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Planowanie inwestycji
z uwzględnieniem zasad zarządzania
majątkiem trwałym wg PAS 55
W ostatnich latach w Polsce zrealizowano wiele inwestycji przy współudziale środków z UE, na niespotykaną wcześniej skalę.
Zrealizowane projekty poddawane są obecnie skrupulatnej weryfikacji instytucji zarządzających w zakresie uzyskanych efektów
ekologicznych i ekonomicznych. Oceniana będzie również trwałość operacyjna, którą beneficjent środków zobowiązany jest utrzymać przez określony czas. Konsekwentnie, w wyniku realizowanych inwestycji, zmierzamy do spełnienia warunków dyrektyw unijnych w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów. Nie zawsze jednak poddawane są analizie
długoterminowe skutki ekonomiczne przekazania wytworzonego majątku do eksploatacji dla przedsiębiorstwa wodociągowego.
Koszty eksploatacyjne i koszty remontów/ odtworzenia majątku mają istotny wpływ na cenę świadczonych usług, a sytuację przedsiębiorstw dodatkowo pogarsza spadkowy trend zapotrzebowania na wodę i odbiór ścieków wyraźnie zarysowany na obszarze
całego kraju. W efekcie zmniejszenia popytu wiele przedsiębiorstw generuje nadwyżki produkcyjne z jednej strony, a drugiej, zaczyna jednocześnie borykać się ze skutkami wzrostu taryf. Wzrost cen świadczenia usług jest jednak istotnie ograniczony progiem
akceptacji społecznej, a przede wszystkim warunkami udzielenia dotacji na dofinansowanie inwestycji, co w wystarczający sposób
uzasadnia potrzebę poszukiwania innych rozwiązań poprawy efektywności funkcjonowania firmy.

D

ziałania przedsiębiorstw koncentrują się w związku z powyższym na
osiągnięciu dwóch celów: (1) zmniejszeniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa lub (2) zwiększeniu sprzedaży.
Zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorst wa można
osiągnąć na wiele różnych sposobów,
jednak długofalowe i trwałe efekty
przy utrzymaniu jednocześnie wysokiej jakości świadczonych usług może
zapewnić jedynie optymalizacja procesów zarządzania majątkiem trwałym
z uwzględnieniem analizy ryzyka operacyjnego oraz obszarów funkcjonowania interesariuszy, tj. klientów, właścicieli i regulatora. W dużym uproszczeniu efekt takiego działania można
zdefiniować jako: wdrożenie strategii
zarządzania majątkiem trwałym, według której przedsiębiorstwo świadczy
usługi w cenie minimalnej z zachowaniem satysfakcji wszystkich interesariuszy, przy świadomie zaakceptowanym
poziomie ryzyka operacyjnego, co obrazuje wykres na rysunku nr 1.
Obecnie dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa rozwiązań technologicznych i technicznych wiele instalacji
wod-kan pracuje przy niskim poziomie
ryzyka, co przy zachowaniu standardów
eksploatacyjnych narzuconych przez
producentów urządzeń generuje wysokie koszty utrzymania i eksploatacji
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urządzeń. Świadoma analiza ryzyka
oraz ich akceptacja i uwzględnienie
w planach operacyjnych mogą jednak
skutecznie prowadzić do zmniejszenia
kosztów eksploatacji wybranych składników majątku, wydłużenia cyklu życia
majątku, wydłużenia przedziałów czasowych na remonty/odtworzenia, a w
efekcie przesunięcia przedsiębiorstwa
do strefy Ekonomicznego Optimum.
Sięgając do doświadczeń międzynarodowych w zakresie zarządzania majątkiem trwałym w branży wod-kan,
można wskazać dobre i skuteczne wzorce, a do liderów w tej dziedzinie należy
zaliczyć niewątpliwie spółkę Scottish
Water funkcjonującą zgodnie ze spe-

cyfikacją PAS 55 opublikowaną przez
British Standard Institute. Spółka ta
jest także doskonałym przykładem dla
przedsiębiorstw w Polsce, ponieważ:
–– Jest spółką rządowa, która przeszła
poważny proces restruktur yzacji
i konsolidacji w latach 2000-2006.
–– Zadania z zakresu zarządzania majątkiem trwałym realizuje przy pomocy własnego, wykwalifikowanego
personelu, pozyskanego często z firm
doradczych, co może być osiągnięte
przez polskie firmy poprzez uzupełniające przeszkolenie w zakresie zarządzania wytworzonym majątkiem
kompetentnych pracowników Jednostek Realizujących Projekty.

Rys. 1. Total Business Impact (TBI)
www.forum-eksploatatora.pl
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Specyf ikacja PAS 55 w pełni odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa
świadczącego usługi komunalne o znaczeniu strategicznym, dla szerokiej rzeszy klientów, w środowisku kilku interesariuszy, definiując iteracyjne procedury z zakresu zarządzania majątkiem
trwałym wg rysunku 2.
Obniżenie kosztów eksploatacji poprzez świadomą akceptację ryzyka operacyjnego doskonale obrazuje przypadek Strategii Regionalnej dla gospodarki wodnej opracowanej przez ekspertów
Scottish Water dla Carron w centralnej
Szkocji (rys. 3).
Istotną różnicą podejścia do planowania z uwzględnieniem zasad PAS
55 jest opracowanie wariantów o różnym poziomie ryzyka operacyjnego
w przeciwieństwie do wariantowania
klasycznego, gdzie rozważa się rozwiązania w pełni równoważne technicznie
i bezpieczne operacyjnie przy różnych
kosztach inwestycji. W podejściu preferowanym w Scottish Water na decyzję
w równej mierze co koszt wykonania
robót budowlanych wpływa potencjalny
koszt konsumpcji ryzyka wynikającego
ze świadomego zastosowania rozwiązań
o mniejszym współczynniku bezpieczeństwa operacyjnego (mniejsza pewność operacyjna).
Zwiększenie sprzedaży w wyniku
konsolidacji jest także działaniem, które skutecznie poprawi kondycję przedsiębiorstwa, a które można realizować
w skali regionalnej w oparciu o wiele
sprawdzonych modeli funkcjonujących
na rynku polskim. Zastosowanie specyfikacji PAS 55 umożliwi w takich
przypadkach uzyskanie zdecydowanie
większych efektów zarówno w wymiarze
technicznym, jak i ekonomicznym. Konsolidacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych nabiera istotnego znaczenia z uwagi na opóźnienia w realizacji
celów strategicznych Polski dla obszarów i zlewni obsługujących 2000‑15 000
www.forum-eksploatatora.pl
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–– Eksperci Scottish Water czynnie
współpracują w tworzeniu metodyki
PAS 55 z British Standard Institute.
–– Problemy, jakie dotyczą funkcjonowania branży wod-kan w Szkocji
i Polsce mogą się różnić, ale doświadczenie międzynarodowe Szkotów zdobyte przy wsparciu i szkoleniach świadczonych dla klientów
poza Szkocją potwierdzają ich umiejętność analizy różnych przypadków
i warunków.
–– Renoma wynikająca z formy działalności i skali jest nie do podważenia.

Rys. 2. Schemat procedur zarządzania majątkiem trwałym wg specyfikacji PAS 55

Rys. 3. Opcje rozwiązania problemów regionu Carron w centralnej Szkocji

RLM i brak środków na sfinansowanie
inwestycji. Właśnie dla takich obszarów
należy rozważać na poziomie regionalnym wariant (1) przyłączenia mieszkańców do istniejących systemów posiadających nadwyżki produkcyjne i likwidacji
małych obiektów rozproszonych na dużym obszarze wobec (2) modernizacji
lub wytworzenia nowej infrastruktury
technicznej (ujęcia, stacje uzdatniania
wody, oczyszczalnie ścieków).
Przedstawiony przykład strategii regionalnej obejmuje działalność jednego
przedsiębiorstwa, jednak geograficzne
podejście może zostać zastosowane dla
dowolnych regionów/zlewni.
Analizy wykonane dla Szkocji uzasadniają zmniejszenie liczby stacji

uzdatniania wody (SUW) z 178 eksploatowanych w 2010 roku do 91 obiektów
docelowo w roku 2035, co potwierdza
wartość procesu konsolidacji (rys. 4).
Spółka wykonała szereg analiz z uwagi
na występujące problemy jakościowe,
ilościowe oraz niedostosowanie niektórych rozwiązań do obowiązujących
przepisów. W trakcie analiz wyznaczone zostały również „zapasy” na wydajnościach, których wykorzystanie było
jednym z czynników pozwalających na
wypracowanie szeregu opcji rozwiązań.
Metodyka podejścia do analizy jest
oparta na analizie ryzyka operacyjnego
i ustaleniu poziomu ryzyka akceptowalnego z uwagi na niezbędne wydatki
inwestycyjne i koszty eksploatacji oraz
lipiec/sierpień 2012
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Rys. 4. Strategia regionalna wyłączenia części SUW w centralnej Szkocji

Rys. 5. Koszty wariantów inwestycyjnych dla obszarów zasilania wodą w regionie Dumfries i Galloway

satysfakcję interesariuszy, jak zdefiniowano w specyfikacji PAS 55, w całym
regionie. Kolejne opcje i warianty to
rozwiązania różne technicznie i technologicznie generujące różne nakłady
inwestycyjne i koszty eksploatacyjne
oraz koszty potencjalnego ryzyka, a ich
konfiguracja w skali regionu ma doprowadzić stan przedsiębiorstwa do strefy
Ekonomicznego Optimum, jak wskazano na rysunku 1.
Praktyczny przykłada analizy dla regionu Dumfries i Galloway przedstawia
rysunek 5.
Zaznaczenia wymagają dobór wskaźników do oceny każdego z wypracowa-
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nych wariantów i ich waga. Nie zawsze
opcja najbardziej korzystna ekonomicznie będzie najlepszym rozwiązaniem.
To zarząd spółki, kierując się celami
strategicznymi, podejmuje ostateczną
decyzję, która w uzasadnionych przypadkach może zatwierdzać do realizacji
wariant najdroższy pod względem nakładów. Istotą podejścia jest stworzenie
narzędzi umożliwiających analizę wielu
wariantów rozwiązań pod względem nie
tylko kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, lecz także np. konsekwencji
społecznych, w tym w przypadku zmaterializowania się zidentyfikowanych
ryzyk.

W skali regionu wybór wariantów
ostatecznych, poza oceną kosztu inwestycji wobec pewności operacyjnej
jest oparty na dodatkowym kryterium
wpływu i oddziaływania decyzji z innych obszarów tego regionu. Konsolidacja nie jest więc rozwiązaniem oczywistym, lecz może być wynikiem opracowania planów strategicznych, których
wiarygodność i poprawność zapewnia
zastosowanie procedur:
–– multidyscyplinarnych – przekraczających granice działów przedsię
biorstwa;
–– systematycznych – rygorystycznie
egzekwowanych;
–– zorientowanych systemowo – obejmujących cele strategiczne całego
przedsiębiorstwa;
–– zorientowanych na ryzyko – wdrażających procesy zarządzania ryzykiem
(ilościowo i jakościowo);
–– optymalnych – poszukujących kompromisu między sprzecznymi celami interesariuszy kosztem pewności
operacyjnej i ryzyka, celami długo
i krótkoterminowymi;
–– zrównoważonych – zapewniających
utrzymanie celów strategicznych bez
zakłócenia funkcjonowania poszczególnych działów przedsiębiorstwa;
–– zintegrowanych – zapewniających
efekt sy nergii roz w iązań cząst
kowych.
W obecnych realiach funkcjonowania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce istotą optymalizacji
jest zmiana podejścia z technicznego na
zrównoważone, co odkrywa ogromny
obszar do zagospodarowania w sferze
zarządzania majątkiem trwałym. Wysoki poziom wiedzy technicznej i doskonałe narzędzia, takie jak modele
hydrauliczne czy system GIS, stanowią
jedynie źródło części danych dla procesów wspomagania decyzji dotyczących
inwestycji odtworzeniowych, utrzymaniowych czy rozwojowych. Zarządzanie majątkiem trwałym to sposób na
przetworzenie tych danych oraz danych
uzupełnienionych analizami stat ystycznymi , w celu osiągnięcia wyniku
coraz bliższego celom strategicznym
przedsiębiorstwa. Specyfikacja PAS 55
implementuje ten proces zgodnie schematem przestawionym na rysunku 6
(przykład Scottish Water).
To dobry moment dla przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych do rozpoczęcia wdrażania systemów zarządzania majątkiem trwałym. Większość
z firm zmodernizowała lub rozbudowww.forum-eksploatatora.pl
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Rys. 6. Schemat wdrażania specyfikacji PAS 55 w Scottish Water, rola narzędzi technicznych w procesie
zarządzania majątkiem trwałym

Wybrane konferencje, seminaria i szkolenia w 2012 roku
31.08-2.09.2012
XXII Ogólnopolska Spartakiada
Pracowników Wodociągów i Kanalizacji
im. Tadeusza Jakubowskiego
Miejsce: Katowice
Organizator: Katowickie Wodociągi S.A.
Kontakt: tel. 692 404 296, 32 788 24 29,
e-mail: j.macherski@wodociagi.katowice.pl,
www.spartakiada.wodociagi.katowice.pl

2-5.09.2012
III Ogólnopolski Kongres
Inżynierii Środowiska
Miejsce: Lublin
Organizator: Politechnika Lubelska,
Wydział Inżynierii Środowiska
Kontakt: tel. 81 538 41 61, faks 81 538 19 97,
e-mail: j.kujawska@wis.pol.lublin.pl,
www.wis.pol.lublin.pl

10-11.09.2012
XXII Konferencja „Zaopatrzenie w wodę,
jakość i ochrona wód 2012”
Miejsce: Stare Jabłonki
Organizator: PZITS Oddział Wielkopolski
Kontakt: tel. 61 853 72 96; faks 61 853 72 52;
e-mail: poznan@pzits-cedeko.com.pl;
www.pzits-cedeko.com.pl

12-14.09.2012
Konferencja Naukowo-Techniczna
„Rozwój Infrastruktury Sanitarnej
i Energetycznej”
Miejsce: Lublin-Urzędów-Borki
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Kontakt: tel. 81 52 48 123, 609 291 692;
e-mail: krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

13-14.09.2012
Konferencja
„Woda–Ścieki–Odpady w Środowisku”
Miejsce: Zielona Góra
Organizator: Uniwersytet Zielonogórski,
Instytut Inżynierii Środowiska
Kontakt: tel. 68 328 25 74, faks 68 324 72 90,
konf-wso@iis.uz.zgora.pl, www.iis.uz.zgora.pl

www.forum-eksploatatora.pl

19-21.09.2012
V Warsztaty Szkoleniowe dla
Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody
Miejsce: Boszkowo k. Leszna
Organizator: Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
Kontakt: tel. 666 199 560; www.forum-wowodciagi.pl

20-21.09.2012
IV konferencja „Straty wody
w systemach wodociągowych”
Data: 20-21 września 2012
Miejsce: Ustroń
Organizator: Dendros – konferencje i szkolenia
Kontakt: tel. 61 307 40 53, 792 989 033;
e-mail: szkolenia@dendros.pl

Wybrane targi branżowe w 2012 r.
19-21.09.2012
Międzynarodowe Targi Żeglugi
Śródlądowej i Gospodarki Wodnej
WATERWAYS EXPO 2012
Miejsce: Wrocław
Organizator: Zarząd Targów Warszawskich SA
Kontakt: waterways@ztw.pl

27-29.09.2012
Targi Ochrony Środowiska
EcoForum EXPO 2012
Miejsce: Lublin
Organizator: Targi Lublin
Kontakt: tel. 81 532 44 62,
e-mail: a.mazur@targi.lublin.pl;
www.targi.lublin.pl

26.09.2012
II Ogólnopolska Konferencja
„Kształtowanie stawek opłat
w gospodarce wodno‑ściekowej”

10-12.10.2012

Miejsce: Warszawa
Organizator: Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.
Kontakt: tel. 61 66 55 800; 801 88 44 22;
e-mail: szkolenia@e-forum.pl

Organizator: Targi Kielce Sp. z o.o.
Miejsce: Kielce
Kontakt: tel. 41 365 12 22, faks 41 345 62 61;
e-mail: biuro@targikielce.pl;
www.targikielce.pl

26-28.09.2012
Seminarium
„Nowoczesne systemy aplikacji
chemii na obiektach komunalnych
i przemysłowych”
Miejsce: Dolina Charlotty, Słupsk, Ustka, Lębork
Organizator: Kemipol
Kontakt: tel. 91 317 32 20;
e-mail: info@kemipol.com.pl

12-14.10.12
XII Warsztaty
ABC… Małych Elektrowni Wodnych
Miejsce: Wrocław
Organizator: Eco-Inceptum
Kontakt: tel. 602 670 318;
e-mail: eco@inceptum.pl, www.inceptum.pl

3-5.12.2012
Postęp w zrównoważonej gospodarce
osadami ściekowymi
Miejsce: Szczyrk
Organizator: Politechnika Częstochowska,
Instytut Inżynierii Środowiska
Kontakt: tel. 34 372 13 03 w. 56;
e-mail: assm2012@is.pcz.czest.pl
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wała swoją infrastrukturę i staje przed
nowymi wyzwaniami operatorskimi.
Zakres danych będących w dyspozycji operatorów, technologów i ekonomistów jest więcej niż wystarczający.
Można więc te dane gromadzić, przetwarzać i wykorzystać w procesach planowania strategii operatorskich oraz inwestycyjnych, a specyfikacja PAS 55 to
dobre i sprawdzone narzędzie. Dzięki
takiemu podejściu proces starzenia się
majątku (wytworzonego często z udziałem dotacji unijnych) nie zakończy się
koniecznością przeprowadzenia dużych
inwestycji odtworzeniowych w krótkim czasie (t ym razem z funduszy
własnych). Warunki funkcjonowania
przedsiębiorstwa będą natomiast stabilnie utrzymane w strefie Ekonomicznego Optimum.

Międzynarodowe Targi
Infrastruktury Wodno-Ściekowej,
Odwodnień i Melioracji TIWS

24-25.10.2012
HydroSilesia, Melioracje, EkoWaste
Organizator: ExpoSilesia
Miejsce: Sosnowiec
Kontakt: www.exposilesia.pl

7-9.11.2012
Targi Książki Akademickiej i Naukowej
ACADEMIA
Organizatorzy:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Murator EXPO
Miejsce: Politechnika Warszawska, gmach główny,
pl. Politechniki 1, Warszawa
Kontakt: Teresa Wieczorek, 22 829 66 86, 696 452 741,
e-mail:twieczorek@muratorexpo.pl;
Agata Dworzańska, 22 829 66 39, 662 109 571,
e-mail: adworzanska@muratorexpo.pl

20-23.11.2012
Międzynarodowe Targi
Ochrony Środowiska POLEKO
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
Miejsce: Poznań
Kontakt: tel. 61 869 20 00;
e-mail: poleko@mtp.pl; www.mtp.pl
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