
Estera Zuzel, Piotr Błachut 

Nasza firma na przestrzeni 150 
lat bardzo prężnie się rozwijała. 
W przeszłości nawet nie mogli-

śmy marzyć o dostępie do takiej tech-
nologii, która obecnie jest naszą co-
dziennością. Podążanie za nowościami, 
dotrzymywanie tempa stale idącej do 
przodu branży, a nawet bycie prekurso-
rem w wielu aspektach i dostosowywa-
nie się do coraz trudniejszych wymagań 
rynkowych sprawiły, że dziś z pełnym 
przekonaniem możemy mówić o MPWiK, 
jako o Spółce na miarę XXI wieku. 

Smart Flow 

Nowoczesne rozwiązania pomaga-
ją nam walczyć z ukrytymi wycieka-

mi już od 2014 roku. Jak to możliwe? 
Odpowiedź jest prosta – Smart Flow, 
czyli system informatyczny, który opra-
cowaliśmy wspólnie z firmami Micro-
soft i Future Processing. Grzegorz Kar-
lik, menedżer Zakładu Eksploatacji Sieci 
podkreśla, jak ważne dla naszej firmy 
było wdrożenie systemu. 

SmartFlow to mózg naszej operacji w za-
kresie dbałości o sieć wodociągową. Byli-
śmy pierwszą firmą z branży, która wdro-
żyła to rozwiązanie, a jego efekty są 
imponujące. Tylko w 2016 roku we Wro-
cławiu zaoszczędzono prawie pół miliar-
da litrów wody, która jak wiemy, staje się 
jednym z najcenniejszych surowców na 
planecie. Nowoczesne przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne powinno kon-
centrować się na dostarczeniu do klienta 
wody o jak najwyższej jakości, w sposób 
nieprzerwany i przy zachowaniu jak naj-
niższego poziomu strat. Dzięki systemowi 
szybko rozpoznajemy i właściwie w zarod-
ku dusimy niewidoczne dla oka awarie – 
ukryte wycieki. W ten sposób nie stanowią 
one zagrożenia dla ruchu ulicznego, miesz-
kańców czy infrastruktury. Obniżenie pozio-
mu strat wody daje również znaczące ko-
rzyści ekonomiczne.

SmartFlow zakłada podział Wrocła-
wia na kilkadziesiąt stref pomiarowych 
– system działa na terenie kilkunastu 
osiedli mieszkaniowych, wykorzystu-
jąc blisko 100 urządzeń monitorują-

Technologia na najwyższym 
poziomie i 150 lat tradycji
Ogromną siłą wrocławskich wodociągów są pracownicy, którzy stale rozwijają się i dzięki temu 
poszukują też nowych i innowacyjnych rozwiązań dla naszej Spółki. 

Niesłychanie efektywne początki prac nad systemem SmartFlow

Otwarcie Stacji Badawczej ZPW "Mokry Dwór" 
było dla branży, jak lądowanie na księżycu 
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cych ilość i ciśnienie wody przepływa-
jącej przez sieć wodociągową. Dzięki 
temu nasi pracownicy mogą łatwo zlo-
kalizować jeden z najtrudniejszych ty-
pów awarii wodociągowej, czyli tzw. 
„ukryty wyciek”. Po wytypowaniu miej-
sca awarii brygady wyszukują je pre-
cyzyjnie w oparciu o rozwiązania aku-
styczne. Wrocław jest nie tylko liderem 
wśród polskich miast, które konse-
kwentnie dążą do redukcji poziomu 
strat wody, ale też  osiąga coraz lepsze 
wyniki wśród miast należących do „In-
ternational Water Association” – glo-
balnej organizacji działającej m.in. na 
rzecz ochrony zasobów wodnych. Na-
sza Spółka jest pierwszą polską firmą 
należącą do tego grona ekspertów. To 
naprawdę nie lada osiągnięcie! 

Stacje Badawcze – ZPW „Mokry 
Dwór” i WOŚ.

Gdyby nie Centrum Nowych Technologii, 
które powstało w naszej firmie w 2011 
roku, nie byłoby wielu przełomowych 
pomysłów. Jednym z nich była otwar-
ta 4 listopada 2014 roku Stacja Ba-
dawcza ZPW „Mokry Dwór”. To nowo-
czesny obiekt, w którym w warunkach 
laboratoryjnych można testować nowe 
rozwiązania technologiczne w proce-

sie uzdatniania 
wody. Kompleks 
składa się z hali 
technologicznej, 
w pełni wyposa-
żonego stanowi-
ska laboratoryjnego 
oraz zaplecza socjalno-technicznego. 
Co więcej – budynek jest przygotowa-
ny tak, by można było rozbudowywać 
kolejne instalacje, powstające w mia-
rę rozwoju branży wodociągowej. Dru-
gim obiektem badawczym rozwijają-
cym się równie prężnie naukowo, jak 
stacja w Mokrym Dworze, jest Stacja 
Badawcza WOŚ. Przemysław Chrobot 
– menedżer Centrum Nowych Techno-
logii wspomina, jak wyglądały początki 
funkcjonowania obu stacji badawczych 
w MPWiK. 

Pamiętam nasze pierwsze kroki w projek-
tach dofinansowanych ze środków Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ta 
przygoda zaczęła się w 2013 roku, kiedy 
wraz z Politechniką Wrocławską oraz Uni-
wersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu 
rozpoczęliśmy realizację projektu badaw-
czo-rozwojowego pod nazwą: „Optymali-
zacja usuwania azotu – poprawa efektów 
oczyszczania i krok na drodze do samowy-
starczalności energetycznej Wrocławskiej 

Oczyszczalni Ścieków”. Podczas realizacji 
tego projektu została wybudowana Stacja 
Badawcza WOŚ, wykorzystująca strumień 
odcieków po prasach filtracyjnych, odwad-
niających osad ściekowy. W czasie projek-
tu zostały wypracowane rozwiązania tech-
nologiczne, mające na celu zapewnienie 
stabilnego oraz odpowiednio niskiego po-
ziomu azotu ogólnego w ściekach oczysz-
czonych. Praktycznie równolegle (od grudnia 
2014 roku) był realizowany wspólnie z Po-
litechniką Wrocławską projekt, pod nazwą 
„Badania skuteczności nowych technolo-
gii oczyszczania wody jako krok ku zmianie 
myślenia o rozwoju branży wodociągowej”.  
W efekcie jego realizacji, na terenie Zakła-
du Produkcji Wody „Mokry Dwór”, została 
wybudowania ultranowoczesna Stacja Ba-
dawcza, w której badany jest potencjał no-
woczesnych technik oczyszczania wody, 
m.in. mikro, ultra i nanofiltracji. Obie Stacje 
Badawcze do dziś stanowią narzędzia na-
pędzające postęp rozwoju technologicznego 
naszej Spółki w obszarze uzdatniania wody 
i oczyszczania ścieków.

Stacja Badawcza ZPW "Mokry Dwór"
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Pionierzy wieku cyfrowego 

W 2017 roku MPWiK znalazło się 
wśród laureatów XIV Edycji Konkursu 
„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospo-
darcza”. Spółka otrzymała statuetkę 
w kategorii „Pioniera Wieku Cyfrowe-

go”. Tytuł przyznano nam za cyfrową 
transformację i tworzenie nowocze-
snych rozwiązań. Kapituła Konkurso-
wa od 2004 roku nagradza dolnoślą-
skie firmy, które w swojej działalności 
stawiają na innowacyjność, a także an-
gażują się na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Jurorzy przyznający nam wyróżnie-
nie docenili fakt, że dzięki realizowanej 
strategii znacząco ograniczyliśmy stra-
ty wody oraz czas usuwania awarii, 
a nasze brygady terenowe są wyposa-
żone w tablety z dostępem on-line do 
zadań oraz cyfrowych map sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej. Co więcej 
– podkreślono też, że w pracy stawia-
my na zdalnie sterowane roboty, które 
służą do przeglądu sieci kanalizacyjnej 

oraz inne nowoczesne narzędzia, każ-
dego dnia wspomagające pracowni-
ków. Dzięki temu łamiemy stereotypy 
o spółkach z sektora wodociągowo-ka-
nalizacyjnego, bo stale podążamy z du-
chem czasu.

Najlepiej zarządzane firmy

Nie możemy zapomnieć 
o tym, że MPWiK Wro-
cław dołączyło do grona 
najlepiej zarządzanych 
firm, które z sukcesem 
stosują Europejski Model 
Doskonalenia Zarządza-
nia – EFQM. Wdrażanie 
modelu rozpoczęliśmy 
w 2014 roku i już 4 lata 
późnie j  nasza  Spółka 
znalazła się w zaszczyt-
nym gronie u boku takich 
firm jak m.in. BMW czy 
Philips. Rzetelną anali-
zę jakości zarządzania 
w firmie przeprowadził 
wówczas zespół między-
narodowych audytorów, 
którzy  mają  ogromne 
doświadczenie w zarzą-
dzaniu i ocenie najlep-
szych europejskich orga-

nizacji. Zdobyty wynik uplasował nas 
w ścisłej czołówce wśród międzyna-
rodowych firm. Wierzymy, że przed 
nami kolejne osiągnięcia potwierdza-
jące, że dorównujemy wielkim świato-
wym gigantom. Oczywiście nie było-
by to możliwe bez wszystkich naszych 

Recognised for
Excellence 5 star
Awarded to:

Municipal Water and Sewerage
Company in Wroclaw

June 2018

This certificate remains valid for 3 years.

Léon Tossaint

CEO, EFQM

SN: 1808001643
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Stacja Badawcza w budowie

W 2015 roku w firmie wdrożyliśmy 
autorskie  rozwiązanie typu Field 
Force Automation,  które pozwala  
na zdalne zarządzanie brygadami 
terenowymi z wykorzystaniem tabletów. 
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pracowników, którzy tworzą markę 
MPWiK Wrocław. Aleksandra Siwul-
ska – liderka Zespołu Wsparcia w Do-
skonaleniu Organizacji mówi o tym, 
jak istotne na przestrzeni lat było 
wdrożenie modelu EFQM.

Na początku naszej drogi w 2014 roku 
zrozumienie modelu EFQM i jego przeło-
żenie na działania realizowane w firmie 
zdawało się być niczym lot w kosmos. 
Dzięki prowadzonym samoocenom, wy-
szkoleniu liderów i asesorów EFQM, re-
alizacji wielu projektów doskonalących 
– model stał się integralną częścią na-
szej organizacji .  Najważniejszą lek-
cją z pracy z modelem i fundamentem 
stosowania go w firmie, było uwolnie-
nie energii w nas wszystkich – rozwinę-
liśmy pokłady mocy, o których nie wie-
dzieliśmy, poczuliśmy potrzebę zmian 
i rozwoju oraz zaangażowaliśmy się nie 
tylko w nowatorskie projekty, ale przede 
wszystkim w życie firmy. To dzięki pra-
cownikom udało się dwukrotnie zdobyć 
nagrodę i znaleźć w gronie najlepszych 
firm europejskich.

Pandemia i nowe wyzwania 

Chyba nikt nie zapomni 2020 roku. 
Koronawirus wpłynął na życie i funk-
cjonowanie nas wszystkich, w tym na 
naszą firmę. Największym wyzwa-
niem – na początkowym etapie pan-
demii było zapewnienie sprzętu i zain-
stalowanie dodatkowych programów, 
niezbędnych do pracy zdalnej. Za-
rząd bardzo szybko podjął decyzję 
o zamknię-

ciu stacjonarnego Centrum Obsługi 
Klienta. Decyzja ta była tym łatwiej-
sza, że już od kilku lat wszystkie spra-
wy klienci mogą załatwić u nas zdal-
nie – przez infolinię, e-BOK, pocztę 
elektroniczną lub tradycyjną. Najważ-
niejsza jednak – z naszego punktu wi-
dzenia była relokacja pracowników do 
nowych lokalizacji – po to, aby zapew-
nić bezpieczny dystans, a tym samym 
ciągłość działania naszych głównych 
procesów. Dużym wyzwaniem było 
również umożliwienie pracy zdalnej 
większości pracowników administra-
cyjnych. Obecnie z czystym sumieniem 
możemy powiedzieć, że udało się to 
w 100%. Dzięki naszemu zaangażowa-
niu i ciężkiej pracy – mieszkańcy Wro-
cławia i kilku gmin ościennych mogli 
i mogą stale cieszyć się dostępem do 
bezpiecznej wody, która jest niezbęd-
na w walce o zdrowie i stała się orę-
żem w zmaganiach z koronawirusem. 
To kolejny dowód na to, że reagujemy 

zawsze, kiedy wymaga tego sy-
tuacja, a zastosowane rozwiąza-
nia okazują się trafione. O tym 

jak bardzo zaawansowa-
n ą  c y f r o w o 

firmą jest 

MPWiK Wrocław, mówi Michał Ślósarz 
– menedżer Działu IT i Automatyki.

Myślę, że nie wprowadzę czytelników 
w błąd, mówiąc, że żadna organizacja 
z sektora publicznego nie miała planu or-
ganizacji pracy zdalnej dla swoich pra-
cowników. Jestem natomiast przekona-
ny, że zbudowane w naszej firmie przez 
lata fundamenty technologiczne pozwo-
liły nam na zmianę funkcjonowania fir-
my bardzo sprawnie i – co najważniej-
sze – bezpiecznie. Tutaj warto wymienić: 
komponenty sieciowe umożliwiające 
bezpieczne połączenie za pomocą VPN, 
sprzęt mobilny u przeważającej części 
pracowników, a także posiadane rozwią-
zanie Office365 z aplikacją Teams do co-
dziennej komunikacji. Uważam, że przy 
tej zmianie najważniejsze było zaanga-
żowanie całego zespołu i zrozumienie 
celu podejmowanych działań, na rzecz 
pracowników i mieszkańców Wrocławia.  

Również z myślą o misji firmy buduje-
my wysoko dostępne i wydajne środowi-
ska IT i automatyki przemysłowej. W tym 
roku priorytetowym dla nas działaniem 
jest budowa zapasowego centrum prze-
twarzania danych oraz modernizacja 
systemów automatyki we Wrocławskiej 
Oczyszczalni Ścieków. Mam nadzieję, że 
podobnie jak z wyzwaniem organiza-

cji pracy zdalnej, będę mógł za ja-
kiś czas z zadowoleniem mówić 

o kolejnych sukcesach tech-
nologicznych.

PS 

W kolejnym numerze „Kropelki” 
pojawi się fotogaleria związana ze 
150-letnią historią naszej Spółki. 

EFQM – zbiór dobrych praktyk zarządza-
nia firmą, który został opracowany przez 
Europejską Fundację założoną w Bruk-
seli. 

Nowoczesna przestrzeń nowej serwerowni
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