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Pawe³ Dohnalik, Pawe³ Wytrwa³

Monitorowanie godzinowych
rozbiorów wody w Krakowie

Oko³o rok temu stwierdziliœmy, ¿e
aktualny stopieñ zaawansowania monito-
ringu obiektów wodoci¹gu na terenie
Krakowa umo¿liwia wdro¿enie programu
analizuj¹cego na bie¿¹co godzinowe
rozbiory wody w mieœcie.

Nale¿y w tym miejscu wyjaœniæ, ¿e pod
pojêciem rozbiorów wody rozumiemy sumê
zu¿ycia i strat wody w danej godzinie:

rozbiór wody = zu¿ycie + straty,
a zatem dok³adnie to samo co odpowiada
pojêciu zapotrzebowania na wodê przy
projektowaniu wodoci¹gu.

Do wyznaczania wartoœci rozbiorów
wody potrzebna by³a dostêpnoœæ  do
nastêpuj¹cych pomiarów monitorowanych
do Centralnej Dyspozytorni:
• 13 punktów pomiaru objêtoœci wody

dostarczanej do systemu sieciowego
z zak³adów uzdatniania Bielany, Rudawa,
D³ubnia oraz z Mistrzejowic i Kosocic a
przede wszystkim z nastawni Piaski
Wielkie

• 21 punktów pomiaru poziomów wody
w poszczególnych komorach zbiorników:
Kosocice, Krzemionki, Kopiec
Koœciuszko, Krzes³awice Górne,
Krzes³awice Dolne, Mistrzejowice, Wola
Justowska, Las Wolski

Z tych danych pomiarowych rozbiory
wody wyliczane s¹ w interwa³ach
godzinowych z uwzglêdnieniem objêtoœci
wody dostarczanej do sieci (V

DOST.
) i zmian

poziomów wody w zbiornikach (∆V
ZB

)
wg formu³y:
• w czasie nape³niania zbiorników

V
ROZB.

 = V
DOST.

 – ∆V
ZB

• w czasie opró¿niania zbiorników
V
ROZB.

 = V
DOST.

 + ∆V
ZB

Sam program komputerowy analizuj¹cy
dane z systemu monitoringu zosta³
opracowany i wdro¿ony wg naszych za³o¿eñ,
przez firmê Comptur - Pana Jacka
Budziaszka.

Program umo¿liwia automatyczne
generowanie i drukowanie dobowych
zestawieñ tabelarycznych (patrz tabela 1)
oraz wykresów i archiwizowanie tych
danych.

Dla przejrzystej ilustracji zupe³nie
odmiennego charakteru przebiegów dostaw

.zdoG
ydowawatsoD

m[ 3]

odo³ybyzrP
wókinroibz

m[ 3]

ezo³ybU
wókinroibz

m[ 3]

ydowróibzoR
eicœeimw

m[ 3]

00:10 4826 2851 0 2074

00:20 9316 5033 0 4382

00:30 4616 2543 0 2172

00:40 6016 8553 0 8452

00:50 1375 9782 0 2582

00:60 7075 8292 0 9772

00:70 2415 982 0 3584

00:80 5975 0 1551 6437

00:90 9446 0 1132 0678

00:01 2466 0 0332 2798

00:11 8795 0 273 0536

00:21 6575 0 123 7706

00:31 7575 0 116 8636

00:41 0636 0 3823 3469

00:51 1976 0 3061 4938

00:61 1856 0 3111 4967

00:71 1816 0 474 5566

00:81 8306 0 354 1946

00:91 9206 0 664 5946

00:02 1606 0 795 8566

00:12 4816 0 9311 3237

00:22 0606 0 591 5526

00:32 1236 063 0 1695

00:00 8506 943 0 9075

mezaR 413641 20781 91861 134441

ainderS 24,6906 69,7106

Tabela 1. Rozk³ad godzinowy dostawy i rozbiorów wody w Krakowie
w pi¹tek, 08.04.2005
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i rozbiorów wody przedstawiono te dwa
wykresy oddzielnie na rys. 1 i 2, na
przyk³adzie doby maksymalnego rozbioru
z miesi¹ca kwietnia br.

Na przyk³adzie tego samego miesi¹ca
zestawiono kilka charakterystycznych
wielkoœci rozbiorów, podawanych
w raportach miesiêcznych:
• œredni rozbiór dobowy -

Q
Rd

 = 151 549 m3/d

Rys. 1. Rozk³ad godzinowy dostaw wody w Krakowie w œrodê,

23.04.2005

Rys. 2. Rozk³ad godzinowy rozbiorów wody w Krakowie w œrodê,

23.04.2005

Rys. 3. Rozk³ad godzinowy dostawy i rozbiorów wody w Krakowie

w pi¹tek, 08.04.2005

• œredni rozbiór godzinowy -
Q
Rh

 = 6 314 m3/h
• rozbiór dobowy maksymalny -

Q
Rdmax

 = 163 095 m3/d (23.04.2005)
• rozbiór godzinowy maksymalny -

Q
Rhmax

 = 10 088 m3/h (23.04.2005, 10:00)
• maksymalny wspó³czynnik nierówno-

miernoœci godzinowej
N
hmax

 = 1,60  (8.04.2005)
• rozbiór dobowy minimalny

Q
Rdmin

 = 143 767 m3/d  (10.04.2005)
• rozbiór godzinowy minimalny

Q
Rhmin

 = 2 072 m3/h (9.04.2005, 3:00)

Na rys. 3 przedstawiliœmy wykres
wielkoœci i nierównomiernoœci dostaw
i rozbiorów wody w dobie o najwy¿szym
wspó³czynniku godzinowym nierówno-
miernoœci rozbiorów.

Jest to doba niezwykle charakterystyczna
a mianowicie by³ to dzieñ pogrzebu Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Niezwyk³y na tym
wykresie jest spadek rozbiorów wody
w okresie transmisji telewizyjnej z pogrzebu
i spotkania modlitewnego na B³oniach
w godzinach od 10:00 ÷ 13:00.

Reasumuj¹c, obecny stopieñ
zaawansowania i pewnoœci dzia³ania
monitoringu parametrów pracy systemu
wodoci¹gowego na terenie miasta, stwarza
fenomenalne mo¿liwoœci dla zbierania,
archiwizowania i analizowania warunków
pracy wodoci¹gu. Chodzi g³ównie o to aby
te mo¿liwoœci sensownie wykorzystaæ, czego
przyk³adem jest w³aœnie program analizuj¹cy
rozbiory wody w mieœcie. A tak a propos
rozmów prowadzonych z ró¿nymi
wodoci¹gami okazuje siê, ¿e wiele z nich
posiada rozbudowane systemy monito-
rowania sieci wodoci¹gowej ale tylko
nieliczni wykorzystuj¹ fakt, ¿e maj¹c dane
o dostawie wody do sieci i zmianach
poziomu wody w zbiornikach mog¹
dysponowaæ danymi o rozbiorze wody
w sieci.

Przy najbli¿szej nadarzaj¹cej siê okazji
napiszemy o innych rewelacyjnych
mo¿liwoœciach wykorzystania monitoringu
do analiz warunków pracy systemu
wodoci¹gowego.                                         
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Piotr Ziêtara

Program zmiany wizerunku
S³u¿by marketingowe Spó³ki - umiejscowienie w strukturze organizacyjnej

Monopol  naturalny,  f i rma
monopolistyczna, czy to s¹ okreœlenia
o negatywnych konotacjach? Czy
organizacja monopolistyczna zawsze
musi byæ postrzegana, jako nieprzyjazna

otoczeniu,  t rakt-
uj¹ca klientów, jak
z³o konieczne? Czy
zatem wszystkie
dzia³ania, maj¹ce
na celu budowanie

lub kreowanie pozytywnego wizerunku
monopolisty, s¹ skazane na pora¿kê?

Za³o¿eniem poni¿szego tekstu jest
przybli¿enie czytelnikom g³ównych
zadañ z zakresu marketingu MPWiK
SA, których realizacja jest programo-
wana na koniec bie¿¹cego roku.

Priorytetem s³u¿b marketingowych
Spó³ki  jes t  zmiana postrzegania
Wodoci¹gów, tak wewn¹trz organizacji,
jak  i  wœród kl ientów i  o toczenia .
Program, który uzyska³  akceptacjê
Zarz¹du,  okreœlany jest  angielskim
mianem „rebrandingu”. Upraszczaj¹c
obcojêzyczne has³o mo¿na powiedzieæ,
¿e nadrzêdnym celem jest ujednolicenie

wizerunku gra-
f icznego Spó³ki ,
w p r o w a d z e n i e
elementów chara-

kterystycznych w mater ia ³ach
publikowanych przez s³u¿by MPWiK
SA oraz prowadzenie sformalizowanej
polityki marketingowej w szerokim
znaczeniu tego s³owa.

Polityka marketingowa

Pierwsz¹ refleksj¹, nasuwaj¹c¹ siê po

pobie¿nej analizie schematu organiza-

cyjnego jest brak jednostki, w której

nazwie znajduje  s iê  s ³owo -  k lucz

wspó³czesnej gospodarki: marketing.

Z dniem wprowadzenia  w ¿ycie

osta tnich zmian w s t rukturze

organizacyjnej  Spó³ki  nast¹pi ³y

znacz¹ce korekty w kompetencjach

poszczególnych komórek. Reorgani-

zacja zadañ objê³a miêdzy innymi Biuro

Zarz¹du i Public Relations, w którego

zakresie dzia³ania znalaz³ siê marketing.

Podstawowym celem wszelkich

dzia³añ jest kreowanie pozytywnego

wizerunku organizacji. Jest to kategoria

bardzo dynamiczna, która by³a i jest

kszta³ towana na przestrzeni  ca³ego

okresu dzia ³ania  przedsiêbiors twa.

Powoduje  to  pewne obci¹¿enia ,

wynikaj¹ce z  przesz³oœci ,  kiedy to

dba³oœæ o markê firmy by³a zawsze na

odleg³ym miejscu w hierarchii celów.

Wobec nowego stanu organizacyjnego,

pojawi³a siê mo¿liwoœæ stworzenia na

przestrzeni najbli¿szych 2 lat planu

marketingowego. Wstêpem do dalszych

dzia³añ jest opracowanie programu tzw.

„rebrandingu”,  którego przeprowa-

dzenie  da mo¿l iwoœæ okreœlenia

wielole tnie j  pol i tyki  w zakres ie

marketingu.

Rebranding to, upraszczaj¹c, ujednolicenie

wizerunku graficznego Spó³ki, wprowadzenie

elementów charakterystycznych w materia-

³ach publikowanych oraz prowadzenie

sformalizowanej polityki marketingowej

Podstawowym celem wszelkich dzia³añ jest

poprawa postrzegania przedsiêbiorstwa

w opinii mieszkañców Krakowa



woda i my4 wrzesieñ 2005

Rebranding

Podstawowym celem opracowania
programu jest budowanie spójnego,
pozytywnego wizerunku przedsiê-
biorstwa. Dzia³ania zosta³y podzielone
na dwa etapy, z których pierwszy zosta³
przewidziany do real izacj i  w roku
bie¿¹cym, natomiast  dokoñczenie
ca³oœci przedsiêwziêcia przewidujemy
w roku 2006. Etap I to przygotowanie

koncepcj i  szaty
graficznej  wszyst-
kich publ ikacj i ,
u jednol icenie  je j
w zakres ie  ca³e j
organizacj i  oraz

przygotowanie  propozycj i  nowej
witryny internetowej.

Elementy realizowane w roku 2005:
• Nowy ogólny folder informacyjny

Spó³ki;
• Rozpoczêcie corocznej publikacji

„Raportu rocznego”;
• Ca³kowicie  nowa witryna

internetowa;
• Kalendarzy œciennych na rok 2006

w szacie graficznej, zgodnej z wczeœ-
niej wymienionymi elementami.

• Prezentacja Spó³ki - offline witryna
www.

Oczywiœcie  ka¿de dzia³anie  jes t

ukierunkowane na osi¹gniêcie wielu

celów, z których g³ównym jest poprawa

postrzegania przedsiêbiorstwa w opinii

mieszkañców Krakowa.  Dla  s ³u¿b

marketingowych du¿e znaczenia ma

tak¿e poprawienie  komunikacj i

wewnêtrznej .  Cel  ten jes t  jednym

z podstawowych, które zapisano na rok

przysz³y i  zostan¹ przeprowadzone

w ramach ca³ej organizacji.

W czasie  tworzenia  programu

istotnym by³o pytanie o cykl ¿ycia

nowej symboliki. Program obejmuje

3 la ta ,  z  czego zmiana wit ryny

internetowej i wszystkich publikacji

nastêpuje  w cyklach 3- le tnich,

natomiast  pozosta³e  elementy bêd¹

dostosowywane sukcesywnie w latach

nastêpnych.

W zwi¹zku z  za³o¿eniami

rebrandingu w roku 2006 planujemy

przeprowadzenie nastêpuj¹cych zadañ:

• Kampania informacyjna z tematem

wiod¹cym: promowanie  adresu

witryny internetowej oraz numeru

alarmowego 994;

• Publikacja ulotek szczegó³owych

wszystkich zak³adów uzdatniania

wody i oczyszczalni œcieków;

• Opracowanie wydawnictw zwi¹za-

nych z  otwarciem Zak³adu

Oczyszczania Œcieków P³aszów II;

• Opracowanie wydawnictw zwi¹za-

nych z  Jubi leuszem 105-lecia

MPWiK SA.

Istotne znaczenie bêdzie mieæ tak¿e

udzia³ MPWiK SA w organizacji imprez

masowych, w których szczególny nacisk

k³adzie siê na promocjê Spó³ki oraz

akcje  edukacyjne wœród dzieci

i m³odzie¿y.

Do koñca bie¿¹cego roku nast¹pi przygoto-

wanie koncepcji szaty graficznej wszystkich

publikacji, ujednolicenie jej w zakresie ca³ej

organizacji oraz przygotowanie propozycji

nowej witryny internetowej

Nowy projekt witryny internetowej przedsiêbiorstwa
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WWW - okno na œwiat

Wszystkie zamierzenia s¹ realizo-

wane w oparciu o konsultacje z wieloma

komórkami/jednostkami organizacyj-

nymi. Najwiêkszym przedsiêwziêciem

wœród wymienionych na rok 2005 jest

z  pewnoœci¹  opracowanie  nowej

wit ryny internetowej .  Zast¹pienie

obecnie funkcjonuj¹-

cego rozwi¹zania

sta³o siê koniecznoœ-

ci¹  wobec s ta le

rosn¹cych wymagañ

naszych klientów. Opracowano projekt

nowej witryny,  jego strukturê oraz

rozpoczêto prace, których celem jest

uruchomienie  serwisu z  koñcem

paŸdziernika.  Wprowadzono szereg

zmian, z których najwa¿niejszymi s¹:

zbudowanie struktury w sposób bardziej

intuicyjny dla odbiorcy, wykreowanie

nowego modu³u o nazwie PressRoom,

w którym znajd¹ siê wszystkie materia³y

odnoœcie polityki medialnej Spó³ki oraz

elektroniczne wydania gazety „Woda

i My”. Ca³kowicie od podstaw zosta³

tak¿e s tworzony dzia ³  „Biule tynu

Informacji Publicznej”. Oprócz nowych

elementów na stronie znajd¹ siê równie¿

aktualnie  funkcjonuj¹ce,  m. in .

z m o d e r n i z o w a n e

vademecum klienta,

informacje o inwes-

tycjach,  postêpo-

waniach przetargowych, inwestycjach

unijnych.

W oparciu o szatê graficzn¹ witryny

opracowany bêdzie  wzór  dwóch

podk³adów do prezentacji Spó³ki, które

bêd¹ obowi¹zywa³y we wszystkich

ofic ja lnych wyst¹pieniach.  Bardzo

is totnym elementem nowego

rozwi¹zania bêdzie mo¿liwoœæ edycji

Najwiêkszym przedsiêwziêciem wœród

wymienionych na rok 2005 jest z pewnoœci¹

opracowanie nowej witryny internetowej

ka¿dego z  modu³ów przez

wyznaczonych redaktorów, natomiast

administrowanie ca³ym serwisem bêdzie

prowadzi³o Biuro Zarz¹du i  Public

Relations.

Podsumowanie

Wszelkie dzia³ania z zakresu polityki

market ingowej  prowadzone s¹

w oparciu o podstawowy cel, jakim jest

kreowanie wizerunku Spó³ki. Marka to

nie  ty lko wydawnictwa,  wi t ryny

internetowe,  gad¿ety,  a le  tak¿e

podejœcie do kl ienta,  kooperantów,

a mo¿e przede wszystkim pol i tyka

informacyjna. Przep³yw informacji musi

byæ scentralizowany, spójny, ale tak¿e

czytelny i zrozumia³y dla odbiorcy.

Celem jest zbudowanie przyjaznego

systemu przep³ywu informacj i ,

a wymienione powy¿ej elementy to

tylko narzêdzia, narzêdzia marketingu

ograniczonego specyfik¹ dzia³alnoœci.

Nadrzêdnym celem s³u¿b zajmuj¹cych

siê  takim obszarem musi  byæ

podkreœlanie, ¿e pozycja monopolisty

gwarantuje  odbiorcom jakoœæ

i  bezpieczeñstwo oraz  s tabi lnoœæ

œwiadczonych us³ug, co docenia siê

dopiero w sytuacjach kryzysowych…

Jednoczeœnie zapraszamy wszystkich

pracowników do zg³aszania swoich

pomys³ów w zakresie  dzia ³a lnoœci

market ingowej  na adres  mai lowy:

piotr.zietara@mpwik.krakow.pl. Ka¿da

uwaga bêdzie dla nas cenn¹ wskazówk¹

w czasie naszej pracy.                            

Marka to nie tylko wydawnictwa, witryny

internetowe, gad¿ety, ale tak¿e podejœcie

do klienta, kooperantów, a mo¿e przede

wszystkim polityka informacyjna

Na 3 stronie ok³adki mo¿na zobaczyæ

projekty publikacji tradycyjnych

i elektronicznych
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Pompa d³awnicowa

Andrzej Tabiœ, Romuald Siuta

Producenci urz¹dzeñ
pracuj¹cych w obiektach MPWiK
Firma WILO

Przedstawiamy kolejnego producenta
urz¹dzeñ eksploatowanych w naszym
Przedsiêbiorstwie. Firma WILO wchodzi
w sk³ad grupy Wilo AG. Grupa ta jest jednym
z najwiêkszych producentów pomp na œwiecie.
Zatrudnia ponad 3900 osób, a jej obroty w 2003
roku wynosi³y ponad 616,6 mln EURO. WILO
AG odpowiedzialne jest za przedsiêbiorstwa
dzia³aj¹ce pod mark¹ WILO, SALMSON oraz
EMU. Historia firmy to cztery pokolenia
rodziny Opländer. Rozpoczyna siê ona w roku
1872, kiedy to Luis Opländer za³o¿y³ fabrykê
wyrobów z mosi¹dzu i miedzi. Inwestycja ta
zmienia³a swój charakter w latach dwudzies-
tych kolejnego stulecia - wraz z wprowadze-
niem masowego ogrzewania wody rozpoczê³a
siê na dobre masowa produkcja pomp
wodnych. W roku 1928 po opatentowaniu tzw.
przyspieszacza obiegu wody, wyprodukowana
zosta³a pierwsza w œwiecie pompa do
centralnego ogrzewania. Jednoczeœnie firma
Opländer zmieni³a nazwê na WILO. Nazwa
jest skrótem imienia i nazwiska ówczesnego
w³aœciciela firmy, Wilhelma Opländera.

Daty i fakty
Tak kszta³towa³ siê rozwój firmy:

1872 - Za³o¿enie firmy Luis Opländer -
Fabryka Wyrobów z Mosi¹dzu
i Miedzi.

1880 - Nowa orientacja w kierunku
sanitarno/grzewczym

1928 - Opatentowanie obiegowego przys-
pieszacza i pocz¹tek samodzielnej
produkcji

1965 - WILO International: stworzenie
w³asnych firm siostrzanych i miejsc
produkcji za granic¹

1978 - Utworzenie fabryki w Limerick
(Irlandia)

1984 - Przejêcie francuskiego producenta
pomp Pompes Salmson

1987 - Przejêcie firmy Drouard Tec, Francja
(dzisiaj WSC Wilo Salmson
Components)

1988 - Wprowadzenie marki Wilo-Star,
pierwszej elektronicznej pompy
obiegowej

1990 - Pierwsza pompa do wody zimnej
1990 - Rozpoczêcie dzia³alnoœci Wilo

w Polsce
1993 - Wprowadzenie typoszeregu pomp

do c.o. Wilo-TOP
1994 - Za³o¿enie WILO Polska Sp. z o.o.
1996 - Za³o¿enie grupy WILO-Salmson AG
1998 - Pierwsza pompa dla przemys³u

samochodowego
1999 - Powstanie kolejnych oddzia³ów

w Europie Wschodniej
2003 - Przejêcie LG Pump Division, Korea
2003 - Po³¹czenie z firm¹ EMU

Unterwasserpumpen GmbH
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Produkcja
Dortmund (Niemcy) - g³ówna siedziba

firmy WILO. Du¿e pompy cyrkulacyjne do
zastosowañ ciep³owniczych i ch³odniczych,
pompy elektroniczne, pompy kanalizacyjne
i odwodnieniowe. Centrum produkcji
osprzêtu elektronicznego i kontrolnego.

Oschersleben (Niemcy). Systemy
pompowe. Zestawy do podnoszenia
ciœnienia, systemy zaopatrzenia w wodê,
urz¹dzenia filtruj¹ce dla techniki basenowej,
kompaktowe wêz³y ciep³ownicze,
urz¹dzenia do odzyskiwania wody
deszczowej, systemy do odprowadzania
wody brudnej i œcieków.

gdzie wykorzystuje siê oryginalne metody
symulacji pozwalaj¹ce na opracowanie
optymalnych rozwi¹zañ hydrauliki i silnika.
Nastêpnie ³¹czy teoriê i praktykê
w budowanych na podstawie modeli
stworzonych w programie CAD prototypach,
wykorzystuj¹cych metodê szybkiego
modelowania. Zastosowanie tego
nowoczesnego procesu znacznie przyspiesza
proces rozwoju produktu i w zwi¹zku z tym
obni¿a koszty opracowania.

Dokonuj¹ pomiaru ró¿nic miêdzy
uzyskanymi przez komputer teoretycznymi
prêdkoœciami przep³ywu i uzyskanymi przez
prototyp faktycznymi parametrami,
u¿ywaj¹c do tego celu techniki Laserowego
Dopplerowskiego Pomiaru Prêdkoœci.
Metoda ta przynosi dodatkow¹ korzyœæ:
pozwala nam lepiej zrozumieæ przyczyny
strat wydajnoœci naszych pomp. Pozwala
tak¿e na optymalizacjê czynników
ch³odz¹cych i na unikniêcie warunków
temperatury krytycznej w pompach
i uk³adach elektronicznych.                        

Hof (Niemcy). Technologia œciekowa
i osadowa, woda czysta, transport œcieków.

Lavall (Francja). Ma³e pompy grzewcze,
wielostopniowe pompy wirowe, maszyny
wykorzystuj¹ce zaawansowan¹ technikê
oczyszczania œcieków.

Aubigny (Francja). Oœrodek badawczo -
produkcyjny Wilo Salmson Components
(WSC) gdzie produkowane s¹ pompy
i komponenty indywidualne dla
producentów kot³ów.

Kimhae / Korea (WILO Pumps Ltd.).
Technologiczne pompy obiegowe, pompy do
wody czystej, pompy odwodnieniowe.

Badania i rozwój
Sukces i œwiatowa renoma produktów

Grupy WILO s¹ efektem solidnie
przeprowadzonych badañ. Pierwszym
etapem rozwoju produktu jest jego projekt, Pompa zatapialna

Pompa wysokociœnieniowa wirowa
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Krzysztof £uszczek

Rudawa po „piêædziesi¹tce”
Jubileusz 50-Lecia ZUW „Rudawa”

„W dniu 29 sierpnia 1950 roku po raz
pierwszy zosta³ zaobserwowany w Krakowie
przep³yw ³awicy martwych ryb. Jakoœæ wody
wiœlanej w dalszym ci¹gu pogarsza³a siê, aby
wreszcie po zamarzniêciu Wis³y w styczniu
1954 roku uniemo¿liwiæ praktycznie, ze
wzglêdu na odra¿aj¹cy zapach i smak,
korzystanie z wody dla celów pitnych.”

Tak napisa³ w swojej ksi¹¿ce „Geneza
i Rozwój Wodoci¹gów i Kanalizacji Miasta
Krakowa” mgr in¿. Kazimierz Dohnalik, co
by³o bezpoœredni¹ przyczyn¹ podjêcia
uchwa³y Prezydium Rz¹du z 27 marca 1954
roku o budowie nowych wodoci¹gów
opartych o wodê z Rudawy.

Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej wyda³o 14 kwietnia 1955 roku
orzeczenie o udzieleniu MPWiK pozwolenia
na ujêcie i doprowadzenie wody z Rudawy
w iloœci 640 l/sek. dla zasilania wodoci¹gu
w Krakowie.

Gdyby siêgn¹æ do historii, to okazuje siê,
¿e w Mydlnikach z Rudawy wyprowadzono
czêœæ wody sztucznym korytem na potrzeby
Krakowa ju¿ 700 lat temu.

W 1304 roku so³tysi wspólnie z rajcami
miejskimi doprowadzili do podpisania
umowy na podstawie której „…mê¿om
Ditmarowi i jego synowi Krystianowi de
Ketsher, mieszczanom krakowskim, so³tysom
w Brunowicach, sprzedali wodê otrzymy-
wan¹ na ich maj¹tku dziedzicznym zwanym
Che³m i odprowadzan¹ z rzeki pospolicie
zwanej Rudaw¹, do ich m³yna, który maj¹ w
Brunowicach, na takiej zasadzie i na mocy
takiej ugody, ¿e rzeka zwana Rudaw¹, która
od dawna uznawana jest za granicê i liniê
podzia³u jednej i drugiej wsi, przez
odprowadzenie powy¿szej wody nigdy nie
wyschnie…”. W umowie sprzeda¿y wody
znalaz³o siê wprawdzie zastrze¿enie, ¿e
woda po przep³yniêciu przez m³yn
bronowicki powinna wróciæ z powrotem do
Che³ma, jednak zastosowano tu interpretacjê,
¿e rzecz kupiona przestaje byæ w³asnoœci¹
sprzedaj¹cego. Rozpoczêto wiêc intensywne
prace, aby dro¿ne ju¿ w 1294 roku
i czêœciowo sztuczne koryto zasilaj¹ce m³yn
w Bronowicach stopniowo wyd³u¿aæ
i przekopaæ przez £obzów, a¿ do Krakowa.
W zwi¹zku z tym przedsiêwziêciem
wójtowie krakowscy wyjednali u króla
w 1304 r. przywilej zak³adania m³ynów na
rzece Rudawie i formalnie stali siê
dysponentami wody.

Prawo to po buncie wójta Alberta utracili
wprawdzie w 1312 r. na rzecz króla - st¹d
póŸniej nazwa: M³ynówka Królewska -
jednak prace nad budow¹ kana³u trwa³y
dalej. Zosta³y one zakoñczone oko³o 1330 r.

Kraków otrzyma³ w ten sposób sta³¹
uregulowan¹ wodê dochodz¹c¹ najpierw do
fos miejskich, a potem dziêki rurmusowi
(urz¹dzenie winduj¹ce ko³ami m³yñskimi
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wodê, zbudowane przed murami miejskimi,
w okolicy obecnej ulicy Asnyka) - woda
p³ynê³a dalej systemem drewnianych
wodoci¹gów miejskich do domów, ³aŸni, fos
obronnych i stawów, a nawet od 1533 r. do
komnat królewskich na Wawelu.

Bronowicki kana³ spowodowa³, ¿e coraz
dotkliwiej odczuwano brak wody w starym
korycie Rudawy, które zaspokaja³o potrzeby
Che³ma, Woli i Zwierzyñca. Zygmunt I,

kontrolowaæ iloœæ pobieranej wody. Sieæ
kana³ów miejskich i urz¹dzenia wodne od
wojen szwedzkich i w czasie  póŸniejszego
wielokrotnego oblegania Krakowa tak¿e
przez wojska austriackie i rosyjskie, by³y
niszczone i zasypywane. Stopniowo
redukowany system wodny dzia³a³ mniej
wiêcej do drugiej po³owy XIX wieku, kiedy
to para wodna jako si³a napêdowa zast¹pi³a
ko³a m³yñskie.

Obecnie kana³ bronowicki dociera tylko
do ul. Filtrowej. Zasypana, dalsza czêœæ
kana³u, na odcinku od ul. Filtrowej do Al.
Trzech Wieszczów, jest objêta ochron¹
konserwatorsk¹ jako „M³ynówka
Królewska” (wydzielony pas zieleni).

Od wieków doceniano walory wody
z Rudawy. Powierzchnia dorzecza wynosi
330 km2. Tylko 1/3 wody pochodzi ze
sp³ywów powierzchniowych. Generalnie
Rudawa zasilana jest z wywierzysk skalnych,
podziemnych zbiorników, dlatego charakte-
ryzuje siê wyrównanym przep³ywem. Cieki
zasilaj¹ce Rudawê przez Ÿród³a skalne
i skalno - rumoszowe powoduj¹, ¿e woda
w zimie ma podwy¿szon¹ temperaturê,
a w lecie ni¿sz¹ w porównaniu z innymi
rzekami w tym samym okresie.

Tylko 15 miesiêcy budowano Zak³ad
„Rudawa” o wydajnoœci 55 tys m3/dobê.
W dniu 7 kwietnia 1954 roku nast¹pi³o
przekazanie planu budowy, a 22 lipca 1955 r.
rozpoczêto rozruch.

W dniu 30 wrzeœnia 1955 r. pop³ynê³a
st¹d woda do sieci miejskiej, a oficjalne
uroczyste oddanie do eksploatacji odby³o siê
4 listopada 1955 roku. Treœæ dokumentów
dotycz¹cych przebiegu budowy, a tak¿e
przygotowañ do uroczystego uruchomienia
oddaj¹ klimat tamtych czasów.

Wybudowano na ten czas wodoci¹g
bardzo nowoczesny. Zastosowano proces
koagulacji i filtracji pospiesznej jako
techniczn¹ nowoœæ. Za³oga niemal w ca³oœci
zosta³a pozyskana z wodoci¹gu na
Bielanach. Najczêœciej byli to pracownicy
obs³ugi z kilkuletnim ju¿ sta¿em.
Kierownikiem mianowano pana W³adys³awa
Patynê, który w okresie budowy zak³adu
pe³ni³ funkcjê inspektora nadzoru. Maj¹c

wydaj¹c w 1533 roku dekret w tej sprawie,
poleci³ zamontowaæ na grobli w Mydlnikach
i Bronowicach specjalne urz¹dzenie do
regulacji przep³ywu wody, tzw. ¿³ób.
Poniewa¿ jednak wody nadal brakowa³o,
czêsto tak¿e w mieœcie, gdy¿ stale wzrasta³
jej pobór, a w³aœciciele m³ynów sami sobie
powiêkszali iloœæ owych kroczków. W 1540
roku, Król powo³a³ sta³¹ komisjê, która mia³a
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œwiadomoœæ, ¿e bêdzie tym zak³adem
kierowa³, by³ bardzo dok³adny i wymagaj¹cy
w stosunku do budowlañców. Po 50 latach
eksploatacji zak³adu, w czasie której obiekty
by³y przebudowywane i modernizowane,
mo¿na uznaæ, ¿e nie napotkano na znacz¹ce
„fuszerki” z czasów budowy.

W latach g³êbokiego deficytu wody pitnej
w Krakowie czyniono zabiegi w wyniku
których produkcja „Rudawy” siêga³a nawet
100 tys m3/dobê. Jakoœæ uzdatnionej
wówczas wody z trudem mieœci³a siê
w obowi¹zuj¹cych wówczas (liberalnych
zreszt¹) normach.

W latach 70 - tych i 80 - tych zmor¹ by³y
zatrucia wody w rzece. Powodem by³y
powstaj¹ce wówczas bezœció³kowe hodowle
zwierz¹t rzeŸnych, budowa wiejskich
wodoci¹gów bez rozwi¹zywania problemów
zrzutu œcieków i inne. Powsta³a koncepcja
zastosowania ozonu, chlorowania wstêpne-
go, wêgla aktywnego i fluoru. Planowano
przebudowê pompowni i stacji koagulacji.
Zanim mia³o dojœæ do podjêcia ostatecznych
decyzji o modernizacji ros³o zapotrzebowa-
nie na wodê w mieœcie. Trzeba by³o wracaæ
do doraŸnych dzia³añ zmierzaj¹cych do
utrzymania maksymalnej wydajnoœci ZUW,
takich jak dodatkowe ujêcie wody po
stawach hodowlanych Akademii Rolniczej,
awaryjne ujêcie z M³ynówki Królewskiej
„wzbogaconej” szambami z Mydlnik,
ujmowanie za¿elazionej wody czwarto-
rzêdowej z odwiertów w rejonie Rudawy na
wysokoœci Bronowic.

Lata 1982-87 to okres w którym
wyeksploatowanych urz¹dzeñ nie mo¿na
by³o remontowaæ bo ich zatrzymanie
powodowa³o obni¿enie maksymalnie
mo¿liwej wydajnoœci. Dlatego po urucho-
mieniu Raby II, kiedy mo¿na by³o
ograniczyæ produkcjê z Rudawy przyst¹pio-
no natychmiast do remontu filtrów. W latach
1987 - 90 w³asnymi si³ami wyremontowano
drena¿ i wymieniono 1200 ton ¿wiru i piasku
w komorach filtracyjnych.

Prze³om nast¹pi³ po roku 90-tym, kiedy
to znalaz³y siê pieni¹dze na sukcesywn¹
modernizacjê zmierzaj¹c¹ do poprawy
jakoœci wody uzdatnionej, niezawodnoœci
systemu, spadku zu¿ycia energii, obni¿enia
zatrudnienia.

Pan dr in¿. Stanis³aw A. Rybicki pracowa³
50 lat temu w zespole projektuj¹cym obiekty
ZUW Rudawa. Z racji profesji, a tak¿e chyba

Pracownicy zatrudnieni w zak³adzie od
czasów budowy, wspominali jak inspektor
Patyna wchodzi³ do ruroci¹gów wody
surowej ∅  800,  aby sprawdziæ prawid³o-
woœæ monta¿u armatury. By³ otwarty na
nowinki techniczne dlatego ci¹gle coœ tu
ulepszano. Kierowa³ zak³adem przez 25 lat
i odszed³ na emeryturê w 1980 roku.

Ju¿ w 1964 roku Zak³ad trzeba by³o
rozbudowaæ aby podnieœæ wydajnoœæ do 70
tys m3/dobê. dokoñczenie na stronie 12
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Grzegorz Wojas

Wykorzystanie Funduszu
Spójnoœci w MPWiK S.A.

Fundusz Spójnoœci, inaczej nazywany
Funduszem Kohezji, jest to czasowe
wsparcie finansowe dla krajów Unii
Europejskiej, których Produkt Krajowy
Brutto (PKB) na mieszkañca nie
przekracza 90% œredniej PKB dla
wszystkich pañstw cz³onkowskich. Jest on
kontynuacj¹ Funduszu ISPA, który by³
przeznaczony dla pañstw kandyduj¹cych.

G³ównym celem strategii Funduszu
Spójnoœci jest wsparcie realizacji zadañ
lub grup zadañ inwestycyjnych w³adz
publicznych w zakresie ochrony
œrodowiska i transportu.

Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami
koñcowymi Funduszu Spójnoœci mog¹ byæ
podmioty publiczne, czyli samorz¹dy
terytorialne (gminy, zwi¹zki gmin).

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
wype³nia zadania w³asne gminy, co
uprawnia do aplikowania o dofinan-
sowanie przedsiêwziêæ z tego Funduszu.

Jeszcze przed wst¹pieniem do Unii
Europejskiej, widz¹c mo¿liwoœci
uzyskania dofinansowania, rozpoczêliœmy
przygotowania poprzez wybór zadañ
inwestycyjnych mog¹cych spe³niaæ
podstawowe kryteria. Przegl¹d wykaza³
du¿y potencja³ mo¿liwoœci zadaniowych,
tak w dziedzinie kanalizacji jak
i wodoci¹gów. Ostatecznie wybrano
17 zadañ, które podzielone zosta³y na dwie
grupy - przedsiêwziêcia wodoci¹gowe
i kanalizacyjne.

Wnioski wstêpne - tzw. Karty
Potencjalnego Przedsiêwziêcia (KPP)
zosta³y z³o¿one do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska

i Gospodarki Wodnej w Krakowie
w grudniu 2003r. Wtedy by³y to jeszcze
dwa osobne wnioski:
1. Poprawa jakoœci i niezawodnoœci

zaopatrzenia w wodê Miasta Krakowa
2. Rozbudowa i modernizacja

infrastruktury kanalizacyjnej miasta
Krakowa

W czerwcu 2004 r. Minister
Œrodowiska zatwierdzi³ projekt
„kanalizacyjny” do przygotowania
wniosku aplikacyjnego do Funduszu
Spójnoœci, co otworzy³o procedurê
opracowania Studium Wykonalnoœci
i Wniosku Aplikacyjnego. Na prze³omie
lipca i sierpnia sp³ynê³y oferty od firm
konsultingowych i ostatecznie we
wrzeœniu jedna z krakowskich firm
rozpoczê³a pracê nad Studium
i Wnioskiem.

W tym te¿ okresie z inicjatywy
NFOŒiGW powsta³a propozycja
po³¹czenia obu KPP w jeden zintegrowany
program zawieraj¹cy wszystkie inwestycje
MPWiK S.A. W wyniku tych zmian
powsta³o jedno przedsiêwziêcie pn.
„Program poprawy jakoœci i niezawod-
noœci infrastruktury wodoci¹gowo -
kanalizacyjnej miasta Krakowa”, przy
czym zadania „kanalizacyjne” sta³y siê
Faz¹ I, a zadania „wodoci¹gowe”
uzupe³nione o zadania kanalizacyjne Faz¹
II. Podzia³ na fazy mia³ tak¿e swoje
uzasadnienie ró¿nym stopniem zaawanso-
wania poszczególnych zadañ w aspekcie
przygotowania przed inwestycyjnego.

W sk³ad fazy I wchodz¹ zadania:
1. Uporz¹dkowanie kanalizacji w rejonie
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Borku Fa³êckiego poprzez od³¹czenie
potoku „Urwisko”.

2. Budowa kana³u odci¹¿aj¹cego
Kolektor B w Nowej Hucie.

3. Renowacja systemu kanalizacyjnego
miasta Krakowa.

4. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej
we wschodnich rejonach miasta
Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)
- etap I.

Wartoœæ w/w inwestycji wynosi
146,6 mln z³otych, a wniosko-
wane dofinansowanie z Funduszu
Spójnoœci 59%.

Aplikacja i Studium Wykonalnoœci po
uzgodnieniach z WFOŒiGW, NFOŒiGW,
Ministerstwem Œrodowiska i Mini-
sterstwem Gospodarki i Pracy przekazane

zosta³y do Komisji Europejskiej
w sierpniu 2005r.

Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e z koñcem
tego lub pocz¹tkiem nastêpnego roku
Komisja Europejska podejmie decyzjê
o dofinansowaniu przedsiêwziêcia fazy I.
Z technicznego punktu widzenia inwe-
stycje mog¹ siê rozpocz¹æ w po³owie 2007r.

Zak³ada siê, ¿e realizacja 12 zadañ fazy
II mo¿e siê rozpocz¹æ dopiero w 2008r.

Maj¹c za sob¹ doœwiadczenia
wnioskowania o dofinansowanie fazy I
oraz dostosowanie polskich aktów
prawnych do wymagañ unijnych mamy
nadziejê, ¿e faza II, w której wiêkszoœæ
stanowi¹ zadania z dziedziny „wodo-
ci¹gowej”, tj. modernizacje ZUW'ów
i sieci wodoci¹gowej, zostanie sprawnie
wdro¿ona.                                              

z uwagi na sentyment do „Rudawy” po roku
1990 przygotowywa³  przedsiêwziêcia
modernizacyjne od strony ekonomicznej i
technologicznej u³atwiaj¹c wybór
optymalnych rozwi¹zañ.

Jak wynika z analiz technologicznych
przeprowadzanych w ostatnich latach
mo¿liwoœci uzyskania podwy¿szonego
stopnia oczyszczania wody na drodze
wykorzystania posiadanych urz¹dzeñ zosta³y
ju¿ wyczerpane.

Nieustanny postêp techniczny
i dostêpnoœæ nowoczesnych urz¹dzeñ
i technologii powoduj¹, ¿e eksploatowanie
urz¹dzeñ do uzdatniania wody, wymaga
dynamicznego traktowania i wprowadzania
niemal ci¹g³ych ulepszeñ.

Jest to jedno z zaleceñ zawartych
w dyrektywie unijnej 98/83 EC. Tak zreszt¹
postêpowy œwiat reaguje. Dlatego te¿ w
najbli¿szych latach planuje siê w ZUW
Rudawa:
• modernizacjê jazu w Szczyglicach
• przebudowê osadników wstêpnych

w Podkamyczu na stacjê wstêpnego
oczyszczania wody

• budowê zbiornika retencyjnego
przep³ywowego i zbiornika powodzio-
wego w Podkamyczu

• wprowadzenie ozonowania wody
• modernizacjê osadników pokoagula-

cyjnych
• modernizacjê filtrów piaskowych
• modernizacjê filtrów wêglowych
• budowê zbiorników wody prze-

filtrowanej

Do dobrej wody i ci¹g³oœci jej dostawy
odbiorcy szybko siê przyzwyczaili. Tych
mieszkañców którzy chwytali wodê do
garnków jak siê pojawi³a w kranie
w godzinach nocnych jest coraz mniej.
Szaleñstwo lat 70 - tych i 80 - tych, kiedy
produkcja wzrasta³a kosztem jakoœci
bezpowrotnie przeminê³o.

Obecnie iloœæ wody produkowanej
w ZUW Rudawa jest nieco mniejsza od tej
zak³adanej przed 50 - ciu laty. Rozbudowa
miasta w kierunku zachodnim i eksport wody
do gmin oœciennych wskazuje na potrzebê
perspektywicznego myœlenia.

Od 700 lat Rudawa s³u¿y Krakowowi
i niech ju¿ tak pozostanie. Na tym koñczê
i idê „Jubileuszowaæ”.                                  

„Rudawa po...” cd. ze strony 10
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Jan Smaczny

Aktualnoœci ISO
Newralgiczny obszar Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹

Ka¿de przedsiêbiors two,  które
posiada wdro¿ony System Zarz¹dzania
Jakoœci¹  zgodny z  norm¹ ISO
9001:2000 chcia³oby odnieœæ  jak
najwiêcej  korzyœci  jakie  mo¿e daæ
system. Celowe jest, aby system by³
opisany zwiêŸle ,  zrozumiale  i  by³
dostêpny dla ka¿dego u¿ytkownika,
a newralgiczne obszary systemu by³y
przypominane i objaœniane. Po ponad
roku s tosowania  systemu w naszej
Firmie zauwa¿a siê, ¿e newralgicznym
i nieco szwankuj¹cym obszarem
systemu zarz¹dzania  jes t  obszar
doskonalenia  systemu opisany
w procedurze P4 - „Procedura dzia³añ
doskonal¹cych” ³¹cz¹ca w naszym
systemie dzia ³ania  koryguj¹ce

i  zapobiegawcze.
Doskonalenie SZJ
to równie¿ aktuali-
zacja  jego opisu
i  to  zadanie spo-
czywa zwykle na
Pe³nomocniku ds.

SZJ - u nas dokonuje siê to w Zespole
ds. Zarz¹dzania Jakoœci¹, ale równie¿
obowi¹zek taki spoczywa na wszystkich
pracownikach. Pracownicy przedsiê-
biorstwa pracy ponosz¹ odpowiedzial-
noœæ lub wspó³odpowiedzialnoœæ za
prowadzenie  okreœlonych dzia ³añ
wchodz¹cych w sk³ad okreœlonych,
wyodrêbnionych i opisanych procesów.
Obowi¹zek doskonalenia tych procesów
spoczywa na wszystkich pracownikach
bior¹cych w nich udzia³. Z tego faktu
wynika wniosek, ¿e dzia³ania w ramach

„Procedury dzia³añ doskonal¹cych”
odnosz¹ s iê  do wszystkich dzia³añ
wymienionych w procesach, a wiêc i do
wszystkich pracowników w nich
zaanga¿owanych - w szczególnoœci do
pracowników odpowiedzialnych za
okreœlone dzia³ania ,  a  w nastêpnej
kolejnoœci  za  proces ,  k tórego to
dzia³anie jest sk³adow¹.

Definicje

Dzia³ania zapobiegawcze s¹  to
dzia ³ania  w celu  wyel iminowania
przyczyny potencjalnej niezgodnoœci
lub innej potencjalnej, niepo¿¹danej,
niekorzystnej  sytuacj i .  W tym
przypadku niezgodnoœæ lub
niekorzystna sytuacja  jeszcze nie
wyst¹pi³a, ale jest przypuszczenie, ¿e
mo¿e w przysz³oœci wyst¹piæ.

Dzia³ania koryguj¹ce s¹ to dzia³ania
w celu wyel iminowania  przyczyny
wykrytej  n iezgodnoœci  lub innej
wykrytej, niepo¿¹danej, niekorzystnej
sytuacji. W tym przypadku niezgodnoœæ
lub niekorzystna sytuacja ju¿ wyst¹pi³a.

Korekcja jest to dzia³anie w celu
wyeliminowania wykrytej niezgodnoœci,
jes t  to  dzia ³anie  natychmiastowe
i  czêsto  powi¹zane z  dzia ³aniem
koryguj¹cym. Wa¿ne jest, aby nie myliæ
korekcji z dzia³aniem koryguj¹cym.
Korekcj¹ jest np. przeróbka, naprawa
lub przeklasyfikowanie danego wyrobu.
Korekcja nie zapobiega ponownemu
wyst¹pieniu niezgodnoœci, nie docieka
przyczyny powstania niezgodnoœci,
natomiast dzia³anie koryguj¹ce ma na

Prowadzenie dzia³añ doskonal¹cych w SZJ

jest obszarem bardzo wa¿nym - decyduje

o doskonaleniu naszego postêpowania

w poszczególnych procesach, a wiêc o jakoœci

naszej pracy i jakoœci naszego produktu
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celu zidentyfikowaæ przyczynê powsta-
nia niezgodnoœci  lub niekorzystnej
sytuacj i  i  podjêcie  dzia ³añ w celu
wyel iminowania  te j  przyczyny
w przysz³oœci.

Prowadzenie dzia³añ doskonal¹cych
w SZJ jest obszarem bardzo wa¿nym.
Ono decyduje o doskonaleniu systemu,
o doskonaleniu naszego postêpowania
w poszczególnych procesach, a wiêc
o jakoœci naszej pracy i jakoœci naszego
produktu niezale¿nie w jakiej formie
jes t  on wytworzony,  czy jes t  to
informacja udzielona klientowi, czy jest
to us³uga polegaj¹ca na pod³¹czeniu
przy³acza do sieci wodoci¹gowej, czy
uzdatnienie wody i wt³oczenie jej do
sieci czy te¿ odebranie i oczyszczenie
œcieków.

Wa¿ne jes t  abyœmy potraf i l i
zdefiniowaæ zagadnienia i tematy do
dzia³ania doskonal¹cego,  poniewa¿

œwiadczy to, ¿e doskonalenie naszych
dzia³añ, unowoczeœnianie i stawanie siê
ich bardziej efektywnymi jest dla nas
wa¿ne i umiemy to robiæ.

Miejsce definiowania tematów do
doskonalenia

Tematy do prowadzenia  dzia ³añ
doskonal¹cych ujawniaj¹  s iê
w nastêpuj¹cych miejscach (rys.1):
1. podczas auditów ,
2. z  pracowniczych zg³oszeñ

usprawniaj¹cych,
3. z  miesiêcznych przegl¹dów

operacyjnych prowadzonych w
jednostkach organizacyjnych.

Ad.1. Podczas auditów wykrywane
s¹ niezgodnoœci w stosunku do których
musz¹ byæ podjête natychmiastowe
dzia³ania korekcyjne i potem dzia³ania
koryguj¹ce. Je¿eli dzia³anie koryguj¹ce
nie  wymaga sporz¹dzenia  innego
badania, opinii, dokonania zakupu czy
te¿ dok³adniejszej analizy - jednym
s³owem opracowania tzw. „Projektu” -
wtedy dzia³anie koryguj¹ce odnotowane
jest w formularzu niezgodnoœci F1-5-1.
Natomiast je¿eli dzia³anie koryguj¹ce
wymaga pewnej analizy,  opinii  lub
anga¿uje pracowników innych dzia³ów
lub wymaga pewnych nak³adów
finansowych np.  dokonania zakupu
jakiegoœ wyrobu itp. - wtedy stosujemy
procedurê dzia³añ doskonal¹cych (jako
dzia³anie koryguj¹ce) wykorzystuj¹c
formularz  F1-4-1 z  zaznaczeniem
rodzaju dzia³añ jako koryguj¹ce (ten
sam formularz stosowany jest do dzia³añ
zapobiegawczych i  koryguj¹cych w
którym nale¿y wybraæ i  zaznaczyæ
rodzaj dzia³ania).

W raporcie z auditu czêsto zawarte
s¹  pewne sugest ie  i  wnioski  do
rozwa¿enia  i  ewentualnego
wprowadzenia w danym procesie i oneRys. 1. Miejsca definiowania tematów do dzia³añ doskonal¹cych
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mog¹ te¿ stanowiæ tematy do dzia³ania

doskonal¹cego.

Ad.2. Zg³oszenie usprawnienia mo¿e

zg³osiæ ka¿dy pracownik wykorzystuj¹c

formularz  F1-5-2,  wype³nia j¹c  go

i sk³adaj¹c swojemu prze³o¿onemu. Pod

has³em „usprawnienie” nale¿y rozumieæ

drobne unowoczeœnienia procesu czy

wycinkowego dzia³ania, jak równie¿

zastosowanie  nowej  technologi i ,

wprowadzen ie

n o w y c h

rozwi¹zañ i tp .

Z g ³ a s z a n i e

usprawnieñ jest

powinnoœci¹  ka¿dego pracownika,

któremu zale¿y na kszta ³ towaniu

dobrego imienia firmy w której pracuje,

oraz  na polepszaniu jakoœci

oferowanego wyrobu czy œwiadczonej

us³ugi .  Zg³oszone propozycje

usprawnieñ Kierownik jednostki

organizacyjnej analizuje i opiniuje je,

kwal i f ikuj¹c  jako niezasadne lub

uzasadnione,  nastêpnie  uruchamia

dzia³ania  doskonal¹ce zgodnie  z

procedur¹ P4.

Ad.3.  Celem przegl¹dów

operacyjnych miesiêcznych jest zebraæ

g³ównych i  i s to tnych dla  jakoœci

tematów,  które  w danym miesi¹cu

w  p o s z c z e g ó l n e j

jednostce organizacyjnej

by³y podjête lub bêd¹ w

najbli¿szej przysz³oœci

podjête niezale¿nie od

terminu zakoñczenia ich realizacji .

Realizacja niektórych zadañ wymaga

rozci¹gniêcia w czasie, dlatego te¿ nie

wszystkie  musz¹ zakoñczyæ s iê  w

danym miesi¹cu. Ka¿dy Kierownik w

ka¿dym dniu,  tygodniu i  miesi¹cu

rozmawia wiele  razy ze  swoimi

pracownikami na tematy zwi¹zane

z prac¹,  skróceniem czasu je j

wykonania, zastosowan¹ metod¹, jej

ulepszeniem i tp .  Z tych rozmów

i spotkañ nale¿y braæ  tematy

i  zagadnienia  do umieszczenia  ich

w przegl¹dach operacyjnych, niektóre

z  nich kwal i f ikowaæ do dzia ³ania

doskonal¹cego.

Ponadto przegl¹d miesiêczny

powinien obejmowaæ nastêpuj¹ce

zagadnienia (Ksiêga Jakoœci pkt.8.2.1 ):

• wyniki z poprzedniego przegl¹du,

• ocenê wszystkich niezgodnoœci ,

problemów i propozycji usprawnieñ,

zg³oszonych w jednostce

organizacyjnej i zakwilifikowanie

tematów do opracowania projektów

doskonal¹cych,

• przebieg dzia ³añ doskonal¹cych

i stopieñ ich realizacji,

• ocenê s topnia  real izacj i  ce lów

procesów oraz weryf ikacjê  tych

celów,

• wyniki z auditów przeprowadzonych

w jednostce organizacyjnej,

• informacje  na  temat  reklamacj i

wnoszonych przez Klientów,

• informacje  pozyskiwanych od

pracowników maj¹cych bezpoœredni

kontakt z Klientem.

Dzia³ania doskonal¹ce s¹ bardzo

is totne dla  Systemu Zarz¹dzania

Jakoœci¹, a tym samym dla rozwoju,

unowoczeœniania i ponoszenia jakoœci

naszych wyrobów i us³ug i wzrostu

zadowolenia naszych Klientów. Dla

obserwatora zewnêtrznego, a wiêc dla

audytorów certyfikuj¹cych s¹ dowodem,

¿e dbamy o rozwój i o Klienta, a dla nas,

¿e chcemy, aby firma nasza zajmowa³a

godne miejsce wœród innych firm .

Dlatego te¿ wszyscy przyk³adajmy

istotn¹ wagê dla prowadzenia dzia³añ

doskonal¹cych w ramach Systemu

Zarz¹dzania Jakoœci.                          

W raporcie z auditu czêsto zawarte s¹ pewne

sugestie i wnioski do rozwa¿enia i ewentualnego

wprowadzenia w danym procesie i one mog¹ te¿

stanowiæ tematy do dzia³ania doskonal¹cego

Zg³oszenie usprawnienia mo¿e zg³osiæ

ka¿dy pracownik wykorzystuj¹c

formularz F1-5-2, wype³niaj¹c go

i sk³adaj¹c swojemu prze³o¿onemu
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Tak poszukiwany wygl¹da³
w wieku 2 lat,

tak, po szkole œredniej, a jak wygl¹da dzisiaj?

?

Osob¹, której poszukiwaliœmy w numerze
34 naszego czasopisma by³ pan

Zenon Kaleta, pe³ni¹cy obecnie funkcjê
Kierownika Zak³ady Utrzymania Ruchu.

Dla autentycznoœci zamieszczamy aktualne
zdjêcie „poszukiwanego”.

Wœród wszystkich osób, które prawid³owo
odpowiedzia³y na poprzedni¹ zagadkê,
Komisja pod przewodnictwem Prezesa
MPWiK S.A. Ryszarda Langera rozlosowa³a
nastêpuj¹ce nagrody: nagroda g³ówna
(zegarek) otrzymuje Pan Andrzej Kaleta,
nagrody dodatkowe (zestaw upominków)
otrzymuj¹: Pani Joanna Wawrzyñczuk
oraz Pan Zbigniew Wawrzaszek.

Gratulujemy szczêœliwcom!

KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS

ZNAMY SIÊ TYLKO Z WIDZENIA?
Szanowni czytelnicy, pocz¹wszy od dnia dzisiejszego przygl¹dajcie siê uwa¿nie swym wspó³pracownikom, gdzieœ wœród Was

ukrywa siê osoba, której szukamy. Jeœli znacie personalia osoby poszukiwanej, to nie zwlekajcie z podaniem odpowiedzi.

KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS

ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU

ZNAMY SIÊ TYLKO Z WIDZENIA?

ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU
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Komunikat MPWiK S.A.

H2O

Jak¹ wodê pijemy?

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA W III KWARTALE 2005

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 2005 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.

YDOWICŒOKAJKINZAKSW .ndej
YDOWAINAINTADZUDA£KAZ ymrongwDSN

ABAR AWADUR AINBU£D YNALEIB jeiksloP 1 EU 2

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

æœontêM UTN 2,0 2,0 2,0 3,0 1 .tpecka

)Hp(nyzcdO 78,7 17,7 67,7 66,7 5,9-5,6 5,9-5,6

awonainagnamdanæœonlaineltU md/gm 3 1,1 1,1 8,0 2,1 5 5

ikrolhC md/gm 3 0,21 6,62 5,22 3,03 052 052

kainomA md/gm 3 20,0< 20,0< 20,0< 20,0< 5,0 5,0

ynytozA md/gm 3 10,0< 10,0< 10,0< 10,0< 5,0 5,0

ynatozA md/gm 3 6,5 7,51 2,51 5,41 05 05

anlógoæœodrawT °n 9,6 7,41 1,61 2,51 82-4,3 -

ñpaW md/gm 3 1,04 1,78 4,69 5,49 - -

zengaM md/gm 3 3,6 1,11 3,9 4,9 521 -

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

nilG md/gm 3 780,0 340,0 840,0 10,0< 2,0 2,0

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

morhC md/gm 3 200,0< 200,0< 200,0< 200,0< 50,0 50,0

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

mdaK md/gm 3 3000,0< 3000,0< 3000,0< 3000,0< 300,0 500,0

MHT4AMUS 3 md/gµ 3 8,4 3,0 1,0< 5,01 051 001

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

AWW4AMUS 4 md/gµ 3 700,0 800,0 510,0 210,0 1,0 1,0

nerip)a(ozneB md/gµ 3 300,0 200,0 300,0 200,0 10,0 10,0

ilocypurgeiretkaB mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

upytilocypurgeiretkaB
ogenjycnarelotomret

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

73wiiretkabæœolianlógO °C mc1/li 3 < 1< 1< 1< 02 02

22wiiretkabæœolianlógO °C mc1/li 3 1 1< 1< 1< 001 001


