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Zarządzanie majątkiem jako sposób na wprowadzenie koncepcji przemysłu 4.0 
w sektorze wod ‑kan.

Firmy wodociągowe to przedsiębiorstwa działające 
dzięki środkom trwałym. Ujęcia wody, stacje 
uzdatniania, sieć dystrybucyjna, oczyszczalnie 
ścieków – bez tych i wielu innych składników majątku, 
działalność firmy byłaby niemożliwa.

Od lat 90 ‑tych wielkość majątku trwałego firm 
wodociągowych wzrosła wielokrotnie. Wybudowano 
ponad 142 tys. km sieci wodociągowych 
i 116 tys. km kanalizacyjnych. Powstało kilkaset 
nowych oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania 
wody. Dziś mamy już podłączonych 84% 
gospodarstw domowych do sieci wodnej oraz 
48% do sieci kanalizacyjnej. Pod tym względem nie 
odbiegamy od standardów europejskich.

Aktywa i ich utrzymanie są najważniejszym 
składnikiem bilansu i rachunku wyników. Koszty 
związane z utrzymaniem majątku są drugą, 
po płacach, kategorią kosztową. Jeśli jednak dodamy 
wartość nakładów inwestycyjnych, to wydatki 
na środki trwałe są miejscem największego wypływu 
gotówki w firmie wodociągowej.

Czym jest Przemysł 4.0
Przemysł 4.0 to po prostu wykorzystywanie 
wszelakich nowoczesnych technik i technologii, 
od zbierania i przetwarzania danych, po robotyzację 
i automatyzację, w celu podniesienia efektywności 
działania.

W firmie wodociągowej oznacza to stosowanie 
rozwiązań monitorowania zachowania klientów, 
wykrywania nielegalnego poboru wody oraz 
przede wszystkim obserwowania i analizy pracy 
poszczególnych urządzeń i elementów sieci 
dystrybucyjnej.

Wprowadzenie technologii przemysłu 4.0 
ma jednak jeszcze jedną, bardzo ważną przyczynę, 
poza podnoszeniem efektywności operacyjnej. 
W dzisiejszym świecie to kwestia strategiczna, 
kwestia przetrwania każdej firmy. Od ponad 15 lat 
firmy oparte na wykorzystaniu środków trwałych 
do prowadzenia swojej podstawowej działalności, 
a więc oparte na wiedzy i kompetencjach 
inżynierskich, napotykają coraz większy problem 
z pozyskaniem nowych kadr. Z jednej strony jest 
to efekt załamania się kształcenia inżynierskiego 
w latach 90 ‑tych i początku lat 2000 ‑ych. Dlaczego 
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jednak dziś nadal część firm ma problem 
z przyciągnięciem do siebie absolwentów szkół 
technicznych? Bo młodzież, zwana pokoleniem 
milenialnym, dziś do życia, współpracy, wymiany 
informacji, używa mediów społecznościowych 
i urządzeń mobilnych. Zatem jeśli potencjalny 
pracodawca nie oferuje wykorzystania podobnych 
rozwiązań, ale procedur opartych na pamięci 
pracowników, zapisach w książkach pracy maszyn 
itp., staje się zupełnie nieatrakcyjny. Możemy 
nowe rozwiązania nazywać zabawkami, ale 
„gameifikacją” życia społecznego i gospodarczego 
jest faktem. Na podstawie cyklicznego badania 
KPMG przeprowadzanego wśród członków kadry 
zarządzającej największych firm na świecie (badanie 
KPMG pt. „CEO Outlook 2016”) stwierdzamy, 
że 41% modeli prowadzenia firmy zmieni się 
w przeciągu 3 najbliższych lat. Ponad 2/3 badanych 
uważa, że zmiana ta nastąpi w wyniku nowych 
technologii pojawiających się na rynku, łamiących 
dotychczasowe schematy działania. Aż 99% szefów 
uważa, że sprosta nadchodzącym wyzwaniom 
tylko dzięki zarządzaniu talentami. Dlatego bycie 
atrakcyjnym miejscem pracy dla nowych kadr 
jest warunkiem istnienia firm wodociągowych. 
Mrzonka? Niekoniecznie. Branża energetyczna 
oparta na tradycyjnych źródłach energii też 
myślała, że musi istnieć zawsze. Miasto Bristol 
zbudowało własne odnawialne źródła energii i zasila 
swoje budynki użyteczności publicznej poprzez 
własną sieć dystrybucji. W ten sposób zupełnie 
odcięło się od sieci regionalnych i krajowych 
dystrybutorów energii.

Zarządzanie majątkiem jako 
rozwiązanie 4.0?
Zarządzanie majątkiem to filozofia podejmowania 
decyzji o wydatkach (kosztach i inwestycjach) 
na każdy ze składników majątku w oparciu o trzy 
równoważne perspektywy:
 – efektu ekonomicznego (co daje mi dany składnik 

majątku jako przychód);

 – ryzyka (jakie jest prawdopodobieństwo, że dany 
środek trwały nie będzie pracować i tworzyć 
wartości);

 – łącznych wydatków (kosztów i nakładów) 
koniecznych dla utrzymania ciągłości działania.

Te trzy perspektywy rozpatrywane zawsze 
równolegle, w odniesieniu do ustalenia ważności 
poszczególnych elementów majątku, dają odpowiedź 
na efektywność ponoszonych nakładów. Czy bardziej 
powinniśmy wydawać na wodociąg do snobistycznie 
wybudowanego pojedynczego domu pod lasem, czy 
osiedla mieszkaniowego? Czy jeśli w stacji pomp 
mamy 4 pompy, z których dwie pracują na 70% 
mocy, a dwie są zapasem, obie zapasowe powinny 
być remontowane co roku? Trywialne przykłady, ale 
pokazują, że inżynierska wiedza, monitorowanie wielu 
czynników (liczba godzin pracy, wibracje, przegrzanie 
i wiele innych) muszą być zbierane i analizowane, 
aby ustalić, czy już należy podejmować działania 
prewencyjne? Czy już wydawać środki na remont, czy 
lepiej eksploatować dalej, skoro możemy mieć części 
zamienne, a naprawa zajmie godzinę?

Aby tak monitorować pracę składników majątku 
i analizować konieczność działań utrzymaniowo‑
 ‑inwestycyjnych, konieczne jest zbieranie 
i analizowanie wielu danych. To są nowe kompetencje 
ery 4.0, to są kompetencje odpowiadające 
zainteresowaniom nowego pokolenia.

Przy wdrożeniu tak rozumianego zarządzania 
majątkiem, pomocne mogą być najlepsze praktyki, 
takie jak standardy PAS 55 czy normy ISO serii 5500x. 
KPMG jest jedyną firmą doradczą będącą partnerem 
merytorycznym Instytutu Zarządzania Aktywami 
(Institute of Asset Management). Nasze centrum 
kompetencyjne współpracowało w przełożeniu 
standardu PAS 55 na normy ISO. Wspieraliśmy wiele 
firm w Europie i Polsce przy wdrożeniu zarządzania 
majątkiem w oparciu o te standardy.
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