby do
napisania podrêcznika w tej dziedzinie, który
zrewolucjonizowa³ by dotychczasowy stan
wiedzy - nagroda Nobla by³a by pewna!

Jak to robi¹ oszuœci?
Generalnie nale¿y stwierdziæ, ¿e ka¿da

interpretacja wyników „eksperymentów”
wykonywanych u klienta w domu, jest
fa³szywa bez wzglêdu na rodzaj „badania”
wody. Akwizytorzy wykorzystuj¹ ró¿nego
rodzaju sztuczki chemiczne lub te¿
prawdziwe przyrz¹dy pomiarowe, dobrane
do rodzaju filtra, który ma zostaæ sprzedany.
Sprzedawcy urz¹dzeñ do odwróconej
osmozy zadaj¹ sobie najwiêcej trudu stosuj¹c
szerok¹ gamê eksperymentów. Jest to w ich
przypadku uzasadnione, bo akurat te
urz¹dzenia s¹ najdro¿sze, a g³êboka demine-
ralizacja wody jak¹ wywo³uj¹, jest ³atwa do
wykazania ró¿nymi sposobami. Najczêœciej
stosowanym pomiarem jest pomiar
przewodnictwa w³aœciwego wody za pomoc¹
2-funkcyjnych konduktometrów - pozwala-
j¹cych na przedstawienie wyniku równie¿
jako ca³kowit¹ iloœæ substancji rozpusz-
czonych - TDS (ang. Total Dissolved Solids).
Urz¹dzenie, jak najbardziej profesjonalnie,
wykazuje iloœæ substancji rozpuszczonych
w wodzie, zwiêkszaj¹cych przewodnictwo
elektryczne wody, a wiêc g³ównie iloœæ soli
mineralnych niezbêdnych dla zdrowia, a nie,
jak twierdz¹ akwizytorzy, iloœæ zanieczysz-
czeñ. W trakcie eksperymentu akwizytorzy
badaj¹ przewodnictwo w³aœciwe wody
z kranu (przyk³adowy wynik od 200 µS/cm
dla wody z Raby do 600 µS/cm dla wody

z Bielan), a nastêpnie
wody po odwróconej
osmozie przynie-
sionej przez siebie

lub uzyskanej na miejscu. Taka woda jest
pozbawiona soli mineralnych, wiêc wynik
pomiaru waha siê w granicach od 0 do kilku
µS/cm. Rezultaty takich pomiarów s¹
t³umaczone zupe³nie fa³szywie przez
naci¹gaczy, którzy twierdz¹, ¿e wynik
pomiêdzy 200, a 600 µS/cm wskazuje na
wysokie zanieczyszczenie wody i nie
odpowiada normom polskim i europejskim.

Tymczasem zarówno w Rozporz¹dzeniu
Ministra Zdrowia jak i w Dyrektywie UE
norma na przewodnictwo w³aœciwe wynosi
2 500 µS/cm. Z kolei woda po odwróconej
osmozie wykazuj¹ca przewodnictwo zaled-
wie kilka µS/cm nie jest z ca³¹ pewnoœci¹
bezpieczna dla zdrowia i najczêœciej
poddawana jest wtórnej mineralizacji przez
dodawanie odpowiednich pastylek z solami
mineralnymi. Wody mineralne - bardzo
dobre, jak wiemy, dla naszego zdrowia -
wykazuj¹ przewodnictwo w granicach
1500 - 2500 µS/cm.

Innym prostym testem stosowanym przez
naci¹gaczy jest pomiar twardoœci wody za
pomoc¹ ogólnie dostêpnych pasków
wskaŸnikowych lub testerów. Zasada
w interpretacji wyników jest podobna - im
mniejszy wynik (po odwróconej osmozie jest
bardzo niski) tym wg. naci¹gaczy lepiej.
Tymczasem twardoœæ wody zale¿y od
zawartoœci niezbêdnych dla naszego zdrowia
jonów wapnia, magnezu, wodorowêglanów,
chlorków itp. Twardoœæ wody jest jednym
z nielicznych parametrów, dla których
Minister Zdrowia okreœli³ równie¿ doln¹
granicê normy, czyli wartoœæ, która nie mo¿e
byæ mniejsza ze wzglêdów zdrowotnych.
I tak norma dla twardoœci ogólnej wynosi od
60 do 500 mg na litr w przeliczeniu na
wêglan wapnia. Woda po odwróconej
osmozie ma znacznie ni¿sz¹ twardoœæ, a wiêc
nie spe³nia normy.

Bardziej wyrafinowanym i ca³kowicie
fa³szywym eksperymentem jest prowadzenie
elektrolizy wody za pomoc¹ specjalnie
skonstruowanych elektrolizerów, w celu
rzekomego wytr¹cenia zanieczyszczeñ. To
pseudobadanie nastawione jest na zrobienie
du¿ego wra¿enia i przestraszenie poten-
cjalnego klienta ogromem zanieczyszczeñ
w wodzie. Zasada jest prosta. Jak wiemy
woda zawieraj¹ca sole mineralne (jak nasza
z kranu) jest niez³ym przewodnikiem pr¹du
elektrycznego, a wiêc jest mo¿liwa elektro-
liza. Je¿eli jedna z elektrod urz¹dzenia jest
wykonana z ¿elaza, to podczas elektrolizy
¿elazo bêdzie siê rozpuszcza³o - obserwujemy
tzw. proces anodowego rozpuszczania
metali. Poniewa¿ na drugiej elektrodzie

Akwizytor ok³amuje klienta, ¿e jego woda

jest w fatalnym stanie i mówi o zagro¿eniach

spowodowanych piciem tak brudnej wody
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wydziela siê wodór, a wokó³ niej tworzy siê
œrodowisko silnie zasadowe (du¿a iloœæ
jonów wodorotlenowych) to jony ¿elaza
z rozpuszczanej elektrody reaguj¹ z jonami
wodorotlenowymi tworz¹c nierozpuszczalny
w wodzie wodorotlenek ¿elaza w postaci
du¿ej iloœci brunatnego osadu.

nim jako wêglowodory aromatyczne,
a pianka na górze to chlor. Oczywiœcie
niewielu obserwatorów poprosi o wymiesza-
nie tych roztworów bez wody. Zauwa¿yliby,
¿e równie¿ bez wody tworzy siê gêsty
galaretowaty osad. Tego typu prymitywne
sztuczki ze str¹caniem osadu mo¿e wykonaæ
uczeñ gimnazjum, który nawet niespecjalnie
uwa¿a³ na lekcjach chemii.

Œwiate³ko w tunelu.
Nieuczciwe firmy sprzedaj¹ce filtry do

wody stosuj¹c ró¿nego rodzaju fa³szywe
eksperymenty i materia³y reklamowe
zawieraj¹ce nieprawdziwe informacje
w sposób ewidentny ³ami¹ prawo, jednak
dzia³alnoœæ ta prowadzona jest w zasadzie
bezkarnie. Klienci tych firm w wiêkszoœci
przypadków nie maj¹ œwiadomoœci, ¿e
zostali oszukani i nie wnosz¹ ¿adnych
roszczeñ. Argumenty, które zosta³y im
przedstawione by³y przecie¿ tak
przekonywuj¹ce, a akwizytorzy zadali sobie
tyle trudu, aby chroniæ ich zdrowie i ¿ycie.

Jest jednak pewna nadzieja na zwalczanie
naci¹gaczy przy zastosowaniu innych
przepisów spoza prawa karnego, np. przy
zastosowaniu przepisów ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz.
804). Œwiate³ko w tunelu stanowi¹ decyzje
wydawane przez Urz¹d Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, np. decyzja z dnia
11 lipca 2003 r. w sprawie uznania praktyki
stosowanej przez Firmê Handlow¹
„OSMOSIS -Profesjonalne Systemy
Uzdatniania Wody” za naruszaj¹c¹ zbiorowe
interesy konsumentów (Nr RKR-25/2003).

W decyzji tej uznaje siê stosowanie
w obrocie z konsumentami przez Firmê
„OSMOSIS - Profesjonalne Systemy
Uzdatniania Wody” reklamy sprzedawanych
przez siebie filtrów do wody za praktykê
naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsu-
mentów, polegaj¹c¹ na naruszeniu
obowi¹zku udzielania konsumentom
rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji oraz
nieuczciwej i wprowadzaj¹cej w b³¹d
reklamie.

Oby wiêcej takich decyzji!                    

Woda zanieczyszczona w wyniku eksperymentu (z lewej) oraz

ta sama woda po 15 min. (z prawej)

Obserwuj¹cy ten eksperyment
z przera¿eniem koncentruje siê na
brunatnych zanieczyszczeniach rzekomo
wytr¹conych z wody i nie zauwa¿aj¹
drobnego szczegó³u - w¿erów na ¿elaznym
prêcie elektrolizera. Gdyby takiej elektrolizie
poddaæ wodê mineraln¹ osadu by³oby
jeszcze wiêcej (wiêksze natê¿enie
przep³ywaj¹cego pr¹du i szybsze rozpusz-
czanie elektrody) natomiast podczas
elektrolizy wody po odwróconej osmozie nic
siê nie dzieje, co t³umaczone jest przez
akwizytora jako brak zanieczyszczeñ.
Oczywiœcie taka woda nie ma zanieczysz-
czeñ (podobnie jak woda z kranu), ale nie
ma równie¿ rozpuszczonych soli mineral-
nych, wiêc nie przewodzi pr¹du. Elektroliza
nie zachodzi, a ¿elazna elektroda nie ulega
rozpuszczeniu. Prawda, ¿e proste?

W przypadku tañszych filtrów
(wêglowych, ceramicznych itp.) metody
naci¹gania s¹ znacznie bardziej prymitywne.
Najczêœciej jest to str¹canie jakiegoœ osadu
w próbce wody wodoci¹gowej przez dodanie
do probówki z wod¹ po kilka kropel dwóch
ró¿nych roztworów. Wytr¹cony osad
okreœlany jest przez naci¹gaczy jako kamieñ
(który siê odk³ada w nerkach), roztwór nad
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ZNAMY SIÊ TYLKO Z WIDZENIA?
Szanowni czytelnicy, pocz¹wszy od dnia dzisiejszego przygl¹dajcie siê uwa¿nie swym wspó³pracownikom, gdzieœ wœród Was

ukrywa siê osoba, której szukamy. Jeœli znacie personalia osoby poszukiwanej, to nie zwlekajcie z podaniem odpowiedzi.
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Odpowiedzi przyjmowane bêd¹ do dnia 31 paŸdziernika 2004 r. Wœród wszystkich uczestników zabawy,

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

Tak poszukiwany wygl¹da³
w wieku kilku lat,

tak w czasach studenckich, a jak wygl¹da dzisiaj?

Osob¹, któr¹ poszukiwaliœmy w numerze
30 naszego czasopisma by³ Pan

Mieczys³aw Góra, zwi¹zany z Wodoci¹gami
od lat, pe³ni¹cy obecnie funkcjê

Wiceprezesa Zarz¹du MPWiK SA. 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: pióro firmy „Waterman” otrzymuje
Pani Marta Ostafin, nagrody dodatkowe (zestaw
upominków) otrzymuj¹: Pani Bo¿ena Król oraz
Pan Jacek Polewka. Nagrodê specjaln¹
otrzymuje Pan Wojciech Jelonek.

Gratulujemy szczêœliwcom!

?
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W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania

za d³ugoletni¹ wspó³pracê w mi³ej atmosferze dla:

sk³ada Redakcja

Heleny Adamskiej
Tadeusza Adamskiego

Józefa Bajera
Ireny Balickiej
Teresy B³achut

El¿biety Chaberskiej
Mariana Gawora

Adama Karliñskiego
W³adys³awa Korbuta

El¿biety Kozacz
Heleny £anoszki

Tadeusza Maækosza
Janiny Niewiadomskiej

Krystyny Ni¿nik
Jana Poradzisza

Antoniego PowroŸnika
Anny Sasorskiej
Wojciecha Seitza

Tadeusza Stasi³owicza
Stanis³awa Szczerby

Marii Walewskiej
Ma³gorzaty Waligóry

Haliny Wiechy
Micha³a Wlaz³o

Ewy Zdechlikiewicz
Jana ¯aka

Zwiedzanie ZUW Rudawa...
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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 III KWARTALE 2004

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

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

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

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

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

wody, wykonuj¹c miesiêcznie 4 tysi¹ce analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych i hydrobiologicznych wody.
Oceniaj¹c jakoœæ wody dostarczanej mieszkañcom Krakowa w III 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.
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MHT4AMUS 3 md/gµ 3 3,5 6,0 1,0< 0,41 051 001

mroforolhC md/gµ 3 1,5 6,0 1,0< 4,9 03 -

AWW4AMUS 4 md/gµ 3 200,0 500,0 010,0 500,0 1,0 1,0

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

ilocypurgeiretkaB mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

upytilocypurgeiretkaB
ogenjycnarelotomret

mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ewo³akecwokroicaP mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ynyzcraisec¹jukuderaidirtsolC mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

73wiiretkabæœolianlógO °C mc1/li 3 1< 1< 2 1< 02 02

22wiiretkabæœolianlógO °C mc1/li 3 2 2 2 2 001 001


