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Ryszard Langer

Woda dla wszystkich
Podsumowanie

Program „Woda dla wszystkich” zosta³
zainicjowany przez Prezydenta Miasta
Krakowa w 2003 roku w celu upowszech-
nienia dostêpnoœci oferowanych przez
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji SA us³ug, poprzez budowê sieci
wodoci¹gowej na obszarach jej pozbawio-
nych. Na podstawie wstêpnych szacunków
s³u¿by MPWiK SA okreœli³y pierwotny
zakres Programu, który uwzglêdnia³
koniecznoœæ wybudowania na terenie Gminy
Miejskiej Kraków oko³o 40 km rozdzielczej

sieci wodoci¹gowej.
Przyjmuj¹c przeciêt-
ny przyrost sieci
wodoci¹gowej na

poziomie 12 km rocznie, w tym sieci
rozdzielczej pomiêdzy 7,5 km, a 9 km,
za³o¿ono, ¿e zakres objêty szacunkami
móg³by byæ zrealizowany do koñca 2006
roku. Dnia 7 stycznia 2004 roku Program
„Woda dla wszystkich” zosta³ przyjêty do
realizacji przez Radê Miasta Krakowa
Uchwa³¹ Nr XXXV/306/04 z dnia 7 stycznia
2004 r. w sprawie realizacji Programu „Woda
dla wszystkich”.

Celem Programu by³o zaprojektowanie
i wybudowanie rozdzielczej sieci wodo-
ci¹gowej oraz urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w obszarach nieposiadaj¹cych tej infra-
struktury i umo¿liwienie pod³¹czenia siê do
niej mieszkañców Krakowa do koñca 2006
roku. Jako stan wyjœciowy przyjêto istniej¹c¹
zabudowê mieszkaniow¹ na dzieñ 1 lutego
2003 roku.

Wprowadzenie Programu do realizacji
wi¹za³o siê z okreœleniem zasad dokonywa-
nia zg³oszeñ zadañ inwestycyjnych oraz
terminów przyjmowania wniosków.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji SA w Krakowie przeprowadzi³o
akcjê informacyjn¹, adresowan¹ do Rad
i Zarz¹dów Dzielnic, a maj¹c¹ na celu
przybli¿enie zasad Programu i procedur
zwi¹zanych ze zg³aszaniem zadañ.

Za³o¿enia Programu okreœla³y, i¿
realizacj¹ zostan¹ objête zadania inwesty-
cyjne zg³oszone do MPWiK SA w terminie
do 31 grudnia 2004 roku. Na ten dzieñ
zarejestrowano 284 zadania o ³¹cznej
d³ugoœci 76,6 km.

W ci¹gu 2005 i 2006 roku wp³ywa³y
kolejne wnioski o rozbudowê sieci
wodoci¹gowej.

Na dzieñ 31 grudnia 2006 r. ³¹czna liczba
zg³oszeñ od pocz¹tku realizacji Programu
„Wdw” wzros³a do 410 zdañ. Nap³ywaj¹ce
wnioski by³y rejestrowane na liœcie potrzeb
mieszkañców Krakowa, w celu opracowywa-
nia wieloletnich planów rozwoju i rozbudo-
wy sieci wodoci¹gowej po 2006 roku.

Pocz¹tkowy okres realizacji Programu
„Wdw” opiera³ siê na dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Spo³eczne
Komitety Budowy Wodoci¹gów, które
zg³asza³y do Spó³ki zapotrzebowanie na sieæ
wodoci¹gow¹ z podaniem adresu i lokali-
zacji oraz z pozytywn¹ opini¹ Zarz¹du
Dzielnicy.

Dziêki posiadanym projektom mo¿liwe
by³o zrealizowanie 9,5 km rozdzielczej sieci
wodoci¹gowej ju¿ w roku 2003. W 2004
roku szczególny nacisk po³o¿ono na
opracowywanie dokumentacji projektowej.

Celem usprawnienia realizacji Programu
„Wdw” podjêto szereg dzia³añ, m.in: zlecono
kilkanaœcie zadañ do kompleksowego
wykonania, usprawniono pracê wewn¹trz

Do koñca 2006 r. ³¹czna liczba zg³oszeñ od

pocz¹tku realizacji Programu „Wdw” wzros³a

do 410 zdañ
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struktur organizacyjnych MPWiK SA.
W po³owie 2004 roku decyzj¹ Zarz¹du
utworzono w³asny zespó³ projektowy, który,
jak wczeœniej wspomniano przejmowa³ do
projektowania znacz¹c¹ iloœæ zadañ
inwestycyjnych.

W celu znacz¹cego przyspieszenia
realizacji Programu „Wdw”, doprowadzono
do uzgodnieñ z zarz¹dami dróg, których
efektem by³o zrezygnowanie z opracowy-
wania wymienionych koncepcji. Najistot-
niejszym elementem, pozwalaj¹cym na
sprawn¹ realizacjê Programu „Wdw”,

a przede wszystkim na
zminimalizowanie
opóŸnieñ czasowych
w procedowaniu, sta³
siê powo³any przez

Prezydenta Miasta Krakowa Zespó³
Zadaniowy ds. uzgodnieñ projektów sieci
wodoci¹gowych, realizowanych w ramach
Programu „Woda dla wszystkich”
(Zarz¹dzenie nr 1216/2005 Prezydenta
Miasta Krakowa z 6.07.2005r.). Zadaniem
Zespo³u by³o bie¿¹ce monitorowanie procesu
uzgadniania dokumentacji przez
poszczególne jednostki.

Staraniem Zespo³u zawarto porozumienie
pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ Kraków,
reprezentowan¹ przez Wydzia³ Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska UMK,
Zarz¹d Dróg i Komunikacji i Zarz¹d
Gospodarki Komunalnej, a MPWiK SA,
maj¹ce na celu uproszczenie procedury
lokowania tras sieci wodoci¹gowych
w pasach drogowych.

Zakres Programu wymusi³ tak¿e specjal-
ny tryb udzielania zamówieñ.  Dziêki zapisom
Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówieñ publicznych (Dz.U.06.164.1163
z póŸn. zm.), a dotycz¹cych zamówieñ
sektorowych, zastosowano rozwi¹zanie,
które pozwoli³o na dokonanie wyboru kilku
podmiotów wykonawczych w oparciu o
oferty skalkulowane w cenach jednostko-
wych. Po otrzymaniu takich ofert mo¿liwe
by³o przeprowadzenie krótkoterminowych
konkursów, obejmuj¹cych oferty sporz¹dzo-
ne w oparciu o przedmiary robót oraz
wczeœniej zg³oszone ceny jednostkowe. Taki

tryb udzielania zamówienia pozwoli³ na
sprawny wybór wykonawcy i zlecanie
konkretnych zadañ inwestycyjnych do
realizacji.

Reasumuj¹c w ramach Programu „Wdw”
w latach 2003-2006 wybudowano 52 385 m
sieci wodoci¹gowej za kwotê 20 700 tys. z³.

Realizacja Programu w latach 2003-2004
przebiega³a zgodnie z za³o¿onym planem.
W 2003 roku zrealizowano 26 zadañ tj.
9 461 m, co stanowi 110,9% planu. Na
wykonanie tego zakresu rzeczowego
poniesiono ni¿sze ni¿ zak³adano (81,5%)
nak³ady finansowe.

By³o to efektem rozstrzygniêæ przetar-
gowych gwarantuj¹cych ni¿sze, ni¿ przewi-
dywano koszty realizacji.

W 2004 roku wykonano 29 zadañ,
tj. 6 195 m, co stanowi 105,1% planu.
Znacznie przekroczono natomiast zakres
finansowy. W drugiej po³owie roku nast¹pi³
wzrost kosztów jednostkowych budowy sieci
wodoci¹gowej realizowanej w pasie
drogowym, spowodowany podniesieniem
op³at za zajêcie pasa drogowego oraz
podwy¿szeniem kosztów zwi¹zanych
z odtwarzaniem nawierzchni.

W 2005 roku wykonano 70 zadañ,
tj. 13 245 m. Przed odbiorem robót i przyjê-
ciem sieci na stan znajdowa³o siê 20 zadañ
o ³¹cznej d³ugoœci 3 386 m. Bior¹c powy¿sze
dane pod uwagê mo¿na uznaæ, ¿e faktycznie
w 2005 roku zrealizowano zadania o ³¹cznej
d³ugoœci 16 631 m, co stanowi 82,7% planu.
Ni¿sze ni¿ planowano wykonanie zadañ
Programu w 2005 roku spowodowane by³o
m.in. wyd³u¿aj¹cymi siê w czasie procedu-
rami uzyskiwania pozwoleñ na budowê.

Prognozy i zakres programu

Zakres programu
 

Prognozy wstêpne w chwili
zainicjowania Programu

Bilans zg³oszeñ na dzieñ
31 grudnia 2004

Iloœæ zadañ do realizacji

D³ugoœæ
sieci [km]

40,5
 

76,6
 

284

W ramach Programu „Woda dla wszystkich”

w latach 2003-2006 wybudowano prawie

52,5 km sieci wodoci¹gowej za kwotê

ponad 20 mln z³

dokoñczenie na stronie 6
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Ewa £upak

Szukamy oszczêdnoœci
Drukarki korytarzowe

ród³o kosztów i k³opotów
Prowadz¹c analizê wydatków

zwi¹zanych z naprawami sprzêtu
komputerowego, zauwa¿yliœmy, ¿e
najczêœciej psuj¹ siê drukarki. Jest to tak¿e
najwiêksza pozycja pod wzglêdem
wartoœciowym.

Wœród naprawianych modeli drukarek,
prym wiod¹ urz¹dzenia wielofunkcyjne -
drukarka-skaner-fax.

Kombajny te wydawa³yby siê idealnym
rozwi¹zaniem. Zajmuj¹ mniej miejsca ni¿

trzy oddzielne urz¹dzenia,
kosztuj¹ mniej. Wszystko
by³oby dobrze, gdyby nie
awarie. Najczêœciej

uszkadzaj¹ siê skanery. I tu zaczyna siê
problem, zepsuty komponent wy³¹cza z
u¿ycia ca³e urz¹dzenie. W jednej chwili
jesteœmy pozbawieni drukarki, faksu i
skanera. Próbowaliœmy zmieniaæ
producentów, niestety bez rezultatu.
Konkluzja jest jedna, w przypadku urz¹dzeñ
drukuj¹cych - „trzy w jednym” siê nie
sprawdza.

Œrodowisko druku - ewolucja potrzeb
Kolejna obserwacja, to ró¿norodnoœæ

potrzeb potencjalnego u¿ytkownika. W wielu
komórkach mo¿na zauwa¿yæ nagromadzenie
drukarek. Dawniej realizowana by³a zasada:
ka¿dy u¿ytkownik komputera ma w³asn¹
drukarkê.

Wraz z rozwojem us³ug sieciowych, ta
tendencja odchodzi na korzyœæ ma³ych
centrów druku. Ka¿dy stara siê mieæ dostêp
do drukarki kolorowej atramentowej i
drukarki czarno-bia³ej laserowej, bo szybsza
i tañsza w eksploatacji. Do tego chêtnie

skaner. Czasem pojawia siê potrzeba
wydruków w formacie A3 . Niektóre
komórki okresowo drukuj¹ bardzo du¿o i
potrzebuj¹ urz¹dzeñ o wysokiej wydajnoœci.

Efektem tych d¹¿eñ by³a du¿a liczba
drukarek corocznie pojawiaj¹ca siê w planie
zakupów inwestycyjnych.

Za kosztami zakupu sz³y koszty
eksploatacji. Wie o tym ka¿dy kierownik
dzia³u konstruuj¹cy coroczny bud¿et, który
musia³ przewidzieæ pieni¹dze na tonery i
atramenty.

Drukarki korytarzowe -
szukanie wyjœcia z impasu

Firmy produkuj¹ce drukarki stosuj¹
wyrafinowana politykê marketingow¹.

Zachêcaj¹ niskimi kosztami zakupu, które
rekompensuj¹ sobie  kosztami materia³ów
eksploatacyjnych (tonerów, atramentów,
g³owic).

Poza tym dywersyfikuj¹ ofertê i skracaj¹
czas supportowania produkowanych modeli.
Czêsto zdarza siê, ¿e po okresie
gwarancyjnym nie mo¿na znaleŸæ czêœci do
naprawy urz¹dzenia.

Taka polityka napêdza rynek, ale z drugiej
strony zniechêca klientów do marki.

 Maj¹c z³e doœwiadczenia, a jednoczeœnie
chc¹c znaleŸæ jakieœ rozwi¹zanie problemu,
zaczêliœmy siê interesowaæ urz¹dzeniami
korytarzowymi.

Idea drukarki korytarzowej jest
nastêpuj¹ca. Ma to byæ urz¹dzenie o du¿ej
niezawodnoœci, szybkie, posiadaj¹ce szerok¹
gamê funkcjonalnoœci, wyposa¿one w
ekonomiczny w eksploatacji system druku.

Taki kombajn instalujemy w miejscu
ogólnie dostêpnym, na przyk³ad na

Najczêœciej awariom ulegaj¹

osobiste urz¹dzenia wielofunkcyjne -

drukarka-skaner-fax
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korytarzu, st¹d nazwa drukarka korytarzowa
i udostêpniamy wszystkim pracuj¹cym na
danym piêtrze.

Fakt, ¿e drukarka oddalona jest od
stanowiska pracy powoduje, ¿e musi byæ
opcja gwarantuj¹ca, ¿e tylko osoba
uprawniona odbierze  wydruk. St¹d drukarki
korytarzowe wyposa¿one s¹ w pojemne
dyski, na których przechowuj¹ zadania druku
do momentu, gdy u¿ytkownik, po podaniu
has³a zabezpieczaj¹cego, wykona wydruk
i skasuje zadanie z dysku.

Czas na podjêcie decyzji
Bezpoœrednim impulsem do dzia³ania

by³y dwa fakty.
Z jednej strony, awarii uleg³a

wysokowydajna drukarka ig³owa do
masowych wydruków realizowanych
w Dziale Ksiêgowoœci. Zaistnia³a potrzeba
zakupu nowego urz¹dzenia do wydruków
czarno-bia³ych, które bêdzie wspó³pracowaæ
z oprogramowaniem w œrodowisku Unix-
owym i zast¹pi wydruki na sk³adance
(papierze wstêgowym).

Z drugiej strony, analizuj¹c potrzeby
zg³aszane do planu inwestycyjnego,
zauwa¿yliœmy, ¿e Dzia³ Ekonomiczny, Dzia³
Controllingu i III Sekretariat prosz¹ o zakup
wysokowydajnych drukarek kolorowych.

Korzystaj¹c z rezerw finansowych, w
drodze przetargu zakupiliœmy dwa
urz¹dzenia.

Urz¹dzenie czarno-bia³e Océ VarioPrint
1065 i urz¹dzenie kolorowe Océ CS171.

Kilka s³ów o parametrach pozwoli poznaæ
mo¿liwoœci i zalety tych drukarek.

Czarno-bia³a maszyna cyfrowa Océ
VarioPrint 1065 skaner-drukarka-kopiarka:
• drukuje 62 strony A4 na minutê lub 30

stron A3, zarówno jednostronnie jak
i dwustronnie

• przystosowane jest do obci¹¿enia
miesiêcznego 20 000 wydruków

• posiada podajniki papieru o ³¹cznej
pojemnoœci 3 750 kartek

• skaner z automatycznym podajnikiem
dokumentów, skanuje dwustronnie
z prêdkoœci¹ 54 orygina³y A4 na minutê

• posiada mo¿liwoœæ drukowania prac
zapisanych na PenDrivie

• umo¿liwia skanowanie do e-maila oraz
na PenDrive

• pozwala na automatyczne zszywanie
dokumentów.
Poza tym charakteryzuje siê solidn¹

obudow¹, prostym w obs³udze panelem
operatorskim. Konstrukcja urz¹dzenia
zapewnia krótk¹ drogê papieru,
co minimalizuje liczbê zaciêæ. Zastosowana
technologia druku daje efekt zbli¿ony
do druku offsetowego, a u¿ywany toner
jednosk³adnikowy do minimum ogranicza
emisjê ozonu.

Océ Cs 171 -kolorowy drukarko-
kopiarka-skaner:
• drukuje 25 stron A4 na minutê i 13 stron

A3 (35 stron w trybie czarno-bia³ym)
• automatyczny druk dwustronny
• zastosowany toner polimeryzowany

gwarantuje wysok¹ ostroœæ prac
• 3 podajniki papieru o ³¹cznej pojemnoœci

3 200 kartek
• dopuszczalne obci¹¿enie miesiêczne

do 30 000 wydruków
• skanuje z prêdkoœci¹ 25 stron na minutê

w trybie dwustronnym
• skanuje z automatycznego podajnika lub

z szyby
• ma mo¿liwoœæ zszywania i dziurkowania
• posiada panel dotykowy u³atwiaj¹cy

obs³ugê.

dokoñczenie na stronie 6Océ VarioPrint 1065
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Jan Smaczny

Certyfikat na kolejne lata
ISO 9001:2000

Zbli¿amy siê do koñca wa¿noœci
3 letniego certyfikatu ISO 9001, dlatego te¿
w dniu 24.01.2007r. mia³a miejsce ostatnia
w tej serii wizyta kontrolna przedstawicieli
organizacji, która certyfikowa³a nasz system.
Przy okazji nale¿y zaznaczyæ, ¿e dotych-
czasowa firma certyfikuj¹ca tj. Bureau
Veritas Quality International zmienila nazwê
na Bureau Veritas Certification z g³ówn¹
siedzib¹ w Gdyni i oddzia³em w Kato-
wicach.

Ostatni audit odby³ siê u Pe³nomocnika
SZJ i w Zespole Zarz¹dzania Jakoœci¹, gdzie
weryfikowano dokumenty dotycz¹ce
programu auditów w 2006r., analizowano
raporty z auditów, wykryte niezgodnoœci
i ich zamkniêcie, dzia³ania doskonal¹ce, oraz
przebieg procesów i oceny ich skutecznoœci.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na przebieg
rocznego przegl¹du zarz¹dzania i wynika-
j¹cych z niego wniosków. Nastêpnie auditor
przeprowadzi³ wizytê kontroln¹ w Zak³adzie
Wodomierzy, ZUW Rudawa, Dziale
Zaopatrzenia i Gospodarki Materia³owej
oraz w Centralnym Laboratorium.

Wymienione jednostki organizacyjne
dobrze przygotowa³y siê do auditu i dlatego
wynik wizyty kontrolnej jest pozytywny dla
naszej organizacji.

Auditor w swoim raporcie napisa³:
Auditowano wybrane komórki i jednostki
organizacyjne, cele jakoœciowe, wybrane
procesy, ich znajomoœæ i realizacjê w ramach
systemu jakoœci. Kolejne niewielkie zmiany
nast¹pi³y w procesach systemowych.
Organizacja wykorzysta³a uwagi z poprze-
dniego auditu BVQI dla rozwoju w³asnego
systemu jakoœci.

Nie stwierdzono niezgodnoœci. Organiza-
cja pracuje wed³ug przyjêtych wzorców

i wymagañ, system zosta³ prawid³owo

opracowany i wdro¿ony w pe³nym zakresie.

Audity wewnêtrzne s¹ skuteczne. Prowadzo-

ne s¹ dzia³ania nie tylko koryguj¹ce, ale

i zapobiegawcze. System jest dojrza³y i bar-

dzo dobrze utrzymywany. Cele jakoœciowe

na rok 2006 zosta³y zrealizowane, a na rok

2007 okreœlone. Organizacja jest zdolna do

osi¹gniêcia wyznaczonych celów.

Mocnymi stronami systemu s¹:

• profesjonalizm kierownictwa i pracow-

ników,

• podejœcie procesowe zastosowane do

wiêkszoœci dzia³añ wewn¹trz firmy,

• sposób wykonywania i dokumentowania

przegl¹du systemu,

• szczegó³owe audity wewnêtrzne,

• przejrzystoœæ dokumentów, Np. Raportów

w Zak³adzie Produkcji Wody,

• wysoki poziom techniczny Laboratorium

i stanowiska do legalizacji wodomierzy,

• skuteczna procedura zakupów i oceny

dostawców skutkuj¹ca brakiem

reklamacji dostaw,

• udzia³ pracowników w zg³aszaniu dzia³añ

doskonal¹cych, w tym zapobiegawczych,

• profesjonalna ocena satysfakcji Klienta,

• znaczny spadek iloœci reklamacji.

System nie ma s³abych stron.

W maju br nast¹pi odnowienie certyfikatu
wraz z rozszerzeniem systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ na obszar zwi¹zany gospodark¹
œciekow¹, a wiêc obejmie Zak³ad Sieci
Kana³owej, Zak³ady Oczyszczania Œcieków
Kujawy i P³aszów. Jest oczywiste, ¿e
audytorzy odwiedz¹ wymienione zak³ady.

dokoñczenie na stronie 6
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W 2006 roku zrealizowano 104 zadania
o ³¹cznej d³ugoœci 23 484 m i wydatkowano
na ten cel 9 711 tys. z³, co stanowi 74,7%
planu finansowego. W trakcie realizacji na
koniec grudnia 2006 roku znajdowa³o siê
47 zdañ o d³ugoœci 15 246 m. Czêœæ z nich
zosta³a zakoñczona i przyjêta na maj¹tek
Spó³ki w styczniu 2007 roku. Ponadto
8 zadañ o d³ugoœci 3 070 m jest w trakcie
pozyskiwania pozwolenia na budowê.
Zadania te bêd¹ sukcesywnie realizowane.

Analizuj¹c stopieñ realizacji Programu,
zaliczaj¹c zadania które niebawem bêd¹
ukoñczone i przekazane na maj¹tek MPWiK
S.A., mo¿na stwierdziæ, ¿e:
• w odniesieniu do iloœci zadañ - stopieñ

zrealizowania Programu wynosi 97%,
• w odniesieniu do ³¹cznej d³ugoœci -

stopieñ wykonania  wynosi 95,7%.       

Realizowana d³ugoœæ sieci w kolejnych latach

Stan na dzisiaj
Nie ukrywam, ¿e instalowaliœmy drukarki

korytarzowe z pewnymi obawami. Nie
byliœmy pewni czy u¿ytkownicy przekonaj¹
siê do takiego trybu pracy. Dzisiaj mo¿na
powiedzieæ, ¿e zainteresowanie tymi
urz¹dzeniami przeros³o nasze najœmielsze
oczekiwania.

Zak³adaliœmy, ¿e bêdzie z nich korzysta³o
oko³o 25 osób, dzisiaj mamy ju¿ 40

u¿ytkowników i ci¹gle zg³aszaj¹ siê kolejni
zainteresowani. Pojawiaj¹ siê pracownicy z
innych piêter budynku B, a nawet z innych
budynków.

Je¿eli urz¹dzenia sprawdza siê w d³u¿szej
eksploatacji, to w planach inwestycyjnych
na rok 2007 przewidzieliœmy zakup
kolorowej drukarki korytarzowej do
budynku D, dla potrzeb Zak³adu Sieci
Kana³owej, Zak³adu Wodomierzy, Zak³adu
Sieci Wodoci¹gowej, Dzia³u Regulacji
Stanów Prawnych i Zarz¹dzania Maj¹tkiem
oraz Zespo³u Zarz¹dzania Jakoœci¹.           

Kierownictwo tych jednostek musi
do³o¿yæ wszelkich starañ, aby wymogi
systemu by³y znane i przestrzegane przez
podleg³ych pracowników, a w szczególnoœci:
• polityka jakoœci,
• zarys Ksiêgi Jakoœci,
• wymagane akty prawne,
• zarz¹dzenia wewnêtrzne Prezesa

Zarz¹du,
• 8 procedur systemu,
• w³asne procesy, cele procesu i mierniki

skutecznoœci,

• stosowane aktualne formularze,
• aktualne instrukcje,
• dokonywanie wymaganych zapisów,

czytelnych i zrozumia³ych,
• wykorzystywany sprzêt pomiarowy

nadzorowany i pomocniczy.

Dotychczasowe wszystkie audity
zewnêtrzne koñczy³y siê wydaniem
pozytywnego raportu o nas i naszym
systemie i by³oby wielk¹ ujm¹ dla naszej
organizacji gdyby ocena systemu w
wymienionych jednostkach by³a inna ni¿
dotychczas.                                                 

„Szukamy oszczêdnoœci” cd. ze strony 4

„Certyfikat na kolejne lata” cd. ze strony 5

„Woda dla wszystkich” cd. ze strony 2
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Magdalena Kamiñska

Miêdzynarodowy Dzieñ Wody
Historia

Œwiatowy Dzieñ Wody zosta³
ustanowiony w 1992r. po konferencji w Rio
de Janeiro, decyzj¹ Organizacji Narodów
Zjednoczonych. W rezolucji 47/193
z 22 grudnia 1992 roku Zgromadzenie
Ogólne zdecydowa³o o ustanowieniu
obchodów Œwiatowego Dnia Wody w dniu
22 marca.

Miêdzynarodowa Dekada Wody
Aby podkreœliæ wielk¹ wagê dostêpu do

wody dla dobrobytu i rozwoju ludzkoœci
i znaczenie natychmiastowych dzia³añ w tej
dziedzinie Narody Zjednoczone
proklamowa³y tak¿e Miêdzynarodow¹
Dekadê „Woda dla ¯ycia”. W grudniu 2003
roku Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych ustanowi³o lata 2005 - 2015
Miêdzynarodow¹ Dekad¹ dla akcji „Woda
dla ¯ycia 2005-2015” - WATER FOR LIFE
DECADE 2005-2015. W rezolucji Zgroma-
dzenie Ogólne NZ uzna³o, ¿e dostêpnoœæ
czystej wody jest jednym najpilniejszych
wyzwañ, jakie stoj¹ przed ludzkoœci¹.

G³ówne wyzwania Dekady dotycz¹
przede wszystkim:
• zmniejszenia o po³owê liczby ludzi

pozbawionych sta³ego dostêpu do czystej
wody do roku 2015;

• podejmowania inicjatyw maj¹cych na
celu promowanie postawy odpowie-
dzialnoœci wobec œrodowiska natural-
nego;

• popierania rozwoju, stosowania
i rozpowszechniania przyjaznych
œrodowisku technologii oraz wzmac-
niania wspó³pracy na rzecz redukcji
zanieczyszczenia wody;

• efektywnego wykorzystania wody
w rolnictwie w celu ochrony œrodowiska
oraz zmniejszenia zanieczyszczenia
wody;

• poprawy warunków sanitarnych oraz
zwiêkszenia dostêpu do podstawowych
us³ug komunalnych;

• rozwoju us³ug i infrastruktury, transferu
technologii i wiedzy oraz zwiêkszenie
wydajnoœci systemów sanitarnych;

• wykorzystania wody jako odnawialnego
oraz taniego Ÿród³a energii.

W dniu œwiatowej inauguracji Dekady,
która odby³a siê 22 marca 2005r. Kofi
Annan, Sekretarz Generalny ONZ
powiedzia³: Woda jest niezbêdna dla ¿ycia.
Mimo to ludzie na ca³ym œwiecie cierpi¹
z powodu braku wody. Ka¿dego dnia
miliony dzieci umieraj¹ w wyniku chorób
przenoszonych przez wodê. Klêska suszy
regularnie dotyka najbiedniejsze kraje
œwiata. Œwiat musi skuteczniej reagowaæ
na problemy zwi¹zane z brakiem lub z³¹
jakoœci¹ wody (…). Dlatego zosta³a
powo³ana Dekada „Woda  dla ¯ycia”,
któr¹ rozpoczyna tegoroczny Œwiatowy
Dzieñ Wody. Naszym d¹¿eniem jest
osi¹gniêcie do roku 2015 miêdzy-
narodowych celów zwi¹zanych z wod¹
i popraw¹ warunków sanitarnych, oraz
stworzenie podstaw umo¿liwiaj¹cych
postêp w nadchodz¹cych latach.
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Miêdzynarodowy Dzieñ Wody 2007
- za³o¿enia i cele

Generaln¹ ide¹ obchodów Œwiatowego
Dnia Wody jest uœwiadomienie pañstwom
cz³onkowskim wp³ywu prawid³owej
gospodarki wodnej na ich kondycjê
gospodarcz¹ i spo³eczn¹. Jednak ka¿dego
roku œwiêto to jest obchodzone pod innym

has³em. Mottem
obchodów w 2006
roku by³o has³o
„Woda i kultura”,
rok wczeœniej œwiê-
towano pod has³em

„Woda dla ¿ycia”, „Woda i katastrofy” to
temat przewodni roku 2004, a 2003 - „Woda
dla przysz³oœci”. W tym roku mottem
przewodnim obchodów jest has³o „Coping
with water scarcity” (Radziæ sobie z
niedoborem wody).

Dla ka¿dego z nas swobodny dostêp do
wody pitnej jest czymœ oczywistym
i ka¿dego dnia, pior¹c, gotuj¹c, myj¹c siê,
zu¿ywamy olbrzymie jej iloœci. Nie
zastanawiamy siê nad tym, ¿e ten ¿yciodajny
p³yn nie jest dobrem nieograniczonym.
Niewielu z nas ma œwiadomoœæ, ¿e w 2050
roku nawet 7 miliardów ludzi w 60 krajach
mo¿e cierpieæ z powodu niedostatku wody
pitnej. Œwiatowy Dzieñ Wody ma na celu
miêdzy innymi zwrócenie uwagi nas
wszystkich, którzy mamy swobodny dostêp
do wody na fakt, ¿e nie wszyscy ludzie na
œwiecie maj¹ tyle szczêœcia. Wed³ug danych
Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO)
oko³o 1,1 miliarda ludzi nie ma dostêpu do
wody spe³niaj¹cej podstawowe normy
czystoœci - co z kolei oznacza, ¿e jedna szósta
mieszkañców Ziemi cierpi z powodu

pragnienia i chorób wywo³anych
spo¿ywaniem zanieczyszczonej wody.
Jedynie 2% z nich ¿yje w Europie - 65%
pochodzi z Azji, 27 % z Afryki.

Kryzys niedostatku wody ma ró¿ne
oblicza - dla jednych oznacza ogromny
codzienny wysi³ek codziennego
pokonywania wielkich odleg³oœci celem
zdobycia wody, a dla innych z kolei oznacza
cierpienie z pragnienia, niedo¿ywienia
i chorób.

Wspó³czesny œwiat czêsto jest okreœlany
mianem globalnej wioski, w której tak¿e
problemy spo³eczne i ekologiczne nabieraj¹
globalnego charakteru, a kryzys wodny jest
tego œwiadectwem. Czynniki, takie jak
zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne,
ubóstwo, konflikty zbrojne, wzrost populacji
i urbanizacja wp³ywaj¹ bezpoœrednio na
dostêp do wody.

Kryzys wodny nie jest zmartwieniem
wybranych spo³ecznoœci. Niezmiernie wa¿ne
jest uœwiadomienie sobie, ¿e brak dostêpu
do wody mo¿e dotkn¹æ ka¿dego mieszkañca
Ziemi - mniej lub bardziej œwiadomie
wszyscy przyczyniamy siê do zmniejszenia
zasobów wody pitnej. Dlatego tylko
po³¹czone wysi³ki wszystkich spo³eczeñstw
rz¹dów i instytucji mog¹ zapobiec
pog³êbianiu tego kryzysu. Ci¹gle na œwiecie
z braku czystej wody umieraj¹ ludzie - warto
o tym pamiêtaæ odkrêcaj¹c kran!

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji SA w Krakowie, od lat
podejmuje szereg dzia³añ celem propago-
wania postaw ekologicznych i chêtnie
przy³¹cza siê do ró¿norodnych akcji, których
ide¹ jest ochrona œrodowiska naturalnego,
np. Dni Ziemi, Akcja Sprz¹tanie Œwiata etc.

W tym roku po raz pierwszy Spó³ka
weŸmie czynny udzia³ w obchodach
WORLD WATER DAY 2007. W aspekcie
promowanie postaw ekologicznych, a tak¿e
uœwiadomienia sobie, jak wa¿nym i cennym
dobrem na nas wszystkich jest czysta
i zdrowa woda, ogromne znaczenie ma
pobudzenie wyobraŸni najm³odszego
pokolenia. Dlatego te¿, w ramach
œwiêtowania Miêdzynarodowego Dnia
Wody 2007 przygotowaliœmy konkurs
wiedzy o wodoci¹gu, adresowany do
najm³odszych.                                             

Wed³ug danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia
(WHO) oko³o 1,1 miliarda ludzi (jedna szósta
mieszkañców Ziemi)nie ma dostêpu do wody
spe³niaj¹cej podstawowe normy czystoœci
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Joanna Kaleta

Dni Ziemi 2007
Trochê inaczej

Tegoroczne kwietniowe œwiêto
ekologiczne, obchodzone jako Dni Ziemi,
bêdzie wygl¹daæ nieco inaczej…

Po latach obecnoœci w Nowej Hucie
w alei Ró¿ na Placu Centralnym, wracamy
na Plac Wolnica, gdzie umiejscowione by³y
drugie w historii Krakowa Dni Ziemi
i towarzysz¹ca ich obchodom Wystawa
Ekologiczna.

A zatem zapraszamy do centrum tak
popularnego obecnie Kazimierza.

Drugie novum to czas trwania  Wystawy:
zapraszamy w pi¹tek, sobotê i w niedzielê -
20, 21 i 22 kwietnia br.

Mamy nadziejê, ¿e powy¿sze
okolicznoœci dodatkowo zachêc¹
mieszkañców Krakowa do odwiedzenia
Wystawy w celu w³¹czenia siê w t¹
ogólnoœwiatow¹ akcjê maj¹c¹ na celu
promowanie ochrony œrodowiska oraz
aspektów z ni¹ zwi¹zanych.

Dzia³ania ekologiczne podejmowane
w Krakowie s¹ rozleg³e, a niew¹tpliwie
znacz¹cy wk³ad w dba³oœæ o œrodowisko
poprzez podejmowanie konkretnych dzia³añ
ma Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji SA w Krakowie.

Spó³ka bardzo aktywnie wyra¿a dba³oœæ
o œrodowisko naturalne, czego wyrazem jest
szereg prowadzonych inwestycji, których
koszty wyra¿ane s¹ w milionach euro.

Przypomnijmy tutaj dwie daty z roku
2006r.: 9 maja 2006 roku, obchodzony jako
Dzieñ Europy, Kraków uczci³ w bardzo
ekologiczny sposób - uruchomiony zosta³
mechaniczny segment oczyszczalni œcieków
P³aszów II w Krakowie oraz 10 paŸdziernika
2006 roku, który stabowi krok milowy
w dziedzinie ekologii w Krakowie - w tymDni Ziemi 2006 - wystêpy

Dni Ziemi 2005 - prezes rozdaje s³odycze

Dni Ziemi 2004 - baloniki z kropelk¹ - bardzo po¿¹dany gad¿et
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dniu biologicznemu oczyszczaniu zosta³y
poddane œcieki z krakowskiego systemu
kanalizacyjnego. Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski uruchomi³ proces
oczyszczania, na który miasto czeka³o blisko
30 lat!

S¹ to inwestycje, z których korzyœci
odczuje przeciêtny Krakowianin, poniewa¿
niewystarczaj¹cy poziom oczyszczania
œcieków przez  oczyszczalniê w P³aszowie
przyczyni³ siê do umieszczenia Krakowa
wraz z swoimi Ÿród³ami zanieczyszczeñ na
liœcie tzw. „gor¹cych punktów” ujêtych
w Konwencji Helsiñskiej. To w³aœnie
P³aszów zosta³ okreœlony punktem 86 na tej
niechlubnej liœcie. Uruchomienie
oczyszczania mechanicznego w maju 2006,
a nastêpnie uruchomienie biologicznego
procesu oczyszczania œcieków w paŸ-
dzierniku 2006r. pozwoli w niedalekiej

przysz³oœci rozpocz¹æ starania o skreœlenie
naszego miasta z listy trucicieli. Prawid³owo
funkcjonuj¹ca oczyszczalnia œcieków,
spe³niaj¹ca obowi¹zuj¹ce normy to tak¿e
wymierna korzyœæ finansowa - gdyby nie
realizacja projektu, to krakowskie Wodoci¹gi
musia³yby p³aciæ gigantyczne kary za
zanieczyszczanie œrodowiska. Olbrzymie
znaczenie ma tak¿e wykorzystanie
szansy, jak¹ da³a nam UE. Przy pomocy
Funduszu Spójnoœci mo¿liwe sta³o siê
zbudowanie olbrzymiego  Zak³adu, którym
mo¿emy chwaliæ siê nie tylko w Polsce, ale
i w Europie.

Realizacja projektu „Oczyszczalnia
Œcieków P³aszów II w Krakowie” ma
ogromne znaczenie ekologiczne nie tylko dla
Krakowa, ale tak¿e dla ca³ego kraju. Jest to
bowiem inwestycja na rzecz czystoœci Wis³y
i Ba³tyku, co sprawia, ¿e  mo¿na powiedzieæ
o naszym ma³ym wk³adzie w kszta³towanie
ekologicznego wizerunku Polski.

Oprócz prezentacji prowadzonych
inwestycji MPWiK SA poka¿e równie¿:
• inspekcjê telewizyjn¹ kana³u. Zdradzimy

nieco jak sprawa wygl¹da od wewn¹trz -
dos³ownie. Zaprosimy chêtnych
i odwa¿nych do „wnêtrza” starego
krakowskiego kana³u, ale w sposób
bardzo bezpieczny i czysty - przez czujne
oko kamery. Naocznie bêdzie mo¿na siê
przekonaæ co kryje kana³,

• samochód  specjalistyczny do ciœnie-
niowego czyszczenia kanalizacji
sanitarnej.

Dla najm³odszych sympatyków
Wodoci¹gi Krakowskie jak co roku bêd¹
mia³y ciekaw¹ ofertê upominków i dobrze
znane i lubiane, nie tylko przez dzieci,
wodoci¹gowe krówki.

Nie bêdziemy sami. Razem z nami
zaprezentuj¹ siê: wszystkie firmy
komunalne, Urz¹d Miasta Krakowa, a tak¿e
ekologiczne szko³y i przedszkola.

Zapraszamy ju¿ 20 kwietnia na Plac
Wolnica, aby moc wiêcej dowiedzieæ siê
o naszym mieœcie i zapoznaæ siê z miejskimi
jednostki i firmami w sposób ma³o urzêdowy,
ale za to bardziej sympatyczny i ciekawy.    

Dni Ziemi 2005 - prezentacja spó³ki

Dni Ziemi 2006 - kolejka po krówki wodoci¹gowe
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Tadeusz Bochnia

Nowe przepisy w sprawie
jakoœci wody

W ostatnim dziesiêcioleciu obserwujemy
dynamiczn¹ zmianê przepisów reguluj¹cych
zarówno sposób dzia³ania przedsiêbiorstw
wodoci¹gowych jak i rozporz¹dzeñ
okreœlaj¹cych wymagania jakoœciowe
stawiane wodzie przeznaczonej do spo¿ycia.

Ju¿ 4 wrzeœnia 2000 roku Minister
Zdrowia wyda³ rozporz¹dzenia (Dz.U. nr 82
poz.939) w sprawie warunków, jakim
powinna odpowiadaæ woda do picia, które
mia³o przystosowaæ nasze prawodawstwo
w tym zakresie do przepisów Unii
Europejskiej, w tym do Dyrektywy Rady

98/83/EC z 3 listopada 1998
w sprawie jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi. Rozporz¹dzenie
to wprowadzi³o istotne
zmiany w stosunku do

wczeœniej obowi¹zuj¹cych przepisów z roku
1977oraz 1990.

Kolejne, bardzo istotne zmiany zosta³y
wprowadzone przez przyjêcie ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
œcieków (Dz. U. Nr 72 z 13 lipca 2001 r.,
poz. 747), która by³a pierwszym w historii
naszego kraju aktem normatywnym
reguluj¹cym kompleksowo sprawy zwi¹zane
z zaopatrzeniem ludnoœci w wodê
i odprowadzaniem œcieków.

Rok póŸniej Minister Zdrowia w dniu
19 listopada 2002 r. wyda³ rozporz¹dzenie
w sprawie wymagañ dotycz¹cych jakoœci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 203, poz. 1718), które zasadniczo
spe³nia³o ustawowe za³o¿enia oraz doœæ
dobrze dopasowywa³o nasze prawodawstwo
do przepisów Unii Europejskiej.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ dalszego
i pe³nego przystosowania polskiego
prawodawstwa do przepisów unijnych
w dniu 22.04.2005 r. zosta³ uchwalony
rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków,
a w dniu 06.05.2005 r. ww. ustawa zosta³a
podpisana przez Prezydenta. W dniu
16.05.2005 r. ww. ustawa zosta³a
opublikowana w Dzienniku Ustaw i wesz³a
w ¿ycie po up³ywie trzech miesiêcy od dnia
og³oszenia Dz. U. Nr 85, poz. 729.

Wa¿n¹ konsekwencj¹ ustawy o zmianie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków by³o
kolejne zobowi¹zanie w art. 13. ministra
zdrowia, w porozumieniu z ministrem
w³aœciwym do spraw gospodarki wodnej,
wydania nowego rozporz¹dzenia
reguluj¹cego nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. wymagania dotycz¹ce jakoœci wody

przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi,
w tym wymagania bakteriologiczne,
fizykochemiczne, organoleptyczne,

2. sposób oceny przydatnoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi,

3. minimaln¹ czêstotliwoœæ i miejsca
pobierania do badania próbek wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi,

4. zakres badania wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi,

5. program monitoringu jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi,

6. sposób nadzoru nad materia³ami
i wyrobami stosowanymi w procesach
uzdatniania i dystrybucji wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi,

W 2005 zosta³a uchwalona i wesz³a
w ¿ycie ustawa o zmianie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
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7. sposób nadzoru nad laboratoriami
wykonuj¹cymi badania jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi,

8. sposób informowania konsumentów
o jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi,

9. sposób postêpowania przed organami
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
w przypadku, gdy woda przeznaczona do
spo¿ycia przez ludzi nie spe³nia wymagañ
jakoœciowych.

W art. 5 ustawie o zmianie ustawy
zapisano równie¿, ¿e dotychczasowe
przepisy wykonawcze zachowuj¹ moc do
dnia wejœcia w ¿ycie nowych przepisów
wykonawczych wydanych, nie d³u¿ej jednak
ni¿ przez 12 miesiêcy od dnia wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy. Konsekwencj¹

tego zapisu by³o
uchylenie z dniem
17 sierpnia 2006 r.
r o z p o r z ¹ d z e n i a
ministra zdrowia

z 19 listopada 2002 przy jednoczesnym
braku nowego rozporz¹-dzenia reguluj¹cego
„jakoœæ wody pitnej”.

4 wrzeœnia 2006 r. Minister Zdrowia
przygotowa³ projekt nowego rozporz¹dzenia
w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia, którego celem jest pe³ne wdro¿enie do
przepisów krajowych dyrektywy 98/83/WE
w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi w pe³ni wdro¿y
zalecenia Dyrektywy 98/83/WE. Zawarte
w projekcie wymogi odnosi³yby siê do wody
pobieranej z urz¹dzeñ i instalacji wodo-
ci¹gowych, indywidualnych ujêæ wody
zaopatruj¹cych ponad 50 osób lub dostar-
czaj¹cych œrednio 10 m3 wody na dobê,
z cystern, zbiorników magazynuj¹cych
i z jednostkowych opakowañ w razie
awaryjnego zaopatrzenia w wodê. Bie¿¹cy
nadzór sanitarny nad jakoœci¹ wody bêd¹
sprawowa³y organy inspekcji sanitarnej.

Zmiany w stosunku do obowi¹zuj¹cego
poprzednio rozporz¹dzenia wynikaj¹
z koniecznoœci dope³nienia implementacji
art. 10 dyrektywy 98/83/EC w sprawie jakoœ-

ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi, i dotycz¹ prowadzenia nadzoru przez
organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej,
w tym kontroli nad materia³ami i wyrobami
stosowanymi w procesie uzdatniania wody
oraz wprowadzenie do oceny jakoœci wody
informacji na temat sposobu postêpowania
przy udzielaniu odstêpstw od wartoœci
niezgodnych z wymaganiami.

W poprzednim rozporz¹dzeniu brak by³o
równie¿ precyzyjnego zapisu dotycz¹cego
wymagañ dla wody z cystern i kontenerów,
a tak¿e umo¿liwienia prowadzenia produkcji
wody wodoci¹gowej w jednostkowych
opakowaniach w przypadku awarii.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Komisja Europej-
ska zarzuci³a naszemu krajowi brak imple-
mentowania przepisu dotycz¹cego oceny
zagro¿eñ zdrowotnych wynikaj¹cych
z zanieczyszczeñ wystêpuj¹cych w wodzie.
Brak tego elementu w przepisach krajowych
uniemo¿liwia korzystanie z ca³ego szeregu
ma³ych ujêæ wody, a dodatkowo mo¿e przy-
czyniæ siê do na³o¿enia kar na Polskê, za opie-
sza³oœæ w transponowaniu przepisów UE.

W zwi¹zku z tym w programie
monitoringu wody prowadzonym przez
organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
uwzglêdniono przepisy wynikaj¹ce ze
zintegrowanego systemu badañ jakoœci wody
scalaj¹cego wszelkie dzia³ania komórek
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadzie
wspó³pracy, w celu prowadzenia wiarygod-
nego nadzoru nad jakoœci¹ wody. Zakres
dzia³añ w poszczególnych komórkach
okreœlaj¹ zasady pobierania próbek,
postêpowanie z próbkami, transportem
i przechowywaniem próbek wody, a tak¿e
strategii wyboru punktów pobierania próbek,
zakres prowadzonych badañ.

W projekcie doprecyzowano charakterys-
tykê oznaczania parametrów chemicznych
oraz okreœlono zgodnie z zaleceniami
dyrektywy 98/83/EC metody analiz
mikrobiologicznych. W chwili obecnej
wyszczególniono parametry, dla których
wczeœniej brak by³o metod analizy.

Okreœlono równie¿ wymagania, jakim
powinna odpowiadaæ woda w aspekcie

Komisja Europejska zarzuci³a naszemu krajowi
brak implementowania przepisu dotycz¹cego
oceny zagro¿eñ zdrowotnych wynikaj¹cych
z zanieczyszczeñ wystêpuj¹cych w wodzie
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dzia³añ podejmowanych w procesie uzdat-
niania wody oraz wymagañ wynikaj¹cych
z migracji zanieczyszczeñ z materia³ów
i wyrobów stosowanych w procesie
uzdatniania wody.

Zgodnie z Art. 5 ust. 3 Dyrektywy
98/83/EC Pañstwa Cz³onkowskie ustanowi¹
wartoœci dla dodatkowych wskaŸników nie
objêtych Aneksem I, je¿eli ochrona zdrowia
ludzi na ca³ym lub czêœci ich terytorium
mo¿e tego wymagaæ.

Do znowelizowanego rozporz¹dzenia
wprowadzono wymaganie badania ciep³ej
wody w kierunku wykrywania bakterii
z rodzaju Legionella, w budynkach zamiesz-
kania zbiorowego i zak³adach opieki zdro-
wotnej zamkniêtej. Przy braku zachowania
re¿imu temperaturowego wody ciep³ej
(55°C-60°C) i niew³aœciwie prowadzonej
konserwacji w instalacjach wodnych, istniej¹
warunki sprzyjaj¹ce namna¿aniu siê
pa³eczek Legionella. Realnym zagro¿eniem
zdrowia ludzi jest wdychanie podczas k¹pieli
ska¿onego aerozolu wodno-powietrznego.
Zachorowania okreœlane jako legionelozy
charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹, siêgaj¹c¹
nawet 30% œmiertelnoœci¹. Szacuje siê, ¿e
oko³o 20% zachorowañ przybiera formê
epidemii.

W Polsce obowi¹zek zg³aszania
pañstwowemu inspektorowi sanitarnemu
zachorowañ na legionelozê istnieje od 2003
roku, na podstawie przepisu art. 20 ust. 3
ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o chorobach
zakaŸnych i zaka¿eniach (Dz. U. Nr 126, poz.
1384, z póŸn. zm.). Liczba zg³aszanych
przypadków, pomimo du¿ych trudnoœci

w diagnozowaniu
roœnie, w ostatnim
pó³roczu zg³oszono
ich 60. Z danych
szacunkowych wy-
nika, ¿e oko³o 16 %

przypadków zapaleñ p³uc mo¿e mieæ
etiologiê zwi¹zan¹ z bakteriami z rodzaju
Legionella.

W za³¹czniku nr 6 dodano nastêpuj¹ce
parametry: „azotany” i „mangan”.
Monitoring obejmuje amoniak i azotyny,

z uwagi na mo¿liwoœæ wzajemnego
przekszta³cania siê, potrzebê ³¹cznej oceny
przy ocenie zagro¿enia dla zdrowia
do³¹czono azotany.

Parametr mangan wprowadzony do
monitoringu kontrolnego wód pochodz¹cych
z ujêæ podziemnych z uwagi na bardzo czêsto
spotykane w Polsce przekraczanie wartoœci
dopuszczalnych w tego rodzaju wodzie
i wp³yw na wskaŸniki organoleptyczne wody
(mêtnoœæ).

Ponadto w projekcie rozporz¹dzenia
wprowadzono za³¹cznik nr 4 z uwagi na
z³o¿one procesy uzdatniania wody i ich
modernizacjê oraz narastaj¹cy problem
wp³ywu materia³ów konstrukcyjnych
instalacji wodoci¹gowych na jakoœæ wody.
Konieczne jest ich uwzglêdnienie w ocenie
bezpieczeñstwa zdrowotnego dla
konsumentów wody. Wprowadzone
wskaŸniki stanowi¹ kryteria, pozwalaj¹ce na
dokonanie jej oceny w tym zakresie, w tym
zw³aszcza ubocznych produktów
dezynfekcji wody (DBP). S¹ one tak¿e
niezbêdne przy ocenie materia³ów
i urz¹dzeñ, kontaktuj¹cych siê z wod¹
przeznaczona do spo¿ycia, o której
wspomina Art. 10 Dyrektywy 98/83/EC.
Stê¿enie magnezu okreœlono ze wzglêdów
zdrowotnych, bior¹c pod uwagê aktualne
dane epidemiologiczne.

Terminy stosowania przepisów
rozporz¹dzenia dla wartoœci okreœlonych
w § 26 projektu wynikaj¹ z zapisów
za³¹cznika nr 1 Dyrektywy 98/83/EC.
Projektowane rozporz¹dzenie nie podlega
procedurze notyfikacji w rozumieniu
przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i przepisów technicznych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z póŸn. zm.).

Projekt nowego rozporz¹dzenia zosta³
poddany szerokim konsultacjom spo³ecznym
a opinie i uwagi do projektu zosta³y
zg³oszone przez nastêpuj¹ce podmioty: Rada
Bran¿owa Pracowników Inspekcji
Sanitarnej, Ministerstwo Budownictwa,
Polski Komitet Normalizacyjny, Minister

Do znowelizowanego rozporz¹dzenia wprowadzono
wymaganie badania ciep³ej wody w kierunku wykry-
wania bakterii z rodzaju Legionella, w budynkach
zamieszkania zbiorowego i zak³adach opieki
zdrowotnej zamkniêtej
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Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
Minister Œrodowiska, Ogólnopolskie Porozu-
mienie Zwi¹zków Zawodowych, Zastêpca
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Izba
Gospodarcza Wodoci¹gi Polskie, Miejskie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanaliza-
cji S.A. w Krakowie (za poœrednictwem Izby
GWP), G³ówny Inspektorat Sanitarny -
Departament Higieny Œrodowiska, Departa-
ment Organizacyjno-Prawny oraz Departa-
ment Higieny Œrodowiska.

Ministerstwo Zdrowia dokona³o oceny
skutków wprowadzenia nowego rozporz¹-
dzenia, które przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Podmioty, na które oddzia³uj¹

projektowane regulacje.
Projektowane rozporz¹dzenie obejmuje
zakresem regulacji organy Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej, organy Inspekcji
Ochrony Œrodowiska, Ministerstwo
Zdrowia, Ministerstwo Œrodowiska,
Ministerstwo Transportu i Budownictwa,
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-
kanalizacyjne, odbiorców us³ug wodo-
ci¹gowo-kanalizacyjnych, organy gmin.

2. Wp³yw regulacji na sektor finansów
publicznych, w tym bud¿et pañstwa
i bud¿ety jednostek samorz¹dowych.
Projektowane regulacje nie bêd¹ mia³y
dodatkowych skutków finansowych dla
bud¿etu pañstwa oraz bud¿etów
jednostek samorz¹du terytorialnego.

3. Wp³yw na rynek pracy.
Regulacja prawna bêdzie mia³a wp³yw na
wzrost zatrudnienia w laboratoriach
wykonuj¹cych badania w ramach kontroli
wewnêtrznej podmiotów produkuj¹cych
wodê.

4. Wp³yw na konkurencyjnoœæ gospodarki
i przedsiêbiorczoœæ.
Regulacja prawna bêdzie mia³a du¿y
wp³yw na konkurencyjnoœæ podmiotów
produkuj¹cych wodê. Wysokie
wymagania w odniesieniu do podmiotów
produkuj¹cych wodê zwi¹zane z wyma-
ganiami Unii Europejskiej w odniesieniu
do jej jakoœci i wp³ywu na zdrowie

konsumentów, spowoduj¹ koniecznoœæ
stworzenia konsorcjów wodoci¹gowych
i likwidacjê ma³ych przedsiêbiorstw
produkuj¹cych wodê, które nie bêd¹
w stanie doprowadziæ jakoœæ wody do
europejskich standardów. Dodatkowym
obci¹¿eniem dla ww. producentów jest
wymóg prowadzenia kontroli wewnêtrz-
nej jakoœci produkowanej wody wi¹¿¹-
cych siê z wy¿szymi kosztami utrzymania
laboratorium lub te¿ zlecania ww. badañ
innym laboratoriom œwiadcz¹cym
powy¿sze us³ugi.

5. Wp³yw regulacji na sytuacjê i rozwój
regionów.
Zastosowanie technologii uzdatniania
wody oraz renowacje lub przebudowa
sieci wodoci¹gowych s¹ w gestii
przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnych oraz organów samorz¹dowych.
Na te cele istnieje mo¿liwoœæ pozyskania
œrodków z funduszy unijnych. Stworzenie
du¿ych przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-
kanalizacyjnych oraz unowoczeœnienie
istniej¹cych technologii wymaga
znacznych œrodków, ale mo¿e równie¿
byæ bodŸcem do rozwoju regionów,
zw³aszcza s³abo uprzemys³owionych
i zurbanizowanych.

6. Wp³yw regulacji na zdrowie ludzi.
Zapewnienie warunków jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia okreœlonych
w rozporz¹dzeniu, bêdzie mia³o
korzystny wp³yw na zdrowie ludzi, gdy¿
wyeliminuje lub przyczyni siê do
zmniejszenia zagro¿eñ zdrowia
wynikaj¹cych z obecnie wystêpuj¹cych
zanieczyszczeñ w wodzie.

Wiadomoœæ z ostatniej chwili.
Po siedmiu miesi¹cach braku regulacji

prawnych dla produktu najbardziej
masowego, jakim jest woda z kranu, w dniu
13 marca 2007 r. Minister Zdrowia
w porozumieniu z Ministrem Œrodowiska
podpisa³ rozporz¹dzenie w sprawie jakoœci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
Rozporz¹dzenie zosta³o skierowane do
publikacji.                                                   
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którzy rozpoznaj¹ poszukiwanego, rozlosujemy nagrodê. Rozwi¹zanie w nastêpnym numerze.

Osob¹, któr¹ poszukiwaliœmy w
numerze 40 naszego czasopisma

by³ Pan Zbigniew Glonek,
pe³ni¹ca obecnie funkcjê

Inspektora Nadzoru,
a co najwa¿niejsze jest naszym

jedynym oryginalnym
i prawdziwym Lajkonikiem.

Dla autentycznoœci
zamieszczamy poni¿ej 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) otrzymuje pan
Andrzej Rozpond, nagrody dodatkowe
(zestaw upominków) otrzymuj¹: panowie
Kazimierz Rozpond i Kazimierz
Bocheñski.

Gratulujemy szczêœliwcom!

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

ROZWI¥ZANIE KONKURSU  ROZWI¥ZANIE KONKURSU  ROZWI¥ZANIE KONKURSU  ROZWI¥ZANIE KONKURSU

ROZWI¥ZANIE KONKURSU  ROZWI¥ZANIE KONKURSU  ROZWI¥ZANIE KONKURSU  ROZWI¥ZANIE KONKURSU

Tak poszukiwana wygl¹da³a
na wakacjach w wieku 10 lat,

tak na wakacjach kilknaœcie lat póŸniej, a jak wygl¹da dzisiaj?

?
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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 01.03.2007 - 23.03.2007 (WARTOŒCI 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 1 1 2 15 akcept.

0,2 0,2 0,1 0,3 1 akcept.

7,75 7,60 7,71 7,52 6,5-9,5 6,5-9,5

0,7 <0,5 <0,5 1,4 5 5

12,6 31,6 25,2 32,7 250 250

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

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

6,4 17,8 18,1 24,2 50 50

7,6 15,0 15,1 13,7 3,4 -28 -

44,1 97,6 106,2 101,7 - -

7,8 12,9 10,4 11,7 125 -

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

0,015 0,018 0,042 <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

<0,1 <0,1 <0,1 3,2 150 100

<0,1 <0,1 <0,1 3,0 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 <1 <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



Zadanie 1 
Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Bor-
ku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku 
„Urwisko” 

Zadanie polega na budowie kanału odłącza-
jącego potok Urwisko od kanalizacji miejskiej 
Krakowa i odprowadzenie jego wód bezpo-
średnio do rzeki Wilgi. 

Zadanie 3
Renowacja systemu kanalizacyjnego Miasta 
Krakowa

Zadanie obejmuje renowację kanałów nieprze-
łazowych i przełazowych (kołowych i o innych 
kształtach) o łącznej długości 55.7 km. 

Efektem realizacji tego zadania będzie ograni-
czenie napływu wód infi ltracyjnych do kanali-
zacji oraz wyeliminowanie zagrożeń: eksfi ltra-
cji ścieków do gruntu, zniszczenia (zawalenia 
się) kanałów, zapadnięć terenu i uszkodzeń 
ciągów komunikacyjnych (drogi, torowiska) 
na odnowionych odcinkach kanalizacji.

Zadanie 2
Budowa kanału odciążającego Kolektor B 
w Nowej Hucie

Zadanie polega na budowie kolektora ogól-
nospławnego, którego celem jest przejęcie 
nadmiaru ścieków ogólnospławnych z prze-
lewu burzowego na kolektorze B usytuowa-
nego na os. Centrum E w Nowej Hucie. 

Realizacja zadania, w trakcie którego wy-
budowanych zostanie ok. 26 km rurocią-
gów kanalizacji sanitarnej będzie stanowić 
pierwszy etap budowy systemu kanalizacji 
w rejonie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Docelowo realizacja systemu we wschodnich 
rejonach Krakowa zwiększy ilość nowych 
użytkowników sieci kanalizacyjnej o około 
7 tys. mieszkańców, z których 15% zamiesz-
kuje tereny objęte I etapem budowy.

Projekt pod nazwą „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie 
- Etap I” dofi nansowany jest ze środków Funduszu Spójności. Na 
przedsięwzięcie to składają się następujące zadania: 

Uporządkowanie kanalizacji 
w rejonie Borku Fałęckiego 
poprzez odłączenie potoku 
„Urwisko”

Budowa kanału odciążające-
go Kolektor B w Nowej Hucie 

•

•

Renowacja systemu kanaliza-
cyjnego Miasta Krakowa

Budowa systemu kanalizacji 
sanitarnej we wschodnich re-
jonach miasta Krakowa (dziel-
nica Nowa Huta)

•

•

Zadanie 4
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 
we wschodnich rejonach Miasta Krakowa 
(Dzielnica Nowa Huta) 
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Kanalizacja
w Nowej Hucie
za miliony euro



wodno-
kanalizacyjnekanalizacyjne

kompleksowe wykonywanie sieci 
i przyłączy wodno-kanalizacyjnych

wykonywanie projektów sieci 
i przyłączy wodno-kanalizacyjnych

inspekcja telewizyjna sieci 
kanalizacyjnej

bezwykopowe naprawy kanalizacji 
metodą punktową

ciśnieniowe próby szczelności 
kanalizacji

czyszczenie, udrażnianie 
kanalizacji zewn. i wewn. 

instalacja kabli telekomunika-
cyjnych w sieci kanalizacyjnej 

utrzymywanie terenów zielonych

tel. 012/ 648 57 68 
fax 012/ 647 65 29

www.zus.krakow.pl

os. Złotego Wieku 74 
31-618 Kraków  

biuro@zus.krakow.pl

kompleksowe
usługiusługi


