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System Zarządzania Jakościąw przedsiębiorstwie ciepłowniczym.
Studium ptzypadku MPEC we Włocławku
CZ.2

ystem Zaruądzania Jakością,jaki funkc|onuje
w MPEC Włocławek, ma już za sobą ponad
dwanaście lat testów i nieustannych zmian. Na
przesftzeni tych lat dokonało się w przedsiębiorstwie
wiele pozytywnych i korzystnych przemian. Skutkują
one wieloma wymiernymi korzyściami odnosząrymi
się do poszczegóInych czynników produkcji zaangażowanych lM proces Wtwaruania energii cieplnej
i świadczenia usłllg związanych z ciepłownictwem.
Przedsiębiorstwo po wdrozeniu Systemu Zarządzania
Jakościąradzi sobie znacznie sprawniej w wielu obszarach niż w latach przed jego wdrożeniem. ,,System
Zarządzanla Jakościąprzynosi niepodważalne korzyści,biorąc pod uwagę sprawnośćof1anizacyjną oraz
efektywnośćz arządzania posiadanymi zasobami, które
są odczuwane w przedsiębiorstwie otaz w jego oto-
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czeniu. Odnieśćsię tu należy do kilku obszarów jego

działalności,wskazuj ąc na aktywnoś ć wewnętrzną
przedsiębiorstw a oraz działania dotyczące otoczenia
Zewnętrzne$o spółki".
Efekty z wdrożenia Systemu Zarządzania
Jakością

Dzięki większej identyfikacji pracownika z powierzonymi zadaniami wzrosła odpowiedzialność
na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwią Szybko
i skutecznie są identyfikowane i rczwiązywane zaistniałe problemy Zapobiega to powstawaniu błędów, co znacznie wpływa na ograniczenie kosztów
działalnościoperacyinei przedsiębiorstwa i eliminuje
przestoje w pracy poszczegóInych działów i komórek

organizacyjnych. Wynikiem wdrożonych nauTków

,l,.:lł :,Ll l:*i,.energetyka, l
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ściowej w przedsiębiorstwie. Narzucone ptzez system
sYsTEM

ZAMĄDZANlA
JAKoŚclĄ,
jaki funkcjonuje

w MPECWłodawek,
ma już za sobą

ponad 12 lattestów
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przemian. Skutkują
one wie]oma
wymiernymi

koąściami
odnovącymi się
do poszoególnych
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zaangażowanych
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energii cieplnej

i świadczenia
usług związanych

z ciepłownictwem

standardy prary wpĘnęły na podwyższenie stopnia
niezawodności dostaw energii cieplnej oraz poziom

świadczonych usług zwlązanych z wytw ar zaniem,
przesyłem i dystrybucją ciepła oraz łrykonyłvaniem
badań laboratoryjnych. Zaprogramowany w procesach
|akościowych ciągĘ proces poprawy skutkuje w efekcie
łyeliminowaniem marnotrawstvva zasobów i czasu,
zbędnei pracy, jak również zmniejszeniem liczby reklamacji i popełnianych błędów. Wdrożony System

Zarządzania Jako ściąspowodował zmiar'ę postrzegania przedsiębiorstwa w otoczeniu zewnętrznym.
Po wprowadzeniu zmian jest ono traktowane jako
podmiot funkcjonuiąry w oparciu o przejrzyste, Iogiczne,powtarzalne i efektywne procedury oraz nowe,
ekologiczne technologie generujące oszczędności.
Korzyści wynikające z faktu wprowadzenia nowego systemu jakości do przedsiębiorstwa to poprawa renomy spółki i podniesienie iej pozycji wśród
porównywalnych podmiotów w branży. Wdrożony
system zarządzania |akością zwiększył zadowolenie
klientów, została także podniesiona reputacja w konkurencyjnym otoczeniu, co wzmogło zI|aczne zainteresowanie społecznościlokalnej produktem i usługami
przedsiębiorstwa. W uyniku kompleksowych działań
iakościorł7chi wysokiej sprawności finansowo-ekonomicznei firmy został stworzony korzystny wizerunek
przedsiębiorstwa w otoczeniu biznesowym, dzięki czemu jest ono postrzegane na rynku energii cieplnej przez
dostawców, klientów oraz właścicielajako organizacja

stabilna i kompetentna, wiarygodna i obowiązkowa.
Pozytywna zmiana wizerunku znajduje odzwiercie-

dlenie w zachowaniu klientów, którzy odczlwają,
że przedsiębiorstwo lepiej przystosowało się do ich
wymagań niż ptzed wdrożeniem systemu. W konsekwencji wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
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został zbudowany fundament, który stworzył solidne
podstawy do wdrażania kolejnych systemów jakości
w zakresie ochrony środowiska czy bezpieczeństwa
i higieny pracy, co w konsekwencji wspierać będzie
dążenie do wzrostu efektywności podczas osiągania
kole nych celów pt zez spółkg
j

jakościowych jest ograniczenie strat wynikających
z niedopasowania usług do wymogów rynku ciepła.
System Zarządzania Jakością uporządkował przepŁyłv

l

informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi

przedsiębiorst\,va, co zwiększyło elastycznośćdziałan
i skróciło czas reakcii podmiotu na rosnące wymagania

i oczekiwania klientów.

W przedsiębiorstwie został zapewniony lepszy
nadzór nad dokumentacją i infrastnrkturą techniczną spółki. Zadbano także o jakośćwspółpfacy z zewnętrznymi przedsiębiorstwami i kontrahentami, co
w sposób ewidentny wpĘnęło na podniesienie jakości
usług świadczonych na rzecz ostatecznego odbiorcy
Zaimplementowany do przedsiębiorstwa system norm
wpĘnąłkorzystnie na poziom jakości świadczonych
usług dla ludnościotazna kreowanie kultury projako-
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Trudności ze wdrażaniem Systemu Zarządzania
Jakością w przedsiębiorstwie
System Zatządzania Jakościąjest dla przedsiębiorstwa i jego otoczenia fuódłem wielu korzyści, ale
również pewnych ograniczeń i trudności łynikaj ąrych
z konieczności podjęcia działań dostosowawczych
do wymogów w tym zakresie. W trakcie adaptac|i
systemu jakoścido uwarunkowań przedsiębiorstwa
T

napotkano na szereg trudności, które charakteryzow aĘ
się odmiennym charakterem i specyfiką niż problemy

związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania
jakością. Główne bariery dotyczyły z jednej strony
ztozumienj,a przez pracowników spółki istoty zarządzania jakością w przedsiębiorstwią a z drugtei wiązaĘ
stę ze zmi,aną mentalności pracowników. Bariery te
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rosły wruz z niechęcią pracowników do wprowadzanych zmian powodowanych wdrażaniem systemu.
Inne bariery to brak zrozumienia przez pracowników
korzyści wynikających z jego wdtożenia. Kolejnym
czynnikiem utrudniającym wdrożenie systemu była
biurokracja oraz znacznie rozbudowana dokumentacja
systemowa w połączeniu z jej nadzorem. Proces wdrażania Systemu Zarządzania lakością, koszty audytów,

szkoleń, konsultacji oraz certyfikacji stanowiĘ dla
przedsiębiorstwa znaczny wydatek związany
ro dzaju przedsięwzięciem.

z

tego

KOCIOŁ WR1O-M

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych
do środowiska, a także oszczędnośćopafu w przedDla poprawy elastyczności działafi otaz zwiększe- siębiorstwie. W przedsiębiorstwie intensyfikowano
nia stopnia bezpieczeństwa i zachowania ciągłości wiele działań dla podniesienia sprawności dostaw
dostawy ciepła w przedsiębiorstwie od wielu lat ciepła i zachowania jego niezawodności i ciągłości.
realizowane są inwestycje o znaczeniu strategicznym.
Przebudowano odcinek sieci napowietrznej 2xDN600
Jakośćdostawy ciepła do odbiorców, a zatem jej na wysokiej estakadzie na ciepłociąg podziemny wywysoki poziom, jest uzależniony w bardzo istotnym konany w technologii rur preizolowanych pod drogą
stopniu od niezawodności pracy ludzi i urządzeń krajową nr 91 we Włocławku. W efekcie zakończenla
oraz układów służących wytwarzaniu, przesyłaniu tego etapu inwestyryjnego z krajobrazumiasta zniknęła
i dystrybuc|i energii cieplnej.
kładka dla pi,eszych z podwieszonymi rurociągami ciepłowniczymi. Poprawiło to wygląd estetyczny telenu
w tej częścimiasta oraz wyeliminowało zagrożenie
g
uszkodzenia ciepłociągu w kolizji drogowei.
*c

=
u

niezawodność
produkcyjnych
ciepłowni oraz
bezpieaeństwo

dostaw

ciepła do odbiorców,
w minionych latach
dwie jednostki
kotłowe

zośały

poddane zabiegom
moderniZacyjnym
w technologii ścian

szaelnych

W pierwszym przypadku modernizacją obięto
kocioł typu WR-25 K4l, a w drugim kocioł WR-10
K1'. Po pracach modernizacyjnych i uruchomieniu
kotłów osiągają one wszystkie parametry gwarantozwiększenie mocy kotłów, poprawienie sprawności,

Mając na uwadze
pracy urządzeń

emis j i zaniecz y szczeń w prow adzanych do atmo sfery to
elementy gwarantujące dotrzymanie obowiązująrych
standardów emisyjnych obecnie i w przyszłości.

wane w umowach. Wymierne efekty modernizacji to

Działania przedsiębiorstwa dla utrzymania
standardów jakościowych

ZMODERN|ZOWANY

częścimiasta. Zoptyma|izowany proces produkcji
ciepła w przedsiębiorstwie, nowoczesne instalacje
odpylania spalin, automatyczny system monitoringu

.{3;

§j
€

Zakończono budowę spięcia pierścieniowego sieci
ciepłorłrrriczei DN400 o długościblisko 1600 metrów
bieżąqch. Wybudowane spięcie pierścieniowe stanowi
alternatywne zasilenie w energię cieplną mieszkańców
osiedla ,,Południe", a ptzez to w zdecydowany sposób
poprawiło jakośćbezpieczeństwa energetycznego dla
tej częścimiasta. Spięcie pierścieniowe stwarza warunki i daje szanse na ptzyłączenie do systemu cieplnego

odbiorców z nowych reionów miasta, dotychczas
nieosiągalnych dla przedsiębiorstwa. Przygotowywany jest do rcalizacji projekt inwestyryl'ny budowy
przejścia ciepłociągu 2xDN600 pod torami PKP na
linii Kutno-Plła, między komorami ciepłowniczymi
P7 i P9 w reronie ulicy Komunalne;'. Realizacja tego
zamierzenia podniesie bezpieczeństwo dostawy ciepła
dla osiedla mieszkaniowego,,Południe".
W przedsiębiorstwie zostało zrealizowanych szereg inwesĘcji modernizacyjnych, których celem było
ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez utzą.
dzenia biorące udział w procesie produkcji ciepła, jego
przesyle i dystrybucji3. Zastosowane układy pompowe

W dzisiejszych uwarunkowaniach fu nkcjonowania
sektora ciepłowniczego nie można mówić o wysokiej
w systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa, sterowanie
jakości usfug bez działań na tzecz ochrony środowiska pomp, wentylatorów oraz taśmociągów przy pomory
naturalnego i ekologii. Z myśIą o redukcji oddzia- falowników, a także sposób programowania urządzeń
Ływ ania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne,
ciepłowni - to kolejne etapy realizowanej strategii
wszystkie urządzenia kotłowe przedsiębiorstwa zostały technologicznego rozwoju, które prowadzą do unowyposażone w nowoczesne wysokosprawne instalacje
wocześnienia ciepłowni odpowiadającej standardom
odpylaj ące Wdrażając to tozwiązanie technologiczne
ujętym w zasadach zrównoważone9o rozltvoju. Przyjęta
znacznie ograniczono IIośćzanieczyszczeń pyłouych w przedsiębiorstwie strategia ekspansji rynkowej pozwawprowadzanych do powietrza z instalacji energetyczla spółce zaistnieć w nowych reionach miasta, pozbanej spółki, co zaskutkowało wzrostem jego jakości wionych do te jpory ciepłazsystemu scentralżowanego.
otaz poprawą komfortu życia mieszkańców w tej Idea nowych przedsięwzięć inwestyryjnych ma na celu
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clEPŁoWNlcTWo
cjonowanie svstemu jakościnapotykało na trudności
i r,łymagało rozwiązywania wielu zaistniaĘch problemów. Najczęście| lływoływane one byĘ brakiem zrozumienia przez pracowników istoty z arządzaniajakością,

zwiększenie udziałll przedsiębiorstwa w lokalnym rynku ciepła z zaznaczeniem swojej obecności w no\ĄlFch

atrakryjnych z punktu widzenia spółki ciepłowniczej
obszarach miasta, które do tej porybyĘ pozazasięgiem
jego frzycznych możliwości.Bezpieczny ptodukt przedsiębiorstwa wytw orzony z poszanowaniem środowiska
w postaci ciepła systemowego w nowych rejonach miasta to spełnienie wieloletnich oczekiwań mieszkańców
oraz zaspokojenie ich potrzeb w tym zakresie
Udogadniając zycie mieszkańcom miasta, przed-

siębiorstwo wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom
r, po faz pierwszy w historii
swej działalnościrezygrruje z letniej pruerw remonto-

i w sezonie letrrim 2016

wej. Przedsiębiorstwo chcąc być bardziej sprawniejsze
i elastyczniejsze w działaniu, wdrożyło Zintegrowany
System InlormaĘczny,,I.JNISOFT". To specialistyczne
narzędzie wspomaga w wysokim stopniu proces zauądzania zasobami przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
Elasłczna konstrukcja i pełna parumetryza§a umożliwiała adaptację systemu do wielorakich potrzeb przedsiębiorstwa, wlłnikająrych z jego działalnościgospodarczej.
System charakteryzuje się wieloma pakietami modułów
wysoce pomocnych w zarządzariu i kierowaniu przedsiębiorstwem. Umożliwia dokon},wanie niezbędnych
moĄfikacji we własnlrm zakresie, co podnosi znacznie
iego walory uĄztkowe w przedsiębiorstwie
Zmyśląoklientach na stronie internetowej spółki
udostępniono aplikację e-bok, dzięki które| mogą oni
załatvvić wiele spraw bezwychodzenia z domu czy flrmy w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Aplikacja
daie możliwośćdostępu do bieżących informacji dotyczących m.in.: awarii maiących wp§,w na ilośći jakość
dostarczanego ciepła, planow anych wyłączeń dostaw,
terminów letniej przerwy remontowej czy wprowadzania nowej taryf}ł E-bok to również dostęp do zawartych
umów, aneksów, płatnościczy windykacji.
Mając na uwadze ciąg}ą poprawę jakościfunkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością, w przed-

siębiorstwie podjęto działania zmietzające do jego
dostosowania do nowych wymagań normy ISO
90O1,:2OI5. Jest to jeden z głównych celów, iakie
sobie przedsiębiorstwo wyznaczyło do zrealizowania
w okresie najbliższych dwóch lat'.

W dzisiejszych czasach System Zarządzania Jako-

ściąoparty o normę EN ISO 9001:2008 iest postrzegany jako jedno z narzędzi przewa9 konkurenryjnych

niechęcią pracowników do wprowadzanych zmian
czy ich mentalnością.Zaimplementowany System
Zar ządzania Jakością,aby dobrze

Wdrażając System Zatządzania Jakością przedsiębiorstwo upatrywało w nim wiele korzyściwewnętrznych i zewnętrznych. Projektowanie, budowa i funk-
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pracowników przedsiębiorstwa i kadry

j

onował, musi

za r ządcze1.

Jego

doskonalenie to ciągłe poszukiwanie słabych obszarów,
które muszą być rozwiązywane na bieżąco. Wdrożone
w odpowiednim momencie działania zapobiegawcze

oraz korygujące eliminują mozliwości wystąpienia
problemów w przyszłości.Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w MPEC Włocławekstało się skuteczną
metodą dla osiągnięcia sukcesu na iokalnym rynku
ciepła. Na przestrzeni wielu lat funkcjonowania systemu jakości wprowadzane korekty upraszczaĘ postępowanie przedsiębiorstwa, pozwalaĘ jeszcze bardzie1
racjonalnie wykorzystać czas pracy pracowników oraz
znacznie ograniczyć koszty działań pro j akościow.vch
w spółce. Wl,miernym efektem wprowadzonych zmian
w systemie jakościjest zmniejszenie Iiczby niezgodności

oraz reklamacji klientów, usterek i awarii w systemie
ciepłowniczym, co świadczycmoze o wzroscie profesjonalizmu zatrudnionych pracowników w spółce.
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funkcj onowania przedsiębiorstwa, spełnienie wyma- 2
gań i oczekiwań klientów, polepszenie jakościświad-

czonych usług oraz zwiększenie konkurencyjności
spółki na lokalnym rynku ciepła.
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