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Pawe³ Dohnalik

O niewiarygodnie prostym sposobie
kontroli sprawnoœci pomp bez
pomiaru ich wydajnoœci

Pewnego grudniowego wieczora
ubieg³ego roku pojawi³ siê na I piêtrze
budynku „C” przy ul. Senatorskiej przedsta-
wiciel brytyjskich firm: AEMS-Yatesmeter,
zajmuj¹cych siê badaniami, monitoringiem
oraz racjonalizacj¹ zu¿ycia energii przez
pompownie (w tym i wodoci¹gowe).

Tak siê z³o¿y³o, ¿e dwa lata wczeœniej,
bo w roku 1999 zetkn¹³em siê z technik¹
pomiarow¹ stosowan¹ przez firmê AEMS-
Yatesmeter podczas badañ charakterystyk
zespo³ów pompowych pracuj¹cych w dwóch
centralnych pompowniach w Kobiernicach
dla Bielska-Bia³ej.

By³y to dwie du¿e pompownie:
• Pompownia G, z pompami  odœrodko-

wymi, poziomymi, wysokociœnienio-
wymi typu 35 W50 o mocy 800 kW,

• Pompownia Z, z pompami odœrodko-
wymi, poziomymi, wysokociœnienio-
wymi typu W20T III o mocy 320 kW.

Pomiary charakterystyk pomp wykony-
wane by³y w ramach Audytu Energetycz-
nego dla AQUA S.A. w Bielsku-Bia³ej
opracowywanego przez firmê WS Atkins -
Polska z Warszawy. Pe³na relacja z tego
Audytu przedstawiona jest w publikacji [1].

Co jest rewelacyjnego w ofercie
AEMS-Yatesmeter?

Otó¿ w ofercie wspomnianej firmy
naprawdê rewelacyjna jest zarówno metoda,
jak i technika do termodynamicznego
pomiaru sprawnoœci pomp wirowych. Sama
metoda znana jest od 100 lat. Na prze³omie
lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych badania
nad t¹ metod¹ prowadzone by³y równie¿
w MPWiK w Krakowie w ZUW na Rudawie,
w Oœrodku Doœwiadczalnym IGK, przez
mojego ojca z pomoc¹ pana in¿. Syrka
i niew¹tpliwie przy pomocy ówczesnego
kierownika pana Patyny.

Co jest rewelacyjnego w samej
metodzie pomiarowej?

Fakt, ¿e do pomiaru sprawnoœci pompy
nie potrzeba mierzyæ jej wydajnoœci zgodnie
z koñcow¹ zale¿noœci¹:
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gdzie: ηp - sprawnoœæ pompy
Cp - ciep³o w³aœciwe wody
∆T - gradient temperatury wody po-

miêdzy wlotem i wylotem pompy
g - przyœpieszenie ziemskie
H - wysokoœæ podnoszenia pompy

Badanie sprawnoœci pompy metod¹ termodynamiczn¹ w wykonaniu

firmy Yatesmeter
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Co jest rewelacyjnego w technice
pomiarowej firmy Yatesmeter ?
• Dok³adnoœæ pomiaru gradientu tempera-

tury wody wynosz¹ca :
∆ = ± 0,00015 °C

• Prostota instalacji czujników temperatury
i ciœnienia poprzez zawory równoprzelo-
towe w zasadzie bez wy³¹czania pompy
z pracy,

• Bogate, specjalizowane oprogramowanie
do obliczeñ poszczególnych wielkoœci.

Poszerzaj¹c zakres pomiarów o moc
elektryczn¹ silnika mo¿emy obliczyæ
poœrednio wydajnoœæ pompy dla ka¿dego
punktu pomiarowego i przedstawiæ pe³ne
charakterystyki pompy jak to ilustruje
za³¹czony wykres.
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Tak wiêc porównuj¹c dotychczasowe,
konwencjonalne metody badania sprawnoœci
pompy z metod¹ termodynamiczn¹ uzyska-
my nastêpuj¹ce zestawienie danych:

Przyk³adowe charakterystyki pompy W20TIII uzyskane z badañ

metod¹ termodynamiczn¹

• - wyniki pomiarów bezpoœrednich
? - wyniki koñcowe obliczeñ

Wnioski

1. Zaprezentowana w telegraficznym
skrócie termodynamiczna metoda
bezpoœredniego pomiaru objêta jest
standardami brytyjskimi (Report 695/27
– 1995 – Warrington, The Pumps Cen-
tre) i zgodnie z norm¹ BS 5316, w klasie
A – zapewnia dok³adnoœæ pomiarów
poni¿ej 2,5 %.

2. Najwy¿ej  mo¿na oceniæ przydatnoœæ tej
metody do szybkich, powtarzalnych
(równie¿ monitoringowych) badañ
sprawnoœci pomp w punkcie pracy dla
oceny stopnia zu¿ycia technicznego
z biegiem lat.

3. Natomiast pe³ne badania charakte-
rystyk pomp powinny byæ niew¹tpli-
wie wykonywane przed ka¿dym remon-
tem i po ka¿dym remoncie pompy dla
oceny jego efektywnoœci oraz
ka¿dorazowo po wymianie pompy
na now¹.
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Romuald Siuta

Widziane u przyjació³
MPWiK  Wroc³aw

Nad bran¿¹ wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹
wisi wiele zagro¿eñ, m.in.: brak kapita³u na
rozwój, a nawet na utrzymanie sieci, poten-
cjalna konkurencja firm unijnych. Nie bez
wp³ywu pozostaje nienajlepsza sytuacja eko-
nomiczna kraju i postêpuj¹ce zubo¿enie spo-
³eczeñstwa, co rzutuje na zbyt niskie ceny
wody w stosunku do kosztów jej produkcji.

A jednak przyk³ad naszej Spó³ki jak
i Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji we Wroc³awiu pokazuje, ¿e fir-
ma komunalna - a wiêc z sektora tradycyjnie
uwa¿anego za niewydolny - nie jest skazana
na marazm, ¿e mo¿e siê przekszta³ciæ w nowo-
czesne, sprawnie dzia³aj¹ce przedsiêbior-
stwo i to w dodatku - co szczególnie wa¿ne
- bez przerzucania kosztów rozwoju na
klientów.

Inwestycyjny maraton
MPWiK we Wroc³awiu nale¿y do

najwiêkszych przedsiêbiorstw wodoci¹go-
wo-kanalizacyjnych w Polsce. Od 130 lat jest

trwale wpisane w krajobraz
Wroc³awia. Gmina Wroc³aw
posiada w spó³ce sto procent
udzia³ów. MPWiK œwiadczy
us³ugi dla 680 tys. miesz-

kañców ca³ego Wroc³awia, czêœci O³awy
i Brzegu.

Spoœród firm swojego sektora MPWiK
prowadzi najwiêksz¹ w Polsce dzia³alnoœæ
inwestycyjn¹. Przedsiêbiorstwo jest w stanie
podejmowaæ jednoczeœnie szereg niezwykle
wa¿nych i czêsto bardzo kosztownych
inwestycji. Wszystkie one prowadz¹, w taki
czy inny sposób, do podniesienia jakoœci
œwiadczonych us³ug.

Najwiêkszy obecnie realizowany pro-
gram inwestycyjny - ze œrodków unijnego
funduszu ISPA - bêdzie przedsiêwziêciem
o ogromnym zasiêgu spo³ecznym. Po jego
ukoñczeniu ponad 450 tys. mieszkañców

Wroc³awia bêdzie korzysta³o z wody spe³-
niaj¹cej standardy nie tylko unijne, ale i pol-
skie (w niektórych przypadkach bardziej
wymagaj¹ce). Ca³kowita zgodnoœæ jakoœci
wody pitnej w ca³ym Wroc³awiu z normami
europejskimi zostanie uzyskana po
planowanej na 2004 rok budowie nowych
filtrów wêglowych w Zak³adzie Produkcji
Wody „Mokry Dwór” oraz wybudowaniu
i wprowadzeniu do eksploatacji nowoczes-
nych  urz¹dzeñ do  filtracji i biosorpcji
w Zak³adzie na Grobli.

Projekt rozbudowy uk³adu kanalizacji
sanitarnej, w ramach programu ISPA,
obejmuj¹cy zachodnie i po³udniowe dziel-
nice Wroc³awia, wp³ynie na znaczn¹ popra-
wê czystoœci wód gruntowych i powierzchnio-
wych trafiaj¹cych do Odry. Da te¿ inny
wymierny efekt - ju¿ do 2007 r. do kanalizacji
zostanie pod³¹czonych ok. 20 tys. mieszkañ-
ców. Zaœ docelowo planuje siê zapewnienie
dostêpu do kanalizacji sanitarnej kolejnym
40 tys. ludzi.

Za czyje pieni¹dze
MPWiK podejmuje wiele inwestycji bez,

jak ju¿ wspomna³em, przerzucania kosztów
na odbiorców. Jak to jest mo¿liwe? Odpo-
wiedŸ kryje siê w tzw. zewnêtrznych Ÿród-
³ach finansowania, czyli innymi s³owy,
w po¿yczkach b¹dŸ dotacjach.

Impulsem do podjêcia starañ o pozyskanie
pieniêdzy z ró¿nych funduszy krajowych
i zagranicznych sta³o siê opracowanie
Œrednioterminowego Programu Inwestycyj-
nego MPWiK na lata 1997-2003. Na usu-
wanie skutków powodzi przedsiêbiorstwo
otrzyma³o po¿yczki i dotacje z EKO-
FUNDUSZU, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska, Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska, Rz¹du Królestwa
Szwecji, Banku Œwiatowego i Rz¹du
Szwajcarii.

Inwestycje s³u¿¹ce dostosowaniu siê

do wymogów Unii s¹ realizowane za

pieni¹dze samej Unii

dokoñczenie na stronie 13
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Tadeusz Bochnia

Konferencja Zakopane
Listopad 2001
Bezpieczeñstwo, niezawodnoœæ, diagnostyka urz¹dzeñ i systemów gazowych,

wodoci¹gowych, kanalizacyjnych i grzewczych

W dniach od 21 do 23 listopada 2001 roku
w Zakopanym – Koœcielisku odby³a siê II
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
Techniczna pt. „Bezpieczeñstwo, niezawod-
noœæ, diagnostyka urz¹dzeñ i systemów
gazowych, wodoci¹gowych, kanalizacyj-
nych i grzewczych”. Do Zakopanego
przyby³o oko³o 150 uczestników reprezen-
tuj¹cych ró¿ne œrodowiska naukowców
i praktyków zajmuj¹cych siê t¹
problematyk¹.

G³ówny organizator konferencji – Oddzia³
Krakowski Polskiego Zrzeszenia In¿ynierów
i Techników Sanitarnych - zaprosi³ do
wspó³pracy przy organizacji Narodow¹
Agencjê Poszanowania Energii, szereg
placówek naukowych z Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie,
Akademii Rolniczej w
Krakowie i Politechniki

Krakowskiej, oraz firmy zwi¹zane z tematyk¹
konferencji takie jak KPIS Instalacje sp. z o.o.,
MPEC S.A. Kraków i nasz¹ firmê - Miejskie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Krakowie S.A.

Organizatorzy zaproponowali zaproszo-
nym do uczestnictwa w Konferencji
pracownikom nauki i praktyki gospodarczej
osiem problemów okreœlaj¹cych ramy
tematyczne: bezpieczeñstwo i niezawod-
noœæ, zagadnienia formalno-prawne,
diagnostyka, nowe techniki i technologie,
przyk³ady rozwi¹zañ technicznych i organi-
zacyjnych, zagadnienia ekonomiczne,
optymalizacja rozwi¹zañ, urz¹dzenia
i systemy w warunkach klêsk losowych.

Tematyka podjêta przez autorów zapre-
zentowanych referatów pozwala na

stwierdzenie, ¿e zak³adany charakter i cel
Konferencji zosta³ osi¹gniêty. W materia³ach
konferencyjnych wydanych w formie
ksi¹¿kowej opublikowano 38 referatów
opracowanych przez 47 autorów. Wszystkie
opublikowane referaty uzyska³y pozytywne
recenzje.

W pracach organizacyjnych uczestniczyli
przedstawiciele naszego Przedsiêbiorstwa -
w Radzie Programowej Prezes Ryszard
Langer, a w Komitecie Organizacyjnym
koledzy Jerzy Szyd³owski i Maciej Seitz.
Nasze Przedsiêbiorstwo poza wspó³organi-
zacj¹ Konferencji, wykaza³o siê równie¿
aktywnym w niej uczestnictwem. Po raz
pierwszy od wielu lat w konferencji organi-
zowanej przez Krakowski Oddzia³ PZiTS
wziê³a udzia³ wyj¹tkowo liczna - dziesiêcio-
osobowa grupa pracowników MPWiK
Kraków S.A., na czele z Prezesem Ryszar-
dem Langerem. Równie¿ od strony nauko-
wej nasz udzia³ by³ znacz¹cy, poniewa¿
pracownicy naszej firmy zaprezentowali
3 referaty (ok. 8%). Dwa referaty, które
wyg³osi³ kol. Tadeusz Bochnia dotyczy³y
zwiêkszenia niezawodnoœci i bezpieczeñ-
stwa systemów wodoci¹gowych poprzez
monitoring jakoœci wody oraz stosowanie
metod bioindykacyjnych, natomiast kol.
Tomasz Czapliñski zreferowa³ problemy
niezawodnoœci sieci kanalizacyjnej
w powi¹zaniu z systemem GIS.

Poza korzyœciami naukowymi i poznaw-
czymi uczestnictwo w konferencji sprzyja³o
nawi¹zaniu wielu nowych kontaktów,
a rozmowy „kuluarowe” i spotkania kole¿eñ-
skie pozwoli³y na wymianê doœwiadczeñ
i zapocz¹tkowanie wspó³pracy.                    

Organizatorzy zaproponowali osiem

problemów okreœlaj¹cych ramy tematyczne
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Tadeusz Bochnia, Mariusz Olko

Komentarz
Komunikat MPWiK w Krakowie S.A. w sprawie jakoœci wody

W komunikacie przedstawiono wartoœci
œrednie kilkunastu wybranych wskaŸników
jakoœci wody za I kwarta³ roku 2002. Labora-
toria kontroli jakoœci wody MPWiK S.A. Kra-
ków wykonuj¹ obecnie badania 140 wskaŸ-
ników fizyko-chemicznych, bakteriologi-
cznych i hydrobiologicznych wody surowej
czerpanej na ujêciach wodoci¹gowych, wody
pitnej dostarczanej do sieci oraz wody w tej
sieci. Pozosta³e, nie ujête w tabeli, parametry
fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody
pitnej dostarczanej do sieci miejskiej Krakowa
równie¿ spe³niaj¹ wymogi Rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
4.10.2000 w sprawie warunków jakim
powinna odpowiadaæ woda do picia i na
potrzeby gospodarcze (Dziennik Ustaw nr 82
poz. 937) oraz Dyrektywy Unii Europejskiej
nr 98/83/EEC z dnia 3.11.1998 o jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

Poniewa¿ woda dostarczana mieszkañ-
com Krakowa spe³nienia polskie i europejskie
wysokie wymagania jakoœciowe to mo¿emy
uznaæ, ¿e woda jest „czysta i zdrowa” -
okreœlenie takie przyjêto w Dyrektywie nr 98/
83/EEC dla wody spe³niaj¹cej jej wymagania.

Ostatnia inspekcja Naczelnej Izby Kontroli
we wszystkich zak³adach wodoci¹gowych
w Polsce przeprowadzona w I pó³roczu 2001
wykaza³a, ¿e MPWiK S.A. Kraków jest jed-
nym z 5 przedsiêbiorstw dostarczaj¹cych naj-
lepsz¹ jakoœciowo wodê. Pomimo tego, ¿e
krakowska woda posiada wysok¹ udokumen-
towan¹ jakoœæ i jest „czysta i zdrowa” to jed-
nak zdarzaj¹ siê skargi czêœci konsumentów
na jej smak i zapach. Skargi tego typu s¹ g³ów-
n¹ pozycj¹ wszystkich skarg kierowanych pod
adresem wiêkszoœci firm wodoci¹gowych na
ca³ym œwiecie. W powszechnym przekonaniu,
jeœli smak czy zapach wody budz¹ zastrze-
¿enia konsumenci uwa¿aj¹, ¿e nie jest ona
bezpieczna. Nie jest to jednak prawd¹.

Wra¿enie smaku odbieraj¹ receptory na
jêzyku jednak¿e, gdy jemy i pijemy wra¿enia

smaku i zapachu przestaj¹ byæ roz³¹czne.
Zwi¹zki lotne wêdruj¹ z ust do strefy czu³ej
nosa, wywo³uj¹c wra¿enie zapachu. Zarazem
koñcówki nerwu trójdzielnego umiejsco-
wione w ustach, gardle i jamie nosowej te¿
odbieraj¹ wra¿enia bêd¹ce kombinacja
zapachu i smaku. Zawarte w wodzie jony
nieorganiczne woni nie wydaj¹, wp³ywaj¹
natomiast na smak wody. Aby woda
smakowa³a obojêtnie powoduj¹c pozytywne
wra¿enie, zawartoœæ jonów nieorganicznych
powinna odpowiadaæ zawartoœci tych
substancji w œlinie, do czego nasze receptory
smaku s¹ przyzwyczajone. Znaczne ró¿nice
w zawartoœci tych jonów w spo¿ywanej
wodzie oraz w œlinie powoduje, ¿e pij¹c tak¹
wodê odczuwamy dyskomfort smakowy.

Spoœród jonów metali, które mog¹ byæ
obecne w wodzie pitnej, niektóre powoduj¹
pogorszenie smaku. Jednym z nich jest
¿elazo, którego maksymalne dopuszczalne
stê¿enie wynosi 0,2 mg/dm3, a ju¿ przy
zawartoœci 0,05 mg/dm3 nastêpuje pogor-
szenie smaku. Równie¿ niektóre zwi¹zki
organiczne, wystêpuj¹ce w wodzie w ultra
niskich stê¿eniach nie maj¹cych negatyw-
nego oddzia³ywania na zdrowie, mog¹ powo-
dowaæ wra¿enie gorszego smaku i zapachu
wody. Dla przyk³adu zwi¹zek organiczny
2,3,6-trójchloroanizol jest wyczuwalny
zapachowo przy stê¿eniu poni¿ej 0,1 ng/dm3

(0,000000001 g w 1 litrze). Takiej granicy
wykrywalnoœci nie posiadaj¹ nawet
najnowoczeœniejsze urz¹dzenia pomiarowe
a niskie stê¿enia powoduj¹ce ju¿ pogorszenie
zapachu wody s¹ zupe³nie nieszkodliwe dla
zdrowia. Podobne przyk³ady mo¿na mno¿yæ.

Czêsto skargi odbiorców wody zwi¹zane
s¹ z wyczuwaniem zapachu chloru. Jednak¿e
zapach ten mo¿e byæ ³atwo usuniêty z wody
przez gotowanie a jego obecnoœæ gwarantuje
pe³ne bezpieczeñstwo bakteriologiczne. Sam
chlor w dawkach stosowanych do dezynfek-
cji nie jest szkodliwy dla zdrowia.              
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Jerzy Sobczak

Nowe VOLVO FL
w MPWiK w Krakowie S.A.

Mówi siê „jak ciê widz¹ tak ciê pisz¹”.
Zgodnie z t¹ zasad¹ sprzêt, jakim dysponuje
nasza firma ma ogromny wp³yw na sposób
odbierania nas przez klientów, pracowników
i ca³e otoczenie.

Maj¹c powy¿sze na uwadze firma posta-
wi³a na zakup sprzêtu, który bêdzie odzwier-
ciedla³ wartoœæ firmy w zakresie jakoœci,
bezpieczeñstwa i dba³oœci o œrodowisko
naturalne.

Z koñcem 2001 roku zakupione zosta³y
przez MPWiK w Krakowie S.A. trzy samo-
chody samowy³adowcze Volvo FL. Pojazdy
te pozwol¹ sprawnie wykonywaæ zadania
powierzone naszym pracownikom oraz dadz¹

w przysz³oœci mo¿liwoœæ zwiêkszania docho-
dów naszej firmy poprzez mo¿liwoœæ wyko-
nywania us³ug dla kontrahentów zewnêtrz-
nych w zakresie prac transportowych.

VOLVO FL to konstrukcja stwarzaj¹ca
kierowcy maksymalnie funkcjonalne rozwi¹-
zania, które pomog¹ mu w dobrym wyko-
nywaniu jego codziennej pracy. Regulowana
w szerokim zakresie kolumna kierownicy,
wygodny zawieszony pneumatycznie fotel
kierowcy, znakomita widocznoœæ, ³atwy i szy-
bki dostêp do kabiny to elementy, które stwa-
rzaj¹ obs³udze warunki pracy pozwalaj¹ce
w pe³ni wykorzystaæ efektywny czas pracy.

Odpowiednio mocna konstrukcja pojaz-
du, bardzo dobra manewrowoœæ (ma³y pro-
mieñ skrêtu) oraz niezawodny uk³ad hamul-
cowy (tarczowy, wyposa¿ony w system
ABS) to elementy, które wp³ywaj¹ z kolei
na bezpieczeñstwo pracy.

I w koñcu zespó³ napêdowy - mocny i ci-
chy najwy¿szej klasy silnik wysokoprê¿ny
to przede wszystkim niska emisja spalin,
cicha praca, du¿a elastycznoœæ oraz niskie
zu¿ycie paliwa – jednym s³owem najwy¿szej
klasy dba³oœæ o œrodowisko naturalne.

„Sterowanie kolumny kierownicy, dopa-
sowanie fotela do indywidualnych ustawieñ
kierowcy, bardzo dobry skrêt oraz wspoma-
ganie kierownicy (…). Samochód wygodny,
komfortowy, ale nieco „mu³owaty” - mówi pan
Jacek Dziegciarz - 180 koni mechanicznych
to nieco za ma³o przy 9 tonach ³adunku.

„Kierowcy mówi¹ ró¿nie, ka¿dy raczej
chwali samochód, którym jeŸdzi” – dodaje
pani Dorota Dziegciarz.

Jak wiêc widaæ MPWiK w Krakowie S.A.
stawia w swoim rozwoju na nowoczesnoœæ,
wysok¹ jakoœæ oraz œwiadczenie us³ug na
najwy¿szym poziomie zapewniaj¹c maksy-
malne zadowolenie naszych klientów -
mieszkañców Krakowa.                              
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Ryszard Langer

Kraków i Unia Europejska –
dla Wis³y i dla Ba³tyku
Oczyszczalnia œcieków P³aszów II

Polska jest sygnatariuszem Konwencji
Helsiñskiej i musi konsekwentnie dzia³aæ na
rzecz realizacji zobowi¹zañ zmierzaj¹cych
do odbudowy zasobów biologicznych Morza
Ba³tyckiego. Zasoby te o du¿ej ró¿norod-
noœci uleg³y znacz¹cej dewastacji wynika-
j¹cej z zanieczyszczenia jego wód. Istotn¹
przyczyn¹ degradacji wód Ba³tyku s¹
zanieczyszczenia z g³êbi l¹du sp³ywaj¹ce
rzekami, które nios¹ nieoczyszczone lub
niedostatecznie oczyszczone œcieki z osiedli
ludzkich i przemys³u, a tak¿e sp³ywy
z nieodpowiednio zabezpieczonych
obszarów rolniczych. Znacz¹cymi Ÿród³ami
zanieczyszczeñ s¹ du¿e miasta, które w dzi-
siejszej epoce im bardziej siê rozrastaj¹, tym
wiêcej stwarzaj¹ problemów technicznych
z ochron¹ œrodowiska, a zatem wymagaj¹
coraz wiêcej œrodków finansowych na tê
ochronê. Zaleg³oœci jakie w dziedzinie
ochrony wód by³y w Polsce, a tak¿e w Kra-
kowie spowodowa³y, ¿e nasze miasto, wraz
z wieloma innymi w zlewni Wis³y i Odry,
zosta³o zamieszczone na liœcie tzw. „gor¹cych
punktów” tworz¹cych mapê wa¿niejszych
Ÿróde³ zanieczyszczeñ Morza Ba³tyckiego.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e Kraków, który poniós³
du¿e nak³ady inwestycyjne na ten cel, ma
zapewnione bezpieczeñstwo w zakresie
zaopatrzenia w wodê pitn¹, natomiast zanie-
chane by³y inwestycje s³u¿¹ce oczyszczaniu
œcieków, dlatego te¿ jeszcze na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia stan
ochrony wód by³ po prostu z³y. Miasto licz¹-
ce oko³o 750 tys. ludnoœci obs³ugiwane by³o
przez dwa centralne systemy kanalizacyjne:
• Pierwszy z nich, w którego zlewni

zamieszkiwa³o przesz³o 500 tys. miesz-
kañców - zakoñczony oczyszczalni¹
w P³aszowie, przejmuj¹cej 70% œcieków
- oczyszcza³ wstêpnie œcieki, a konkretnie
zatrzymywa³ 25-30%  zawartych w nich
zanieczyszczeñ.

• Drugi system, w którego zlewni zamiesz-
kiwa³o przesz³o 200 tys. mieszkañców
i do którego trafia³o pozosta³e 30% œcie-
ków, odprowadza³ je do Wis³y bez jakie-
gokolwiek oczyszczania.
Jednoczeœnie w granicach miasta (na jego

obrze¿ach) znajdowa³o siê oko³o 25 osiedli
zabudowy niskiej, o ró¿nej liczbie ludnoœci
(od 1000 do 5000 mieszkañców), które poz-
bawione by³y systemu kanalizacyjnego,
a œcieki z nich w du¿ej czêœci odprowadzano
do miejscowych potoków lub do ziemi za
poœrednictwem celowo nieszczelnych zbior-
ników œciekowych, a by³y to œcieki surowe -
nieoczyszczone.

Nowe warunki gospodarcze w Polsce oraz
œwiadomoœæ opóŸnienia  w ochronie œrodo-
wiska na tle rozwiniêtych krajów Europy
spowodowa³y, ¿e w Krakowie sprawa odbioru
i oczyszczania œcieków znalaz³a nale¿ne
miejsce w œwiadomoœci w³adz i mieszkañców.
Takie umiejscowienie problemu œciekowego
zaowocowa³o konkretnymi inwestycjami.

dokoñczenie na stronie 12
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Jan Smaczny

Zmiana metody dezynfekcji wody
w ZUW D³ubnia

Od kilku lat noszono siê z zamiarem
przeprowadzenia modernizacji ZUW D³ub-
nia. W Zak³adzie tym proces uzdatniania
wody nie by³ unowoczeœniany i przebiega³
niezmiennie od czasu oddania zak³adu do

• ujêcie (jaz, zastawki, kraty),
• pompownie Zes³awice,
• koagulacjê,
• osadniki pokoagulacyjne,
• filtry,
• dezynfekcjê,
• odwodnienie osadów.

Jednym z wa¿nych wêz³ów technologicz-
nych, który zosta³ zmodernizowany jest
dezynfekcja wody. Dotychczas dezynfekcja
wody prowadzona by³a za pomoc¹ chloru
gazowego. Jest to gaz bardzo niebezpieczny
dla ludzi i przyrody a zaznaczyæ nale¿y, ¿e
obiekt chlorowni zlokalizowany by³
w bezpoœrednim s¹siedztwie du¿ego osiedla
mieszkaniowego stanowi¹c potencjalnie
du¿e zagro¿enie (zdj. 1). Eksploatowane
dotychczas urz¹dzenia do dozowania chloru
(chloratory C7) stanowi³y równie¿ zagro¿e-
nie bezpieczeñstwa z uwagi na przestarza³e
rozwi¹zania, ciœnieniowe podawanie chloru
oraz brak czêœci zamiennych z racji zanie-
chania produkcji tego typu urz¹dzeñ (zdj. 2).
Modernizuj¹c proces dezynfekcji zdecydo-
wano siê na wyeliminowanie chloru z tego
zak³adu i u¿ycie do dezynfekcji wody dwu-
tlenku chloru. Jest to œrodek coraz czêœciej
stosowany do dezynfekcji ze wzglêdu na ok.
10-krotnie ni¿sze tworzenie substancji wyso-
ce szkodliwych (tzw. THM-ów) w porówna-
niu do powsta³ych przy zastosowaniu chloru.

Do wytwarzania i dozowania dwutlenku
chloru zastosowano urz¹dzenia firmy
WALLACE  & TIERNAN. Instalacja sk³ada
siê z nastêpuj¹cych uk³adów:
• magazynowania i transportu chlorynu

sodu NaClO2
• magazynowania i transportu kwasu

solnego HCl
• generowania ClO2
• uk³adu dozowania
• uk³adu zabezpieczeñ.

Zdj. 1. Zmodernizowana stara chlorownia - widok od strony wejœcia g³ównego

Zdj. 2. Dotychczasowe urz¹dzenia do chlorowania wody. Na

pierwszym planie beczki z chlorem, w g³êbi stare chloratory C7

eksploatacji. W latach 1999 – 2000 podjêto
kroki, które zapocz¹tkowa³y modernizacjê
zak³adu. Modernizacja obejmuje nastêpuj¹ce
wêz³y technologiczne:
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Wytwarzanie ClO2 nastêpuje na bazie
25% chlorynu sodu i 33% kwasu solnego.

Dowóz chlorynu sodu i kwasu solnego
odbywa siê autocystern¹ i przez wêze³ roz³a-
dowczy s¹ przet³aczane do odpowiednich
zbiorników magazynuj¹cych, po 2 do ka¿de-
go medium, o œrednicy 1,6 m i V = 4 m3.

Wêze³ roz³adowczy wyposa¿ony jest
w sygnalizacjê nape³nienia zbiorników istot-
n¹ dla prowadz¹cego roz³adunek. Wszystkie
zbiorniki wyposa¿one s¹ w tace s³u¿¹ce do
likwidacji ewentualnie niepo¿¹danego wy-
cieku medium. Ka¿dy zbiornik wyposa¿ony
jest w uk³ad pomiarowy stanu nape³nienia
po³¹czony z uk³adem automatyki i monito-
ringu ca³ego systemu (zdj. 3, 4). Magazyny
kwasu i podchlorynu zlokalizowano w dwóch
oddzielnych pomieszczeniach. W magazynie
kwasu solnego znajduje siê neutralizator opa-
rów kwasu solnego.

Uk³ady wytwarzania ClO2 i dozowania
zlokalizowane s¹ w oddzielnym pomiesz-
czeniu. Maksymalna wydajnoœæ generatora
wynosi 2500g ClO2 na godzinê. Jeden gene-
rator pracuje, a drugi stanowi rezerwê (zdj. 5).

Kwas solny i chloryn sodu s¹ transfero-
wane pompkami do zbiorników o objêtoœci
50 dm3 zlokalizowanych w generatorach. Ze
zbiorników reagenty s¹ za pomoc¹ pró¿nio-
wego systemu pobierane w odpowiednich
proporcjach i dostarczane do kolumny
reakcyjnej. Do generatora dostarczana jest
równie¿ woda do odpowiedniego rozcieñ-
czania produktów reakcji.

W kolumnie zostaje wytworzony roztwór
dwutlenku chloru o stê¿eniu ok. 15 g/dm3

i przesy³any do zbiornika magazynowego
ClO2 o objêtoœci 100 dm3.

Tam roztwór zostaje rozcieñczony do
stê¿enia 2,0 g/dm3, i podawany do paneli do-
zuj¹cych (zdj. 6). Zainstalowane s¹ trzy panele
dozuj¹ce, dwa automatyczne pracuj¹ce prze-
miennie i jeden awaryjny sterowany rêcznie.

Generatory wyposa¿one s¹ w uk³ad zbie-
rania oparów i ich absorbowania.

Ca³a instalacja jest w pe³ni zautomatyzo-
wana, a wszelkie nieprawid³owoœci w pracy
powoduj¹ wy³¹czenie generatora z pracy.

Wszystkie istotne informacje s¹ wyœwie-
tlane na panelu synoptycznym zabudo-
wanym w szafie sterowniczej (zdj. 7) oraz
przekazane do dy¿urki g³ównej w budynku
filtrów.

Zdj. 4. Ekran panelu - schemat uk³adu magazynowania

i transferu chlorynu sodu

Zdj. 3. Ekran panelu - schemat uk³adu magazynowania i transferu

kwasu solnego

Zdj. 5. Generatory ClO
2
 firmy WALLACE&TIERNAN
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Regulacja iloœci dozowanego dwutlenku chloru mo¿e odbywaæ siê rêcznie lub
automatycznie w zale¿noœci od sygna³ów pomiarowych tj. przep³ywomierza i miernika
stê¿enia ClO

2
 w wodzie.

Rozruch instalacji rozpocz¹³ siê 16 stycznia i potrwa kilka miesiêcy. W okresie tym dawka
dwutlenku chloru bêdzie zwiêkszana a¿ do ca³kowitego zaprzestania dozowania chloru.

Stosowanie ka¿dego œrodka chemicznego w procesie uzdatniania wody posiada zalety
i wady. Tak jest równie¿ w przypadku dwutlenku chloru.

Zalety
• dwutlenek chloru zapewnia wysoki efekt dezynfekcyjny w szerokim zakresie pH
• poprawia w³aœciwoœci organoleptyczne wody
• nie tworzy THM-ów
• nie wchodzi w reakcjê z azotem amonowym

Wady
• dwutlenek chloru ma w³aœciwoœci wybuchowe i dlatego musi byæ wytwarzany w miejscu

jego zastosowania
• wymagana jest œcis³a kontrola pracy generatora aby wszystkie substraty reakcji w pe³ni

przereagowa³y
• dwutlenek chloru wytwarza inne produkty uboczne wymagaj¹ce oznaczania i analizy.

Zdj. 8. Panel synoptycznyZdj. 7. Panele dozuj¹ce

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania

za d³ugoletni¹ wspó³pracê w mi³ej atmosferze dla:

Jerzego Budnera
Stanis³awa Feliksiaka

Heleny Garyckiej
Stefanii Piedry

     Karola Sasa

Krystyny Starzyk
Jadwigi Talagi

Krystyny Warias
Stefana Wilkosza

sk³ada Redakcja

Na zakoñczenie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pierwsza instalacja dezynfekcji wody w Polsce
przy pomocy dwutlenku chloru zosta³a wykonana w 1993 r. w ZUW Rudawa. Obecnie
wiele najwiêkszych wodoci¹gów w Polsce np. Warszawa, Poznañ, £ódŸ, Wroc³aw posiada
takie instalacje.                                                                                                                      
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Mariusz Olko

Dzia³alnoœæ PZITS
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Ko³a nr 13 PZITS przy MPWiK w Krakowie S.A. za rok 2001

Wavin Metalplast w Buku. Z naszego
ko³a udzia³ wziê³o 6 cz³onków Ko³a.

2. Zwiedzanie Wodoci¹gów Warszawskich
w dniach 7-8.06.2001. W wyjeŸdzie
szkoleniowym wziê³o udzia³ 25 cz³onków
naszego Ko³a. Program pobytu w Warsza-
wie obejmowa³ zwiedzanie Wodoci¹gu
Pó³nocnego oraz Wodoci¹gu Centralne-
go. W trakcie wizyty, odby³o siê spotka-
nie z przedstawicielami poszczególnych
dzia³ów Wodoci¹gów Warszawskich, na
którym wymieniono doœwiadczenia
eksploatacyjne. Oprócz zapoznania siê
z obiektami wodoci¹gowymi, uczestnicy
szkolenia mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia
Zamku Królewskiego w Warszawie.

3. Zwiedzenie ZUW Rudawa po moder-
nizacji i Zbiornika Podkamyk w dniu
4.10.2001, po³¹czone z ogniskiem. Wy-
jazd ten zorganizowany zosta³ wspólnie
przez nasze ko³o oraz Sekcjê PZITS.
Wziê³o w nim udzia³ 54 cz³onków Ko³a
oraz 18 osób zaproszonych z Sekcji.

Prelekcje i prezentacje
1. Prelekcja oraz pokaz armatury firmy

Metalpol Wêgierska Górka w dniu
13.03.2001 pt. „Aparatura ¿eliwna,
kszta³tki ciœnieniowe, hydranty, osprzêt
do armatury, skrzynki uliczne, w³azy
kana³owe”. W prelekcji wziê³o udzia³ 29
cz³onków naszego Ko³a.

2. Prelekcja pt „Systemy kszta³tek elektro-
oporowych, pokaz zgrzewania rur poli-
etylenowych” zorganizowana w dniu
15.III.2001 przez firmê FIUSION.
Obecne by³y 42 osoby.

3. Prelekcje pt „ Woda w kranach krakow-
skich w roku 2000 w œwietle polskich
norm oraz Dyrektywy Unii Europejskiej”
wyg³oszona przez mgr Mariusza Olko
w dniu 29 marca 01r. w Domu Technika.

Kolejny rok dzia³ania Polskiego Zrzesze-
nia In¿ynierów i Techników Sanitarnych
w naszej Spó³ce zakoñczony zosta³ zebra-
niem sprawozdawczym, które odby³o siê
1 marca 2002 r. Goœæmi zebrania byli: Prezes
Oddzia³u Krakowskiego PZITS dr hab. in¿.
Jan Pawe³ek oraz v-ce Prezes Oddzia³u
Krakowskiego PZiTS pani mgr in¿. Krystyna
Figa-Korniak. Po wstêpnych ustaleniach
organizacyjnych, przyst¹piliœmy do przed-
stawienia osi¹gniêæ naszego Ko³a w 2001
roku, które poni¿ej prezentujemy.

Na dzieñ 31.XII.2001 stan osobowy
naszego Ko³a wynosi³ 88 cz³onków
i w porównaniu do analogicznego okresu
roku ubieg³ego wzrós³ o 3 osoby.

W roku sprawozdawczym w ramach
pracy ko³a zrealizowane zosta³y 3 wyjazdy
szkoleniowe oraz 10 prelekcji i prezentacji
poœwieconych technologii i jakoœci wody,
oraz nowych technik stosowanych w insta-
lacjach wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

Wyjazdy szkoleniowe
1. W dniach 22-23.02.2001 odby³ siê

wyjazd szkoleniowy na targi „Poznañskie
Instalacje 2001” oraz zwiedzanie fabryki

Zebranie sprawozdawcze naszego ko³a PZiTS - 1.03.2001
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Przy udziale Huty im. Tadeusza Sendzi-
mira, Urzêdu Miasta Krakowa oraz MPWiK
w Krakowie SA rozpoczêta zosta³a realizacja
nowoczesnej oczyszczalni dla Dzielnicy No-
wa Huta, czyli mniejszego z dwóch wspom-
nianych systemów centralnych. Oczyszczal-
nia ta zosta³a uruchomiona z koñcem roku
1999 i oczyszcza wszystkie œcieki, które s¹
w zlewni tego systemu. Obecnie w roku
2001-2002 uzupe³niamy ten obiekt, tak aby
móg³ przyj¹æ czêœæ œcieków z drugiego
systemu i aby zapewni³ temu obszarowi
nieskrêpowany rozwój w nastêpnych latach.
Ca³oœæ oczyszczalni „Kujawy” (bo taka jest
nazwa zak³adu) realizowana jest ze œrodków
krajowych tzn. bud¿etów miasta i MPWiK,
uzupe³nionych celow¹ po¿yczk¹ preferen-
cyjn¹ z narodowego i miejscowego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska. Po zakoñczeniu
koszt tej inwestycji wyniesie oko³o 40 mln .

Rozpoczêto i zrealizowano szereg kolek-
torów, które pozwoli³y rozszerzyæ zasiêg
kanalizacji centralnej Krakowa na osiedla
dot¹d pozbawione kanalizacji. W osiedlach
oddalonych od systemu zbudowano 3 lokal-
ne oczyszczalnie œcieków, 2 nastêpne bêd¹
realizowane od tego roku.

Pozosta³ problem zasadniczy czyli prob-
lem centralnego systemu œciekowego
Krakowa bêd¹cego nadal najwiêkszym
Ÿród³em zanieczyszczeñ z obszaru naszego

miasta. Jest to brakuj¹ce ogniwo w systemie
ca³kowitego uregulowania ochrony wód
przed œciekami sp³ywaj¹cymi z obszaru
naszego miasta. Od 1997 roku MPWiK S.A.
przyst¹pi³o do przygotowania tej inwestycji
i przez trzy lata wykonano wszelkie opraco-
wania pozwalaj¹ce na ca³kowite formalne,
rzeczowe i finansowe sformu³owanie
problemu przedsiêwziêcia. Jednak¿e koszt
inwestycji okreœlony na oko³o 80 mln 
okaza³ siê kwot¹ niemo¿liw¹ do wygene-
rowania przez miasto w krótkim czasie, ze
wzglêdu na przedstawione powy¿ej wczeœ-
niejsze zaanga¿owanie w pozosta³e segmen-
ty gospodarki œciekowej miasta. Oznacza³o
to wieloletni - minimum 10-letni - harmono-
gram dla tej inwestycji.

Szans¹ jaka powsta³a dla nas okaza³o siê
utworzenie Funduszu ISPA i z szansy tej
uda³o nam siê skorzystaæ. Oczyszczalni
Œcieków P³aszów przyznano znacz¹c¹
pomoc finansow¹ z Funduszu Unii Euro-
pejskiej. Taki wynik starañ oznacza, ¿e mo¿-
liwe bêdzie zrealizowanie oczyszczalni
w zdecydowanie szybszym tempie.

Po 100 latach od uruchomienia pierwszej
strategicznej inwestycji, jak¹ by³ wodoci¹g
w Krakowie, przystêpujemy do inwestycji
równie strategicznej, zamykaj¹cej ³añcuch
gospodarki wodnej i œciekowej Krakowa.
Tym zamykaj¹cym ogniwem jest w³aœnie
Oczyszczalnia Œcieków P³aszów II.           

„Kraków i Unia ...” cd. ze strony 6

4. Prelekcja pt „Stosowanie izolacji kieli-
chów i z³¹czy ko³nierzowych dla rur
¿eliwnych” odby³a siê w dniu 5.IV 2001
i zosta³a przedstawiona przez firmê
ANTICOR. Wziê³o w niej udzia³ 17 osób.

5. Prezentacja w dniu 24.04.01 w zakresie
ochrony instalacji wodnych, regulatorów
ciœnienia oraz filtrów do wody firmy
Honeywell – Braukmann.

6. Prezentacja  systemu kszta³tek elektro-
oporowych, z³¹czy zaciskowych, ³¹czni-
ków rurowych i ko³nierzowych do PE
i PVC firmy GLYNWED pipesystems
w dniu 22.05.2001. Zanotowano frek-
wencjê 22 cz³onków naszego Ko³a.

7. Seminarium szkoleniowe w dniu
26.06.2001 poœwiêcone doborowi rur
kanalizacyjnych, stosowanych materia-
³ów w kanalizacji oraz nowych techno-

logii w zakresie produkcji kamionki
kanalizacyjnej. Seminarium przeprowa-
dzi³a firma KERAMO STEIN-ZEUG,
a wziê³o w nim udzia³ 52 osoby.

8. Prelekcja i prezentacja w dniu 3.07.01
dotycz¹ca studzienek kanalizacyjnych
przeprowadzona przez firmê Kaprin.
Wziê³o  w nim udzia³ 31 osób.

9. Prelekcja dr Wojciecha Balcerzaka
z Politechniki Krakowskiej pt. „Stacja
pilotowa jako metoda doboru technologii
uzdatniania wody na przyk³adzie ZUW
D³ubnia”, która odby³a siê 16.01.2002.
Wziê³o w niej udzia³ 30 osób.

Zebrania Zarz¹du Ko³a
W ci¹gu roku 2001 odby³o siê 5 zebrañ

Zarz¹du Ko³a, poœwiêcone realizacji planu
dzia³ania ko³a, aktualnym sprawom wewnêtrz-
nym oraz zebranie sprawozdawcze Ko³a.   
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Dziœ MPWiK jest firm¹, która zdoby³a
pe³ne zaufanie takich wielkich organizacji fi-
nansowych, jak: Bank Œwiatowy, Europejski
Fundusz Odbudowy i Rozwoju, EKOFUN-
DUSZ czy europejskie fundusze pomocowe.

Ofiarodawcy i po¿yczkodawcy nie
przychodz¹ sami. Niezbêdna jest otwartoœæ
i aktywnoœæ w kontaktach miêdzynarodo-

wych. Choæ obawa przed
integracj¹ z Uni¹ Europe-
jsk¹ istnieje, wroc³aw-
skie MPWiK znalaz³o na
ni¹ sposób: inwestycje

s³u¿¹ce dostosowaniu siê do wymogów Unii
s¹ realizowane za pieni¹dze samej Unii.

Nie s¹ to jednak ³atwe pieni¹dze. Droga
do uzyskania dotacji bywa wyboista.
Fundusz ISPA, na przyk³ad, preferuje projek-
ty du¿e, powy¿ej 5 mln euro, obwarowane
wieloma warunkami. Projekty, których
zrealizowanie nie zapewnia osi¹gniêcia
standardów i norm Unii Europejskiej, nie
maj¹ w ogóle szans na dofinansowanie.
Wymóg wielkoœci projektu wi¹¿e siê z ocze-
kiwaniem funduszu, by skala przedsiêwziê-
cia by³a na tyle du¿a, aby wywrzeæ znacz¹cy
efekt ekologiczny.

Na wspomniany wy¿ej du¿y projekt
wodno-œciekowy Wroc³aw otrzyma³ z fundu-
szu ISPA 36 mln euro. Uzyskano ponadto
po¿yczkê z Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju w wysokoœci 26,6 mln euro.
Wartoœæ ca³ego projektu zosta³a okreœlona na
70 mln euro.

Jedna z najdynamiczniejszych
Takie inwestycje, a tak¿e efektywne

kierowanie firm¹, nie by³yby mo¿liwe bez
g³êbokich zmian w strukturze funkcjono-

wania przedsiêbior-
stwa. Dzisiaj MPWiK
to ju¿ nie tylko kilo-
metry rur i stacje
uzdatniania wody, ale

tak¿e nowoczesne narzêdzia s³u¿¹ce do
zarz¹dzania tym maj¹tkiem.

Firmy komunalne, a wiêc te wszystkie,
które nale¿¹ w ca³oœci b¹dŸ w wiêkszej czêœci
do gmin, postrzegane s¹ przez analityków
gospodarki, jako mniej dynamiczne, gorzej
zarz¹dzane i s³abiej wyposa¿one ni¿ firmy
rynkowe. W wielu przypadkach jest to
prawda. Ale s¹ i wyj¹tki. MPWiK ju¿ w roku
2000 znalaz³o siê w gronie najlepiej

skomputeryzowanych przedsiêbiorstw
w Polsce, zaœ w roku ubieg³ym zosta³o uznane
za jedn¹ z 300 najdynamiczniej rozwijaj¹cych
siê firm w kraju .

Opublikowana przez tygodnik „Prawo i
Gospodarka” lista 300 najbardziej dynamicz-
nych polskich przedsiêbiorstw, skupia
najbardziej ekspansywne firmy zgrupowane
w czterech kategoriach: instytucji finanso-
wych, przedsiêbiorstw infrastrukturalnych,
najwiêkszych firm z „Listy 500” (publiko-
wanej przez „Rzeczpospolit¹”) oraz przed-
siêbiorstw œredniej wielkoœci.

Wroc³awskie MPWiK - tu¿ przed kra-
kowskim MPWiK - znalaz³o siê na szóstym
miejscu w kategorii przedsiêbiorstw infra-
strukturalnych (których wybrano 50 z roz-
patrywanych 130). Przedsiêbiorstwa infra-
strukturalne to, inaczej mówi¹c, firmy
zarz¹dzaj¹ce infrastruktur¹ (energetyk¹,
wodoci¹gami, ruroci¹gami, telekomunika-
cj¹, portami morskimi i lotniczymi), firmy
transportowe, œwiadcz¹ce us³ugi o charakte-
rze u¿ytecznoœci publicznej (komunikacja
miejska, PPKS, PKP), oraz firmy komunalne
(wywóz nieczystoœci). Spoœród figuruj¹cych
na liœcie firm wodoci¹gowych wroc³awskie
MPWiK zosta³o wyprzedzone tylko przez
przedsiêbiorstwo z Warszawy. Na dalszych
miejscach znalaz³y siê wodoci¹gi z Poznania,
Jastrzêbia-Zdroju i Olsztyna.

Z rankingu wynika podstawowy wniosek
– ¿e firmy, które w nim przoduj¹, dziêki
swojemu dynamicznemu rozwojowi maj¹
najwiêksze szanse poradzenia sobie w Unii
Europejskiej, kiedy Polska ju¿ siê w niej
znajdzie.

Przy wszystkich swoich osi¹gniêciach,
zmianach modelu zarz¹dzania, ogromnym
wysi³ku inwestycyjnym, MPWiK pozosta³o
firm¹ „przyjazn¹” dla klientów i pra-
cowników.

Choæ wydawa³oby siê, ¿e gospodarka
rz¹dzi siê twardymi prawami, ¿e biznes jest
bezwzglêdny i nie ma w nim miejsca na czyst¹
grê, czasami bywa inaczej. W roku 2000
MPWiK zdoby³o tytu³ „Fair Play” w trzeciej
edycji konkursu organizowanego m.in. przez
Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹. Tu chcia³bym
nadmieniæ, ¿e dzia³ania marketingu naszej
Spó³ki zmierzaj¹ do uzyskania certyfikatu
„Fair Play” 2002. Ide¹ konkursu jest
promowanie etyki w biznesie. Uczestniczy
w nim ponad 400 firm z ca³ego kraju.

Najwa¿niejsz¹ cech¹ polityki personalnej
MPWiK jest jej stabilnoœæ. Ci¹g³y rozwój

Spoœród firm swojego sektora MPWiK we

Wroc³awiu prowadzi obecnie najwiêksz¹

w Polsce dzia³alnoœæ inwestycyjn¹

Ca³kowita zgodnoœæ jakoœci wody pitnej

w ca³ym Wroc³awiu z normami europejskimi

zostanie uzyskana po roku 2004

„Widziane u przyjació³” cd. ze strony 3
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firmy daje gwarancjê sta³oœci miejsc pracy
oko³o 960 zatrudnionym. Choæ iloœæ pracow-
ników zmniejszy³a siê na przestrzeni
ostatnich lat w sposób naturalny - z powodu
zmian technologicznych i unowoczeœniania
produkcji - znacznie wzros³a efektywnoœæ
zatrudnienia, przejawiaj¹ca siê w podnie-
sieniu jakoœci pracy.

Sektor wielu problemów
Dynamika rozwoju MPWiK sprawia, ¿e

najdalej w roku 2004 lub 2005 Wroc³aw
rozwi¹¿e swoje problemy z zakresu
gospodarki wodoci¹gowej i œciekowej. Ile
miast Dolnego Œl¹ska bêdzie mog³o
pochwaliæ siê podobnym osi¹gniêciem? Te,
którym siê nie uda, powinny dostrzec

korzyœci p³yn¹ce
ze wspó³pracy z
oœrodkami, dys-
ponuj¹cym wiêk-
szym potencja-

³em i mo¿liwoœciami. Atuty wroc³awskiego,
gdañskiego, warszawskiego, poznañskiego
i krakowskiego MPWiK mog¹ i powinny
pos³u¿yæ do wspomagania rozwoju ca³ej
bran¿y w regionach.

Konsolidacja jest coraz pilniej potrzebna.
Przed sektorem staj¹ bowiem coraz wiêksze
zagro¿enia. Wodoci¹gi w Polsce s¹ bardzo
rozdrobnione. Na Dolnym Œl¹sku istnieje
ponad setka przedsiêbiorstw wodoci¹go-
wych. Uniemo¿liwia to jakiekolwiek
strategiczne planowanie, obejmuj¹ce
wiêksze obszary. Warto pamiêtaæ, ¿e, na
przyk³ad, wodoci¹gami w Wielkiej Brytanii
zarz¹dza zaledwie 9 przedsiêbiorstw.

Potrzeba konsolidacji przedsiêbiorstw
wodoci¹gowych nabiera ogromnego
znaczenia w œwietle wejœcia Polski do Unii

Europejskiej. Aby byæ równorzêdnym
partnerem firm unijnych, sektor ten w Polsce
musi siê radykalnie przeobraziæ, zgodnie ze
star¹ maksym¹, i¿ w jednoœci si³a.

Kolejny problem to niezwykle wyœrubo-
wane normy czystoœci wody. Nie uwzglêd-
niaj¹ one zupe³nie uwarunkowañ ekono-
micznych. O ile takie firmy, jak wroc³awski
MPWiK, bêd¹ mog³y pozwoliæ sobie na
zakup kosztownych urz¹dzeñ i wdro¿enie
nowych technologii, o tyle przedsiêbiorstwa
mniejsze z pewnoœci¹ nie, gdy¿ ich bud¿et
mo¿e tego nie udŸwign¹æ.

Na nowych technologiach zreszt¹ siê nie
koñczy. Zaostrzenie norm wymaga te¿ precy-
zyjniejszych instrumentów do oznaczania
substancji. Sprzêt laboratoryjny, u¿ywany
obecnie do sprawdzania jakoœci wody, staje
siê niewystarczaj¹cy. W zwi¹zku z tym
przedsiêbiorstwo, które wykosztowa³o siê
ju¿ na now¹ technologiê, bêdzie musia³o
równie¿ zakupiæ za ciê¿kie pieni¹dze nowe
urz¹dzenia pomiarowe, aby wiedzieæ, co
w³aœciwie produkuje. W efekcie, koszty
wprowadzenia nowych norm jeszcze
bardziej wzrosn¹.

Mówi¹c o kosztach wdra¿ania nowych
technologii warto mieæ na uwadze, ¿e
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowe s¹ w³asnoœci¹
gmin i to gminy ponosz¹ koszty ich
utrzymania. Czyli my wszyscy. Nie jest wiêc
tak, ¿e problemy tych firm nas nie dotycz¹, a
interesuje nas jedynie rezultat koñcowy, czyli
cena wody. Trzeba pamiêtaæ, ¿e z jednej
strony wprowadzamy europejskie normy
jakoœci wody, ale z drugiej strony - cena met-
ra szeœciennego wody jest kilka razy ni¿sza,
ni¿, na przyk³ad, w Niemczech czy Anglii.

Zagro¿enie nastêpne, to szereg nowych
aktów prawnych, które nak³adaj¹ na
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowe nowe
obci¹¿enia b¹dŸ zwiêkszaj¹ ju¿ istniej¹ce.

W roku 2000 na sektor spad³y nag³e
zmiany w podatku od nieruchomoœci. Okaza³o
siê, ¿e musz¹ p³aciæ tak¿e za to, co znajduje
siê pod ziemi¹ – za infrastrukturê wodo-
ci¹gow¹ i kanalizacyjn¹. Wroc³awskie
MPWiK odprowadzi³o z tego tytu³u za rok
2000 a¿ 7 mln z³ podatku, który wzrós³ w 2001
roku do 14 mln.z³. Firmy wodoci¹gowe p³ac¹
te¿ za tzw. korzystanie ze œrodowiska. Za
pobieranie wody z terenów wodonoœnych czy
rzek trzeba zap³aciæ tym wiêcej, im czystsza
jest pobierana woda, a tym mniej, im bardziej
jest zanieczyszczona. Inna op³ata wi¹¿e siêPompownia na Grobli

Dzisiaj MPWiK to ju¿ nie tylko kilometry rur

i stacje uzdatniania wody, ale tak¿e nowoczesne

narzêdzia s³u¿¹ce do zarz¹dzania tym maj¹tkiem
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z odprowadzaniem œcieków do œrodowiska.
Od stopnia ich oczyszczenia zale¿y wysokoœæ
op³aty. Widaæ wiêc wyraŸnie, ¿e druga op³ata
zale¿y od posiadanej infrastruktury.
Przedsiêbiorstwa ubo¿sze, które nie zd¹¿y³y
sobie sprawiæ dobrej oczyszczalni, s¹
w sytuacji bardzo niekorzystnej.

Zgodnie z planowanym rozporz¹dzeniem
rady ministrów o nowych op³atach za
korzystanie ze œrodowiska, podwy¿ki op³at
wynios³yby od kilkudziesiêciu do kilkuset

procent! Na szczêœcie
spójna akcja uzmys³awia-
j¹ca ustawodawcy oczy-
wisty b³¹d przynios³a skutek

i wroc³awskie MPWiK zap³aci wiêcej
„tylko” o 35% za wodê i o 166% za œcieki.
W innych miastach jest znacznie gorzej.

Pierwsze kroki ku integracji
Próby konsolidacji œrodowiska dolno-

œl¹skich wodoci¹gowców s¹ ju¿ prowa-
dzone. 11 stycznia 2001 r. ukonstytuowa³a
siê Rada Fundacji „Dolnoœl¹skie Forum
Wodoci¹gowe”, organizacji skupiaj¹cej 11
przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnych z terenu Dolnego Œl¹ska. Z inicja-
tyw¹ wyst¹pi³o Legnickie Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.

Kolejny krok stanowi³a konferencja
„Zarz¹dzanie wodoci¹gami na Dolnym
Œl¹sku – szanse i zagro¿enia”, która odby³a
siê 24 maja 2001 r. we Wroc³awiu. Jej
g³ównym celem by³o zainicjowanie rozmów
na temat integracji wodoci¹gów na Dolnym
Œl¹sku.

Konferencja skierowana by³a g³ównie do
dzia³aczy samorz¹dowych, bo to oni
zadecyduj¹ o przysz³ym kszta³cie polskiego

sektora wodoci¹go-
wego. Zaproszenia
przyjêli prezydenci
miast, wójtowie
i burmistrzowie.

Udzia³ w konferencji wziê³y równie¿ firmy
wodoci¹gowe i zwi¹zane z sektorem
instytucje. W sumie uczestniczy³o w niej
oko³o 100 osób. By³a to pierwsza
konferencja na Dolnym Œl¹sku poœwiêcona
zarz¹dzaniu wodoci¹gami.

Wyzwania stoj¹ce przed wodoci¹gami
oraz deklaracjê woli wspó³pracy dla
rozwi¹zywania problemów gospodarki
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na terenie
Dolnego Œl¹ska zawarto w Dolnoœl¹skiej

Karcie Wodoci¹gowej. Wylicza ona
problemy, z którymi musz¹ siê borykaæ firmy
wodoci¹gowe, a tak¿e wytycza cele, których
osi¹gniêcie w ramach regionalnej
wspó³pracy jest mo¿liwe, m.in.: zapewnienie
mieszkañcom Dolnego Œl¹ska iloœci i jakoœci
us³ug zgodnie z oczekiwaniami spo³ecznymi,
zorganizowanie zewnêtrznych Ÿróde³
finansowania dla niezbêdnych programów
inwestycyjnych, o¿ywienie koniunktury w
sektorze wodoci¹gowo –kanalizacyjnym,
przeciwdzia³anie utracie to¿samoœci
przedsiêbiorstw.

Wspólnie ³atwiej
Takie firmy, jak wroc³awskie MPWiK,

o du¿ym potencjale, mog¹ pozwoliæ sobie na
zakup kosztownych urz¹dzeñ i wdra¿anie
nowych technologii. Du¿emu organizmowi
gospodarczemu, z ambitn¹ strategi¹
dzia³ania, ³atwiej te¿ pozyskaæ zewnêtrzne
œrodki pomocowe. Tym bardziej, ¿e na
wsparcie Unii Europejskiej mog¹ liczyæ
g³ównie projekty du¿e, przekraczaj¹ce
swoim zasiêgiem i skutkami ekologicznymi
lokalne potrzeby.

Znacznie gorzej jest w przypadku przed-
siêbiorstw mniejszych. Trudnoœci w uzy-
skaniu dotacji mog¹ siê pojawiæ nawet ju¿
na pocz¹tkowym etapie starañ, bowiem
struktury unijne stawiaj¹ przed wnioskiem
niezwykle wysokie wymagania formalne.
W ma³ych oœrodkach mo¿e nie byæ po prostu
odpowiednich kadr do jego sformu³owania.
To sprawia, ¿e po pieni¹dze Unii najlepiej
siêgaæ wspólnie, tworz¹c programy dla kilku
gmin, powiatów, a nawet dla ca³ych zlewni.
Innymi s³owy, trzeba wyjœæ poza gminne
op³otki, bo inaczej nie ma szans na naprawdê
du¿e pieni¹dze.

Prêdzej czy póŸniej w bran¿y wodo-
ci¹gowej musi nast¹piæ proces wymuszonej
wzglêdami ekonomicznymi wspó³pracy.
Zadecyduje o tym kilka czynników.
Pierwszym z nich jest integracja Polski
z Uni¹ Europejsk¹, która poci¹gnie za sob¹
wprowadzenie podwy¿szonych standardów
sanitarnych wody, a tak¿e standardów
ochrony œrodowiska, miêdzy innymi
w czêœci dotycz¹cej zrzutu œcieków. Drugim
czynnikiem decyduj¹cym o zmianach
w sektorze wodoci¹gowym bêdzie ekono-
mia. Obecna gospodarka, prowadzona
w sektorze zarówno przez gminy, jak i przez
agencje rz¹dowe, jest doœæ marnotrawna.

Potrzeba konsolidacji przedsiêbiorstw

wodoci¹gowych nabiera ogromnego znaczenia

w œwietle wejœcia Polski do Unii Europejskiej

Najwa¿niejsz¹ cech¹ polityki

personalnej MPWiK jest jej stabilnoœæ
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Znane s¹ przyk³ady supernowoczesnych
oczyszczalni œcieków, które wykorzystuj¹
swoje mo¿liwoœci zaledwie w 20 proc. Co
gorsza, nie s¹ w stanie pracowaæ zgodnie z
parametrami technologicznymi. Dlaczego
tak siê dzieje? Poniewa¿ rozproszenie w
sektorze wodoci¹gowym spowodowa³o, ¿e
ka¿da gmina przyjmowa³a za punkt honoru
wybudowanie w³asnej oczyszczalni, mimo
¿e niedaleko, w s¹siedniej gminie, taki obiekt
ju¿ istnia³ i wystarczy³o tylko dokonaæ
pewnych uzgodnieñ i po³o¿yæ kawa³ek rury.

Kolejny czynnik dotyczy przedsiêbiorstw
przemys³owych, posiadaj¹cych w³asne sieci

wodoci¹gowo-ka-
nalizacyjne. Wzrost
konkurencji ozna-
cza, ¿e firmy musz¹
skupiæ siê na podsta-
wowej dzia³alnoœci.
Coraz czêœciej,
z powodów ekono-

micznych, wydzielaj¹ wiêc dzia³alnoœæ
wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ i szukaj¹ na
rynku powa¿nego partnera. Przyk³adem
mo¿e byæ KGHM Polska MiedŸ S.A. czy
Polar S.A.

Jak wspó³pracowaæ
Wspó³praca mo¿e przybieraæ rozmaite

formy i dotyczyæ ró¿nych sfer dzia³alnoœci.
Jednym z obszarów mo¿e byæ wspólne
tworzenie firm zarz¹dzaj¹cych maj¹tkiem
komunalnym. Mog³aby to byæ, na przyk³ad,
firma na poziomie regionalnym. Taka firma
przejê³aby zarz¹dzanie infrastruktur¹
wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹ w ró¿nych
gminach, ale w³aœcicielami tej infrastruktury
pozosta³yby gminy. Nie straci³yby wiêc
wp³ywu na sposób gospodarowania swoim
maj¹tkiem.

Nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i odprowadzaniu œcieków zapewnia
gminom mo¿liwoœæ kontrolowania na swoim
terenie planów inwestycyjnych. Umo¿liwia
równie¿ dotowanie z bud¿etu gminy cen wody
dla niektórych grup mieszkañców. Choæ zatem
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowe bêd¹ mia³y
wiêkszy, ni¿ obecnie, wp³yw na ustanawianie
taryf, gmina, jeœli uzna, ¿e cena wody jest zbyt
wysoka dla, na przyk³ad, gospodarstw
domowych, mo¿e tê cenê dotowaæ tak, by
odbiorcy zap³acili mniej. Gminy bêd¹ mia³y
wiêc kilka wa¿nych instrumentów,
zapewniaj¹cych im wp³yw na przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowe, bez wzglêdu na to, czy bêd¹ to
firmy nale¿¹ce do tych¿e gmin, czy te¿ nie.

Wspó³praca mo¿e te¿ dotyczyæ
poszczególnych aspektów procesu
technologicznego. Na przyk³ad, podwy¿szone
normy jakoœci wody wymusz¹ wkrótce
wprowadzenie nowych metod pomiaru
i czêstotliwoœci pobierania próbek i analizy
wód powierzchniowych przeznaczonych do
poboru wody pitnej. Polskie firmy
wodoci¹gowe bêd¹ musia³y znaleŸæ œrodki lub
sposoby, by te wymagania spe³niæ. Co to
oznacza? Laboratoria, które s¹ w stanie
spe³niaæ normy unijne, s¹ nies³ychanie
kosztowne. Przeciêtnej gminy nie bêdzie staæ
na zbudowanie laboratorium, którego wartoœæ
mo¿e przekraczaæ roczny bud¿et gminy.
Idealnym rozwi¹zaniem mo¿e byæ zbudowanie
przez kilka, a nawet kilkadziesi¹t zaintere-
sowanych gmin wspólnego, komercyjnego
laboratorium. Mog³oby ono byæ samodzielnym
podmiotem gospodarczym lub struktur¹
istniej¹c¹ w ramach jakiejœ du¿ej, dobrze
wyposa¿onej firmy wodoci¹gowej. Takie
laboratoria funkcjonuj¹ w krajach zachodnich,
œwiadcz¹c us³ugi na obszarze zamieszka³ym
przez wiele milionów ludzi. Oczywiœcie ten
proces transformacji trwa³ wiele dziesi¹tków
lat. Ale w Polsce mo¿e nast¹piæ szybciej.     
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Wyzwania stoj¹ce przed wodoci¹gami oraz
deklaracjê woli wspó³pracy dla rozwi¹zywania
problemów gospodarki wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej na terenie Dolnego Œl¹ska
zawarto w Dolnoœl¹skiej Karcie Wodoci¹gowej
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Jak¹ wodê pijemy?
Komunikat MPWiK w Krakowie S.A.

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA - WARTOŒCI ŒREDNIE ZA I KWARTA£ ROKU 2002

YDOWICŒOKAJKINZAKSW .ndej
YDOWAINAINTADZUDA£KAZ ymrongwDSN

ABAR AWADUR AINBU£D YNALEIB jeiksloP 1 EU 2

)Hp(nyzcdO 1,8 5,7 8,7 06,7 5,9-5,6 5,9-5,6

anlógoæœodrawT °n 5,7 4,61 4,71 1,81 82-4,3 -

ñpaW md/gm 3 0,83 9,69 7,401 9,59 - -

zengaM md/gm 3 2,6 0,31 9,31 6,21 05 -

enlógoozale¯ md/gm 3 10,0 20,0 20,0 20,0 2,0 2,0

nilG md/gm 3 60,0 40,0 410,0 200,0< 2,0 2,0

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

morhC md/gm 3 100,0< 100,0< 100,0< 100,0< 50,0 50,0

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

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

MHT4AMUS 3 md/gµ 3 6,9 1,0 3,4 4,1 001 001

mroforolhC md/gµ 3 1,7 1,0 5,2 4,1 03 -

loneF md/gm 3 5,0< 5,0< 5,0< 5,0< 5,0 -

AWW4AMUS 4 md/gµ 3 0500,0 6410,0 7310,0 0620,0 1,0 1,0

nerip)a(ozneB md/gµ 3 5000,0< -5200,0 9000,0 8100,0 10,0 10,0

rolhcatpeH 5 md/gµ 3 2000,0< 2000,0< 2000,0< 2000,0< - 30,0

Objaœnienia do tabeli:
1)  NSD PL - Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie wg Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 4.X.2000 w sprawie warunków

jakim powinna odpowiadaæ woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dziennik Ustaw nr 82 poz. 937).
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.
5) Heptachlor - pestycyd
6) BNZ - Brak nienormalnej zmiany                                                                                                                                     Komentarz - str. 4
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