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Grzegorz Wojas

Gospodarka wodno-œciekowa
w Krakowie - Etap I
Konferencja prasowa

Po niespe³na dwóch latach dzia³añ
skupiaj¹cych siê na uzgodnieniach, analizach
i opracowaniach studialnych rozpoczynamy
realizacjê projektu „Gospodarka wodno-
œciekowa w Krakowie - Etap I”. W paŸdzier-
niku podpisana zosta³a umowa na pierwszy
z szeœciu kontraktów sk³adaj¹cych siê na to
przedsiêwziêcie.

Projekt „Gospodarka wodno-œciekowa
w Krakowie - Etap I” jest drugim projektem
realizowanym przez MPWiK S.A. z Fundu-
szu Spójnoœci Unii Europejskiej. Jednak to
pierwszy projekt, którego beneficjentem jest
bezpoœrednio nasza Spó³ka. Uzyskaliœmy
dofinansowanie do zadañ, których ³¹czny
bud¿et zosta³ oszacowany na 36.405.900
Euro. Stopa udzia³u Funduszu Spójnoœci
wynosi 59%, co stanowi 21.479.481 Euro.
Pozosta³a kwota 14.926.419 Euro to œrodki
w³asne firmy.

• Budowa kana³u odci¹¿aj¹cego Kolektor
B w Nowej Hucie,

• Renowacja systemu kanalizacyjnego
Miasta Krakowa,

• Budowa systemu kanalizacji sanitarnej
we wschodnich rejonach miasta Krakowa
(dzielnica Nowa Huta).

Przewidziano ³¹cznie szeœæ kontraktów
w ramach tego Projektu. Pierwszy na us³ugi
tzw. In¿ynier Kontraktu oraz, pomimo
czterech inwestycji budowlanych
wymienionych powy¿ej wchodz¹cych w
sk³ad przedsiêwziêcia, piêæ kontraktów na
roboty, co wynik³o ze wzglêdów technicz-
nych i ekonomicznych.

Aspekty techniczne zdecydowa³y, i¿
zadania pn. Uporz¹dkowanie kanalizacji
w rejonie Borku Fa³êckiego poprzez
od³¹czenie potoku „Urwisko” oraz Budowa
kana³u odci¹¿aj¹cego Kolektor B w Nowej
Hucie zostan¹ wykonane w ramach jednej
umowy na roboty budowlane, czyli przez
jednego wykonawcê.

Podobne wzglêdy zawa¿y³y na to, ¿e
inwestycja pn. Budowa systemu kanalizacji
sanitarnej we wschodnich rejonach miasta
Krakowa (dzielnica Nowa Huta) zostanie
wykonana tak¿e przez jedn¹ firmê.

Wzglêdy ekonomiczne zdecydowa³y
o tym, ¿e renowacja 123 odcinków kanali-
zacji rozsianych we wszystkich rejonach
miasta, bêdzie realizowana w ramach trzech
kontraktów:
• renowacja systemu kanalizacyjnego

miasta Krakowa - kana³y prze³azowe,

Na przedsiêwziêcie to sk³adaj¹ siê
nastêpuj¹ce zadania inwestycyjne:
• Uporz¹dkowanie kanalizacji w rejonie

Borku Fa³êckiego poprzez od³¹czenie
potoku „Urwisko”, dokoñczenie na stronie 9



woda i my2 grudzieñ 2006

Magdalena Bronka

Wodne standardy
Udoskonalanie procesów w oparciu o certyfikat jakosci

Wdra¿aj¹c system zarz¹dzania jakoœci¹
ISO 9001-2000 spó³ka zagwarantowa³a
realizacjê g³ównych celów polityki jakoœci:
sta³ej poprawy jakoœci dostarczanej wody,
doskonalenia systemu dystrybucji wody,
doskonalenia systemu odbioru i oczyszcz-
ania œcieków, poszerzania zasiêgu dzia³ania
oraz doskonalenia poziomu œwiadczenia
us³ug i obs³ugi klienta.

Wy¿szy poziom œwiadczonych us³ug
powinien oznaczaæ doskonalenie procedur
i mechanizmów zwi¹zanych ze sprzeda¿¹

wody oraz profesjonalizmem
w kontakcie z klientem.
St¹d zainicjowane przez
Dzia³ Sprzeda¿y zmiany

w procesach dotycz¹cych realizacji
sprzeda¿y produktu.

Na podstawie kilkuletnich doœwiadczeñ
w dzia³aniach opartych o normy jakoœci ISO
9001-2000 oraz weryfikacji procesów
z podejmowanymi na ich podstawie
rzeczywistymi dzia³aniami dokonano
po³¹czenia istniej¹cych piêciu procesów
tworz¹c:
• proces zawierania umów, bêd¹cy

po³¹czeniem procesów zwi¹zanych
z zawieraniem umów na wniosek klienta
i z nowych pod³¹czeñ

• proces realizacji planu sprzeda¿y wody
i odprowadzania œcieków, który powsta³
na bazie procesów zwi¹zanych z odczy-
tami wodomierzy oraz ich weryfikacj¹,
wystawianiem i wysy³k¹ faktur za
dostawê wody, planowaniem i sprawo-
zdawczoœci¹ oraz analiz¹ sprzeda¿y.

Zmiana spowodowa³a uproszczenie
procesów oraz usprawnienie dzia³añ
podejmowanych na ich podstawie.

Trudne pocz¹tki

Kiedy MPWiK SA zaczyna³o funkcjo-
nowaæ w oparciu o system jakoœci ISO 9001-
2000, procesy wyznaczaj¹ce cele dzia³ania
opisano i konstruowano bardzo szczegó³o-
wo. Skoncentrowano siê na pokazaniu wielu
powi¹zañ „pobocznych” realizowanych
w innych dzia³ach spó³ki. Poszczególne
procesy potraktowano jako oddzielne
ca³oœci. Tymczasem wszystkie przenika³y siê
nawzajem, by³y powi¹zane i dopiero
w ca³oœci tworzy³y spójny obraz dzia³ania
dzia³u.

Istnienie takiej iloœci procesów powodo-
wa³o koniecznoœæ czêstego kontrolowania
zdolnoœci realizacji celów zapisanych
w kartach procesów z przebiegiem realizacji
zadañ danego dzia³u. Zgodnie z wymaga-
niami norm ISO audity powinny odbywaæ
siê przynajmniej raz w roku, dla ka¿dego pro-
cesu. W MPWiK SA zdarza³o siê, ¿e w samym
Dziale Sprzeda¿y odbyto ich oko³o 10.

Zbyt szczegó³owy opis procesów oraz ich
oderwanie od pozosta³ych powodowa³,
¿e z pola widzenia ucieka³a g³ówna linia
dzia³ania dzia³u. Z zewn¹trz trudno by³o
uchwyciæ niæ powi¹zañ pomiêdzy proce-
sami, bez uprzedniego zag³êbienia siê
w schemat organizacyjny firmy oraz linie
dzia³ania dzia³u.

Po³¹czenie procesów pozwoli³o na
uzyskanie wiêkszej przejrzystoœci.
£atwiejsze sta³o siê uchwycenie sposobów
realizacji zadañ przez dzia³.

W pogoni za jakoœci¹

Podstawowymi zadaniami Dzia³u
Sprzeda¿y jest zawieranie umów z odbior-
cami us³ug, dokonywanie odczytów

Proces wystawienia umowy skrócono

do 7 dni roboczych, od daty wp³ywu

wniosku o zawarcie umowy do dzia³u
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wodomierzy u odbiorców oraz fakturowanie
nale¿noœci za œwiadczone us³ugi. Dziêki
analizom realizacji zadañ w stosunku do
celów zapisanych w kartach procesów,
prowadzonym od czasu wprowadzenia norm

jakoœci do MPWiK SA,
zwiêkszono do 95%
realizacjê planu odczy-
tów wodomierzy
u odbiorców us³ug.

Ocena skutecznoœci procesu wskazywa³a, ¿e
b³êdy pope³niane przy odczytach s¹
mniejsze, wskaŸniki rosn¹, a trend wzrostu
skutecznoœci jest wiêkszy.

Wzrastaj¹ca iloœæ prawid³owo wysta-
wianych faktur VAT za dostawê wody
i odprowadzanie œcieków pozwoli³a na
podniesienie poprzeczki i utrzymanie liczby
poprawnie wygenerowanych faktur na
poziomie 99%.

Bli¿ej klienta

Wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹
ISO 9001-2000 wi¹za³o siê z koniecznoœci¹
ujednolicenia druków umów oraz pozosta-
³ych druków uczestnicz¹cych w procesie
zawierania umów o zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie œcieków. Proces ten trwa
nadal. Wymiana druków umów z up³ywem
czasu sta³a siê sprawniejsza.

Karta Klienta, stosowana przez MPWiK
SA do czasu opracowania ostatecznej wersji

wniosku o zawarcie
umowy o zaopatrze-
nie w wodê i/lub od-
prowadzanie œcieków,
a tak¿e wniosku
o zg³oszenie zmiany
w ewidencji odbior-
ców wody i odpro-

wadzania œcieków, zosta³a zast¹piona
ujednoliconymi formularzami.

Wprowadzenie jednolitych wniosków
wp³ynê³o na poprawê obs³ugi klienta,
w zakresie szybkoœci sporz¹dzania umów
o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
œcieków. Druki zawieraj¹ niezbêdne dane
o kontrahencie potrzebne do dokonania
zmiany w ewidencji odbiorców us³ug
i sporz¹dzenia umowy, w przypadku braku

ksi¹¿ki odczytowej. W ich treœci zapisana
jest tak¿e data wp³ywu sprawy, co pozwala
na ³atwiejsz¹ kontrolê nad dotrzymaniem
terminu sporz¹dzenia umowy.

Proces wystawienia umowy skrócono do
7 dni roboczych, od daty wp³ywu wniosku
o zawarcie umowy do dzia³u. Utrzymanie
realizacji zak³adanego terminu przyjêto na
poziomie 92%, na skutek poprawy
w sprawnoœci sporz¹dzania umów przez
pracowników dzia³u.

A...a...archiwum!

Wraz z przyznaniem certyfikatu jakoœci
powsta³a idea stworzenia przy Dziale
Sprzeda¿y Krakowskich Wodoci¹gów
kompleksowego archiwum. Za³o¿eniem
archiwum by³o, aby wszystkie dokumenty
dotycz¹ce danej zabudowy znajdowa³y siê
w jednej teczce tworz¹c dokumentacjê.
Przyjête rozwi¹zanie powinno u³atwiæ
i usprawniæ proces za³atwiania spraw na
wniosek klienta oraz odpowiadania
na korespondencjê zwi¹zan¹ z dan¹
zabudow¹.

Kompleksowa archiwizacja danych jest
w trakcie realizacji. W obecnej chwili
w archiwalnych teczkach zabudów znajduj¹
siê umowy o zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie œcieków, a tak¿e wszelkie
dokumenty dotycz¹ce zmian w ewidencji
odbiorców us³ug.

Na dalszym etapie rozbudowy archiwum
przewiduje siê przeniesienie ca³ej
korespondencji zwi¹zanej z dan¹ zabudow¹
do jednej teczki. W efekcie w du¿ym stopniu
powinno zostaæ osi¹gniête kompleksowe
powi¹zanie wszystkich spraw dotycz¹cych
danej nieruchomoœci.

Po zakoñczeniu rozbudowy archiwum
pracownicy Dzia³u Sprzeda¿y bêd¹ mogli
wyczerpuj¹co odpowiedzieæ na wnioski
klienta w sprawie danej nieruchomoœci.
W teczce przypisanej zabudowie znaleŸæ
bêdzie mo¿na dokumenty pokazuj¹ce ogólny
zarys stanu faktycznego, czyli ca³oœæ
korespondencji dotycz¹cej danej zabudowy,
bêd¹cej w posiadaniu Krakowskich
Wodoci¹gów.                                               

Dziêki analizom realizacji zadañ w stosunku

do celów zapisanych w kartach procesów,

prowadzonym od czasu wprowadzenia norm

jakoœci do MPWiK SA, zwiêkszono do 95%

realizacjê planu odczytów wodomierzy u

odbiorców us³ug

Ujednoliceno druki umów oraz pozosta³e

druki uczestnicz¹ce w procesie zawierania

umów o zaopatrzenie w wodê i odprowa-

dzanie œcieków
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Joanna Kaleta

Oddaj krew,
pomó¿ innym

W dniu 26 wrzeœnia 2006r. wœród
pracowników Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji SA w Krakowie
odby³a siê akcja honorowego oddawania
krwi.

Akcja by³a efektem pozytywnej
odpowiedzi zarówno Zarz¹du Spó³ki, jak
i pracowników na apel, z jakim do Wodo-
ci¹gów Krakowskich wyst¹pi³o Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie.

Apel Prezesa Zarz¹du „Oddaj krew-pomó¿
innym” spotka³ siê z uznaniem i zaintereso-
waniem pracowników MPWiK SA.

Wszystkim uczestnikom akcji bardzo
dziêkujemy za to, ¿e nie pozostali obojêtni
wobec  trudnej sytuacji zwi¹zanej z brakiem
krwi w stacjach krwiodawstwa na terenie
ca³ego kraju. Chêæ do uczestniczenia  w tym
szlachetnym przedsiêwziêciu, które jest
wyrazem najwy¿szej solidarnoœci z potrze-
buj¹cymi, wyrazili nastêpuj¹cy pracownicy:

Adam Adamczyk
Sabina Baczyñska
Zdzis³aw Bartyzel
Piotr Bêbenek
Leszek Bienias
Tadeusz Bochnia
Jacek Bochniak
Waldemar Burliga
Wojciech Burliga
Czes³aw Ciuœ
Leszek Cygan
Grzegorz Cyganik
Bogus³aw Dubiel
Roman Figura
Tomasz Gajda
Marek Gêd³ek
Wojciech Gumulski
Stanis³aw Hajto
Dariusz Hajto
Adam Hy¿y
Jan Jamka
Grzegorz Janas
Dorota Janas
Grzegorz Kaleta
Joanna Kaleta
Magdalena Kamiñska
Franciszek Kardasz

Adam Kasprzyk
Edward Kawa
Hanna Ko³odziej
Mieczys³aw Koœció³ek
£ukasz Korczek
Violetta Korzeniak
Mariusz Krzywda
Adam Kuc
Mieczys³awa Langer
Jaros³aw Lasek
Artur Lasek
Czes³aw Lenart
Marek Lipczyñski
Grzegorz £abuz
Jan Ma³ota
Zbigniew Majewski
Anna Menzel
Jan Michura
Bronis³aw Misiorek
Pawe³ Ochmañski
Józef Œlosarczyk
Marek Œlusarczyk
Bogdan Œmietana
Marta Ostafin
Stanis³aw P³achta
Adam Pajdak
Podlejska-Waligóra

Franciszek Podmok³y
Wanda Podwika
Magdalena Poznañska
Adam Przebinda
Ryszard Pudlik
Grzegorz Romek
Ida Rzewuska
Wojciech Sendor
Leszek Starmach
Janusz Stawarz
El¿bieta Stefañczyk
Pawe³ Suder
Jaros³aw Suder
Andrzej Szewczyk
El¿bieta Szlachetka
Jerzy Szyd³owski
Zbigniew Talaga
El¿bieta Wojtowicz
Józef Wylêga³a
Dorota Ziêcina
Danuta Zieliñska
Tadeusz Ziêtara
Kazimierz Ziomber
Tomasz ¯ak
Joanna ¯ak-Cyganik
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Ma³gorzata Magiera

Akredytacja Centralnego
Laboratorium MPWiK S.A.

Centralne Laboratorium otrzyma³o
Certyfikat akredytacji AB 776 przyznany
przez Polskie Centrum Akredytacji, które jest
krajow¹ jednostk¹ akredytuj¹c¹ upowa¿nio-
n¹ do akredytacji laboratoriów badawczych.

Integraln¹ czêœci¹ certyfikatu jest zakres
akredytacji, który wyszczególnia te badania,
dla których PCA potwierdzi³o nasze kompe-
tencje. Zakres akredytacji Laboratorium
Badawczego nr AB 776 wydany przez PCA
obejmuje 28 metod fizykochemicznych,
6 metod mikrobiologicznych oraz pobieranie
próbek do badañ mikrobiologicznych.

Dla wykazania statusu posiadanej akredyta-
cji Centralne Laboratorium bêdzie pos³ugiwa³o
siê znakiem akredytacji PCA. Po podpisaniu
umowy sublicencyjnej laboratorium bêdzie
równie¿ uprawnione do stosowania znaku
ILAC MRA, który zosta³ wprowadzony dla
zapewnienia ³atwej i jednolitej na ca³ym
œwiecie identyfikacji us³ug akredytowanych.

Tym samym Centralne Laboratorium
dostosowa³o siê do zapisu § 5.1 Projektu
Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie
jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi, który stanowi, ¿e badania labora-

toryjne wody wykonuj¹ akredytowane
laboratoria posiadaj¹ce akredytacjê w zakre-
sie pobierania próbek wody oraz akredytacjê
na minimum 80 % metod z zakresu badañ
monitoringowych.

Po przes³aniu w³aœciwemu inspektorowi
sanitarnemu dokumentów potwierdzaj¹cych
nasze kompetencje zostaniemy wpisani do
rejestru laboratoriów zatwierdzonych do
wykonywania badañ monitoringowych na
zlecenie klienta wewnêtrznego. Badania
wykonywane na zlecenie klienta zewnêtrzne-
go, których udzia³ w pracy laboratorium
z roku na rok wzrasta bêd¹ uznawane.

Przyznany Certyfikat akredytacji jest
wynikiem pó³torarocznej, intensywnej pracy
personelu Centralnego Laboratorium.
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej
zobowi¹zuje do dostosowania siê do
przepisów technicznych i standardów
w wielu dziedzinach, miêdzy innymi
równie¿ w dziedzinie badañ laboratoryjnych
i akredytacji laboratoriów badawczych.

Centralne Laboratorium jako jednostka
organizacyjna MPWiK S.A. wdro¿y³o
system zarz¹dzania jakoœci¹ zgodny z norm¹
PN-EN ISO 9001:2001 co zosta³o formalnie
potwierdzone przez BVQI Polska sp. z o.o.
przyznaniem 21 maja 2004 roku certyfikatu
o numerze 151915 na ujmowanie, uzdatnia-
nie, dystrybucjê i sprzeda¿ wody.

Certyfikat formalnie potwierdza³, ¿e w la-
boratorium funkcjonuje system zarz¹dzania
jakoœci¹, nie potwierdza³ natomiast kompe-
tencji technicznych laboratorium. Aby formalnie
potwierdziæ, ¿e laboratorium jest kompeten-
tne do wykonywania okreœlonych rodzajów
badañ ( uzyskaæ akredytacjê) laboratorium
spe³ni³o wymagania norm:
• PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne

wymagania dotycz¹ce kompetencji labo-
ratoriów badawczych i wzorcuj¹cych
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• PN-ISO 10012-1:1998; PN-ISO
10012:1998/Ap1:2001 Wymagania doty-
cz¹ce zapewnienia jakoœci wyposa¿enia
pomiarowego - System potwierdzenia
zgodnoœci metrologicznej wyposa¿enia
pomiarowego

• PN-ISO 7218:1998/A1 2004 Ogólne
zasady badañ mikrobiologicznych (stoso-
wana przy ocenie laboratoriów mikrobio-
logicznych) oraz dokumentów PCA,
które s¹ równie¿ wymaganiami

• DA-05 wyd. 2 z 31.03.04 r. Polityka
Polskiego Centrum Akredytacji dotycz¹-
ca wykorzystywania badañ bieg³oœci/
porównañ miêdzylaboratoryjnych w proce-
sach akredytacji i nadzoru laboratoriów

• DA-06 wyd. 2 z 12.05.03 r. Polityka
Polskiego Centrum Akredytacji dotycz¹-
ca zapewnienia spójnoœci pomiarowej

• DAB-06 wyd. 1 z 01.09.04 r. Obowi¹zko-
we uczestnictwo w badaniach bieg³oœci

kierownika technicznego odpowiedzialnego
za techniczn¹ dzia³alnoœæ laboratorium,
specjalisty ds. jakoœci odpowiedzialnego za
funkcjonowanie systemu zarz¹dzania
w aspekcie jakoœci oraz okreœlenie odpowie-
dzialnoœci, uprawnieñ i wzajemnych
powi¹zañ personelu, który zarz¹dza, wyko-
nuje lub sprawdza prace maj¹ce wp³yw na
jakoœæ badañ.

Opracowany przez Specjalistê do spraw
jakoœci Harmonogram przygotowañ do
akredytacji Centralnego Laboratorium zosta³
przedstawiony w listopadzie 2004 roku.
Harmonogram obejmowa³ wymagania
dotycz¹ce zarz¹dzania w aspekcie
organizacyjnym i jakoœci (punkt 4 normy)
oraz wymagania techniczne (punkt 5 normy).
Równoczeœne by³y realizowane dwa zadania.
Na miesiêcznych spotkaniach operacyjnych
by³y wyznaczane osoby odpowiedzialne
i terminy realizacji poszczególnych zapisa-
nych w harmonogramie zadañ. Do zadañ
Specjalisty ds. jakoœci nale¿a³o opracowy-
wanie Ksiêgi Jakoœci i Procedur Ogólnych,
programowanie i organizowanie auditów
oraz koordynowanie prac zwi¹zanych
z realizacj¹ harmonogramu.

Ca³y personel by³ zaanga¿owany
w realizacjê zadañ, które zapewniaj¹
laboratorium badawczemu wiarygodnoœæ
wyników badañ (opracowywanie procedur
badawczych i instrukcji, monitorowanie
warunków œrodowiskowych, zapewnienie
spójnoœci pomiarowej, monitorowanie
i sterowanie jakoœci¹ badañ, walidacja i sza-
cowanie niepewnoœci metod badawczych).

Rezultatem by³o okreœlenie polityki oraz
opracowanie i wdro¿enie dokumentów.
Polityk¹ jakoœci Centralnego Laboratorium
jest wykonywanie badañ zgodnie z dobr¹
praktyk¹ profesjonaln¹ w celu dostarczenia
klientowi us³ugi na najwy¿szym poziomie,
z której klient korzysta, a Laboratorium
buduje swoj¹ renomê. T¹ us³ug¹ jest
miarodajny wynik przedstawiony klientowi
w sprawozdaniu z badañ.

Wynik miarodajny to znaczy:
• wiarygodny (podany z niepewnoœci¹),
• u¿yteczny czyli pozwalaj¹cy klientowi

rozwi¹zaæ jego problem
• oraz rzetelny czyli zrealizowany zgodnie

z dobr¹ praktyk¹ profesjonaln¹

W paŸdzierniku 2004 roku Najwy¿sze
Kierownictwo podjê³o decyzjê o rozpoczêciu
przygotowañ, których celem by³o otrzyma-
nie certyfikatu akredytacji.

Na podjêcie tej decyzji z³o¿y³y siê:
wysokie kwalifikacje personelu, spe³niaj¹ce
œwiatowe standardy warunki lokalowe
i œrodowiskowe uzyskane po przeniesieniu
laboratorium do nowej siedziby przy ulicy
Lindego, specjalistyczne wyposa¿enie pomia-
rowe i badawcze, oraz ponad szeœædziesiê-
cioletnia historia funkcjonowania laborator-
ium w wodoci¹gach krakowskich.

Pierwszym krokiem na drodze do akredy-
tacji by³o wyznaczenie zgodnie z wymaga-
niami normy PN-EN ISO 17025:2005



woda i my7 grudzieñ 2006

Opracowane dokumenty to: Ksiêga
Jakoœci NJL, Procedury Ogólne NJL (14 pro-
cedur), Procedury Badawcze (7 procedur),
Instrukcje Ogólne NJL (10 instrukcji),
Instrukcje ogólne, stanowiskowe i obs³ugi
WPiB poszczególnych pracowni (113 instrukcji).

Centralne Laboratorium zwalidowa³o
i oszacowa³o niepewnoœæ wszystkich
34 metod, na które uzyska³o akredytacjê.
W przypadku walidacji metod badawczych
trzeba by³o zbadaæ i przedstawiæ obiektywne
dowody na to, ¿e stosowane przez nas meto-
dy zachowuj¹ siê w naszych rêkach zgodnie

jakoœci badañ, której wyniki s¹ prowadzone
w wersji elektonicznej na kartach poddawa-
nych obróbce statystycznej.

Równoczeœnie, aby spe³niæ wymaganie,
¿e personel laboratorium powinien mieæ
stosowne kompetencje, zaplanowano
i zrealizowano cykl szkoleñ zewnêtrznych
i wewnêtrznych.

Tylko w 2005 roku by³o to oko³o tysi¹ca
osobogodzin szkoleniowych.

Aby spe³niæ wymagania normy PN-
ENISO/IEC 1725 nie wystarczy oœwiadcze-
nie, ¿e nasz wynik jest wiarygodny lecz
istnieje koniecznoœæ zbadania i przedstawie-
nia na to obiektywnych dowodów w postaci
zapisów, a to wi¹¿e siê z du¿ym nak³adem
pracy i koniecznoœci¹ intensywnego
uzupe³niania kwalifikacji poprzez szkolenia.

Wszystkie aspekty ka¿dego wykonywa-
nego dzia³ania laboratorium sformalizowa³o
w procedurach i instrukcjach wed³ug
schematu; odpowiedzialnoœæ, sposób postê-
powania, sposób prowadzenia zapisów,
kryteria oceny wyników oraz tryb postêpowa-
nia w przypadku niespe³nienia tych kryteriów.

Na naszej drodze do akredytacji nie
ominê³y nas trudnoœci. Na Przegl¹dzie
zarz¹dzania spó³ki w 2004 roku jako jeden
z celów jakoœciowych wpisano uzyskanie
przez laboratorium akredytacji do koñca
2005 roku. Cel ten nie zosta³ zrealizowany
z dwóch powodów. Pierwszym by³a decyzja
o w³¹czeniu w strukturê Centralnego
Laboratorium - Zak³adowego Laboratorium
Œciekowego od paŸdziernika 2005 roku,
drugim wprowadzenie nowego wydania
normy PN-EN ISO/IEC 17025, które
zawiera³o dodatkowe wymagania.

W zwi¹zku z tym powsta³a koniecznoœæ
wprowadzenia du¿ych zmian do ju¿
opracowanych dokumentów systemowych,
zwi¹zanych z dostosowaniem siê do wymagañ
wprowadzonych nowym wydaniem normy
i z funkcjonowaniem Pracowni Badania
Œcieków. Dodatkow¹ trudnoœæ stanowi³ fakt,
¿e Zak³adowe Laboratorium Œcieków by³o
wy³¹czone z procesu certyfikacji na normê
PN-ISO 9001:2000 i zagadnienia z tym
zwi¹zane by³y zupe³nie obce personelowi.

W Pracowni Badania Œcieków trzeba by³o
od pocz¹tku realizowaæ Harmonogram przy-
gotowañ do akredytacji i intensywnie szkoliæ
personel w ramach szkoleñ wewnêtrznych.

z ustalonymi specyfikacjami podawanymi
przez dyrektywy, rozporz¹dzenia, normy,
literaturê.

Program walidacji ka¿dej metody
obejmowa³ kilka lub kilkanaœcie paramet-
rów. By³y to miêdzy innymi granica
wykrywalnoœci, selektywnoœæ, specyficz-
noœæ, liniowoœæ, precyzja w warunkach
powtarzalnoœci i odtwarzalnoœci, czu³oœæ,
dok³adnoœæ, odpornoœæ na czynniki zewnêtrzne.

Z kolei, aby oceniæ czy pojedynczy para-
metr spe³nia wyspecyfikowane wymagania
konieczne by³o zbadanie co najmniej
10 próbek wody, gdy¿ tylko wówczas mo¿na
oceniæ czy ró¿nica jest istotna lub nie za
pomoc¹ testów statystycznych. Praca ta
wymaga³a od personelu du¿ej wiedzy mery-
torycznej, znajomoœci metod statystycznych
i programów komputerowych. Trudno sobie
dzisiaj wyobraziæ pracê chemika czy biologa
w laboratorium akredytowanym bez
komputera, który usprawnia pracê wykonu-
j¹c setki obliczeñ nie tylko podczas walidacji
metod, ale tak¿e podczas rutynowej kontroli
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Mimo tych trudnoœci zakoñczyliœmy
przygotowania w grudniu 2005, i nastêpnym
krokiem na naszej drodze by³o z³o¿enie
wniosku o akredytacjê wraz z wymagan¹
dokumentacj¹.

W dniach 29-30.06.2006 w NJL odby³ siê
audit AB-418/2006 w procesie akredytacji.
W sk³ad zespo³u oceniaj¹cego wchodzi³o
trzech auditorów. Auditor wiod¹cy przez
dwa dni ocenia³ dokumenty i funkcjono-
wanie systemu zarz¹dzania w Centralnym

W Raporcie z oceny przedstawionym
nam przez Dzia³ Akredytacji Laboratoriów
Badawczych PCA, auditor wiod¹cy stwier-
dzi³, ¿e laboratorium posiada kompetencje
techniczne, a system zarz¹dzania spe³nia
wymagania normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005 i wnioskowa³ o przyznanie
akredytacji.

Obecnie Centralne Laboratorium jako
jednostka organizacyjna MPWiK S.A. jest
uczestnikiem dwóch systemów:
• systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnego

z norm¹ PN-EN ISO 9001:2000, stosuje
siê do jego polityki i spe³nia wymagania
procesów, w których uczestniczy tj.
Procesu badañ jakoœci wody i Procesu
badañ jakoœci œcieków

• systemu zarz¹dzania zgodnego z doku-
mentem odniesienia PN-EN ISO/IEC
17025:2005.

Aby zapewniæ, ¿e system zarz¹dzania jest
wdro¿ony i stale stosowany Program
auditów wewnêtrznych dla NJL musi obej-
mowaæ ca³y system zarz¹dzania i dzia³ania
techniczne (w³¹cznie z metodami badawczy-
mi). W Programie auditów wewnêtrznych
dla NJL na rok 2006 zaplanowano
siedemnaœcie auditów. Stwierdzono jedn¹
niezgodnoœæ i zapisano oko³o 100 spostrze-
¿eñ, które stanowi¹ podstawê do podjêcia
dzia³añ zapobiegawczych.

W Rejestrze dzia³añ doskonal¹cych
zapisano siedem dzia³añ. W trakcie realizacji
jest dzia³anie doskonal¹ce dotycz¹ce
usprawnienia obs³ugi klienta.

Na Liœcie auditorów wewnêtrznych
MPWiK S.A. znajduje siê dziesiêciu
auditorów z Centralnego Laboratorium.
Auditorzy posiadaj¹ szkolenia zewnêtrzne
zarówno na przeprowadzanie auditów
zgodnie z norm¹ PN-ISO 9001 jak i norm¹
PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Aby zapewniæ sta³e monitorowanie
miarodajnoœci wyników badañ dostarcza-
nych klientom norma PN-EN ISO/IEC
17025:2005 wymaga od laboratoriów posia-
dania procedur sterowania jakoœci¹. Jednym
z istotnych narzêdzi s³u¿¹cych temu monitoro-
waniu jest udzia³ w badaniach bieg³oœci/
porównaniach miêdzylaboratoryjnych.

dokoñczenie na stronie 13

Laboratorium, eksperci oceniali pobieranie
próbek do badañ oraz na podstawie
reprezentatywnej próbki wykonywanie
badañ w poszczególnych pracowniach. Do
oceny systemu zarz¹dzania niezbêdny by³
przynajmniej jeden kompletny cykl auditów
wewnêtrznych i przegl¹d zarz¹dzania
Centralnego Laboratorium z udzia³em
Najwy¿szego Kierownictwa Spó³ki.
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• renowacja systemu kanalizacyjnego
miasta Krakowa - kanalizacja nieprze-
³azowa w Krakowie,

• renowacja systemu kanalizacyjnego
miasta Krakowa - kanalizacja nieprze-
³azowa w Nowej Hucie.

Harmonogram realizacji poszczególnych
kontraktów przewiduje, ¿e roboty budowlane
rozpoczn¹ siê w drugiej po³owie 2007 roku
i bêd¹ trwaæ do koñca 2009 roku, a us³uga
In¿yniera potrwa do koñca 2010 roku.

z zakresu zadañ wyszczególnionych w opisie
przedmiotu zamówienia.

Rol¹ In¿yniera zgodnie z umow¹ bêdzie
przygotowanie materia³ów przetargowych
dla wszystkich kontraktów na roboty
budowlane, nadzór i zarz¹dzanie robotami
w sensie fizycznym, ekonomicznym, finan-
sowym, logistycznym, rozliczanie w trakcie
trwania i po ich zakoñczeniu.

W ci¹gu pierwszego miesi¹ca od podpi-
sania umowy In¿ynier przygotowa³ i przed-
stawi³ do wstêpnej weryfikacji materia³y
przetargowe dla pierwszego kontraktu na
roboty.

Do zadañ In¿yniera nale¿y równie¿
prowadzenie dzia³añ informacyjno -
promocyjnych w zwi¹zku z tym 30 listopada
w siedzibie MPWiK S.A. zorganizowano
konferencje prasow¹ na temat Projektu.

Maj¹c na uwadze wagê przedsiêwziêcia
dla MPWiK S.A. w prezydium konferencji
zasiedli: Prezes MPWiK S.A. pan Ryszard
Langer, Dyrektor ds. Projektów Miêdzy-
narodowych firmy Project Management Ltd
pan William Phelan oraz Rzecznik Prasowy
MPWiK S.A. pan Piotr Ziêtara.

W konferencji wziêli udzia³ dziennikarze
lokalnej prasy, radia i telewizji oraz przedsta-
wiciele In¿yniera i Zamawiaj¹cego.

Prezes MPWiK S.A pan Ryszard Langer
przedstawi³ zadania, które zostan¹ zrealizo-
wane w ramach projektu „Gospodarka
wodno-œciekowa w Krakowie - Etap I” oraz
korzyœci dla œrodowiska i spo³eczeñstwa
Krakowa, jakie przynios¹, podkreœlaj¹c
jednoczeœnie rolê przyznanej pomocy
z Funduszu Spójnoœci w zmniejszaniu ró¿nic
spo³ecznych i gospodarczych pomiêdzy
obywatelami Unii.

Przedstawiciel In¿yniera Kontraktu pan
William Phelan przedstawi³ firmy wchodz¹-
ce w sk³ad konsorcjum oraz przedstawi³ stan
zaawansowania prac realizowanych przez
In¿yniera.

Konferencja spotka³a siê z du¿ym zainte-
resowaniem mediów, co zaowocowa³o wieloma
szczegó³owymi pytaniami dotycz¹cymi
realizacji poszczególnych inwestycji.

Dotychczasowy postêpy w przygoto-
waniu materia³ów przetargowych dla
kontraktów na roboty pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e
za³o¿ony wstêpnie harmonogram rozpoczê-
cia robót budowlanych poszczególnych
zadañ zostanie dotrzymany.                        

Wybór In¿yniera Kontraktu rozpocz¹³ siê
ju¿ w maju 2006 r. Wtedy to Komisja
Przetargowa przyst¹pi³a do oceny wniosków
o dopuszczenie do z³o¿enia ofert ze wzglêdu
na to, i¿ przetarg ten mia³ procedurê
ograniczon¹ (czyli by³ dwustopniowy). Druga
tura oceny odby³a siê we wrzeœniu i w jej
wyniku jako najkorzystniejsz¹ wybrano ofertê
polsko - irlandzkiego konsorcjum firm: Project
Management Ltd, Dublin, Ekocentrum Sp.
z o.o, Wroc³aw, Pracownie Badawczo - Proje-
ktowe „Ekosystem” Sp. z o.o. Zielona Góra.

Zwyciêskie Konsorcjum, to spó³ki wspól-
nie dzia³aj¹ce od wielu lat w dziedzinie
projektowania, zarz¹dzania i nadzorowania
projektami infrastrukturalnymi, g³ównie
w sektorze ochrony œrodowiska i transportu.

10 paŸdziernika 2006 r. podpisano kon-
trakt na œwiadczenie us³ug In¿yniera Kontraktu
dla przedsiêwziêcia „Gospodarka wodno-
œciekowa w Krakowie - Etap I”. Wraz z dat¹
zawarcia umowy zacz¹³ biec 50 miesiêczny
okres jej wykonania, w zwi¹zku, z czym
niezw³ocznie podjête zosta³y dzia³ania
organizacyjne i metodyczne wynikaj¹ce

„Gospodarka...” cd. ze strony 1
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Magdalena Kamiñska

Konkurs plastyczny
„Czysta Wis³a - Wspólne Wyzwanie”

W dniu 10 paŸdziernika 2006 r. rozpoczêto
rozruch czêœci biologicznego oczyszczania
œcieków w Oczyszczalni P³aszów II, co
oznacza oczyszczanie œcieków w taki sposób,
aby Kraków by³ przyjacielem, a nie uci¹¿-
liwym s¹siadem Wis³y. W zwi¹zku z tym
historycznym dla Miasta wydarzeniem,
Krakowskie Wodoci¹gi wraz z Prezydentem
Miasta Krakowa og³osi³y konkurs pod has³em
„Czysta Wis³a - Wspólne Wyzwanie”.

pobudzenie dzieciêcej wyobraŸni, zainspiro-
wanie dzieci i zaszczepienie w nich, tak
popularnego obecnie pierwiastka ekologicz-
nego. Chcieliœmy, aby otwarcie biologicznego
oczyszczania œcieków na Oczyszczalni
Œcieków P³aszów II w Krakowie - niezwykle
wa¿ny uk³on Miasta w stronê œrodowiska
naturalnego, a wrêcz krok milowy w ochronie
nie tylko najbli¿szego otoczenia, ale tak¿e
Wis³y i Ba³tyku - by³ impulsem do wykonania
prac odzwierciedlaj¹cych wyobra¿enia dzieci
na temat funkcjonowania oczyszczalni i jej
znaczenia dla œrodowiska. Konkurs skiero-
wany by³ do uczniów szkó³ podstawowych
na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ka¿da
szko³a mog³a zg³osiæ do konkursu maksymal-
nie dwie prace. Prace konkursowe mog³y byæ
wykonane przez nieograniczon¹ liczbê
uczniów, w ró¿nych technikach malarskich,
rysunkowych i graficznych.

Zaanga¿owanie m³odzie¿y szkolnej przy
wykonywaniu prac by³o ogromne - na

Dla wiêkszoœci z nas swobodny dostêp do
wody pitnej jest czymœ oczywistym. Ka¿dego
dnia zu¿ywamy olbrzymie jej iloœci, myj¹c,
pior¹c, zmywaj¹c, gotuj¹c etc. Wykonuj¹c te
czynnoœci nikt z nas nie zastanawia siê nad
olbrzymim znaczeniem wody w naturze
i gospodarce. Œrodowisko naturalne potrzebu-
je nowoczesnych rozwi¹zañ i nowatorskich
dzia³añ, które bêd¹ chroniæ rzeki jeziora
i morza dla przysz³ych pokoleñ.

Do tego potrzebni s¹ ludzie - ludzie
o otwartych umys³ach. Oczywistym jest, ¿e
postawy proekologiczne najlepiej kszta³towaæ
od najm³odszych lat, dlatego w³aœnie konkurs
zosta³ zorganizowany dla dzieci. Celem by³o
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konkurs nap³ynê³o bardzo wiele zg³oszeñ.
Prace, które otrzymaliœmy z krakowskich
szkó³ podstawowych pokaza³y, w jak ró¿no-
rodny sposób dzieci postrzegaj¹ œrodowisko
naturalne, ekologiê, a¿ wreszcie, jak widz¹
wodê oraz jak oceniaj¹ znaczenie takiej firmy
jak¹ s¹ Krakowskie Wodoci¹gi. Pobudzenie
wyobraŸni najm³odszego pokolenia ma
ogromne znaczenia w aspekcie promowania
postaw ekologicznych, a tak¿e uœwiadomienia
sobie, jak wa¿nym dobrem dla nas wszystkich
jest czysta i zdrowa woda. Wszystkie prace
stanowi³y dowód ogromnej wra¿liwoœci
plastycznej, a tak¿e umiejêtnoœci pos³ugi-
wania siê œrodkami plastyki dla wyra¿ania
postaw ich twórców wobec najbli¿szego
œrodowiska naturalnego. Z pewnoœci¹
przyczyni siê to do realizacji nadrzêdnego celu
konkursu, jakim jest poprawa czystoœci rzek,
poprzez kszta³towanie œwiadomoœci ekolo-
gicznej m³odzie¿y.

Wrêczenie nagród odby³o siê w dniu
9 listopada 2006 r. podczas uroczystej gali
w Sali Obrad Urzêdu Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Œwiêtych 3/4. Z pewnoœci¹ dla
wszystkich przyby³ych tam dzieci by³o to
ogromne prze¿ycie - po raz pierwszy znalaz³y
siê w zabytkowej sali, gdzie obraduje Rada
Miasta, mia³y okazjê otrzymaæ gratulacje od
Prezydenta Miasta i Prezesa MPWiK SA, a na
koniec zosta³y zaproszone na bankiet ze s³od-
koœciami, przygotowany specjalnie dla nich.

Wszystkie prace nagrodzone w konkursie
zostan¹ umieszczone na terenie obiektów
Oczyszczalni Œcieków P³aszów II w Krako-
wie oraz bêd¹ publikowane w materia³ach
informacyjnych o MPWiK SA.

Og³oszony konkurs spotka³ siê z bardzo
dobrym przyjêciem przez dyrektorów szkó³,
nauczycieli przedmiotów artystycznych,
a tak¿e samych uczniów. Jest to pierwszy
krok, aby m³odzi mieszkañcy Krakowa, mogli
zapoznaæ siê ze specyfik¹ pracy Wodoci¹gów,
tak w zakresie dostawy wody do naszych
kranów jak i oczyszczonych œcieków
odprowadzanych do rzek. W przysz³ym roku
szkolnym MPWiK SA wraz z s³u¿bami
Prezydenta, chce uruchomiæ centrum
edukacyjne dla najm³odszych w zabytkowym
Zak³adzie Uzdatniania Wody Bielany. W tych
ponad stuletnich murach bêdziemy staraæ siê
przekazaæ dzieciom tajemnicê, sk¹d bierze siê
woda w kranie i na czym polega oczyszczanie
œcieków oraz jak du¿o pracy trzeba w³o¿yæ,
aby z naszych kranów pop³ynê³a czysta
i zdrowa woda. Chcielibyœmy pokazaæ sk¹d
pobieramy wodê, jak budujemy wodoci¹gi,
a tak¿e zaprezentowaæ, ¿e od 2006 r. wszyscy
mieszkañcy Miasta mog¹ siê pod³¹czyæ do
sieci wodoci¹gowej dziêki realizacji progra-
mu „Woda dla wszystkich”. Zostanie tak¿e
stworzony specjalny materia³ edukacyjny na
temat oczyszczania œcieków, którego pierw-
szym elementem jest broszurka o historii
Kropelki, wrêczona dzieciom podczas uro-
czystoœci rozdawania nagród oraz zamiesz-
czona na witrynie internetowej Spó³ki.

Konkurs stanowi udany pocz¹tek
zamierzonej wspó³pracy Wodoci¹gów i szkó³
podstawowych w ramach edukacji ekologicz-
nej, aby woda zawsze by³a czysta i zdrowa,
a Wis³a znów zosta³a królow¹ polskich,
czystych rzek.                                               

Ocenê prac konkursowych przeprowadzi³a
Komisja w nastêpuj¹cym sk³adzie: Jacek
Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa,
Tadeusz Trzmiel - Zastêpca Prezydenta
Miasta Krakowa, Ryszard Langer - Prezes
Zarz¹du MPWiK SA w Krakowie, Plastyk
Miasta, Tadeusz Freisler - Dyrektor.

Przyznano w sumie 6 nagród: I miejsce
zajê³a praca ze Szko³y Podstawowej nr 22
(nagroda o wartoœci 12 000 z³), II miejsce -
Szko³a Podstawowa nr 2 (8 000 z³), III miejsce
- Publiczna Szko³a Podstawowa Sióstr Salez-
janek (5 000 z³), trzy wyró¿nienia: dla Szko³y
Podstawowej nr 107, dla Szko³y Podstawowej
nr 3 i dla Szko³y Podstawowej nr 58 (nagrody
o wartoœci 1 000 z³ ka¿da) oraz nagroda
specjalna ufundowana przez Prezesa Zarz¹du
MPWiK SA dla Szko³y Podstawowej nr 25.
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Jan Smaczny

System Zarz¹dzania Jakoœci¹
Przegl¹d Zarz¹dzania SZJ -2006

Kolejny, czwarty przegl¹d Zarz¹dzania
SZJ wg normy ISO 9001:2000 zaplanowano
na 12.12.2006 r. Oto zagadnienia, które
obejmowa³ program przegl¹du.

Realizacja wniosków z poprzedniego
przegl¹du

Wnioski z poprzedniego przegl¹du
zosta³y zrealizowane a efektem ich zrealizo-
wania jest eliminacja b³êdnych zapisów
w aktach notarialnych dotycz¹cych s³u¿ebnoœ-
ci na rzecz MPWiK S.A. oraz wprowadzenie
skutecznego sposobu egzekwowania badañ
wody przy w³¹czeniu nowych sieci i pod³¹czeñ.

Audity wewnêtrzne

W roku 2006 zaplanowano przepro-
wadzenie 62 auditów ³¹cznie z auditami
w Centralnym Laboratorium i obejmuj¹cymi
normê PN EN 17025. Do dnia przegl¹du
zarz¹dzania wykonano 59 auditów, pozosta³e
zostan¹ wykonane w najbli¿szych dniach.

Audity zewnêtrzne

Ostatni audit zewnêtrzny odby³ siê
w styczniu 2006 r. i zawiera³ 4 wnioski. Dwa
wnioski zwi¹zane z monitorowaniem
obiektów i doskonaleniem wskaŸników
procesów zosta³y wykonane, natomiast dwa
inne dotycz¹ce monitorowania czasu
za³atwiania wniosków klientów w Dziale
Technicznym nie zosta³y uwzglêdnione,
poniewa¿ Kierownictwo Dzia³u uzna³o je za
elementy maj¹ce znikomy udzia³ w ca³oœci
czasu za³atwiania wniosków.

Analiza reklamacji

W roku bie¿¹cym do koñca listopada
z³o¿ono 44 reklamacje, co w porównaniu do
73 reklamacji z³o¿onych w ca³ym ubieg³ym
roku œwiadczy o pozytywnym trendzie.

Za³o¿ony 10 dniowy czas za³atwiania
reklamacji przynajmniej dla 90% wszystkich
reklamacji nie zosta³ dotrzymany. Przekro-
czono czas za³atwienia dla 11 reklamacji.
Jednostki organizacyjne bior¹ce udzia³
w realizacji reklamacji powinny do³o¿yæ
wszelkich starañ aby nie przekraczaæ maksy-
malnego czasu okreœlonego w aktualnym
regulaminie na 14 dni roboczych dla 100%
reklamacji.

Badanie satysfakcji Klienta

Badanie satysfakcji klienta wykonuje siê
raz w roku rozsy³aj¹c dla wylosowanej
próbki 1000 naszych klientów ankiety
z zestawem 11 pytañ. Stopa zwrotu ankiet
wynios³a w tym roku 22%. Z analizy ankiet
wynika, ¿e najwy¿ej oceniane s¹: ci¹g³oœæ do-
stawy wody, sposób odprowadzania œcieków
i utrzymywane ciœnienie wody. Nale¿y dok³a-
daæ starañ aby dobre oceny tych elementów
utrzymaæ w roku nastêpnym. Natomiast
poprawiæ nale¿y - zdaniem klientów - smak
wody pitnej i zapach wody. Ocena smaku
wody i jej zapachu s¹ ka¿dego roku oceniane
najni¿ej ze wszystkich ocenianych zagad-
nieñ, jest to subiektywna ocena konsumen-
tów i trudno spodziewaæ siê, ¿e wkrótce
dojdziemy do ocen najwy¿szych, mimo, ¿e
ka¿dego roku wykonuje siê wiele zadañ
maj¹cych poprawiæ te w³aœciwoœci wody
i w pe³ni zadowoliæ klientów. W ostatnim bada-
niu nieco gorzej ni¿ w poprzednich latach
wypad³a ocena sposobu powiadamiania
o przerwie w dostawie wody - w tym zagadnie-
niu nale¿y poj¹æ pewne dzia³ania doskonal¹ce.

Analiza procesów funkcjonuj¹cych
w MPWiK

Ocena skutecznoœci poszczególnych
procesów i grup procesów przedstawia
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za³¹cznik nr 1 (str. 15). Œrednia skutecznoœæ
dla wszystkich procesów wynios³a w tym
roku 104,13% co w porównaniu z wartoœci¹
z ubieg³ego roku (97%) jest wartoœci¹
wy¿sz¹ pomimo, ¿e w minionym roku
w kilku procesach podniesiono zak³adany do
osi¹gniêcia procentowy pu³ap wskaŸnika
skutecznoœci procesu. 43 procesy osi¹gaj¹
za³o¿one cele natomiast 5 procesów wymaga
wzmo¿onego nadzoru i doskonalenia.

Analiza niezgodnoœci
W trakcie auditów zidentyfikowano

8 niezgodnoœci z tego usuniêto 7, natomiast
1 niezgodnoœæ jest w toku zamykania w IKS.
Niezgodnoœci wynikaj¹ w wiêkszoœci
z niedostatecznego nadzoru nad dokumenta-
mi, zapisami i monitorowaniem pomiarów.

W tym miejscu zwraca siê uwagê w³aœci-
cielom procesów na wymagania zwi¹zane
z usuwaniem i zamykaniem niezgodnoœci.
Dzia³ania te musz¹ zawieraæ opis podjêtej
korekcji, opis dzia³añ koryguj¹cych i sku-
tecznoœci podjêtych dzia³añ, a nastêpnie
dokument nale¿y przekazaæ audytorowi
celem zamkniêcia niezgodnoœci.

Dzia³ania doskonal¹ce
W ci¹gu roku zg³oszono 11 dzia³añ dos-

konal¹cych. Zakoñczono 10 dzia³añ, jedno

dzia³anie jest w toku realizacji. Dzia³ania
doskonal¹ce dotyczy³y technologii uzdatniania
wody w tym optymalizacji pracy akcelato-
rów, poprawy warunków mieszania wody ze
œrodkami chemicznymi, dezynfekcji wody
oraz jakoœci i dok³adnoœci badañ wody pro-
wadzonych w Centralnym Laboratorium.

Nowe zagadnienia maj¹ce wp³yw
na jakoœæ

Nowe zagadnienia maj¹ce wp³yw na
jakoœæ rozumian¹ w szerokim tego s³owa
znaczeniu obejmuj¹ ca³y obszar naszej dzia-
³alnoœci Wszystkie zadania modernizacyjne
lub ulepszaj¹ce maj¹ce na celu poprawienie
jakiejkolwiek cechy jakoœciowej z dziedziny
technologii uzdatniania wody i oczyszczania
œcieków, niezawodnoœci i pewnoœci funkcjo-
nowania obu sieci lub urz¹dzeñ, infrastruk-
tury technicznej, polepszenia warunków
BHP i œrodowiska pracy, skracania czasu
za³atwiania spraw i tp. s¹ wa¿nymi zadania-
mi do planowania jakoœci i jej realizowania.

Jednostki organizacyjne posiadaj¹
sprecyzowane takie zadania do realizowania
w roku 2007 - tabela nr 1 (str. 14). Realizacjê
celów w 2006 r. na szczeblu organizacji
przedstawia tabela nr 2 (str. 14).

Cele jakoœciowe na rok 2007 zostan¹
sprecyzowane w najbli¿szych dniach.        

„Akredytacja...” cd. ze strony 8

PCA traktuje badania miêdzylaboratoryjne
jako jeden z podstawowych elementów
wykazania kompetencji technicznych
akredytowanych laboratoriów. W przypadku
Laboratorium akredytowanego negatywne
rezultaty w trzech kolejnych rundach s¹
podstaw¹ do zawieszenia akredytacji tych
badañ, które by³y objête programem.

Pracownie: Badania Wody, Badania Œcie-
ków i Pracownia Biologiczna uczestnicz¹
w porównaniach miêdzylaboratoryjnych,
organizowanych przez Gdañsk¹ Fundacjê
Wody oraz przez angielskie firmy Aqua-
check i Quality Management. Pracownia
Badania Wody i Pracownia Biologiczna
podczas auditu w procesie akredytacji przed-
stawi³y dowody uczestnictwa z pozytywnym
wynikiem w ka¿dej z podstawowych dzie-
dzin badañ zg³oszonych do akredytacji.

W 2006 roku Pracownia Badania

Œcieków uczestniczy³a w trzech rundach
badañ bieg³oœci z pozytywnym wynikiem dla
badañ zg³aszanych do akredytacji. Centralne
Laboratorium ma obowi¹zek przekazywania
do PCA w styczniu ka¿dego roku rocznego
Sprawozdania z udzia³u laboratorium
badawczego w badaniach miêdzylaborato-
ryjnych na formularzu PCA FAB-28.

Akredytacji zosta³a udzielona na 4 lata.
Nastêpny audit w nadzorze odbêdzie siê przed
up³ywem dwunastu miesiêcy od daty ostat-
niej oceny. Przed nami wcale nie mniej pracy.

Na Przegl¹dzie zarz¹dzania NJL, który
odby³ siê 17.11.2006 na listê Celów
jakoœciowych wpisano uzyskanie akredytacji
na badania wykonywane przez Pracowniê
Badania Œcieków, poszerzenie zakresu
akredytacji przez Pracowniê Biologiczn¹
o metody wprowadzone nowym rozporz¹-
dzeniem Ministra Zdrowia, poszerzenie
zakresu akredytacji o pobieranie próbek do
badañ przez Pracowniê Badania Wody.      
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Nazwa celu
Rozbudowa sieci wg programu „Woda dla wszystkich” w iloœci 27 000 mb.
Uzyskanie akredytacji dla Centralnego Laboratorium

Utrzymanie nie przekroczonych wskaŸników jakoœci wody pitnej
w sieci na  poziomie 95,50%
Utrzymanie wskaŸnika obs³ugi reklamacji w czasie 10 dni na poziomie 90%
Utrzymanie wskaŸnika odnawialnoœci sieci wodoci¹gowej na poziomie 0,95%.

Odpowiedzialny
Zbigniew Fejklowicz

Tadeusz Bochnia

Mariusz Olko

El¿bieta Klimek
Jerzy Szyd³owski,
Ryszard Zieliñski

Termin realizacji
31-12-2006
30-08-2006

31-12-2006

31-12-2006
31-12-2006

Realizacja
28500mb
Uzyskano

30-06-2006
98,90%

85%
1,08%

Tabela nr 2. Realizacja celów w 2006r. na szczeblu organizacji

Tabela nr 1. Zadania do realizowania w roku 2007
Nazwa

jednostki
organiz.

EST

IWA

IWB

IWD

IWR

IKK

IWW

IKS

NJL

Nazwa zadania

Podnoszenie kwalifikacji w zakresie:
• kategorii prawa jazdy,
• uprawnieñ na operatora,
• uprawnieñ na operatora urz¹dzeñ dŸwigowych,
• uprawnieñ na przewóz materia³ów niebezpiecznych.

Uzyskanie wspó³czynnika podnoszenia kwalifikacji na poziomie 10%.
1. Usprawnienie funkcjonowania zbiorników kontaktowych w ZUW RUDAWA w zakresie niezawodnoœci pracy i skutecznoœci

dezynfekcji wody.
2. Usprawnienie regulacji poboru wody surowej ze zbiorników retencyjnych,
3. Wprowadzenie nowoczesnego, ci¹g³ego monitoringu jakoœci wody w rzece przez monta¿ nowoczesnej aparatury do

ci¹g³ego pomiaru amoniaku i fosforu.
1. Przeprowadzenie dezynfekcji zbiorników wody pitnej "Koœciuszko",
2. Modernizacja po³udniowego lewaru wody pitnej.
1. Modernizacja chlorowni  na OŒ. Dywizjonu 303,
2. Modernizacja „nowej  hydroforni” w ZUW,
3. Przygotowanie do eksploatacji modernizowanego odmulnika
1. Usprawnienie systemu dezynfekcji na tranzycie.
2. Usprawnienie nap³ywu wody do 16 filtrów Raby II.
3. Usprawnienie systemu dezynfekcji wody pitnej.
4. Poprawa stanu bezpieczeñstwa eksploatacji ujêcia wie¿owego przez wymianê armatury w sztolni ruroci¹gów.
1. Usprawnienie napowietrzania w komorach osadu czynnego.
2. Modernizacja uk³adu ch³odzenia generatorów pracuj¹cych na biogazie.
3. Usprawnienie wytr¹cania fosforu w procesie oczyszczania œcieków.
1. Usprawnienie systemu wodoci¹gowego maj¹cego na celu poprawê pewnoœci i niezawodnoœci zasilania poprzez dokonania:
• z³¹czeñ koñcówek w 4 punktach sieci,
• monta¿ dodatkowych zasuw w 9 punktach sieci,
• modernizacji magistrali O 800 (ul. Jana Paw³a ),
• wykonania komory redukcyjnej (Rêdzina-Orla).

2. Poprawa jakoœci wody w sieci poprzez budowê 2 sta³ych punktów  dezynfekcji na sieci wodoc.
1. Wprowadzenie automatyzacji przepompowni Wilga,
2. Usprawnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w rejonach cyklicznych podtopieñ (ul. Filipowicza i al. Pokoju 87)
1. Poszerzenie zakresu akredytacji przez pracowniê Biologiczn¹ o metody wprowadzone nowym rozporz¹dzeniem Ministra

Zdrowia.
2. Poszerzenie zakresu akredytacji przez Pracowniê Badania Wody o pobieranie próbek do badañ.
3. Przygotowanie dodatkowych punktów poboru wody do badañ w miejscach sprzeda¿y wody gminom oœciennym.

Termin
wykonania

31-12-2007

30-09-2007

30-09-2007
30-09-2007

30-09-2007
30-09-2007
30-08-2007
30-09-2007
30-06-2007
31-01-2007
31-12-2007
30-09-2007
31-07-2007
31-12-2007
30-09-2007
30-09-2007
31-12-2007

30-09-2007
30-09-2007
31-12-2007
30-06-2007

30-06-2007
01-06-2007
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jednostka Osi¹gniêty Stopieñ Trend Trend Œrednia
Grupa Proces Nazwa procesu org  wskaŸnik (%) spe³nienia 2006/2005 2006 skutecznoœæ

celu (%) grupy
2 Grupa procesów zarz¹dzania i planowania 102,27

2 Proces analizy i opracowywania planów rocznych i wieloletnich DE 98,17 109,07 wzrost spadek
3 Proces planowanie zadañ inwestycyjnych IIR 3,9 100 spadek n.d.
4 Proces planowania prac konserwacyjnych i remontów bie¿¹cych IWU 1 100 bez zmian
5 Proces planowania remontów kapitalnych IIR 12,8 100 spadek n.d.

3 Grupa procesów obs³ugi klienta 112,22
1 Proces obs³ugi korspondencji ESK 100 100 bez zmian bez zmian
2 Badanie satysfakcji klienta NR wg osobnej oceny
3 Proces obs³ugi reklamacji ESK wg osobnej oceny
4 Proces windykacji EGW 38,4 127,97 wzrost bez zmian
5 Proces weryfikacji i przyjmowania danych ewidencyjnych klientów ESK 100 108,7 bez zmian bez zmian

4 Grupa procesów rozwoju sieci 108,34
3 Proces odbioru przy³¹czy domowych ID 159 szt.  (350) n.d. spadek n.d.
4 Proces nadzoru i odbioru sieci wykonanej przez inwestorów zewnêtrznych ID 1,49 km  (3,04) n.d. spadek n.d.
5 Proces wydawania warunków przy³¹czenia do sieci wod-kan

(N1 -do 20 dni)   ( za³. poziom - 70%) IT 72,7 108,1 wzrost spadek
(N2 -do 30 dni)   (za³. poziom - 70%) 80,7 108,57 wzrost spadek

5 Grupa procesów gospodarki wodomierzowej 101,79
1 Proces prowadzenia remontów i legalizacji wodomierzy ESW 1 100 bez zmian bez zmian
2 Proces wstawiania, wymiany i usuwania awarii wodomierzy ESW 1,036 103,57 wzrost wzrost

6 Grupa procesów sprzeda¿y 102,55
1 Proces zawieranie umów ESS 98 106,52 wzrost n.d.
2 Proces realizacji planu sprzeda¿y wody i odprowadzania œcieków

- wykonanie planu sprzeda¿y ESS 102,44 102,44 wzrost wzrost
- realizacja planu odczytów ESS 95,29 100,31 bez zmian spadek
- poprawnoœc wystawionych faktur ESS 99,91 100,92 wzrost wzrost

7 Grupa procesów produkcji (uzdatnianie wody) 98,93
1 Proces ujmowania wody -  IWB IWB 100 100 bez zmian bez zmian
3 Proces ujmowania wody - IWA IWA 100 100 wzrost bez zmian
4 Proces ujmowania wody - IWR IWR 100 100 bez zmian bez zmian
5 Proces zarz¹dzania uzdatnianiem i produkcj¹ wody

- indeks jakoœci wody IW 100 100 bez zmian bez zmian
- parametry jakoœciowe 0,09 99,97 wzrost wzrost

5-1 Proces uzdatniania wody - IWB IWB 100 100 bez zmian bez zmian
5-2 Proces uzdatniania wody - IWD IWD 100 100 bez zmian bez zmian

- utlenialnoœæ 99,27 99,34 spadek bez zmian
5-3 Proces uzdatniania wody - IWR IWR 100 100 bez zmian wzrost

- bakteriologia 99,6 99,6 bez zmian bez zmian
5-4 Proces uzdatniania wody - IWA IWA 100 100 bez zmian bez zmian

- bakteriologia 99,21 99,21 spadek wzrost
6 Proces przesy³u wody  - IWR IWR 99,8 99,8 bez zmian bez zmian
10 Proces odwadniania osadów - IWR IWR 85 85 spadek wzrost
11 Proces odwadniania osadów -IWA IWA 100 100 bez zmian bez zmian
12 Proces odwadniania osadów -IWD IWD 100 100 bez zmian bez zmian

8 Grupa procesów zakupów 102,00
1 Proces zakupów i dostawy materia³ów oraz oceny dostawców ESZ 90 105,88 wzrost n.d.
2 Proces zakupów inwestycyjnych IIR 80,1 100,13 wzrost n.d.
3 Proces postêpowania przetargowego NU 0 100 bez zmian n.d.

9 Grupa procesów dysponowania wod¹ 99,98
1 Proces rozdzia³u wody do stref rozbioru  - IWR IWR 99,98 99,98 bez zmian bez zmian
2 Proces rozdzia³u wody do stref rozbioru - IWA IWA 100 100 bez zmian bez zmian
4 Proces obs³ugi bie¿¹cej sieci i dystrybucji wody

- parametry hudrauliczne IWW 0 100 bez zmian bez zmian
- zanieczyszczenia 0,05 99,95 bez zmian bez zmian

10 Grupa procesów monitorowania produkcji 101,40
1 Proces badañ jakoœci wody NJL 93,5 93,5 wzrost bez zmian
3 Proces konrtoli technologicznej zak³adów uzd. wody i oczyszczalni œcieków IWT 99,45 109,3 wzrost bez zmian

11 Grupa procesów zarz¹dzania infrastruktur¹ techniczn¹ 107,01
1 Proces realizacji konserwacji i remontów bie¿¹cych , IWU 97,12 107,91 wzrost n.d.
2 Proces realizacji zadañ inwestycyjnych

- realizacja planu inwestycji IIR 80,11 100,13 spadek bez zmian
- wykonanie planu remontów kapitalnych 118,26 147,82 spadek bez zmian

3 Proces przegl¹dów i napraw bie¿acych sieci wodoci¹gowej
- hydranty IWW 86,2 86,2 spadek spadek
- zasuwy 110,4 110,4 spadek n.d.

4 Proces usuwania awarii sieci wodoci¹gowej IWW 8,8    (8,3) 91,2 spadek n.d.
5 Proces usuwania awarii sieci tranzytowej IWR 100 100 bez zmian n.d.
10 Proces przygotowania inwestycji NUI 57,65 n.d. wzrost n.d.
11 Proces zarz¹dzania systemem informatycznym EI 148 n.d. wzrost n.d.
12 Proces gospodarowania œrodkami transportowymi

- gotowoœæ EST 95,43 127,24 wzrost spadek
- obs³ugi techniczne 85 106,25 wzrost spadek

13 Proces BHP przy uzdatnianiu i dystrybucji wody NB 80 100 spadek n.d.
14 Proces nadzoru i eksploatacji obiektów budowlanych Jed.org. 100 100 bez zmian bez zmian

12 Grupa procesów zarz¹dzania personelem 108,92
2 Proces szkoleñ pracowników

- efektywnoœæ NPP 90 112,5 bez zmian n.d.
- realizacja 79 105,33 bez zmian n.d.

                         Skutecznoœæ systemu (œredni stopieñ realizacji celów w systemie): 104,13
(97,0)

Za³¹cznik nr 1. Kolorem niebieskim oznaczono procesy wymagaj¹ce wzmo¿onego nadzoru, kolorem bia³ym procesy wymagaj¹ce
doskonalenia; w nawiasach podano wartoœci z roku 2005.
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Odpowiedzi przyjmowane bêd¹ do dnia 31 stycznia 2007 r. Wœród wszystkich uczestników zabawy,

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

Tak poszukiwany wygl¹da³
w wieku 8 lat,

tak wkrótce po maturze, a jak wygl¹da dzisiaj?

?

Osob¹, której poszukiwaliœmy w numerze
39 naszego czasopisma by³ pani

Maria Marzec, pe³ni¹ca obecnie funkcjê
specjalisty ds. ekonomicznych.

Dla autentycznoœci zamieszczamy aktualne
zdjêcie „poszukiwanej”.

Wœród wszystkich osób, które prawid³owo
odpowiedzia³y na poprzedni¹ zagadkê,
Komisja pod przewodnictwem Prezesa
MPWiK S.A. Ryszarda Langera rozlosowa³a
nastêpuj¹ce nagrody: nagrodê g³ówn¹
(zegarek) otrzymuje pani Jolanta
Podlejska, nagrody dodatkowe (zestaw
upominków) otrzymuj¹: pani El¿bieta
Rzepka oraz pan Jan Suchora.

Gratulujemy szczêœliwcom!
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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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Komunikat MPWiK S.A.

H2O

Jak¹ wodê pijemy?

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA W W OKRESIE 18.11-08.12.2006 r. (WARTOSCI ŒREDNIE)

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) (UWAGA: Brak nowego rozporzadzenia).
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 dnia 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.

ZAK£AD UZDATNIANIA WODY NSD wg normy
WSKA NIK JAKOŒCI WODY jednostka

RABA RUDAWA D£UBNIA BIELANY Polskiej1 UE2

2 2 2 2 15 akcept.

0,1 0,1 0,2 0,2 1 akcept.

7,75 7,61 7,65 7,55 6,5-9,5 6,5-9,5

1,1 0,7 0,6 1,1 5 5

12,4 25,5 21,2 33,3 250 250

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5 0,5

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 0,5

4,0 17,2 15,1 14,8 50 50

6,9 14,7 14,8 14,8 3,4 -28 -

42,0 95,2 101,4 105,2 - -

6,75 11,2 9,54 9,45 125 -

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,2 0,2

0,018 0,028 0,035 <0,01 0,2 0,2

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,025 0,01

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 0,05

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001 0,001

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 0,005

6,2 <0,1 <0,1 6,0 150 100

4,8 <0,1 <0,1 4,0 30 -

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,1 0,1

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01 0,01

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

<1 <1 <1 <1 20 20

1 2 <1 <1 100 100

Barwa mgPt/l

Mêtnoœæ NTU

Odczyn pH

Utlenialnoœæ nadmanganianowa mg/l

Chlorki mg/l

Amoniak mg/l

Azotyny mg/l

Azotany mg/l

Twardoœæ ogólna °n

Wapñ mg/l

Magnez mg/l

¯elazo ogólne mg/l

Glin mg/l

O³ów mg/l

Chrom mg/l

Rtêæ mg/l

Kadm mg/l

SUMA 4 THM 3 µg/l

Chloroform µg/l

SUMA 4 WWA 4 µg/l

Benzo(a)piren µg/l

Bakterie grupy coli il/100ml

Bakterie grupy coli typu
il/100mltermotolerancyjnego

Paciorkowce ka³owe il/100ml

Clostridia redukuj¹ce siarczyny il/100ml

Ogólna iloœæ bakterii w 37°C il/1ml

Ogólna iloœæ bakterii w 22°C il/1ml




