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Ewa £upak

Wymiana oprogramowania
Czas najwy¿szy

Zbudowaliœmy nowoczesne
œrodowisko pracy

Informatyka w naszej Firmie ma dwa
krañcowo ró¿ne oblicza. Z jednej strony
mamy bardzo szybkie i wydajne serwery,
nowoczesne komputery biurowe. Postêp
technologiczny jest tak du¿y, ¿e niektóre
komputery osobiste maj¹ procesory
kilkakrotnie szybsze ni¿ starsze nasze
serwery.

Zbudowaliœmy sieæ korporacyjn¹, która
³¹czy lokalizacje. Dziêki temu istnieje
mo¿liwoœæ dostêpu do danych wspólnych
nawet z najodleglejszych placówek. Na

przyk³ad pracownicy
w siedzibie na Sena-
torskiej, na Lindego,
w Nowej Hucie,
w Podgórzu oraz
w Dobczycach na
bie¿¹co wprowadzaj¹

informacje o kartach drogowych, tworz¹c
wspóln¹ bazê danych transportowych.

Stworzony zosta³ system ochrony
zasobów komputerowych przed atakami
wirusów komputerowych. Zmora sieci:
wirusy, trojany, spyware maj¹ utrudniony
dostêp do naszych danych.

Realizujemy nowoczesn¹ politykê
archiwizacji danych korzystaj¹c z mo¿-
liwoœci jakie oferuje biblioteka taœmowa.
Utrata dokumentu spowodowana nieopatrz-
nym skasowaniem lub awari¹ sprzêtu nie jest
dzisiaj sytuacj¹ nieodwracaln¹.

Mamy urz¹dzenia i oprogramowanie
zezwalaj¹ce na powszechny i bezpieczny
dostêp do Internetu. W Firmie funkcjonuje
serwer pocztowy obs³uguj¹cy ponad 200
skrzynek pocztowych.

Jednym s³owem posiadamy nowoczesne,
bezpieczne œrodowisko pracy dysponuj¹ce
du¿ym potencja³em obliczeniowym.

Du¿e mo¿liwoœci, jednak...

Jednak procent wykorzystania posia-
danego potencja³u jest niewielki. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e brak nam jest
nowoczesnego oprogramowania u¿ytko-
wego. Powszechnie wykorzystywane s¹
narzêdzia z pakietu MS Office: WORD,
EXCEL, POWER POINT. Dziêki nim
komputer zast¹pi³ maszynê do pisania,
kalkulator. Czasami tworzone s¹ proste
bazy danych. Jest to usprawnienie pracy,
ale na bardzo ma³¹ skalê. G³ównym
mankamentem takich dzia³añ jest gro-
madzenie informacji lokalnie, dostêpnej
dla ma³ej liczby osób - pracowników
dzia³u.

Programy biznesowe - efekt zasz³oœci
historycznych

Odrêbn¹ klasê tworz¹ programy
u¿ytkowe firm trzecich. Sytuacja jak¹ mamy
obecnie jest efektem dzia³añ historycznych,
kiedy dzia³y we w³asnym zakresie szuka³y
oprogramowania wspieraj¹cego ich
funkcjonowanie. Mamy wiêc programy od
ró¿nych dostawców. Gromadz¹ dane
w bazach ró¿nych typów. Nie ma po³¹czeñ
pomiêdzy tymi bazami. Najbardziej
dotkliwie odczuwaj¹ to pracownicy, którzy
musz¹ prze³¹czaæ siê pomiêdzy kilkoma
aplikacjami, aby zebraæ komplet potrzeb-
nych informacji.

Najwiêkszym jednak problemem by³ brak
spójnej koncepcji gromadzenia danych
i metod ich wykorzystywania. W efekcie
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zdarza siê, ¿e pracownicy w komórkach
organizacyjnych, do ró¿nych baz wpisuj¹ te
same dane. I tak np. mamy w firmie
15 kartotek kontrahentów.

Informacje generowane w jednym
systemie musz¹ byæ do innego systemu,
w celu dalszego wykorzystania, wprowa-
dzone rêcznie. Na przyk³ad dane z systemów
sprzeda¿y, czy z systemu transport musz¹
byæ ponownie, rêcznie wprowadzone do
systemu finansowego.

Chc¹c robiæ analizy przekrojowe trzeba
dane z ró¿nych systemów eksportowaæ do
arkusza kalkulacyjnego i tam dalej
opracowywaæ. Uci¹¿liwoœæ tê znaj¹
pracownicy Controllingu czy Dzia³u
Ekonomicznego. S¹ to prace ¿mudne,
czasoch³onne i nara¿one na pomy³kê.
Bardziej z³o¿onych analiz czasem nie
jesteœmy w stanie w ogóle przeprowadziæ.

Reasumuj¹c, wielu ludzi spêdza czas na
gromadzeniu, czêsto nadmiarowej,
informacji, któr¹ tylko w niewielkim stopniu
jesteœmy w stanie wykorzystaæ.

Co dalej?

Modelem, który chcia³abym abyœmy
zastosowali w naszej firmie jest rozwi¹zanie,
gdzie dane wprowadzane s¹ raz, w miejscu
powstawania, a wykorzystywane przez
wszystkich zainteresowanych. Abyœmy mieli
system, w którym tworzona jest spójna baza
informacji, wyposa¿ony w wygodne
narzêdzia do raportowania i analiz.

Takie systemy istniej¹ i funkcjonuj¹
w wielu przedsiêbiorstwach. Ich wpro-
wadzenie wymaga pewnych modernizacji
w organizacji firmy. Trzeba wnikliwie
przeanalizowaæ procedury opisuj¹ce
obowi¹zuj¹ce regu³y postêpowania,
dokumenty i ich obieg. Czasem nale¿y
rozwa¿yæ delegowanie uprawnieñ, aby
zezwoliæ na rejestrowanie dokumentów
w miejscach ich powstawania np.
w magazynie czy warsztacie.

Bardzo wa¿ne jest równie¿, aby
pracownicy, a szczególnie kadra kierownicza
mia³a œwiadomoœæ zasad funkcjonowania
firmy. Nie jest to zadanie proste, niezbêdne
minimum to dobra znajomoœæ pracy dzia³ów,
z którymi wspó³pracujemy. Jesteœmy
elementem du¿ej uk³adanki, która tworzy
firmê. Firma funkcjonuje sprawnie je¿eli
elementy s¹ dobrze dopasowane. Struktura
pionowa i odpowiedzialnoœæ w ramach
pionów nie sprzyjaj¹ zacieœnianiu
wspó³pracy pomiêdzy dzia³ami Mimo to, do
podejmowania takich dzia³añ namawiam. Ze
swoich doœwiadczeñ wiem, ¿e wiele mo¿na
usprawniæ je¿eli grupa osób, która pracuje
nad jedn¹ spraw¹ na ró¿nych etapach jej
za³atwiania zechce usi¹œæ i krytycznie
spojrzeæ na od lat funkcjonuj¹c¹ œcie¿kê
postêpowania. Nagle okazuje siê, ¿e pewne
czynnoœci s¹ nadmiarowe, innych brak.
Czêsto procedurê mo¿na uproœciæ. Zdarza
siê, ¿e zmiana mo¿e zaowocowaæ
minimalizacj¹ kosztów.

Takie dzia³ania s¹ szczególnie wa¿ne jako
element przygotowawczy przed wpro-
wadzeniem nowego oprogramowania.
Bywa, ¿e firmy pozostawiaj¹c stary system
funkcjonowania, wdra¿aj¹ nowy program.
Podjêcie zmian organizacyjnych w póŸ-

Przyk³ad rozwi¹zania funkcjonuj¹cego dzisiaj - wystawianie faktur za

us³ugi
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niejszym terminie wi¹¿e siê z koniecznoœci¹
dostosowywania programu do nowych
procedur.

Inny scenariusz, to prowadzenie
równolegle wdro¿enia oprogramowania

i zmian organi-
zacyjnych. Jest
prawd¹, ¿e dobrej
klasy oprogramo-
wanie ma niejako

zaszyte w sobie sprawdzone praktyki
biznesowe, a konsultanci prowadz¹cy
wdro¿enie posiadaj¹ doœwiadczenie zdobyte
podczas pracy przy innych projektach.
Pozwala to mieæ nadziejê, ¿e podstawowe
procedury bêd¹ zweryfikowane. Jednak
na³o¿enie siê tych dwóch procesów mo¿e
prowadziæ do chaosu i podnosi koszt
wdro¿enia. Dlatego wykonanie korekt
obowi¹zuj¹cych procedur przed
rozpoczêciem wdro¿enia jest najbardziej
po¿¹danym scenariuszem.

Jak siê przygotowujemy?

Od pewnego czasu spotykamy siê
w gronie przysz³ych liderów wdro¿enia.
Celem tych spotkañ by³o przygotowanie do
procesu wyboru systemu. Zorganizowany
zosta³ cykl prezentacji.

Pierwsza z nich zapoznawa³a z ide¹
systemów zintegrowanych. Mo¿na by³o

poznaæ cechy tych aplikacji, czym ró¿ni¹ siê
od u¿ywanych dzisiaj w firmie rozwi¹zañ.
Po dawce teorii przyszed³ czas na zderzenie
siê z praktyk¹. Braliœmy udzia³ w pokazie
konkretnego rozwi¹zania, poznaj¹c jego
du¿y wycinek.

Kolejne przybli¿enie tematu to warsztaty
w ma³ych, kilkuosobowych grupach.
W czasie rozmów, konsultanci -specjaliœci
w danej dziedzinie, odpowiadali na
konkretne pytania i przybli¿ali rozwi¹zania
biznesowe stosowane we wspó³czesnym
oprogramowaniu. Mogliœmy podpatrzyæ jak
niektóre problemy, z którymi zmagamy siê,
s¹ rozwi¹zywane w podobnych firmach.

W czasie spotkañ s³uchacze byli bardzo
aktywni. Zadawali wiele pytañ, nieraz bardzo
szczegó³owych. Idea jaka nam przyœwieca³a,
to jak najwiêcej skorzystaæ z wiedzy
i doœwiadczeñ innych, aby zminimalizowaæ
ryzyko pope³niania b³êdów.

Mam nadziejê, ¿e spotkania pozwoli³y na
aktualizacjê wiedzy o dostêpnych na rynku
oprogramowania produktach i oferowanych
przez nie mo¿liwoœciach.

Przed nami kolejne etapy: wybór
oprogramowania i jego wdro¿enie. Wierzê,
¿e dziêki Pañstwa zaanga¿owaniu i du¿ej
znajomoœci realiów naszego przedsiêbior-
stwa mamy du¿e szanse na sukces.

Propozycja rozwi¹zania docelowego - wystawianie faktur w systemie zintegrowanym

Proponowane rozwi¹zanie systemy jest takie,

¿e dane wprowadzane s¹ raz, w miejscu

powstawania, a wykorzystywane przez

wszystkich zainteresowanych

dokoñczenie na stronie 5
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Grzegorz Wojas

Projekt „Gospodarka
wodno - œciekowa w Krakowie”
Etap I

Zakoñczono kolejn¹ fazê wdra¿ania
Projektu. Ka¿de zamierzenie inwestycyjne
sk³ada siê z kilku faz dzia³ania nastêpuj¹cych
kolejno po sobie. Projekty wspófinansowane
z bud¿etu Unii Europejskiej w ramach
Funduszu Spójnoœci, tak¿e podlegaj¹ tym
mechanizmom.

Pierwszym krokiem przy formu³owaniu
zakresu projektu w dziedzinie ochrony
œrodowiska jest identyfikacja celów jakie
chcemy osi¹gn¹æ, bior¹c pod uwagê bie¿¹ce
i przysz³e niedomagania oraz stan po¿¹dany.
Kryterium takie daje potencjalnie mo¿liwoœæ
zakwalifikowania do projektu praktycznie
ka¿dego zadania, jednak¿e musi ono spe³niaæ
kilka dodatkowych, podstawowych
warunków, z których najwa¿niejsze to
zgodnoœæ z Polityk¹ Wspólnotow¹, Krajow¹
Strategi¹ Rozwoju, Strategi¹ Rozwoju
Województwa Ma³opolskiego, Strategi¹

Rozwoju Krakowa,
Wieloletnim planem
dzia³alnoœci i rozwoju
MPWiK S.A. Zadania
wytypowane wraz z ich

szczegó³owym opisem zbierane s¹
w jednolity dokument tzw. Kartê
Potencjalnego Przedsiêwziêcia, która
podlega ocenie w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
- pod wzglêdem formalnym, nastêpnie
w Narodowym Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - pod
k¹tem planowanego efektu ekologicznego
oraz wykonalnoœci technicznej, ekono-
micznej i finansowej, zgodnie ze Strategi¹
Wykorzystania Funduszu Spójnoœci

i ostatecznie w Ministerstwie Œrodowiska -
gdzie wniosek ujmowany jest na liœcie
projektów do przygotowania. Decyzja
Ministra Œrodowiska otwiera drug¹ fazê
wdra¿ania Projektu.

Opracowanie Studium Wykonalnoœci
i Wniosku o dofinansowanie projektu
z Funduszu Spójnoœci stanowi nastêpny krok
ku uzyskaniu wsparcia przedsiêwziêcia
z Unii Europejskiej. Studium zawiera
w sobie kompendium wiedzy na temat
proponowanego do wsparcia przez
Wspólnotê projektu inwestycyjnego oraz
jego otoczenia w aspektach: technicznych,
finansowych, ekonomicznych w nawi¹zaniu
do œrodowiskowych uwarunkowañ projektu.
Podstawowym zadaniem takiego dokumentu
jest dostarczenie wszelkich danych istotnych
dla podjêcia decyzji inwestycyjnych,
zarówno samemu Inwestorowi jak i poten-
cjalnym instytucjom wspó³finansuj¹cym,
które na jego podstawie przeprowadzaj¹
ocenê inwestycji. Przyjêcie Studium
Wykonalnoœci i Wniosku oraz ich akceptacja
zakoñczona jest przes³aniem Decyzji
o Dofinansowanie Projektu.

Kolejnym krokiem jest Umowa
o Dofinansowanie Projektu zawierana
pomiêdzy Beneficjentem - czyli instytucj¹
która odniesie korzyœæ ze œrodków unijnych
i Instytucj¹ Wdra¿aj¹c¹ - tu Narodowym
Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki Wodnej. Zanim jednak Umowa
zostanie podpisana ostatecznie sporz¹dzone
musz¹ zostaæ za³¹czniki stanowi¹ce jej
integraln¹ czêœæ, a s¹ to miêdzy innymi
harmonogramy rzeczowo - finansowe, plany

Pierwszym krokiem przy formu³owaniu

zakresu projektu w dziedzinie ochrony

œrodowiska jest identyfikacja celów jakie

chcemy osi¹gn¹æ
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p³atnoœci, wykazy przetargów, harmono-
gramy przetargów. Wszystkie te dokumenty
przygotowywane s¹ w specjalnie utwo-
rzonym do prowadzenia projektu dziale -

Jednostce Realizuj¹cej
Projekt (JRP). Ponadto
Beneficjent zobowi¹zany
jest do za³o¿enia odrêbnej
ksiêgowoœci dla projektu,
odrêbnych kont bankowych
o specyficznej strukturze -

podlegaj¹cych kontroli przez Instytucje
Wdra¿aj¹c¹.

JRP zajmuje siê tak¿e stworzeniem
podstawowych zasad swojego dzia³ania
opracowuj¹c procedury postêpowania na
p³aszczyŸnie zarz¹dzania, organizacji
i prowadzenia postêpowañ o zamówienia
publiczne, zawierania umów w ramach
projektu, kontroli finansowej oraz
monitoringu i sprawozdawczoœci.

Faza przygotowawcza jest zakoñczona
w momencie uzgodnienia z Instytucj¹
Wdra¿aj¹c¹ wszystkich w/w dokumentów
i po pozytywnym przejœciu Kontroli Przedre-
alizacyjnej.

S³owniczek

S³owniczek zawiera terminy nie u¿yte
w tekœcie (choæ by³a o nich mowa).

System ERP II (Enterprice Resource
Planning) jest zbiorem specyficznych dla
danej bran¿y aplikacji, które generuj¹
wartoœci dla klientów i udzia³owców poprzez
udostêpnienie i optymalizacjê procesów
zarówno wewn¹trz przedsiêbiorstwa jak
i pomiêdzy przedsiêbiorstwami - partnerami.
Wœród tych procesów wyró¿nia siê procesy
operacyjne i procesy finansowe w zakresie,
co najmniej: ksiêgowoœci, zakupów, reje-
stracji zamówieñ sprzeda¿y, koszto-
rysowania. Wœród procesów operacyjnych
powinny znajdowaæ siê te, które umo¿liwiaj¹
wspó³pracê z partnerami przedsiêbiorstwa na

Kontrola Przedrealizacyjna Projektu
„Gospodarka wodno - œciekowa w
Krakowie - Etap I” odby³a siê w dniach
22 do 26 maja 2006r. Wynik kontroli jest
pozytywny we wszystkich podlegaj¹cych
przegl¹dowi aspektach, otwiera to drogê
do fazy zwi¹zanej z bezpoœrednim
wykonaniem projektu, czyli pozwala na
og³aszanie przetargów, wybór wykonaw-
ców i rozpoczêcie robót.

Pierwszy z zak³adanych przetargów -
przetarg na In¿yniera dla przedsiêwziêcia
„Gospodarka wodno - œciekowa
w Krakowie - Etap I” zosta³ og³oszony
w Biuletynie Zamówieñ Publicznych oraz
Suplemencie do Dziennika Urzêdowego
Unii Europejskiej. Jest to przetarg
ograniczony, a termin sk³adania wniosków
o dopuszczenie do z³o¿enia ofert up³ywa
w dniu 3 lipca 2006r.

Kolejne przetargi - ju¿ na wykonanie
robót budowlanych, og³oszone zostan¹
i rozstrzygniête w nastêpnym roku, gdy¿
zgodnie z ustaleniami wybrany In¿ynier
opracuje materia³y przetargowe na roboty
i ostatecznie bêdzie nadzorowa³ roboty.     

drodze udostêpniania im kluczowych
informacji.

Modelowanie procesów biznesowych

(ang. business process modeling) - jest to
zbiór czynnoœci, który ma za zadanie
dostarczyæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pyta-
nia: Jak dzia³a organizacja? Jakie procesy s¹
realizowane przez firmê? Czy realizowane
procesy s¹ wystarczaj¹co efektywne
i wydajne? Czy mo¿liwe jest usprawnienie
realizowanych procesów? Czy procesy
realizowane przez firmê s¹ zgodne
z za³o¿eniami strategicznymi? G³ównym
celem modelowania jest zrozumienie, w jaki
sposób funkcjonuje przedsiêbiorstwo, a tak¿e
przeanalizowanie jego dzia³ania oraz
zaproponowanie mo¿liwych usprawnieñ.

Reengineering wprowadzanie radykal-
nych zmian w procesy biznesowe w celu
osi¹gniêcia maksymalnej efektywnoœæ wraz
z redukcj¹ kosztów.     

Faza przygotowawcza jest zakoñczona

w momencie uzgodnienia z Instytucj¹

Wdra¿aj¹c¹ wszystkich dokumentów

i po pozytywnym przejœciu Kontroli

Przedrealizacyjnej

„Wymiana oprogramowania” cd. ze strony 3
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Joanna Kaleta

Jubileuszowy Piknik
105 Lat Wodoci¹gów Krakowskich

W³aœnie minê³o piêæ lat, od momentu,
kiedy Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji SA uroczyœcie
obchodzi³o okr¹g³¹, setn¹ rocznicê swojego
istnienia. Przypomnijmy, to w³aœnie 14 lute-
go 1901 roku - realizuj¹c myœl Prezydenta
Miasta Krakowa Józefa Dietla „Nie zra¿ajcie
siê Panowie wielkimi kosztami, jakie
poci¹gnie za sob¹ urz¹dzenie wodoci¹gów,
bo koszta przemin¹, korzyœci bêd¹ wieczne”
otwarto pierwszy nowo¿ytny wodoci¹g
Krakowa. Rozwijaj¹cy siê wraz z miastem
wodoci¹g podlega³ licznym przeobra¿eniom
- zmienia³a siê jego struktura organizacyjna,
zasiêg dzia³ania oraz zakres stawianych
przed nim zadañ.

Z okazji 105-lecia Spó³ki, 6 maja br.
w Oœrodku Wypoczynkowym w Dobczy-
cach odby³ siê Piknik Wodoci¹gowca.
Zarz¹d Spó³ki i pracownicy Oœrodka
przygotowali dla wszystkich przybywaj¹-
cych szereg atrakcji. Oferta programowa
skierowana by³a dla ca³ych rodzin, ale jak
to zwykle bywa najwiêcej niespodzianek
przygotowano dla milusiñskich. Dzieci
mog³y wybieraæ spoœród konkursów
rysunku, tañca, piosenki czy zawodów
sportowych. Specjalnie dla najm³odszych
wyst¹pi³ teatrzyk Skrzat, a najwiêksz¹ furorê
zrobi³ przygotowany przez artystów quiz
bajkowy. Wœród m³odzie¿y najwiêkszym
powodzeniem cieszy³o siê wspó³zawodnic-
two w strzelaniu z wiatrówki. Szczególn¹
atrakcj¹ dla uczestnicz¹cych w Pikniku by³a
wycieczka statkiem po Jeziorze Dobczyc-
kim. Wszyscy obecni wziêli tak¿e udzia³
w koncercie legendarnego zespo³u Old
Metropolitan Band.

Na zakoñczeniu dobrej zabawy
pozostawiono punkt programu wywo³uj¹cy
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wiele emocji - losowanie nagrody g³ównej
tj. roweru górskiego. Poza nagrodami, które
mo¿na by³o wygraæ w konkursach, ka¿dy
ma³y uczestnik jubileuszowego Pikniku
otrzyma³ sympatyczn¹ maskotkê - kropelkê.

I w taki to w³aœnie mi³y i ciekawy sposób
pracownicy MPWiK SA w gronie swoich
rodzin i znajomych spêdzili czas œwiêtuj¹c
105-lecie naszej firmy. Na dowód dobrej
zabawy poni¿ej zamieszczamy krótki
fotoreporta¿, a w przysz³ym roku znów
zapraszamy do Dobczyc!                             
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Magdalena Kamiñska

Dni Ziemi 2006
VII Krakowska Wystawa Ekologiczna

Zgodnie z kilkuletni¹ ju¿ tradycj¹,
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji SA tak¿e w tym roku wziê³o
udzia³ w obchodach Dni Ziemi. Cykl imprez
zwi¹zanych z tym œwiêtem ekologicznym
rozpocz¹³ siê w dniu 18 kwietnia br., a jego

zagro¿enia, jakie niesie szybki rozwój
cywilizacyjny. Dlatego na ca³ym œwiecie
organizowane s¹ spotkania, wiece, odczyty,
wystawy, marsze, które ciesz¹ siê du¿¹
popularnoœci¹ - od 1990r. w imprezach tych
wziê³o udzia³ ponad 200 milionów osób
w 140 krajach.

W tegorocznym, krakowskim programie
Dni Ziemi mieszkañcy Krakowa mogli
wybieraæ wœród wielu atrakcji m.in. wzi¹æ
udzia³ w rajdzie rowerowym wokó³ £¹k
Nowohuckich i do Lanckorony, zajrzeæ na
piknik ekologiczny zorganizowany dla dzieci
przez przedszkole Bajka, spotkaæ siê na XIV
Spotkaniu M³odych Ekologów, czy te¿
uczestniczyæ we wspólnym sadzeniu

ukoronowaniem by³a VII Krakowska
Wystawa Ekologiczna, która odby³a siê
w Alei Ró¿ w dniach 21-22 kwietnia br.
W³aœnie w dniu 22 kwietnia obchodzony jest
na œwiecie Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi,
a celem obchodów jest zwrócenie uwagi na

dokoñczenie na stronie 12
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Romuald Siuta, Piotr Ziêtara

Miliard w Krakowie
„Essentiae Urbis - ¯ywio³y Miasta - Urban Elements”

„Miliard w Krakowie” - pod takim
has³em pod koniec stycznia odby³a siê
konferencja prasowa, któr¹ zorganizowa³o
Biuro Prasowe Prezydenta Krakowa,
Krakowski Holding Komunalny, MPEC SA
oraz MPWiK SA. Zaprezentowano na niej
pozytywne decyzje Komisji Wspólnot

Europejskich odnoœnie dofinansowania
dwóch nowych projektów komunalnych oraz
rozszerzenia projektu „Oczyszczalnia
Œcieków P³aszów II w Krakowie”. Pierwszy
- „Modernizacja systemu ciep³owniczego
Miasta Krakowa” to przedsiêwziêcie
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej SA, którego koszt to ponad
300 milionów z³, z czego ponad
200 milionów stanowi dotacja z Funduszu
Spójnoœci. Drugi to projekt Wodoci¹gów -
„Gospodarka wodno-œciekowa w Krakowie
- etap I”, którego wartoœæ to oko³o 150
milionów z³, z czego 59% to dotacja
z Funduszu Spójnoœci. Najwiêkszym
przedsiêwziêciem prezentowanym w trakcie
konferencji by³ projekt „Oczyszczalnia
Œcieków P³aszów II w Krakowie”, którego
wartoœæ po rozszerzeniu wynosi blisko 375
milionów z³, z czego 65% to dotacja
z Funduszu Spójnoœci.

Porozmawiajmy o tym, czym ¿yje miasto.
Porozmawiajmy o jego ¿ywio³ach.

Spotkajmy siê w Krakowie 7 i 8 czerwca 2006 r. podczas Konferencji

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i ochrona œrodowiska - to
nasze g³ówne tematy. Kraków jest idealnym miejscem na tak¹
konferencjê. Ma wspania³¹ historiê, wielowiekowe tradycje akademickie,
jest przestrzeni¹ koegzystencji wielu kultur. Ale nasze atuty to tak¿e
nowoczesnoœæ, nauka i postêp. To dynamiczny rozwój, dziêki któremu
Kraków jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast Starego Kontynentu.
Warto tu przyjechaæ i w niepowtarzalnej atmosferze rozmawiaæ
o przysz³oœci Europy.

ESSENTIAE URBIS
¯YWIO£Y MIASTA
URBAN ELEMENTS

Tekst og³oszenia
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Wobec tak du¿ych œrodków przyznanych
przez Uniê Europejsk¹ zrodzi³a siê koncep-
cja promowania osi¹gniêæ gospodarki
komunalnej w szerszym aspekcie. Wobec
powy¿szego opracowano program
wydarzeñ, których celem by³o zaprezen-
towanie miasta, jako prê¿nie rozwijaj¹cej siê
metropolii, która nie tylko korzysta
z zasobów œrodowiska naturalnego, ale tak¿e
je chroni, dbaj¹c o zrównowa¿ony rozwój.

Elements”, które obrazuje piêæ ¿ywio³ów -
elementów, z których sk³ada siê sektor
gospodarki komunalnej, s¹ nimi:  woda,
ciep³o, transport, odpady i zieleñ. W oparciu
o koncepcjê 5 elementów stworzono
ikonografiê oraz pomys³ koncepcyjny ca³ego
spotkania.

Konferencja „¯ywio³y Miasta” oprócz
dwudniowych obrad podzielonych na
modu³y tematyczne sk³ada³a siê tak¿e z
wystawy osi¹gniêæ gospodarki komunalnej
w Rynku G³ównym. Elementem symbo-
lizuj¹cym dzia³alnoœæ MPWiK SA by³a
fontanna w kszta³cie kuli oraz panele ze
zdjêciami lotniczymi projektu p³a-
szowskiego. Zainteresowanie wystaw¹
przekroczy³o wszelkie prognozy, nie tylko
mieszkañcy Krakowa, ale tak¿e turyœci mogli
zapoznaæ siê z realizowanymi projektami
unijnymi.

G³ówna Konferencja „Essentiae Urbis -
¯ywio³y Miasta - Urban Elements” zosta³a
podzielona na dwie czêœci, z których z kolei
wyodrêbniono modu³y tematyczne.

Pierwsza czeœæ odby³a siê w Collegium
Novum Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie
inauguracyjne wyst¹pienie wyg³osi³ Rektor
UJ prof. Karol Musio³. Nastêpnie Prezydent
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski krótko
zaprezentowa³ dokonania z zakresu
gospodarki komunalnej Krakowa.
Kolejnymi wyst¹pieniami w Auli Collegium
Novum by³o przedstawienie przez
Wiceministera Rozwoju Regionalnego
Tomasza Nowakowskiego Narodowej
Strategii Spójnoœci na lata 2007-2013.
Ostatni¹ prelekcj¹ w tej czêœci by³o
przemówienie Filipa Busza z Ministerstwa
Œrodowiska, który przybli¿y³ problematykê
finansowania inwestycji infrastrukturalnych
z zakresu ochrony œrodowiska w oparciu
o now¹ perspektywê finansow¹ na lata
2007-2013.

Dalsze obrady kontynuowane by³y
w Hotelu Novotel - Centrum, gdzie mia³y
miejsce 3 sesje tematyczne. Pierwsza czêœæ
odby³a siê pod has³em finansowania
inwestycji komunalnych - likwidacji
zapóŸnieñ cywilizacyjnych. W tej czêœci
wyst¹pienia wyg³osili: przedstawiciel

Kraków, wraz ze swoimi osi¹gniêciami
jest jednym z liderów w zakresie absorpcji
œrodków unijnych w Polsce i dlatego celowe
sta³o siê promowanie osi¹gniêæ w szerszym
zakresie.

W lutym przedstawiono koncepcjê
wydarzenia, które mia³o sk³adaæ siê
z nastêpuj¹cych elementów: Konferencji
wiod¹cej, spotkania przedstawicieli
Programu Civitas II oraz Zjazdu
Beneficjentów ISPA.

Opracowano has³o - tezê Konferencji:
„Essentiae Urbis - ¯ywio³y Miasta - Urban
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Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
- Gerry Muscat, Dyrektor Departamentu
Przedsiêwziêæ Spójnoœci NFOŒiGW Norbert
S³owik, który zaprezentowa³ bardzo ciekawy
temat - „Obszary wra¿liwe w procesie
aplikowania o œrodki z Funduszu Spójnoœci”.
Nastêpnie kolejne przemówienia wyg³osili:

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej
Arendarski oraz Dyrektor Departamentu
Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzêdu
Marsza³kowskiego - Jacek WoŸniak.

Po przerwie kontynuowano sesjê
tematyczn¹, w której Prezes Unii Metropolii
Polskich - Prezydent Katowic Piotr Uszok
przedstawi³ rozwój infrastruktury drogowej
i ochrony œrodowiska w Katowicach w latach
2006-2013. Nastêpnie prelekcjê wyg³osili:
Prezes EkoFunduszu prof. Maciej Nowicki
oraz wiceprzewodnicz¹cy Komisji Rozwoju
Regionalnego Parlamentu Europejskiego Jan
Olbrycht.

W dniu 8 czerwca rozpocz¹³ siê kolejny
modu³ Konferencji pn. „Rola instytucji
wspieraj¹cych w rozwoju aglomeracji”.
Ciekawe wyst¹pienia wyg³osili: Witold
Willak - przedstawiciel Komisji Europej-
skiej, Irena Herbst - Wiceprezes Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz przedsta-
wiciel Urzêdu Miasta Wiednia. Kolejnymi
prelegentami byli Przedstawiciele Partnera
Konferencji, czyli Europejskiego Banku
Inwestycyjnego oraz Prezes Zarz¹du
Elektrociep³owni Kraków.

Ostatnim modu³em, który wzbudzi³ du¿e
zainteresowanie zebranych by³o studium
przypadków, które prowadzi³ Prezes
Izby Gospodarczej „Wodoci¹gi Polskie”
Stanis³aw Drzewiecki. Wraz z Prezydentem
Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem
przedstawili program emisji obligacji
przychodowych MPWiK. Oprócz przedsta-
wicieli Bydgoszczy mia³a miejsce prezn-
tacja mo¿liwoœci finansowania inwestycji
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska za
pomoc¹ norweskich mechanizmów finan-
sowych.

W Konferencji udzia³ wziêli przedsta-
wiciele œwiata nauki Krakowa, bran¿y
komunalnej z ca³ej Polski oraz goœcie
zagraniczni. Nie zabrak³o tak¿e przedsta-
wicieli w³adz samorz¹dowych, decydentów
w zakresie realizacji inwestycji. Spotkanie
stworzy³o mo¿liwoœæ wymiany doœwiad-
czeñ, a tak¿e bezpoœredniego kontaktu
z osobami, które w codziennej pracy zajmuj¹
siê problematyk¹ rozwoju miast i ich
infrastruktury.                                             
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W tym roku zmodyfikowano formu³ê
prezentacji gospodarki komunalnej Gminy
Miejskiej Kraków. Nowoœci¹ by³ wspólny
namiot MPWiK SA, MPEC SA, MPO
Sp. z o.o. i MPK SA. Centraln¹ czêœæ stoiska
stanowi³a prezentacja inwestycji ekolo-
gicznych wspó³finansowanych ze œrodków
Unii Europejskiej. Mieszkañcy Krakowa
mogli zapoznaæ siê z najwa¿niejszymi
projektami realizowanymi na terenie gminy,
których ukoñczenie spowoduje, ¿e Kraków
bêdzie miastem czystym i przyjaznym dla
wszystkich, a jednoczeœnie zredukuje
negatywne oddzia³ywanie aglomeracji na
okoliczne tereny. Wœród zaprezentowanych
projektów nie mog³o zabrakn¹æ miejsca dla
inwestycji realizowanej przez nasz¹ Spó³kê
pn.  „Modernizacja i Rozbudowa Oczysz-
czalnia Œcieków P³aszów II”. Stoisko
MPWiK SA, zaaran¿owane zosta³o w nowej
formie - wizerunek firmy tworzy³y nie tylko
tradycyjne barwy wodoci¹gów, ale tak¿e to,
¿e obs³uga stoiska wyposa¿ona by³a
w jednolite ubrania z logo firmy.

Dla upowszechniania wiedzy na temat
firmy i jej dzia³alnoœci rozdawano foldery
oraz ulotki informacyjne o obiektach
MPWiK SA. Wœród najm³odszych, jak co
roku nies³abn¹c¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê
ksi¹¿eczka pt. „Opowieœci Kropelki”.
Wzorem lat ubieg³ych, wœród odwiedza-
j¹cych nasze stoisko rozdano tak¿e mnóstwo
balonów z logo Spó³ki, cukierków i innych
upominków. Najwiêcej zabaw, konkursów
i atrakcyjnych nagród przygotowano dla
najm³odszych uczestników wystawy, którzy,
jak zawsze przybyli niezawodnie.

Uczestnicz¹c w obchodach „Dni Ziemi”
MPWiK SA chce kszta³towaæ œwiadomoœæ
ekologiczn¹ wœród dzieci i m³odzie¿y,
a poprzez uœwiadomienie problemu ochrony
œrodowiska naturalnego, jako kwestii
podstawowej dla funkcjonowania ka¿dego
cz³owieka, propagowaæ postawy proeko-
logiczne. Oczywiœcie ogromne znaczenie ma
tak¿e kreowanie pozytywnego wizerunku
naszej Spó³ki i upowszechnianie jej
dzia³alnoœci wœród mieszkañców Krakowa.

Wszystkich tych, których w tym roku
zabrak³o podczas œwiêtowania Dni Ziemi
zapraszamy ju¿ za rok!                               

Podczas dwudniowej wystawy mo¿na by³o
ogl¹daæ wystêpy dzieci i m³odzie¿y
z krakowskich szkó³ i przedszkoli,
widowisko muzyczne „Przygody Smoka
Cyryla” oraz pos³uchaæ takich zespo³ów, jak
Rycz¹ce Dwudziestki czy Banana Boat.
W namiotach wystawienniczych prezentowa-
no wystawy: „Dolina Karpia”- przygotowan¹
przez Fundacjê Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych, „Ogrody S¹siedzkie
w Nowej Hucie” - przygotowan¹ przez
Oœrodek Kultury im. C.K.Norwida, oraz
prezentacjê inwestycji ekologicznych spó³ek
komunalnych.

drzewek przy parku ¯eromskiego w Nowej
Hucie z udzia³em w³adz miasta, Konsula
USA i Wojewody Ma³opolskiego.

W trakcie Wystawy Ekologicznej, Urz¹d
Miasta Krakowa wraz ze spó³kami
komunalnymi i innymi partnerami,
skupionymi g³ównie w Forum dla Nowej
Huty, zaprezentowa³ mieszkañcom Krakowa
dzia³ania proekologiczne ró¿nych instytucji
i organizacji. Bardzo du¿y odzew wœród
krakowian znalaz³a akcja zbierania
surowców wtórnych w zamian za sadzonki
kwiatów balkonowych lub krzewów. Aby
otrzymaæ jedn¹ roœlinkê wystarczy³o
przynieœæ 10 butelek PET, 10 puszek
aluminiowych lub 10 zu¿ytych baterii do
punktu na al. Ró¿. W kolejce po sadzonki
ustawia³y siê g³ównie dzieci, m³odzie¿,
a nierzadko tak¿e ca³e rodziny krakowian.

„Dni Ziemi 2006” cd. ze strony 8
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Jan Smaczny

System Zarz¹dzania Jakoœci¹
Cele jakoœci w systemie ISO 9001:2000

Ka¿de przedsiêbiorstwo (organizacja),
które chce istnieæ na rynku oraz rozwijaæ siê
musi mieæ wytyczony kierunek dzia³ania.
Kierunek ten okreœlony jest w misji przed-
siêbiorstwa, która z kolei jest odpowiedzi¹
na potrzeby rynku. Misja jest rozpisana na
wê¿sze kierunki dzia³añ, które realizowane
s¹ poprzez wyznaczone do osi¹gniêcia cele.
Realizowane cele wzmacniaj¹ przedsiêbior-
stwo i umo¿liwiaj¹ przetrwanie na rynku oraz
osi¹ganie po¿¹danego rozwoju. Cele wyma-
gaj¹ rozpoznanie, zrozumienia ich znaczenia
na dzieñ dzisiejszy i na przysz³oœæ. Im
dok³adniej okreœlimy cele i precyzyjniej
dopasujemy mierniki monitorowania stopnia
osi¹gania celów tym wiêksza bêdzie
szansa na osi¹ganie sukcesów obecnie
i w przysz³oœci.

Wymagania normy ISO 9001:2000,
a cele jakoœci

Norma wymaga aby:
• najwy¿sze kierownictwo zapewni³o

opracowanie celów dotycz¹cych jakoœci
dla wszystkich szczebli w organizacji,

• uwzglêdniono spe³nienie wymagañ
jakoœciowych dla produkowanych
wyrobów lub œwiadczonych us³ug,

• przypisano odpowiedzialnoœæ za
realizacjê celów konkretnym stano-
wiskom,

• opracowano cele tak, aby by³y spójne z
polityk¹ jakoœci i pozwala³y realizowaæ
ogólne cele okreœlone w polityce jakoœci,

• cele by³y mierzalne, zrozumia³e, realne,
ambitne i okreœlone w czasie.

Celów jakoœciowych nie nale¿y myliæ z
celami ekonomicznymi, œrodowiskowymi
czy te¿ marketingowymi.

SZJ
Zapewnienie aktualnoœci dokumentacji

Zapewnienie realizacji auditów
Zapewnienie utzymania zapisów
Ochrona danych informatycznych

Okreœlenie zasad korzystania z sieci
Zapewnienie wyposa¿enia pomiarowego

Usuniêcie przyczyn powstania niezgodnoœci
Nadzór nad niespe³nionymi wymaganiami

ZARZ¥DZANIE I PLANOWANIE
Modyfikacja planu rem. kapit. do 25%

Termin sporz¹dzenia plan rem. bie¿. i kons.
Modyfikacja planu inwestycji do 25%

Realizacia planu w 90%
Realizacja zadañ z przegl¹du SZJ w 75%

OBS£UGA KLIENTA
Badanie satysfakcji klienta

Aktualizacja ewidencji do 5 dni w 90%
Œci¹galnoœæ nale¿noœci min. 30%
Czas obs³ugi reklamacji do 10 dni

Dostarczenie pisma do 3 dni

ROZWÓJ SIECI
Wydawanie uzgodnieñ w terminie na poz. 70%

W³¹czenie do eksploatacji sieci miejskiej
W³¹czenie przy³¹cza do eksploatacji

ZAKUPY
Terminowoœæ zakupów na poziomie min. 85%

Realizowanie zakupów inwest. na poziomie min. 80%
Zamówienie wykonania us³ugi

DYSPONOWANIE WOD¥
Zapewnienie wymaganego ciœnienia w strefach rozbioru

Zapewnienie parametrów hydraulicznych sieci
i minimalizacja wtórnego zanieczyszczenia

MONITOROWANIE PRODUKCJI
Stwierdzanie zgodnoœci jakoœci wody z wymaganiami

Dostarczanie wyników badañ
do prowadzenia procesów technologicznych

Badanie œcieków w zakresie spe³niania wymagañ
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Cele jakoœciowe nale¿y weryfikowaæ
podczas przegl¹dów zarz¹dzania i ewen-
tualnie korygowaæ i dopasowywaæ do
istniej¹cej sytuacji rynkowej. Podobnie
postêpuje siê z miernikami.

Istotn¹ spraw¹ jest, aby pracownicy danej
jednostki organizacyjnej znali cele
realizowane w danej jednostce. Ogromn¹
rolê odgrywaj¹ w tym zakresie kierownicy
jednostek organizacyjnych, którzy s¹ wprost
odpowiedzialni za realizacjê celów.
Kierownicy powinni w czasie spotkañ
operacyjnych i innych odpraw rozmawiaæ
z podleg³ymi pracownikami o celach,
w których realizacji bior¹ udzia³
i ewentualnych sugestiach ich modyfikacji
oraz mobilizowaæ podleg³ych pracowników
do podejmowania inicjatyw usprawnia-
j¹cych, szczególnie takich, które wywo³aj¹
dzia³ania doskonal¹ce.

Cele jakoœciowe cz¹stkowe realizowane
w naszej organizacji w ramach posz-
czególnych grup procesów przedstawia
diagram nr 1. Cele w diagramie - ze wzglêdu
na ograniczone miejsce - przedstawione s¹
w zapisie skróconym. Cele cz¹stkowe
sk³adaj¹ siê na realizacjê celów strate-
gicznych dla ca³ej naszej organizacji, które
przedstawione s¹ w diagramie nr 2. W ka¿dej
grupie procesów udzia³ bierze przewa¿nie
kilka jednostek organizacyjnych.                

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Realizacjia remontów bie¿¹cych na poziomie min. 90%
Realizacji inwestycji i rem. kapitalnych na poz. min. 80%

Utrzymanie sprawnoœci sieci wodoci¹gowej
Przywrócenie sprawnoœci sieci

wodoci¹gowej do 7 godz.
Przywrócenie sprawnoœci sieci tranzytowej

Kompletowanie dokumentacji do realizacji zadania
Sprawnoœæ systemu informatycznego

Gotowoœæ œrodków transportu na poziomie min. 75%
Realizacji wniosków BHP na poz. min. 80%

Realizacji przegl¹dów obiektów
budowlanych na poz. 95%

GOSPODARKA WODOMIERZOWA
Zapewnienie prawid³owego opomiarowania

Naprawa i legalizacja wodomierzy,
utrzymanie normy miesiêcznej

SPRZEDA¯
Wykonanie odczytów wodomierzy w min. 95%

i wystawienie faktur w 90%
Sporz¹dzenie umowy na dostawê wody

w ci¹gu 7 dni na poziomie 92%

ZARZ¥DZANIE PERSONELEM
Podnoszenie kwalifikacji poprzez system szkoleñ

- realizacja na poz. 75%

PRODUKCJA WODY
Utrzymanie zapasu wody w zbiornikach Siercza

na ustalonym poziomie
Dostarczanie wody do sieci o wymaganej jakoœci
Dostarczanie wody surowej o za³o¿onym indeksie

Zagêszczenie osadów i odprowadzanie wód
technologicznych zgodnie z pozw. wodno-prawnymi

Uzyskanie wody do picia o za³o¿onym indeksie

OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW
Utrzymanie sprawnoœci sieci kanalizacyjnej

Przywrócenie sprawnoœci sieci
kanalizacyjnej do 8 godz.

Oczyszczanie œcieków do dopuszczlnych wartoœci
wskaŸników (lokalnie)

Odwodnienie osadów min. 25% sm (P³aszów)
Oczyszczenie œcieków do odpowiednich

parametrów (Kujawy)
Zagêszczenie osadów min. 22% sm (Kujawy)

Oczyszczanie œcieków do okreœlonych
parametrów (Z-ca Dyr.)

Oczyszczanie œcieków do odpowiednich
parametrów (P³aszów)

CELE
JAKOŒCI

(cz¹stkowe)

Diagram nr 1 - diagram celów cz¹stkowych

CELE
JAKOŒCI

(cz¹stkowe)
Rozbudowa sieci wg programu
„Woda dla wszystkich” w iloœci

27000 mb

Utrzymanie wskaŸnika reklamacji
w czasie 10 dni na poziomie 90%

Uzyskanie akredytacji dla
Centralnego Labolatorium

Utrzymanie nieprzekroczonych
wskaŸników jakoœci wody pitnej

w sieci na poziomie 95,50%

Utrzymanie wskaŸnika
odnawialnoœci sieci wodoci¹gowej

na poziomie 0,95% CELE
JAKOŒCI

DLA FIRMY

Diagram nr 2 - diagram celów strategicznych
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Komunikat NSZZ "Solidarnoœci"

W zwi¹zku z up³ywem V kadencji
w³adz Zwi¹zku NSZZ Sol idarnoœæ
dzia³aj¹cej przy MPWiK SA w dniu 28
marca 2006 roku odby³o siê zebranie
sprawozdawczo-wyborcze. Po wys³u-
chaniu sprawozdañ z  dzia ³a lnoœci
Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej
oraz Komisj i  Rewizyjnej ,  zebraniu
udzielili w³adz¹ zwi¹zku absolutorium
z wykonywanych obowi¹zków.

W spotkaniu wzi¹³ udzia³ równie¿
Prezes Zarz¹du MPWiK SA Ryszard
Langer,  k tóry zaprezentowa³  naj-
wa¿niejsze zadania stoj¹ce przed Spó³k¹
w 2006 r. oraz w latach przysz³ych.
Prezes  poinformowa³  zebranych
o za³o¿eniach pol i tyki  p ³acowej
i kadrowej przyjêtych przez Zarz¹d
MPWiK w wyniku negocjacj i
z przedstawicielami zwi¹zków dzia-
³aj¹cych w MPWiK.

 Po wyst¹pieniu Prezesa Langera
zebrani przyst¹pili do wyboru w³adz
zwi¹zku na VI kadencjê. W wyniku
tajnego g³osowania  na Przewodni-
cz¹cego Zwi¹zku wybrano Zenona
Kaletê ,  k tóry uzyska³a  27 g³osów,
z poœród 34 oddanych.  Nastêpnie
wybrano cz³onków Komisji Zak³adowej.
W wyniku tajnego g³osowania sk³ad
Komisji przedstawia siê nastêpuj¹co:
• kol. Andrzej Guzik
• kol. Adam Hojo³
• kol. Jacek Kaszowski
• kol. Artur Lasek
• kol. Stanis³aw Leœniak
• kol. Marta Ostafin

• kol. Robert Podolecki - Zastêpca
Przewodnicz¹cego

• kol. Marek Prochal - Skarbnik
• kol. Ryszard Wiêc³awek - Sekretarz
• kol. Jacek ¯ebrowski

Wybrana zosta³a równie¿ Komisja
Rewizyjna, w sk³adzie:
• kol. Jan Stasik
• kol. Wojciech Œwistek -

Przewodnicz¹cy Komisji
• kol. Krzysztof Piwowarczyk

Jako najwa¿niejsze cele Zwi¹zku
i Komisji  Zak³adowej na najbli¿sz¹
kadencje  przyjêto  ochronê praw
pracowniczych oraz pozyskanie nowych
cz³onków zwi¹zku. Zebrani postanowili
po³o¿yæ równie¿ wiêkszy nacisk na
pol i tykê informacyjn¹ Zwi¹zku.
Komisja Zak³adowa na swoim pier-
wszym posiedzeniu podjê³a uchwa³ê
w sprawie wyst¹pienia  do Zarz¹du
MPWiK SA z propozycj¹  wyp³aty
ekwiwalentu pieniê¿nego w zamian za
przys³uguj¹ce pracownikom œrodki
czystoœci,  odzie¿ robocz¹ na stano-
wiskach nieroboczych, cukier i herbatê.

W zwi¹zku z  rozwojem komu-
nikacj i  e lektronicznej  zachêcamy
wszystkich cz³onków zwi¹zku
i  sympatyków Sol idarnoœci  do
przes³ania swoich adresów e-mail na
adres Sekretarza Komisji Zak³adowej
(ryszard.wieclawek@mpwik.krakow.pl),
dziêki temu bêdziecie mogli Pañstwo na
bie¿¹co œledziæ poczynania Komisji
Zak³adowej.                                              
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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.

KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS

ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU

ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU

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

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

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

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

Prawid³owe odpowiedzi nale¿y kierowaæ do Redakcji: tel. 42-42-433, fax. 42-42-439

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

Odpowiedzi przyjmowane bêd¹ do dnia 31 lipca 2006 r. Wœród wszystkich uczestników zabawy,

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

Tak poszukiwany wygl¹da³
w wieku 8 lat,

tak, jako licealista, a jak wygl¹da dzisiaj?

?

Osob¹, której poszukiwaliœmy w numerze 37 naszego
czasopisma by³ pan mgr in¿. Piotr Gramatyka,

pe³ni¹cy obecnie funkcjê Kierownika Zespo³u Ochrony
Œrodowiska. Dla autentycznoœci zamieszczamy

aktualne zdjêcie „poszukiwanego”.

Wœród wszystkich osób, które prawid³owo
odpowiedzia³y na poprzedni¹ zagadkê, Komisja pod

przewodnictwem Prezesa MPWiK S.A. Ryszarda
Langera rozlosowa³a nastêpuj¹ce nagrody: nagrodê

g³ówn¹ (zegarek) nagroda g³ówna (zegarek)
otrzymuje pani mgr in¿. Joanna Krygowska, nagrody

dodatkowe otrzymuj¹: pani Urszula Kowalczyk oraz
pan Wojciech Dackow.

Gratulujemy szczêœliwcom!

Z przyczyn technicznych
w poprzednim numerze
nie ukaza³a siê fotografia
- rozwi¹zanie konkursu.
Nadrabiamy tê zaleg³oœæ -
na zdjêci pani mgr
Ma³gorzata Kuraœ,
pe³ni¹ca obecnie funkcjê
Kierownika Dzia³u
Finansowego.





Komunikat MPWiK S.A.

H2O

Jak¹ wodê pijemy?

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA W II KWARTALE 2006

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 danym okresie nale¿y stwierdziæ, ¿e dla wszystkich parametrów spe³nia

ona wymogi Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 19.11.2002r (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 03.11.1998r o jakoœci wody przeznaczonej
do spo¿ycia przez ludzi.

YDOWICŒOKAJKINZAKSW .ndej
YDOWAINAINTADZUDA£KAZ ymrongwDSN

ABAR AWADUR AINBU£D YNALEIB jeiksloP 1 EU 2

awraB l/tPgm 2 2 2 2 51 .tpecka

æœontêM UTN 2,0 2,0 2,0 2,0 1 .tpecka

)Hp(nyzcdO 28,7 05,7 36,7 54,7 5,9-5,6 5,9-5,6

awonainagnamdanæœonlaineltU l/gm 6,0< 9,0 6,0< 2,1 5 5

ikrolhC l/gm 7,21 8,03 4,83 8,33 052 052

kainomA l/gm 20,0< 20,0< 20,0< 20,0< 5,0 5,0

ynytozA l/gm 10,0< 10,0< 10,0< 10,0< 5,0 5,0

ynatozA l/gm 1,9 0,81 2,81 1,22 05 05

anlógoæœodrawT n° 2,7 0,51 7,41 6,41 82-4,3 -

ñpaW l/gm 4,53 5,19 4,401 9,59 - -

zengaM l/gm 8,5 3,01 1,8 9,01 521 -

enlógoozale¯ l/gm 520,0< 520,0< 520,0< 520,0< 2,0 2,0

nilG l/gm 460,0 820,0 640,0 10,0< 2,0 2,0

wó³O l/gm 500,0< 500,0< 500,0< 500,0< 50,0 10,0

morhC l/gm 200,0< 200,0< 200,0< 200,0< 50,0 50,0

æêtR l/gm 2000,0< 2000,0< 2000,0< 2000,0< 100,0 100,0

mdaK l/gm 3000,0< 3000,0< 3000,0< 3000,0< 300,0 500,0

MHT4AMUS 3 l/gµ 0,1 1,0< 1,0< 4,3 051 001

mroforolhC l/gµ 9,0 1,0< 1,0< 3,2 03 -

AWW4AMUS 4 l/gµ 200,0 600,0 100,0 010,0 1,0 1,0

nerip)a(ozneB l/gµ 200,0 300,0 100,0< 200,0 10,0 10,0

ilocypurgeiretkaB lm001/li 0 0 0 0 0 0

upytilocypurgeiretkaB
ogenjycnarelotomret

lm001/li 0 0 0 0 0 0

ewo³akecwokroicaP lm001/li 0 0 0 0 0 0

ynyzcraisec¹jukuderaidirtsolC lm001/li 0 0 0 0 0 0

C°73wiiretkabæœolianlógO lm1/li 1< 1< 1< 1< 02 02

C°22wiiretkabæœolianlógO lm1/li 1< 1< 1< 1< 001 001


