


KONKURS NA NAJCIEKAWSZ¥,
NAJLEPSZ¥ FOTOGRAFIÊ

Z WAKACJI
Szanowni czytelnicy, dziêkujemy za przekazane fotografie

z wakacji. Wybrane zdjêcia zosta³y WYDRUKOWANE NA TEJ STRONIE.

Prosimy o g³osowanie. Wybrane przez Pañstwa zdjêcie

bêdzie nagrodzone (nagroda jest cenna).

G³osowaæ prosimy telefonicznie, fax'em lub
poczt¹ elektoniczn¹, podaj¹c numer wybranego zdjêcia

i w³asne imiê, nazwisko i nr telefonU.
tel. 42-42-433, fax. 42-42-439, email: Romuald.Siuta@mpwik.krakow.pl
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Pawe³ Dohnalik

Planowanie remontów sieci
wodoci¹gowej
W jakim celu? W jakim zakresie? W jaki sposób?                                        czêœæ 5/5

Myœlê, ¿e dotychczasowymi rozwa¿a-
niami na temat planowania remontów sieci
wodoci¹gowej znu¿y³em ju¿ wystarczaj¹co
nawet najbardziej wytrwa³ych Czytelników
tego Czasopisma i czas ju¿ na zmianê tematu
na coœ bardziej interesuj¹cego. Jednak
Redaktor Naczelny z ca³¹ surowoœci¹
nakaza³ mi ten cykl konsekwentnie
dokoñczyæ, co bez szczególnego entuzjazmu
niniejszym czyniê.

Rodzaje remontów (napraw) sieci
wodoci¹gowej

Do tej pory koncentrowa³em siê prak-
tycznie jedynie na procesie planowania
remontów kapitalnych. Natomiast trzeba
wiedzieæ, ¿e na system remontowy sieci
wodoci¹gowej sk³adaj¹ siê trzy rodzaje prac
remontowych (naprawczych):
• naprawy bie¿¹ce poawaryjne
• naprawy bie¿¹ce planowe
• naprawy g³ówne (zwane remontem

kapitalnym)

Naprawy bie¿¹ce poawaryjne
Ze wzglêdu na specyfikê pracy sieci

wodoci¹gowej system napraw poawaryjnych
(mówi¹c wprost usuwanie awarii) jest
nieod³¹cznie zwi¹zany z utrzymaniem
sprawnoœci dzia³ania sieci.

Poniewa¿ awarie sieci wodoci¹gowej s¹
zdarzeniami wystêpuj¹cymi losowo, z regu³y
niemo¿liwymi do przewidzenia oraz bior¹c
pod uwagê charakterystyczn¹ dla warunków
polskich, du¿¹ liczbê awarii,  system napraw
poawaryjnych jest g³ównym procesem
zapewniaj¹cym niezawodn¹ dostawê wody
dla mieszkañców.

Wystêpuj¹ce awarie mog¹ dotyczyæ:
• korpusu rury
• z³¹czy lub kompensatorów
• przy³¹czy
• uzbrojenia w rodzaju: zasuwa, zawór,

reduktor, hydrant, odpowietrznik, opaska,
nawiertka itp.

Do planowania napraw poawaryjnych
szczególnie pomocna jest statystyka uszko-
dzeñ z lat ubieg³ych.

Dla tych celów statystycznych wprowa-
dziliœmy nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê rodzajów
awarii:
PiZ - pêkniêcia i z³amania
Z£ - uszkodzenia na z³¹czach
KOR- uszkodzenia korozyjne
UZB - uszkodzenia na uzbrojeniu
INN - uszkodz. inne, nie sklasyfikowane wy¿ej

W zale¿noœci od rodzajów przewodów
sieci bardzo ró¿na jest liczba wystêpuj¹cych
najczêœciej awarii.

Jak to wygl¹da³o w Krakowie za rok 2001
ilustruje tabela 1.

Tabela 1. Rodzaje i liczba uszkodzeñ w zale¿noœci od rodzaju sieci

iceisjazdoR

ainezdokzsujazdoR

ZiP £Z ROK BZU

anlartsigamiawotyznarT 7 05 61 71

azcleizdzoR 372 403 04 224

azc¹³yzrP 24 54 883 922
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 Naprawy bie¿¹ce planowe

Naprawy bie¿¹ce planowe s¹ wynikiem
dokonanych przegl¹dów dziennych oraz
przegl¹dów okresowych. Celem tych napraw
jest przywrócenie sprawnoœci dzia³ania
uzbrojenia sieci lub zapobieganie
wystêpowaniu uszkodzeñ.

Szczególn¹ rolê w eksploatacji sieci
spe³nia jej wyposa¿enie w rodzaju zasuw
odcinaj¹cych, regulacyjnych, hydrantów,
odpowietrzników, spustów itp.

Sprawne zasuwy odcinaj¹ce warunkuj¹
na przyk³ad mo¿liwoœæ szybkiego
wymkniêcia uszkodzonego odcinka
przewodu w przypadku awarii.

Niestety wiêkszoœæ zasuw odcinaj¹cych,
to pochodz¹ce sprzed roku 1990 zasuwy
klinowe z gniazdem uszczelniaj¹cym
i d³awikowym uszczelnieniem trzpienia.

Zasuwy te po latach eksploatacji
wyró¿niaj¹ siê albo wyp³ukaniem gniazda
je¿eli by³y d³awione, albo jego zaroœniêciem
je¿eli by³y otwarte, a w efekcie czêsto nie
umo¿liwiaj¹ szczelnego zamkniêcia.
D³awikowe uszczelnienia trzpienia
(wrzeciona) wymagaj¹ wymiany szczeliwa
lub dokrêcenia d³awika po kilkukrotnym
u¿yciu, a w przypadku zasuw zakopanych
w ziemi uprzedniego ich odkopania.

Tak wiêc sukcesywna wymiana armatury
jest jednym z g³ównych zadañ bie¿¹cych
napraw planowych.

Jeden z przyk³adów tego
rodzaju naprawy polegaj¹cej na
wymianie armatury w wa¿nych
wêz³ach sieci zilustrowany jest na
fotografiach na str. 10.

Oczywiœcie nie jest tu najwa¿niejszy
wygl¹d zewnêtrzny tej armatury ale fakt, ¿e
nowa zasuwa jest bezd³awikowa,
równoprzelotowa z gumowanym klinem,
emaliowana lub epoksydowana wewn¹trz i
zewn¹trz.

Naprawy g³ówne (remonty kapitalne)

Jednak naprawy bie¿¹ce (ani poawaryjne
ani planowe) nie wp³ywaj¹ istotnie na okres
trwa³oœci technicznej przewodów, który nie
powinien byæ uwa¿any za nieograniczony.

Zatem g³ównym sposobem odnowy stanu
technicznego sieci wodoci¹gowej  jest
systematyczne prowadzenie remontów
kapitalnych.

Trzeba przyznaæ, ¿e dokonany
w ostatnich 10 latach postêp techniczny
oferuje ca³y szereg technologii remontowych
przewodów wodoci¹gowych wœród których
nale¿a³oby wymieniæ:
• renowacjê przewodów

- pokrywanie wewnêtrznych
powierzchni zapraw¹ cementow¹
lub epoksydow¹

- wyk³adziny elastyczne (insituform,
phoenix)

• rekonstrukcjê przewodów
- relining d³ugimi rurami
- compact pipe (U-liner) (wprowa-

dzanie rur z tworzyw sztucznych do
wnêtrza remontowanego przewodu)

• wymianê przewodu
- metod¹ wykopow¹
- metod¹ bezwykopow¹
- z usuniêciem starego ruroci¹gu,
- z pozostawieniem starego ruroci¹gu.

Decyzja o powszechniejszym stosowaniu
niektórych bezwykopowych metod
renowacji lub rekonstrukcji nie jest ³atwa,
gdy¿ istotnym kryterium wyboru technologii
wzmocnienia lub wymiany ruroci¹gu
powinna byæ dostêpnoœæ rury i ³atwoœæ
lokalizowania oraz usuwania awarii.

W zwi¹zku z tym (i nie tylko z tym)
najczêœciej stosowan¹ metod¹ remontu
kapitalnego jest tradycyjna wymiana
wykopowa (polegaj¹ca na u³o¿eniu nowego
przewodu obok (bli¿ej lub dalej) starego,
który zostaje wy³¹czony z eksploatacji.

Bior¹c pod uwagê zakres rzeczowy
przewodów sieci wodoci¹gowej pod-
legaj¹cych remontom kapitalnym mog¹ to
byæ:
• odcinki przewodów magistralnych

(i magistral przesy³owych)
• odcinki (najczêœciej uliczne) przewodów

rozdzielczych wraz z przy³¹czami
wodoci¹gowymi

• pojedyncze przy³¹cza wodoci¹gowe.

dokoñczenie na stronie 10

Najczêœciej stosowan¹ metod¹

remontu kapitalnego jest

tradycyjna wymiana wykopowa
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Ewa £upak

Informatyka w MPWiK
Wdro¿enia i plany                                                                                    czêœæ 1/2

Dzia³ Informatyki nale¿y do dzia³ów
wspomagaj¹cych pracê przedsiêbiorstwa.
Zadaniem zatrudnionych w nim osób jest
propagowanie technologii informatycznych
u³atwiaj¹cych codzienn¹ pracê.

Naturalnym d¹¿eniem ludzi jest tenden-
cja do automatyzacji prac powtarzaj¹cych
siê, uci¹¿liwych i ¿mudnych oraz chêæ
szybkiej wymiany informacji.

W  tych przypadkach z pomoc¹ przycho-
dzi informatyka. Realizuj¹c te cele musimy
zapewniæ ³¹cznoœæ pomiêdzy stanowis-
kami pracy, wyposa¿yæ je w komputery,
a komputery wyposa¿yæ w niezbêdne
oprogramowanie.

Jak wiêc widaæ mo¿na wyró¿niæ trzy
g³ówne obszary naszej dzia³alnoœci: sieci
komputerowe, hardware (sprzêt)
i software (oprogramowanie).

Sieæ komputerowa
Firma nasza ma osiem wiêkszych

lokalizacji. Celem, do którego d¹¿ymy jest
po³¹czenie wszystkich lokalizacji w jedn¹

sieæ komputerow¹. Umo¿liwi to pracowni-
kom dostêp do wspólnych danych.
Równoczeœnie z tymi dzia³aniami prowa-
dzone s¹ prace modernizuj¹ce okablowanie
w poszczególnych lokalizacjach lub
zak³adanie go tam, gdzie dotychczas go nie
by³o. W chwili obecnej mamy po³¹czone ze
sob¹ ³¹czem œwiat³owodowym ul. Senator-
sk¹ wraz z baz¹ na Lindego, ZUW-em
Rudawa , ZUR-Srebrnych Or³ów. W fazie
koñcowych testów jest ³¹cze VPN (Virtual
Private Network), które przy³¹czy do naszej
sieci ZUW Raba. Kolejne lokalizacje bêd¹
sukcesywnie pod³¹czane.

W  g³ównej siedzibie firmy przy
ul. Senatorskiej zosta³o gruntownie
zmodernizowane okablowanie sieci
komputerowej, telefonicznej oraz zasila-
j¹cej. Identyczne prace wykonano
w Dobczycach. W wyniku tych dzia³añ
prawie do zera spad³a awaryjnoœæ sieci
komputerowej, jednoczeœnie wszystkie
komputery zosta³y zabezpieczone przed
utrat¹ danych w wyniku spadku lub braku
zasilania. Potê¿ne UPS-y gwarantuj¹
stabilne napiêcie. Nowoczesne urz¹dzenia
prze³¹czaj¹ce CISCO nadzoruj¹ ruch
informacji w sieci komputerowej. Techno-
logia, w której po³¹czono komputery
gwarantujê, ¿e awaria jednego ³¹cza
sieciowego uniemo¿liwia pracê jednego
komputera, a nie jak dot¹d wszystkich
przy³¹czonych za nim.

Sukcesywnie modernizowane jest
okablowanie w bazie przy ul. Lindego.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e wiele prac
modernizacyjnych wykonywane jest
w³asnymi si³ami przez pracowników
Zak³adu Utrzymania Ruchu, co znacznie
obni¿a koszty.Schemat obecnej sieci komputerowej MPWiK
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Patrz¹c na zamieszczony poni¿ej
wykres, który przedstawia rozmieszczenie
komputerów w poszczególnych lokaliza-
cjach, mo¿na siê przekonaæ, ¿e wiêkszoœæ
komputerów jest ju¿ po³¹czonych w sieæ.

u¿ytkowników systemu Windows 2000,
który staje siê standardem w firmie.

Sercem ka¿dej sieci komputerowej s¹
serwery-komputery o du¿ej mocy obli-
czeniowej, które gromadz¹ i przetwarzaj¹
ogromn¹ iloœæ danych, udostêpniaj¹c
wyniki u¿ytkownikom sieci.

 W naszej firmie pracuje dziewiêæ

serwerów. Prawie wszystkie zgromadzone
s¹ w lokalizacji g³ównej, w specjalnym
klimatyzowanym pomieszczeniu, dostêp-

Charakterystyczn¹ cech¹ systemu

GIS jest to, ¿e to przedsiêwziêcie

w ogóle siê nie koñczy

Iloœæ komputerów w zale¿noœci od lokalizacji

Procesory u¿ywane w komputerach MPWiK

Systemu operacyjne stosowane w przedsiêbiorstwie

Sprzêt komputerowy

Pracownicy naszej firmy pracuj¹ na
382 komputerach. Oko³o 67% z nich

to sprzêt nowoczesny. Reszta
jest w miarê mo¿liwoœci
modernizowana i sukce-
sywnie, zgodnie z  istnie-

j¹cymi potrzebami i stanem technicznym
podmieniana.

Oprogramowanie

Po³owa z nas pracuje na komputerach
z systemem operacyjnym Windows 95 lub
Windows 98, powiêksza siê stale grono
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nym tylko dla w¹skiego grona osób
odpowiedzialnych za ich prawid³owe
funkcjonowanie.

Czêœæ z tych serwerów pracuje pod
system operacyjnym Windows 2000,
a czêœæ pod systemem Unix.

Obs³uguj¹ one: System Sprzeda¿y, Fi-
nansowo Ksiêgowy, Kasê, Œrodki Trwa³e,

Ksiêgowoœæ Materia³ow¹,
Gospodarkê Magazynow¹,
System Kadrowo-P³acowy, Bazê
dokumentów Dzia³u Doku-

mentacji i Odbioru, Bazê dokumentów
Dzia³u Technicznego, Bazê dokumentów
Dzia³u Przetargów,  System fakturowania
us³ug innych ni¿ woda i œcieki i in.

Na serwerach dostêpne jest tak¿e
oprogramowanie wspomagaj¹ce:
• program informacji prawnej Lex,
• s³ownik polsko-angielski Collinsa,
• program do rozpoznawania tekstu Fine

Reader.

Osobny serwer obs³uguje system GIS
(ang. Geographic Information System),
czyli system informacji przestrzennej

o sieciach wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej. System
GIS, którego zadaniem jest
wspomaganie efektywnego

zarz¹dzania eksploatacj¹ i rozwojem tych
sieci jest baz¹ danych zawieraj¹c¹ trzy
rodzaje danych:
• o lokalizacji poszczególnych elementów

sieci (po³o¿enie w terenie, powi¹zanie
z innymi elementami sieci itp.),

• opisowe obejmuj¹ce szeroki wachlarz
informacji na temat poszczególnych
elementów sieci (takich jak parametry
konstrukcyjne, parametry eksploata-
cyjne, informacje na temat awarii,
wyniki badañ jakoœci wody, itp.),

• graficzne na temat elementów sieci
w postaci plików rastrowych (rysunki
dokumentacji technicznej, zdjêcia
z przegl¹dów telewizyjnych, itp.).

Obecnie dane o lokalizacji elementów
sieci pokrywaj¹ obszar ca³ego miasta,
natomiast sukcesywnie uzupe³niane s¹
pozosta³e dane dotycz¹ce elementów sieci.

Ze wzglêdu na charakter gromadzonych
danych, a przede wszystkim ich umiejsco-
wienie przestrzenne, system GIS powinien
stanowiæ podstawow¹ bazê danych dla
wszystkich jednostek i komórek organiza-
cyjnych zajmuj¹cych siê szeroko rozumian¹
eksploatacj¹, zarz¹dzaniem i rozwojem
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
System GIS jest systemem otwartym,
zatem nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby do
zestawu ju¿ gromadzonych danych
dodawaæ nowe grupy informacji. Celem jest
eliminacja wszystkich technicznych baz
„satelickich” i przeniesienie tych danych
do systemu GIS, bo tylko takie rozwi¹zanie
zapewnia spójnoœæ i aktualnoœæ danych.

Obecnie wdra¿ane s¹  warstwy przezna-
czone do zbierania i  umieszczania na
mapie miasta wyników pomiarów jakoœci

wody i zg³aszanych przez klientów skarg

dotycz¹cych jakoœci wody. Trwaj¹ tak¿e
prace nad zintegrowaniem bazy danych
dzia³u sprzeda¿y z systemem GIS, co
pozwoli³oby po pierwsze na quasi
automatyczne wygenerowanie warstwy
wodomierzy oraz na prowadzenie analiz
przestrzennych dotycz¹cych sprzeda¿y
wody. Gotowa jest ju¿ w pe³ni zintegrowana
z systemem GIS aplikacja do gromadzenia
i zarz¹dzania prze-tworzonymi do pos-

taci cyfrowej doku-mentacjami projekto-
wymi znajduj¹cymi siê obecnie w postaci
papierowej w archiwum. Trwaj¹ prace nad
uruchomieniem stanowiska do przetwa-
rzania tych dokumentacji do postaci
cyfrowej.

Specyficzn¹ cech¹ wdra¿ania systemu
GIS  jest to, ¿e nie jest to przedsiêwziêcie
koñcz¹ce siê „oddaniem pod klucz”.
Przedsiêwziêcie to w ogóle siê nie koñczy.
Etap nape³niania bazy danych p³ynnie
przechodzi w etap utrzymania bazy w stanie
aktualnoœci danych. Nale¿y bardzo mocno

Pracownicy MPWiK pracuj¹ na

382 komputerach,

wykorzystuj¹c 9 serwerów

W wyniku modernizacji okablowania

prawie do zera spad³a awaryjnoœæ

sieci komputerowej
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podkreœliæ, ¿e aktualnoœæ danych w bazie
ma znaczenie podstawowe. Nieaktualne lub
nieprawdziwe dane w bazie mog¹ byæ
powodem wiêkszych szkód, ni¿ potencjalne
korzyœci. St¹d konieczne jest nanoszenie
wszelkich zmian w bazie danych. Wszyscy

u¿ytkownicy systemu
GIS powinni byæ
zainteresowani zg³asza-
niem osobom wprowa-

dzaj¹cym lub modyfikuj¹cym dane,
wszelkich stwierdzonych b³êdów czy
niedok³adnoœci

Kolejny serwer to serwer pocztowy. Do
ubieg³ego roku korzystaliœmy z us³ug firmy
BCI, u której dzier¿awiliœmy czterdzieœci
skrzynek pocztowych-czterdzieœci osób
mia³o dostêp do poczty internetowej.
Poniewa¿ potrzeby nasze w tym zakresie
okaza³y siê byæ znacznie wiêksze,
zdecydowaliœmy siê na instalacjê w³asnego

serwera pocztowego. W przysz³oœci ma on
te¿ obs³ugiwaæ System Obiegu
Dokumentów. Na razie umo¿liwia
przesy³ane poczty wewn¹trz przed-
siêbiorstwa oraz komunikacjê ze œwiatem.
W chwili obecnej za³o¿ono ju¿ sto

skrzynek pocztowych, a potrzeby okazuj¹
siê byæ wiêksze.

Program obs³uguj¹cy pocztê ma tak¿e
wiele dodatkowych funkcji.
Pozwala  na zarz¹dzanie
w³asnym i grupowym kalenda-
rzem, rezerwowanie zasobów

(projektor, sale konferencyjne), organizo-
wanie spotkañ i pracy grupowej itd. Mamy
nadziejê, ¿e z czasem jego wykorzystanie
przez u¿ytkowników bêdzie coraz
pe³niejsze.

W firmie jest równie¿ w³asny serwer

WWW. Pozwala on na szeroki dostêp do

map cyfrowych. Oprócz tego jest na nim
zainstalowane oprogramowanie ARIS,
które pos³u¿y³o pracownikom firmy do
zbudowania map g³ównych procesów

biznesowych przedsiêbiorstwa. Mapy te s¹

czêœci¹ prac przygotowuj¹cych nas do
planowanej modernizacji oprogramowania
u¿ytkowego.

Na tym serwerze rozpoczyna siê tak¿e
wdra¿anie aplikacji, która ma dopro-
wadziæ do przeniesienia archiwum Dzia³u

Dokumentacji i Odbioru do postaci

elektronicznej. Jest to ogromne zadanie,
przewidziane na lata, ale w przysz³oœci da
nam szansê na ka¿dym stanowisku na
szybki dostêp do akt bez koniecznoœci
schodzenia do archiwum.

Specjaln¹ funkcje pe³ni serwer plików.
Jest na nim zarezerwowane miejsce dla
ka¿dego u¿ytkownika sieci - jest to tak
zwany  folder osobisty. Oprócz admini-
stratora systemu komputerowego dostêp do
tych folderów maj¹ tylko ich w³aœciciele.
W folderze osobistym ka¿dy u¿ytkownik
powi-nien gromadziæ wa¿ne informacje lub
ich kopie. Zabezpiecza je w ten sposób
przed utrat¹ w przypadku awarii komputera,
na którym pracuje.

Oprócz folderów osobistych s¹
utworzone tak¿e foldery dzia³owe. Maj¹ do
nich dostêp tylko pracownicy danego
dzia³u. Przeznaczeniem tych folderów jest
umo¿liwienie ³atwej wymiany informacji
pomiêdzy pracownikami danego dzia³u.

Jeœli do tej pory nie korzystaliœcie
Pañstwo z tych folderów, to serdecznie do
tego zachêcamy i s³u¿ymy pomoc¹.

Zdajê sobie sprawê, ¿e pracownicy
Dzia³u Informatyki postrzegani s¹ w Firmie
g³ównie jako tzw. help desk - ludzie, do
których nale¿y siê zwróciæ w sprawach
awarii sprzêtu komputerowego lub
oprogramowania.

Zale¿a³oby nam równie¿, aby zaczêto
nas postrzegaæ jako potencjalnych
doradców w poszukiwaniu rozwi¹zañ
usprawniaj¹cych pracê.

W nastêpnym numerze czasopisma
„Woda i My” przedstawiê Pañstwu  kolejne
zagadnienia z dziedziny informatyki
w naszym przedsiêbiorstwie.                            

Serwer pocztowy obs³uguje sto skrzynek,

w przysz³oœci równie¿ System Obiegu

Dokumentów

Firmowy serwer www umo¿liwia

dostêp do map cyfrowych
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Krzysztof  £uszczek

Oryginalny  prezent

dzona bez przerw w dostawie wody do sieci
miejskiej, co wymaga³o dzia³añ g³êboko
przemyœlanych i zachowania wysokiego
stopnia ostro¿noœci. W po³owie 1998 roku
nowe pompy zaczê³y siê „krêciæ”.

Po piêciu latach, w rocznicê urucho-
mienia pomp „Omega” produkcji KSB
otrzymaliœmy prezent. Jest to równie¿ pompa
„Omega”, o rozwi¹zaniach technicznych
identycznych jak te pracuj¹ce w naszej
pompowni, lecz z przeciêtym korpusem.
Mo¿na wiêc ogl¹daæ poszczególne jej czêœci,
które s¹ wewn¹trz. Dokomponowaliœmy do
tego eksponatu  opis techniczny i przyszed³
czas na oficjalne przyjêcie prezentu, co te¿
nast¹pi³o w sierpniu tego roku.

Eksponat przekazali Prezesowi
Langerowi przedstawiciele KSB, Panowie:
dyrektor  Micha³  Zieliñski i krakowski
przedstawiciel handlowy Wojciech Pasterz.

W  swoim oficjalnym piœmie napisali:
„Chcielibyœmy aby ten eksponat by³
wykorzystany dla celów instrukta¿owych
przez pracowników s³u¿b technicznych
ZUW-Rudawa, jak równie¿ stanowi³ pomoc
dydaktyczn¹ dla studentów uczelni
technicznych Krakowa.”

Rzeczywiœcie producent ma siê czym
pochwaliæ, bo jego pompy okaza³y siê
energooszczêdne i maj¹ skromne wymagania
eksploatacyjne. £o¿yska  d³ugowieczne,
nasmarowane s¹ na ca³y okres eksploatacji,
a mechaniczne uszczelnienia wa³u s¹
bezobs³ugowe.

Przypuszczalnie pomys³ na ten
oryginalny prezent narodzi³ siê przy okazji
którejœ z wczeœniejszych wizyt Panów z KSB
w ZUW-Rudawa, gdzie stoi jako eksponat
„przekrojona pompa”, która siê tu „krêci³a”
od 1965 do 1998 roku i zosta³a zachowana
jako ciekawostka techniczna.                     

Zaczê³o siê w roku 1996, kiedy to firmê
KSB Pompy i Armatura, wybrano na
dostawcê  agregatów pompowych do
modernizowanego ZUW-Rudawa.
Modernizacja pompowni wody czystej
trwa³a blisko dwa lata, bo by³a przeprowa-

Pompa „Omega” w przekroju

„Przekrojona” pompa starego typu
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Artur Lasek, Grzegorz Wojas

Oczyszczalnia Œcieków
P³aszów II
Przygotowanie rozbudowy Zak³adu.

Obecna oczyszczalnia œcieków P³aszów
zosta³a, zaprojektowana w latach 60-tych
ubieg³ego stulecia. W zamiarze mia³a to byæ
oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna
jednak¿e niedobór œrodków finansowych i
liberalna egzekucja zasad i przepisów
ochrony œrodowiska spowodowa³a, ¿e
zakoñczono tylko na procesie oczyszczania
mechanicznego, chocia¿ autor projektu
zaprojektowa³ niewielki pilotowy reaktor
biologiczny. Tak, wiêc zastosowano cedzenie
na kratach oraz sedymentacjê w piaskowniku
i osadnikach wstêpnych z fermentacj¹
powsta³ych osadów wstêpnych w
wydzielonych zamkniêtych komorach
fermentacyjnych (rys. 1).

Ze wzglêdu na czasowe odsuniêcie
procesu biologicznego zastosowano
wstêpne napowietrzanie œcieków celem ich
odœwie¿enia przed zrzutem do odbiornika,
albowiem ze wzglêdu na rozleg³¹ sieæ
kanalizacyjn¹ przed dop³ywem do
oczyszczalni rozpoczyna³ siê w nich proces
zagniwania, co pogarsza³o ich w³asnoœci
sedymentacyjne i dawa³o nieœwie¿y
odp³yw.

Oczyszczalnia zosta³a zaprojektowana na
œredni¹ przepustowoœæ 132000 m3/d, ale
z biegiem czasu rzeczywiste natê¿enie
dobowe w porze suchej dosz³o do oko³o
170000 m3/d. Sytuacja taka powodowa³a
przeci¹¿enie hydrauliczne obiektu.

Rys. 1. Aktualnie prowadzony proces oczyszczania œcieków na oczyszczalni P³aszów
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Obowi¹zuj¹ce wtedy przepisy ochrony
œrodowiska nie zmusza³y, jak obecnie, do
zastosowania oczyszczania biologicznego,
natomiast w tych czasach w wielu krajach
zachodniej Europy projektowano i budo-
wano ju¿ wy³¹cznie oczyszczalnie mecha-
niczno - biologiczne. Taki kszta³t uregulowañ
prawnych sprawi³, i¿ przez 20 lat stan tej
oczyszczalni pozostawa³ praktycznie
niezmienniony.

W tym okresie eksploatacji oczyszczalni
wysi³ki MPWiK S.A. w Krakowie kierowane
by³y na poprawê skutecznoœci oczyszczania
drog¹ œrodków inwestycyjnych ma³o
kosztownych jak wprowadzenie koagulacji
przed sedymentacj¹ wstêpn¹ w osadnikach
co zwiêkszy³o wydatnie redukcjê zwi¹zków
wêgla, zawiesiny a w œlad za tym i fosforu
czy te¿ zakup prasy filtracyjnej obni¿aj¹cej
iloœæ produkowanego osadu. Jednoczeœnie ze
wzglêdu na up³yw czasu niezbêdne by³y
remonty stanu istniej¹cego: (osadników,
budynku krat, pompowni g³ównej, stacji
trafo) w tym wymiana podstawowych
urz¹dzeñ dmuchawy, kraty, pompy g³ówne.

Nowe warunki gospodarcze w Polsce
oraz œwiadomoœæ ustawodawców o opóŸ-
nieniach w ochronie œrodowiska dostrze¿one
na tle rozwiniêtych krajów Europy spowo-

dowa³y, ¿e dzia³ania w tym wzglêdzie tak
w sferze tworzenia prawa i jego egzekucji
oraz w sferze inwestycyjnej zaczê³y byæ
bardziej skuteczne.

Ros³a te¿ œwiadomoœæ opóŸnienia
w ochronie wód tym bardziej, ¿e Kraków
zosta³ oceniany jako jedno z g³ównych Ÿróde³
zanieczyszczania wód rz. Wis³y i zosta³
objêty programem Ochrony Morza Ba³tyc-
kiego z wpisaniem na listê tzw. „gor¹cych
punktów”. Jeszcze w latach 80 i 90 zesz³ego
stulecia MPWiK S.A. przyst¹pi³o do
opracowania koncepcji technicznych
rozbudowy istniej¹cej oczyszczalni. Podob-
nie wykonano Studia wykonalnoœci maj¹cej
na celu rozbudowê i modernizacjê oczysz-
czalni œcieków P³aszów.

Zmieniaj¹ca siê sytuacja we wszystkich
sferach gospodarki by³a bacznie œledzona tak
przez Zarz¹d Miasta jak i Zarz¹d i Radê
Nadzorcz¹ MPWiK S.A. Mo¿na by³o
bowiem, ³atwo przewidzieæ, ¿e brak odpo-
wiedniego oczyszczania œcieków miejskich
w powi¹zaniu z nowym bardziej restrykcyj-
nym prawem w dziedzinie ochrony
œrodowiska przyczyni siê wkrótce do zwiêk-
szenia obci¹¿eñ wywo³anych przez op³aty
œrodowiskowe za odprowadzanie œcieków

Rys. 2. Projektowany proces oczyszczania œcieków na oczyszczalni P³aszów II.

dokoñczenie na stronie 13
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Planowe naprawy bie¿¹ce - wymiana armatury w wa¿nym wêŸle

ruroci¹gów lewarowych ZUW Bielany

Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na
integralnoœæ samego ruroci¹gu z jego,
zw³aszcza w œrodku du¿ego miasta, bogatym
uzbrojeniem.

Z punktu widzenia ekonomicznego
bardzo istotna  jest decyzja, czy wykonywane
roboty naprawcze s¹ remontem kapitalnym
czy modernizacj¹.

Nale¿y wiêc przypomnieæ definicjê
remontu z prawa budowlanego, znoweli-
zowan¹ w roku 1998, która brzmi: „remont -
nale¿y przez to rozumieæ wykonywanie
w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj¹cych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowi¹cych
bie¿¹cej konserwacji, przy czym dopuszcza
siê stosowanie wyrobów budowlanych
innych ni¿ u¿yto w stanie pierwotnym (...)”

Wydaje siê, ¿e je¿eli celem robót jest
przywrócenie naprawianemu lub wymie-
nianemu odcinkowi przewodu takich
zasadniczych pierwotnych cech jak:
• funkcja przewodu w sieci,
• trwa³oœæ techniczna,
• przepustowoœæ,
• szczelnoœæ,
• czystoœæ wnêtrza rury,
to bez wzglêdu na rodzaj zastosowanej
technologii naprawy lub wymiany roboty te
powinny zostaæ zakwalifikowane do robót
remontowych.                                             

„Planowanie remontów ...” cd. ze strony 2

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania

za d³ugoletni¹ wspó³pracê w mi³ej atmosferze dla:

sk³ada Redakcja

Ewy Baranik
Mariana Gêd³ka

Kazimierza Góreckiego

Stanis³awy £ukasik
El¿biety Mierzwy
Jana Nowackiego

Haliny Seidl
Anny Spaczyñskiej

Gra¿yny
Wójcikiewicz
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Tadeusz Bochnia

Nowe projekty badawcze
                                                                                                            czêœæ 1/2

Obecne czasy charakteryzuj¹ siê coraz
wiêkszym przyœpieszeniem we wszystkich
dziedzinach dzia³alnoœci cz³owieka.
Równie¿ w naszej bran¿y mo¿na
zaobserwowaæ wielki postêp w zakresie
nowych technologii, coraz lepszych
i skuteczniejszych œrodków, materia³ów
i urz¹dzeñ do uzdatniania wody a tak¿e
w dziedzinie kontroli jakoœci i metod
analitycznych. W tak dynamicznych
czasach mo¿na biernie przygl¹daæ siê
biegowi wydarzeñ czekaj¹c a¿ ktoœ nam
podsunie gotowe rozwi¹zania, lub te¿
mo¿na aktywnie uczestniczyæ w tworzeniu
nowej rzeczywistoœci. Jest zrozumia³e, ¿e
w miarê naszych mo¿liwoœci, lepiej
uczestniczyæ w opracowywaniu nowych
rozwi¹zañ, poniewa¿ bêd¹ one wtedy
bardziej dla nas przydatne i bardziej
dopasowane do naszych realiów.
Szczêœliwie, taka postawa ma du¿e
zrozumienie i poparcie ze strony zarz¹dza-

j¹cych nasz¹ firm¹, czego przyk³adem mog¹
byæ choæby umowy dotycz¹ce wspó³pra-
cy naukowej pomiêdzy MPWiK S.A.,
a Politechnik¹ Krakowsk¹ i Akademi¹
Górniczo-Hutnicz¹.

Inny przyk³ad stanowi uczestnictwo
pracowników naszego przedsiêbiorstwa
w ró¿nego rodzaju grantach  i projektach
badawczych. Ograniczê siê tutaj do tych
tematów, w realizacji, których uczestnicz¹
pracownicy pionu Z-cy Dyrektora ds.
Uzdatniania i Dystrybucji Wody. W zakresie
projektów badawczych - grantów finan-
sowanych z ró¿nych Ÿróde³ nale¿y tutaj
wymieniæ 3 g³ówne tematy realizowane
obecnie:
• TOXIC - Barriers against cyanotoxins in

drinking water (Bariery przeciwko
toksynom sinic w wodzie pitnej) - projekt
badawczy nr. EVK1-2001-00182
finansowany przez Uniê Europejskiej
w ramach 5 Funduszu Ramowego
Komisji Europejskiej (nr kontraktu
EVK1-2002-00107, okres trwania
09.2002 - 09.2005);

• Opracowanie modelu niezawodnoœci
funkcjonowania systemu zaopatrzenia
w wodê w aspekcie wtórnego zanie-
czyszczenia wody w sieci wodoci¹gowej
- projekt finansowany przez Komitet
Badañ Naukowych w latach 2003 - 2006
(finansowanie przyznano podczas kon-
kursu w lipcu br., a podpisanie umowy z
KBN nast¹pi w paŸdzierniku br.).

• SEDNET - Fizykochemiczne studia nad
akumulacj¹ i dystrybucj¹ zwi¹zków
chemicznych w osadach. Oszacowanie
potencjalnego ryzyka ska¿enia wody. -
projekt finansowany obecnie w ramach
Fundacji Koœciuszkowskiej.Biocity w Turku - miejsce 1 workshopu TOXIC
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Projekt 1 - TOXIC
Z powodu braku kompletnego

i wyczerpuj¹cego przegl¹du biotoksyn
wystêpuj¹cych na terenie ca³ej Europy, grupa
naukowców zaproponowa³a projekt, którego
za³o¿eniem jest dostarczenie rozwi¹zañ
i strategii dla zarz¹dzania zasobami
wodnymi oraz redukcji zagro¿enia dla ¿ycia
i zdrowia ludzi spowodowanego wystêpo-
waniem sinic oraz produkowanych przez nie
toksyn w wodzie. Projekt TOXIC zawiera
interdyscyplinarne aspekty w zakresie
monitorowania wody, identyfikacji i analizy
toksyn i zachowania sinic w procesie
uzdatniania. Naukow¹ i technologiczn¹ bazê
projektu stanowi najnowoczeœniejsze
metody identyfikacji i analizy toksyn oraz
doœwiadczenia z podstawowymi (tradycyj-
nymi), zaawansowanymi i alternatywnymi
technologiami eliminacji mikrozanieczysz-

czeñ organicznych w tym
toksyn. Dane uzyskane
w trakcie realizacji projektu
zostan¹ nastêpnie u¿yte
w dynamicznym modelu
komputerowym przezna-

czonym do symulacji procesu uzdatniania
wody. Interdyscyplinarne podejœcie do
projektu zawiera nastêpuj¹ce cele:
• Jakoœæ wody - identyfikowanie

i monitorowanie zagro¿eñ, stworzenie
internetowej bazy danych

• Analizy - zapewnienie wysokiej jakoœci
analiz dostarczenie wzorców, iner-
kalibracja metod;

• Proces uzdatniania - tradycyjne,
zaawansowane i alternatywne techno-
logie oraz modele symulacyjne;

• Zastosowania - oszacowanie kosztów
monitoringu i skutecznych technologii,
stworzenie pomocniczego oprogramo-
wania oraz wdro¿enia u potencjalnych
u¿ytkowników.

Dotychczas w ramach realizacji projektu
odby³y siê 2 sympozja robocze (workshopy).
Pierwsze, zorganizowane przez fiñskiego
partnera - Wydzia³ Biochemii i Farmacji
Uniwersytetu Abo odby³o siê w Turku
w Finlandii (14-17 III 03). W spotkaniu tym
uczestniczy³y 32 osoby z wielu krajów
Europy z profesorami J. Coddem z Anglii

i W. Schmidtem z Niemiec na czele.
Równie¿ polscy „toksyniarze” stawili siê
w komplecie - 3 osoby z U£ £ódŸ, 1 osoba
z AM Warszawa i 1 osoba (pisz¹cy te s³owa)
z MPWiK S.A. Kraków. Podczas jednej
z sesji zaprezentowa³em nasze przed-
siêbiorstwo wzbudzaj¹c zainteresowanie
i chêæ odwiedzenia Krakowa zw³aszcza, ¿e
nastêpne sympozjum zaplanowano w³aœnie
u nas. Pomimo, ¿e g³ównym gospodarzem
i organizatorem drugiego - polskiego
„workshopu” by³ Uniwersytet £ódzki, to
jednak na miejsce spotkania wyznaczono
Kraków, z dwóch wzglêdów: po pierwsze
atrakcyjnoœæ miasta a po drugie nowoczesne
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe, które ju¿
dawno wdro¿y³o monitoring toksyn
sinicowych opracowuj¹c odpowiednie
metody analityczne i zakupuj¹c niezbêdny
sprzêt. Równie¿ w krakowskim spotkaniu
uczestniczy³o wiele osób z ca³ej Europy
(Niemcy, Wlk. Brytania, Szwajcaria, Dania,
Finlandia, Hiszpania, Holandia i Portugalia)
a Polska reprezentowana by³a w podobnym
sk³adzie jak w Turku. Du¿¹ niespodziank¹
by³a obecnoœæ w Krakowie znakomitego
uczonego - prof. Iana Falconera z Australii
(Med. Univ. Adelajda). Goœcie polskiego
spotkania mieli okazjê zwiedziæ Zak³ad
Uzdatniania Rudawa oraz nasze Centralne
Laboratorium. Wizyta w naszej firmie
zrobi³a na uczestnikach workshopu du¿e
pozytywne wra¿enie.

Udzia³ Krakowskich Wodoci¹gów
w realizacji europejskiego projektu Toxic
jest konsekwencj¹ trwaj¹cej ju¿ kilka lat
wspó³pracy naukowej w zakresie ww.
tematyki z Uniwersytetem £ódzkim
i Akademi¹ Medyczn¹ w Warszawie. Do
niedawna te wymienione instytucje i nasza
firma by³y jedynymi placówkami w kraju,
prowadz¹cymi analizy toksyn sinicowych.
Ze wzglêdu na nasze doœwiadczenia zdobyte
wczeœniej, mogliœmy uczestniczyæ
w prowadzeniu szkoleñ innych instytucji
takich jak Senepid czy Wojewódzkie
Inspektoraty Ochrony Œrodowiska, co
spowodowa³o rozszerzenie listy krajowych
laboratoriów wykonuj¹cych tego typu
analizy do kilkunastu placówek.

W nastêpnym numerze czasopisma
„Woda i My” przedstawiê Pañstwu  kolejne
projekty, w których uczestniczymy.           

Za³o¿eniem projektu TOXIC jest m.in.

redukcja zagro¿enia dla zdrowia

ludzi spowodowanego wystêpowa-

niem sinic i ich toksyn w wodzie
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nieoczyszczonych lub niedostatecznie
oczyszczonych, a w œlad za tym musia³by
nast¹piæ znacz¹ce podniesienie op³at za
wodê i œcieki dla ka¿dego gospodarstwa
domowego w naszym mieœcie. W tej sytuacji
jedyn¹ racjonaln¹ decyzj¹ by³o podjêcie
rozbudowy oczyszczalni w P³aszowie do
potrzeb wymaganych nowymi polskimi
przepisami opartymi zreszt¹ na standardach
unijnych. Jednak¿e przeprowadzone prace
przedprojektowe i koncepcyjne wskazywa³y,
¿e koszty rozbudowy s¹ wysokie, co narzuca
stopniow¹ i wieloletni¹ realizacjê zadania.

Przyst¹pienie Polski do negocjacji
zwi¹zanych z akcesem do Unii Europejskiej
zaowocowa³o powstaniem programów
maj¹cych na celu niwelowanie dysproporcji
w wielu dziedzinach ¿ycia, a zw³aszcza w
ochronie œrodowiska i komunikacji. Dziêki
funduszowi ISPA powsta³a dla wielu
polskich miast w tym szczêœliwie równie¿
dla naszego - szansa szybkiego odrobienia

zaleg³oœci w gospodarce
œciekowej. MPWiK S.A.
wyczuwaj¹c szanse wyko-
rzystania funduszy Unijnych
ju¿ w roku 1999 podj¹³

starania o wpisanie modernizacji oczysz-
czalni na listê Projektów staraj¹cych siê
o dofinansowanie.

Proces pozyskiwania œrodków Unijnych
by³ d³ugotrwa³y i ¿mudny, ale zakoñczy³ siê
pe³nym sukcesem, czyli podpisaniem
Memorandum Finansowego w grudniu 2000
roku oraz umowy kredytowej z Europejskim
Bankiem Odbudowy i Rozwoju wspó³-
finansuj¹cym projekt w ramach œrodków
w³asnych MPWiK S.A. Na tym jednak nasze
dzia³ania nie mog³y siê zakoñczyæ, wrêcz
przeciwnie zamkniêty etap wnioskowania,
otworzy³ etap wdro¿enia Projektu P³aszow-
skiego w ¿ycie. W zwi¹zku z tym i¿ byliœmy
jednymi z pierwszych aplikuj¹cych, a nastêp-
nie wdra¿aj¹cych Projekt wraz z Narodo-
wym Funduszem i Gospodarki Wodnej
uczyliœmy siê procedur Unijnych, mecha-
nizmów rz¹dz¹cych przetargami oraz metod
sprawozdawczych. Nasze „zmagania” w tym
zakresie krok po kroku zbli¿a³y nas do

rozpoczêcia budowy i jeszcze w roku 2001
jeden z wybranych przez nas Konsultantów
rozpocz¹³ przy naszym udziale opraco-
wywanie materia³ów przetargowych na
Rozbudowê i modernizacjê Oczyszczalni
Œcieków P³aszów II w Krakowie. Jesieni¹
roku 2002 po wybraniu In¿yniera Budowy
wszystkie kroki poœrednie zmierzaj¹ce do
rozpoczêcia inwestycji zosta³y zakoñczone.
Wczesna wiosna br. zaowocowa³a wy³o-
nieniem Wykonawcy robót.

W tym miejscu nale¿y w sposób ogólny
okreœliæ cele projektu:
• zwiêkszenie przepustowoœci oczyszczal-

ni mechanicznej poprzez modernizacjê
obecnych krat i pompowni, oraz budowê
dodatkowych krat, osadników i nowego
kana³u doprowadzaj¹cego œcieki;

• budowa biologicznej oczyszczalni
œcieków,

• budowa nowej nitki obróbki osadów
œciekowych obejmuj¹cej ich zagêsz-
czanie, fermentacjê metanow¹, koñcowe
odwadnianie, suszenie oraz produkcjê
ciep³a z biogazu.

Rozbudowana i zmodernizowana
oczyszczalnia œcieków bêdzie w pe³ni
spe³niaæ wszystkie wymogi aktualnych
polskich i unijnych norm dotycz¹cych
ochrony œrodowiska. Decydowaæ bêd¹ o tym
zastosowane wysokoefektywne procesy
technologiczne prowadzone z udzia³em
nowoczesnych instalacji, urz¹dzeñ i sys-
temów kontrolno - pomiarowych i sterow-
niczych (rys. 2 na str. 9).

Up³ynê³o dwa i pó³ roku od podpisania
Memorandum Finansowego to jest formalnej
umowy miêdzy Uni¹ a Polsk¹ dotycz¹c¹
wspó³finansowania Projektu P³aszowskiego.
By³ to okres intensywnej pracy przy-
gotowuj¹cej t¹ wielk¹ i skomplikowan¹
inwestycjê do wdro¿enia, pracy jakoœciowo
innej, znacznie odbiegaj¹cej od utartych
regu³ w tym wzglêdzie.

Obecnie przystêpujemy do fizycznej
realizacji budowy i sprawy zwi¹zane z przy-
bli¿eniem projektu pod wzglêdem tech-
nicznym oraz kwestie zwi¹zane z postêpem
robót przedstawimy w nastêpnych
artyku³ach.                                                  

„Oczyszczalnia P³aszów II” cd. ze strony 9

Obecnie przystêpujemy do fizycznej

realizacji budowy oczyszczalni

œcieków P³aszów II
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Jan Smaczny

Przygotowania do wdro¿enia normy
System Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001:2000

Prace przygotowawcze do wdro¿enia
normy ISO 9001 koncentruj¹ siê obecnie na
zakoñczeniu kompletowania dokumentacji
opisuj¹cej procesy, które s¹ realizowane
w tych Jednostkach Organizacyjnych, które
obejmie norma w pierwszym etapie
wdra¿ania. Norma wymaga, aby ka¿da
Organizacja, która chce uzyskaæ certyfikat
jakoœci okreœli³a „Politykê Jakoœci” zwi¹zan¹
z celami, które Organizacja bêdzie
realizowa³a. Na ka¿dym stanowisku pracy
realizuje siê okreœlone dzia³ania, aby
zrealizowaæ pewien „ma³y” cel. Szereg
nastêpuj¹cych po sobie dzia³añ sk³ada siê na
ci¹g tworz¹cy proces, którego celem jest
uzyskanie na koñcu procesu po¿¹danego, czy
te¿ zak³adanego efektu. Z sumy celów
z jednostkowych procesów powstaj¹ cele dla
ca³ej Organizacji (Przedsiêbiorstwa) (rys. 1).

Norma ISO 9001:2000 wymaga, aby
prowadziæ ci¹g³e doskonalenie tych dzia³añ,
czyli procesów, które maj¹ umo¿liwiæ
osi¹gniêcie za³o¿onych celów. Aby to
realizowaæ nale¿y sporz¹dziæ tzw. „Kartê
Wyników Organizacji”, która zawieraæ
bêdzie opisane nasze cele, ich mierniki,
odpowiedzialnych za ich realizacjê i ocenê
osi¹gniêtych wyników. Zapisy w Karcie
Wyników bêd¹ po roku dzia³alnoœci
oceniane, weryfikowane bêd¹ cele na
nastêpny rok, zostanie przedstawiona w
nastêpnym wydaniu „Woda i My”. Poniewa¿
norma ISO zaleca podejœcie procesowe,
dlatego te¿ zosta³y zidentyfikowane
zachodz¹ce w naszej Organizacji procesy
i podzielone na poszczególne grupy
procesów. Mapê G³ówn¹ Procesów
przedstawia rys. 2.

Ka¿da grypa procesów zawiera po kilka
procesów (w tym jest równie¿ wymagane

.1
¹jcatelpmokzcarpeinezcñokaZ

,wósecorp¹c¹zcytodwótnemukod
yzralumrofhciktsyzswajcatelpmok

 30-90-03od

.2 ijckurtsnihciktsyzswajcatelpmoK  30-01-51od

.3
zhcynaz¹iwzwótnemukodajcatelpmoK

myworaimopmetêzrpsdaNmerozdan
 30-01-03od

.4
imynagamywdancarpeinezcñokaZ

imarudecorp
 30-11-51od

.5 icœokaJigêisKeinezrowtU  30-11-03od

.6 umetsyseina¿ardwewoinpotS
 30-11-10do
 30-21-13od

.7 enzrtênweweinawotiduA
 30-21-51do
 40-40-03od

.8 ijcakifytrecodeinezso³gZ
 o³oko
 4002-40-03

Harmonogram wdro¿enia

Rys. 1. Schemat tworzenia celów
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Rys. 2. Mapa g³ówna procesów

1 ¹icœokaJainazd¹zraZumetsySainelanoksoDwósecorpapurG

1 JZSimatnemukoddanrózdaN 1P JI ..-1F

2 icœokajimasipazdanrózdaN 2P JI ..-2F

3 icœokajytiduaenzrtênweW 3P JI ..-3F

4 ezcwageibopaziec¹jugyrokaina³aizD 4P JI ..-4F

5 "myndogzeinmeboryw"zeinawopêtsoP 5P JI ..-5F

2 ainawonalpiainazdazrazwósecorpapurG

1 ainazd¹zrazwód¹lgezrpeinezdaworP 1-2PK ND ..-1-2F

2 hcynzcorwónalpeinawywocarpO 2-2PK ND ..-2-2F

3 atneilkigu³sbowósecorpapurG

1 ijcnednopsrokigu³sbosecorP 1-3PK KMI ..-1-3F

2 atneilkijckafsytaseinadaB 2-3PK MMI ..-2-3F

3 ijcamalkerigu³sbosecorP 3-3PK KMI ..-3-3F

4 ijcakydniwsecorP 4-3PK GE ..-4-3F

5 hcywodasanrurainazcy¿opywsecorP 5-3PK KMI ..-5-3F

4 iceisujowzorwósecorpapurG

1
iceismyc¹jeintsieinatsoijcamrofnieinaleizdU

yzc¹³yzrpijewog¹icdow
1-4PK DI ..-1-4F

2 SIGmemetsysainazd¹zrazsecorP 2-4PK DI ..-2-4F

3 hcywomodyzca³yzrpuroibdosecorP 3-4PK DI ..-3-4F

4
.kywhciksjeimiceisuroibdoiurozdansecorP

.nwez.tsewnizezrp
4-4PK DI ..-4-4F

5 jenzcinhcetijcamrofnieinawadyW 5-4PK TI ..-5-4F

6
hcaknurawoñezcdaiwœoeinawadyW

iceisainezc¹³yzrp
6-4PK TI ..-6-4F

7
hcaknurawoñezcdawiœoeinawadyW

icœomohcureinainezc¹³yzrp
7-4PK TI ..-7-4F

8
ñazaiwzoraldnhcetiinipoeinawadyW

hcywotkejorpdezrp
8-4PK TI ..-8-4F

5 jewozreimodowikradopsogwósecorpapurG

1
ijcazilageliwótnomerainezdaworpsecorP

yzreimodow
1-5PK WMI ..-1-5F

2
iirawaainawusuiynaimyw,ainaiwatswsecorP

yzreimodow
2-5PK WMI ..-2-5F

6 y¿adezrpswósecorpapurG

1
kesoinwynmesipanwómueinareiwazsecorP

atneilk
1-6PK SMI ..-1-6F

2 ñezc¹³dophcywonwómueinareiwazsecorP 2-6PK SMI ..-2-6F

3
wótyzcdoajcazilaeriainawonalpsecorP

yzreimodow
3-6PK SMI ..-3-6F

4
azrutkafika³ysywiainaiwatsywsecorP

wókeicœ.worpdoiydowêwatsod
4-6PK SMI ..-4-6F

5 ydowewatsodoywomuainaz¹iwzorsecorP 5-6PK ..-5-6F

6
zaroicœozcwadzowarpsiainawonalpsecorP

y¿adezrpsyzilana
6-6PK SMI ..-6-6F
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TABELA  PROCESÓW

przez normê 6 procedur). Ka¿dy proces jest
opisany, jego przebieg przedstawiony jest
w postaci algorytmu, posiada okreœlone
mierniki jego oceny i posiada okreœlonego
w³aœciciela. Do ka¿dego procesu przypisane
s¹ okreœlone formularze(druki), które s¹
stosowane w tym procesie. Opracowanie
formularzy lub ich obecnie uaktualnienie jest
bardzo wa¿ne, poniewa¿ po wdro¿eniu
zmiany w formularzach wymagaæ bêd¹
uruchomienia dzia³añ zawartych
w Procedurze systemowej „Nadzoru nad
dokumentami”. Procedura nie zezwala na
dowolne dokonywanie zmian w formu-
larzach, dlatego te¿ tak bardzo wa¿ne jest,
aby obecnie ka¿dy w³aœciciel procesu
g³êboko zastanowi³ siê nad treœci¹
formularzy.

Spis procesów w naszej Organizacji
przedstawia tabela procesów. Tabela za-
wiera równie¿ numer ka¿dego procesu
(np. KP-4-2 - oznacza, ¿e proces jest opisany
przez kartê procesu, a sam proces nale¿y do
grupy 4 i jest drugim procesem w grupie;
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7 )ydoweinaintadzu(ijckudorpwósecorpapurG

1 ,BW-ydowainawomjusecorP 1-7PK BW ..-1-7F

2 DW-ydowainawomjusecorP 2-7PK DW ..-2-7F

3 AW-ydowainawomjusecorP 3-7PK AW ..-3-7F

4 RW-ydowainawomjusecorP 4-7PK RW ..-4-7F

5 ainaintadzusecorP 5-7PK WN ..-5-7F

1.5 BW-ydowijcartlifsecorpdoP 1-5-7PK BW ..-1-5-7F

2.5 BW-ijckefnyzedsecorpdoP 2-5-7PK BW ..-2-5-7F

3.5 DW-ydowijcalugaoksecorpdoP 3-5-7PK DW ..-3-5-7F

4.5 DW-ijcprosdasecorpdoP 4-5-7PK DW ..-4-5-7F

5.5 DW-ydowijcartlifsecorpdoP 5-5-7PK DW ..-5-5-7F

6.5 DW-ydowijckefnyzedsecorpdoP 6-5-7PK DW ..-6-5-7F

7.5 AW-ijcalugaoksecorpdoP 7-5-7PK AW ..-7-5-7F

8.5 AW-ijcartlifsecorpdoP 8-5-7PK AW ..-8-5-7F

9.5 AW-ijcprosdasecorpdoP 9-5-7PK AW ..-9-5-7F

01.5 AW-ijckefnyzedsecorpdoP 01-5-7PK AW ..-01-5-7F

11.5 RW-ainawonozosecorpdoP 11-5-7PK RW ..-11-5-7F

21.5 RW-ijcalugaoksecorpdoP 21-5-7PK RW ..-21-5-7F

31.5 RW-ijcprosdasecorpdoP 31-5-7PK RW ..-31-5-7F

41.5 RW-ydowijcazilibatssecorpdoP 41-5-7PK RW ..-41-5-7F

51.5 RW-ijcartlifsecorpdoP 51-5-7PK RW ..-51-5-7F

61.5 RW-ydowijckefnyzedsecorpdoP 61-5-7PK RW ..-61-5-7F

6 RW-ydowu³ysezrpsecorP 6-7PK RW ..-6-7F

7 BW-ydowu³ysezrpsecorP 7-7PK BW ..-7-7F

8 AW-ydowu³ysezrpsecorP 8-7PK AW ..-8-7F

9 DW-ydowu³ysezrpsecorP 9-7PK DW ..-9-7F

01 RW-wódasoainaindawdosecorP 01-7PK RW ..-01-7F

11 AW-wódasoainaindawdosecorP 11-7PK AW ..-11-7F

21 DW-wódasoainaindawdosecorP 21-7PK DW ..-21-7F

8 wópukazwósecorpapurG

1
zarowó³airetamywatsodiwópukazsecorP

wócwatsodyneco
1-8PK ZMI ..-1-8F

2 hcynjycytsewniwópukazsecorP 2-8PK RI ..-2-8F

9 ¹dowainawonopsydwósecorpapurG

1 RW-uroibzorfertsodydowu³aizdzorsecorP 1-9PK RW ..-1-9F

2 AW-uroibzorfertsodydowu³aizdzorsecorP 2-9PK AW ..-2-9F

3 DW-uroibzorfertsodydowu³aizdzorsecorP 3-9PK DW ..-3-9F

4 BW-uroibzorfertsodydowulaizdzorsecorP 4-9PK BW ..-4-9F

5 iceisjec¹¿eibigu³sbosecorP 5-9PK WW ..-5-9F

6 jewotyznarticeisjec¹¿eibigu³sbosecorP 6-9PK RW ..-6-9F

01 ijckudorpainaworotinomwósecorpapurG

1 ydowicœokajñadabsecorP 1-01PK LJI ..-1-01F

2 myworaimopmetêzrpsdanurozdanarudecorP 6P ..-6F

11 ¹nzcinhcet¹rutkurtsarfniainazd¹zrazwósecorpapurG

1
ihcynjycawresnokcarpainawonalpsecorP

hcyc¹¿eibwótnomer
1-11PK UW ..-1-11F

2
wótnomeriijcawresnokijcazilaersecorP

,hcyc¹¿eib
2-11PK UW ..-2-11F

3 hcynjycytsewniñadazeinawonalpsecorP 3-11PK RI ..-3-11F

4 hcynjycytsewniñadazijcazilaersecorP 4-11PK RI ..-4-11F

5
iceishcynzcytsongaidñadabsecorP

jewog¹icodow
5-11PK WW ..-5-11F

6
iceishcyca¿eibwarpaniwód¹lgezrpsecorP

jewog¹icodow
6-11PK WW ..-6-11F

7
iceisihcynjyrwaopwarpansecorP

jewogaicodow
7-11PK WW ..-7-11F

8 jewotyznarticeisihcynjyrwaopwarpansecorP 8-11PK RW ..-8-11F

9
warpanihcywoserkowód¹lgezrpsecorP

jewotyznarticeishcyca¿eib
9-11PK RW ..-9-11F

01
zhcywog¹icodowwódowezrpainafocywsecorP

ijcataolpske
01-11PK WW ..-01-11F

11 jenzcinhcetijcatnemukodajcaziwihcrA 11-11PK DI ..-11-11F

21 melenosrepainazd¹zrazwósecorpapurG

1 ñelokzsainawonalpsecorP 1-21PK .PN ..-1-21F

2 ñelokzsijcazilaersecorP 2-21PK .PN ..-2-21F

3 wókinwocarpainaindurtazsecorP 3-21PK .PN ..-3-21F

4 imynjycazinagroimawarpsainazd¹zrazsecorP 4-21PK .PN ..-4-21F

Wydawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów

i Kanalizacji S.A. w Krakowie

30-106 Kraków, ul. Senatorska 1

tel. (0 12) 42-42-300

Prezes Zarz¹du: Ryszard Langer

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem Romualda Siuty,

w sk³adzie: Tadeusz Bochnia, Pawe³ Dohnalik,

Jacek Polewka, Jerzy Sobczak,

Piotr Ziêtara, Joanna ¯ak, Anna ¯urek

Fotografie: Pawe³ Dohnalik, Romuald Siuta,

Jerzy Sobczak

Opracowanie graficzne: Romuald Siuta,

Pracownia Grafiki Komputerowej INNET

Skanowanie i ³amanie:

Pracownia Grafiki Komputerowej INNET

(www.innet.com.pl)

P1- oznacza procedurê numer 1). Podobnie
ka¿dy formularz jest przypisany do danego
procesu np. F-3-2-4 - oznacza formularz
w procesie z grupy 3, kolejny 2-gi numer
procesu w grupie i kolejny 4-ty formularz
w tym procesie.

Harmonogram wdro¿enia (tabela na
str. 14) jest mo¿liwy do zrealizowania tylko
wtedy, je¿eli wszyscy zaanga¿ujemy siê
wFpracê nad systemem i odpowiedzialnie
podejdziemy do tematów, które s¹ jeszcze
przed nami do za³atwienia. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e Auditorzy zewnêtrzni, którzy bêd¹ nas
auditowaæ bêd¹ szukali naszych w³asnych
niedoci¹gniêæ i wcale nie musz¹ przyznaæ
nam certyfikat jakoœci, ale mog¹ to uczyniæ.
I to waœnie zale¿y wy³¹cznie od nas
wszystkich, pocz¹wszy od najwy¿szego
Kierownictwa i koñcz¹c na poszczególnych
stanowiskach pracy. Niektóre procesy bêd¹
prezentowane na ³amach naszej gazetki,
a pierwszym z nich bêdzie proces
za³atwiania reklamacji, jako wa¿ny i istotny
dla naszej Organizacji.                                
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Jak¹ wodê pijemy?
Komunikat MPWiK S.A.

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA W III KWARTALE 2003

YDOWICŒOKAJKINZAKSW .ndej
YDOWAINAINTADZUDA£KAZ ymrongwDSN

ABAR AWADUR AINBU£D YNALEIB jeiksloP 1 EU 2

awraB md/tPgm 3 1 3 2 4 51 .tpecka

æœontêM UTN 3,0 2,0 2,0 2,0 1 .tpecka

)Hp(nyzcdO 08,7 27,7 09,7 06,7 5,9-5,6 5,9-5,6

awonainagnamdanæœonlaineltU md/gm 3 1,2 0,1 5,1 3,1 5 5

ikrolhC md/gm 3 1,21 2,42 9,71 5,53 052 052

kainomA md/gm 3 220,0< 220,0< 220,0< 220,0< 5,0 5,0

ynytozA md/gm 3 700,0 310,0 610,0 800,0 5,0 5,0

ynatozA md/gm 3 9,4 7,31 7,71 1,01 05 05

anlógoæœodrawT n° 2,6 0,51 3,61 1,61 82-4,3 -

ñpaW md/gm 3 4,43 0,09 9,89 0,79 - -

zengaM md/gm 3 9,6 6,31 7,31 5,31 521 -

enlógoozale¯ md/gm 3 010,0 610,0 020,0 320,0 2,0 2,0

nilG md/gm 3 961,0 780,0 860,0 900,0 2,0 2,0

wó³O md/gm 3 500,0< 500,0< 500,0< 500,0< 50,0 10,0

morhC md/gm 3 500,0< 500,0< 500,0< 500,0< 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 2,4 0 0 1,5 051 001

mroforolhC md/gµ 3 6,2 1,0< 1,0< 5,2 03 -

AWW4AMUS 4 md/gµ 3 900,0 300,0 400,0 100,0 1,0 1,0

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

ilocypurgeiretkaB mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ogewo³akupytilocypurgeiretkaB mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ewo³akecwokroicaP mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ynyzcraisec¹jukuderaidirtsolC mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

C°73wiiretkababzcilanlógO mc/li 3 1< 1< 1 1< 02 02

C°22wiiretkababzcilanlógO mc/li 3 1< 1 6 1< 001 001

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

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

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

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

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

wody, wykonuj¹c miesiêcznie 4 tysi¹ce analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych i hydrobiologicznych wody.
Oceniaj¹c jakoœæ wody dostarczanej mieszkañcom Krakowa w III kwartale 2003 roku nale¿y stwierdziæ, ¿e dla wszystkich parametrów

spe³nia ona wymogi Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 19.XI.2002r (Dz. Ustaw nr 203 poz.1718) w sprawie wymagañ dotycz¹cej wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

Jakoœæ wody spe³nia równie¿ wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 98/83/EC z dnia 3.XI.1998r o jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi.


