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Szanowni Pañstwo,

Z dum¹ prezentujê Pañstwu pierwszy w historii MPWiK S.A. we Wro-
c³awiu raport zrównowa¿onego rozwoju. To dla nas bardzo wa¿ny krok, 
podsumowuj¹cy wieloletni¹, wytê¿on¹ pracê na rzecz Wroc³awia i jego 
mieszkañców.

Bran¿a wodoci¹gowo-kanalizacyjna, jak ma³o która specjalizacja, 
œciœle zwi¹zana jest ze œrodowiskiem naturalnym i jego kondycj¹. 
Dlatego tak wa¿ne jest, aby firmy z tego sektora charakteryzowa³y siê 
systemem zarz¹dzania wykraczaj¹cym dalece poza narzucane im 
przez prawo zobowi¹zania i kierowa³y siê w swoim dzia³aniu odpowie-
dzialnoœci¹ za spo³eczeñstwo.

Nasza spó³ka jest od lat doceniana przez niezale¿ne grona eksperckie 
i nagradzana za innowacyjnoœæ i skuteczne zaspokajanie potrzeb 
swoich klientów. Stawiamy sobie jednak znacznie bardziej ambitne 
cele, uwzglêdniaj¹c przy tym ponadstandardowe dzia³ania zoriento-
wane na cele o charakterze spo³ecznym. Jesteœmy przyk³adem 
harmonijnego po³¹czenia wiekowej tradycji z dynamicznym rozwojem 
opartym o innowacje i wdra¿anie nowych technologii. Dbamy o œrodo-
wisko naturalne i anga¿ujemy siê spo³ecznie. Jako przedsiêbiorstwo 
o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia rozwoju Wroc³awia, 
d¹¿ymy do doskona³oœci w ka¿dym podejmowanym dzia³aniu i wyzwa-
niu — zarówno w kontekœcie strategii krótko-, jak i d³ugoterminowej.

Jednym z filarów strategii zrównowa¿onego rozwoju spó³ki jest 
„Spo³eczeñstwo”. Swego rodzaju znakiem firmowym naszego przed-
siêbiorstwa s¹ inicjatywy zorientowane na cele spo³eczne.
Wœród cyklicznych akcji warto wymieniæ m.in. Œwiatowy Dzieñ Wody, 
Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi, coroczn¹ zbiórkê krwi oraz wsparcie 
jednego z wroc³awskich schronisk dla bezdomnych zwierz¹t. Ich 
realizacja nie by³aby mo¿liwa bez aktywnego i bezinteresownego 
zaanga¿owania pracowników. 

Realizujemy tak¿e, wpisan¹ w statut naszej organizacji, misjê eduka-
cyjn¹. Jej najbardziej spektakularnym przejawem jest dzia³alnoœæ, 
powo³anego do ¿ycia w 2015 roku, Centrum Edukacji Ekologicznej 
Hydropolis. To unikatowe w skali Europy przedsiêwziêcie, ³¹cz¹ce 
walory edukacyjne z nowoczesn¹ form¹ wystawiennicz¹, na sta³e 
wpisa³o siê na listê najciekawszych atrakcji Dolnego Œl¹ska.

Istotnym elementem budowania strategii zrównowa¿onego rozwoju  
w biznesie jest skuteczne ws³uchiwanie siê w potrzeby naszych 
klientów. Dostarczaniu wysokiej jakoœci us³ug sprzyjaj¹, systema-
tycznie wprowadzane w codziennej pracy, innowacyjne technologie. 
Wyznaczony przez Zarz¹d 10 lat temu kierunek rozwoju spó³ki zapo-
cz¹tkowa³ proces jej cyfrowej transformacji. Od 2016 roku brygady 
techniczne wroc³awskiego MPWiK wykorzystuj¹ urz¹dzenia mobilne — 
tablety i smartfony. Zrezygnowa³y równie¿ Z papierowych map, na rzecz 
informacji pobieranych z nowoczesnych aplikacji. W perspektywie 
wieloletniej d¹¿ymy do sta³ej poprawy efektywnoœci pracy i zapew-
nienia pozycji lidera w bran¿y.

. .

MISJA
Nasz¹ misj¹ jest s³u¿ba 

spo³ecznoœci Wroc³awia 

i wspieranie rozwoju 

miasta

WITOLD ZIOMEK
Prezes Zarz¹du MPWiK S.A.

Z myœl¹ o pracownikach MPWiK stawia miêdzy innymi na moder-
nizacjê floty spe³niaj¹cej normê Euro 6, nowoczesny sprzêt 
specjalistyczny oraz rozwój kompetencji i usprawnianie procesów. 
W 2017 roku uruchomiliœmy Centrum Rozwoju Kadr (CeRoK). CeRoK 
opiera siê o fachowoœæ i doœwiadczenie wieloletnich pracowników 
spó³ki, którzy swoj¹ wiedz¹ dziel¹ siê z innymi zatrudnionymi.
Wszystkie instalacje oraz materia³y edukacyjne zosta³y wykonane 
z inicjatywy i przez samych pracowników. Uzupe³nieniem oferty 
Centrum Rozwoju Kadr s¹ równie¿ dopasowane do naszych potrzeb 
szkolenia realizowane przez specjalistyczne firmy. Takie podejœcie do 
rozwoju kompetencji wpisuje siê w wieloletni¹ strategiê spó³ki, której 
nadrzêdnym celem jest budowanie wspólnej to¿samoœci, rozumianej 
jako troska o przedsiêbiorstwo, klientów, miasto Wroc³aw oraz spo³e-
czeñstwo. 

Dziêkujê pracownikom, klientom i partnerom, dziêki którym 
codziennie zapewniamy najwy¿sze standardy prowadzonej 
dzia³alnoœci. Wspólnie tworzymy Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji.

Zapraszam do lektury Raportu i zachêcam do dzielenia siê swoimi 
uwagami i opiniami.
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Doskona³oœæ w dzia³aniu

Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ naszej firmy jest pobór, uzdatnianie 

i dostarczanie wody do klientów oraz odbiór i oczyszczanie œcieków. 
3W 2017 roku dostarczyliœmy prawie 39 mln m  wody i odebraliœmy 

3 ponad 51 mln m œcieków. 

Od 2010 roku eksploatujemy równie¿ sieæ kanalizacji deszczowej 

oraz œwiadczymy us³ugi z tym zwi¹zane, czyli zagospodarowanie 

wód opadowych i roztopowych. 

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom naszych klientów, œwiadczymy 

równie¿ szereg us³ug dodatkowych. Szczegó³owy zakres wraz z ich 

cenami dostêpny jest na stronie internetowej 

W 2015 roku otworzyliœmy Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydro-

polis”, którego g³ównym zadaniem jest edukowanie spo³eczeñ-

stwa w kwestiach zwi¹zanych z ekologi¹, o czym w dalszej czêœci 

Raportu.

www.mpwik.wroc.pl.

Portfel us³ug 

US£UGI DODATKOWE

POBÓR
UZDATNIANIE
DOSTARCZANIE

ODBIÓR
OCZYSZCZANIE

US£UGI EKSPLOATACJI SIECI
PRZY£¥CZENIE DO SIECI
US£UGI LABORATORYJNE
INNE

Jesteœmy wroc³awsk¹ firm¹ 

wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ 

o wieloletniej tradycji. 

Jako oficjaln¹ datê powstania firmy 

przyjmuje siê 1 sierpnia 1871 r., 

kiedy to rozpocz¹³ funkcjonowanie 

nowoczesny, jak na tamte czasy, 

zak³ad produkcji wody „Na Grobli”. 

Pod obecn¹ nazw¹ dzia³amy od 

1951 roku, a od 2011 roku jesteœmy 

spó³k¹ akcyjn¹.

WODA

ŒCIEKI

EDUKACJA EKOLOGICZNA

HYDROPOLIS
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Pozosta³ych odbiorców, 

wœród których najwiêkszy 

udzia³ pod wzglêdem 

wielkoœci sprzeda¿y 

przypad³ podmiotom

gospodarczym z sektora

handlu i us³ug. 

Prowadzimy dzia³alnoœæ na terenie Wroc³awia 

i czêœci jego gmin oœciennych. 

G³ówna siedziba spó³ki mieœci siê we Wroc³awiu 

przy ul. Na Grobli 14/16. 

Jedynym akcjonariuszem Miejskiego Przedsiê-

biorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ki 

Akcyjnej (w skrócie: MPWiK) jest Gmina Wro-

c³aw, posiadaj¹ca 100% akcji.  Nie  posiadamy 

oddzia³ów.

Podstawowa dzia³alnoœæ spó³ki obejmuje ca³y 

obszar Gminy Wroc³aw, a tak¿e miejscowoœci 

w gminach oœciennych. 

Z wody uzdatnionej korzystaj¹ odbiorcy z gmin: 

Kobierzyce, Siechnice, Wisznia Ma³a, D³ugo-

³êka, K¹ty Wroc³awskie, Czernica oraz Miêkinia. 

Oprócz wody uzdatnionej sprzedawana jest 

woda surowa do przedsiêbiorstwa wodoci¹go-

wego w Brzegu Opolskim, Elektrociep³owni 

Czechnica Kogeneracja S.A. oraz do przedsiê-

biorstwa McCain. Œcieki odbierane s¹ z obszaru 

Wroc³awia oraz z gmin: Kobierzyce, Siechnice, 

D³ugo³êka, Wisznia Ma³a, Czernica oraz 

Miêkinia.

Mapa Wroc³awia 

z gminami oœciennymi 

pokazuj¹ca zasiêg 

dzia³ania MPWiK

Wroc³aw — mapa obiektów MPWiK:

       G³ówna siedziba MPWiK (Na Grobli)

       Wroc³awska Oczyszczalnia Œcieków „Janówek”

       Zak³ad Produkcji Wody „Mokry Dwór”

       Zak³ad Produkcji Wody „Na Grobli”

       Stacja Uzdatniania Wody „Leœnica”

       Tereny Wodonoœne 

1

2

3

4

5

Gospodarstwa domowe, 

gdzie najwiêkszymi 

odbiorcami pod wzglêdem 

sprzeda¿y ogó³em (tj. woda 

+ œcieki) s¹ Wspólnoty 

Mieszkaniowe, Spó³dzielnie 

Mieszkaniowe oraz osiedla

domów jednorodzinnych.

Zaopatrujemy naszych klientów w wodê dziêki dwóm g³ównym wroc³awskim zak³adom uzdatniania wody: „Mokry Dwór” i „Na Grobli” oraz 

Stacji Uzdatniania Wody „Leœnica”. Wszystkie œcieki po przejœciu przez system kanalizacji trafiaj¹ do zarz¹dzanej przez nas Wroc³awskiej 

Oczyszczalni Œcieków „Janówek”.

Odbiorcy w zakresie 

dzia³alnoœci 

podstawowej 

(na podstawie liczby 

zawartych umów):

Nasze Centrum Edukacji Ekologicznej  w samym 2017 roku odwiedzi³o prawie 

300 tysiêcy zwiedzaj¹cych. W ramach grup szkolnych Hydropolis odwiedzaj¹ przede wszyst-

kim szko³y podstawowe. Drug¹ grupê stanowi¹ gimnazja. Wycieczki szkolne przyje¿d¿aj¹ 

do centrum wiedzy o wodzie z województwa dolnoœl¹skiego i województw oœciennych. 

W przypadku goœci indywidualnych w wiêkszoœci s¹ to mieszkañcy województwa dolnoœl¹-

skiego, a znacz¹cy odsetek stanowi¹ odwiedzaj¹cy z województw: œl¹skiego, wielkopol-

skiego, opolskiego oraz mazowieckiego.

Hydropolis

Prawa i obowi¹zki MPWiK 

okreœla Regulamin dostarczania 

wody i odprowadzania œcieków 

na obszarze Wroc³awia, 

zatwierdzony przez Radê Miejsk¹ 

Wroc³awia w drodze uchwa³y.

Liczba odwiedzaj¹cych 

GRUPY SZKOLNE

1 370

93 856

107 590

POZOSTALI

12 102

174 523

186 041

13 409

268 379

293 631

2017

44 249

3 982

86

48 317 

2016

42 963

4 493

84

47 540

2015

2016 

2017

+

Odbiorcy rozliczani 

za wodê i œcieki

Odbiorcy rozliczani 

tylko za wodê

Odbiorcy rozliczani 

tylko za œcieki

Liczba odbiorców 

razem

Odbiorców w zakresie dzia³alnoœci podstawowej dzielimy wed³ug grup taryfowych na:



2016 GOSPODARSTWA 
DOMOWE

7%

17,1%

44,7%

5,3%

20%

35,4%

31,2% 5,8%

4,5%8,2%

10,9%

9,9%

Wspólnoty mieszkaniowe

Spó³dzielnie mieszkaniowe

Domy jednorodzinne

Inne

POZOSTALI ODBIORCY

Struktura sprzeda¿y wody i odbioru œcieków we Wroc³awiu w latach 2016-2017

Gospodarstwa domowe 

Pozostali odbiorcy 

Odbiorcy spoza Wroc³awia 

2017
6%

21%

73%

6,8%

15,4%

46,9%

5,1%

17,5%

36,2%

30,9% 7,5%

4,4%8,1%

11,2%

10%

7%

21%

72%

1110 MPWiK W LICZBACH

698

ZATRUDNIENIE

NA KONIEC ROKU

68

570
Handel i us³ugi

Przedsiêbiorstwa 

przemys³owe

Instytucje publiczne

Szko³y wy¿sze 

Przedsiêbiorstwa budowlane/

deweloperskie

Szpitale

Szkolnictwo

 Inne

388 
mln. z³

404 
mln. z³



Przekszta³cenie 

w Spó³kê 

Akcyjn¹, 

Powstanie 

Centrum 

Nowych 

Technologii Rozbudowa i modernizacja Wroc³awskiej 

Oczyszczalni Œcieków „Janówek” — wy³¹czenie 

z eksploatacji Pól Irygacyjnych Osobowice

1272
Ksi¹¿ê Henryk IV Prawy (Probus) 

nadaje miastu Wroc³aw przywilej

korzystania z rzecznej wody

1386
Materia³y archiwalne o pierwszej 

czerpalni wody i wodoci¹gu 

we Wroc³awiu

Uruchomienie pierwszego 

centralnego systemu 

kanalizacyjnego Wroc³awia

Pierwszy w obecnej Polsce zespó³ 

maszyn parowych pracuj¹cy 

w miejskim wodoci¹gu

1827

1871
Powstanie Zak³adu Produkcji Wody 

„Na Grobli”. Oficjalna data powstania 

wroc³awskich wodoci¹gów 

Uruchomienie filtra powolnego 

„Na Grobli” — budynek dzisiejszego 

Hydropolis

Koniec poboru wody z rzeki Odry 

na rzecz wody gruntowej,  

uruchomienie pompowni „Œwi¹tniki”

Festung Breslau, 

Powo³anie Zak³adów Wodoci¹gów 

i Kanalizacji m. Wroc³awia

1974

1982
Uruchomienie Zak³adu Produkcji 

Wody „Mokry Dwór” 

1997
Wielka PowódŸ

Uruchomienie pierwszej 

w Polsce stacji ozonowania 

wody

Oficjalne uruchomienie 

Wroc³awskiej Oczyszczalni 

Œcieków „Janówek”

1951
Utworzenie przedsiêbiorstwa pañstwowego: 

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów 

i Kanalizacji we Wroc³awiu

1993
Przekszta³cenie 

w Spó³kê z ograniczon¹ 

odpowiedzialnoœci¹

Modernizacja 

Zak³adu Produkcji

Wody „Na Grobli”

Otwarcie

HYDROPOLIS

2005

Pierwszy 

„Raport 

zrównowa¿o-

nego 

rozwoju 

MPWiK S.A.” 

1312 HISTORIA
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Piotr S³omianny
Dyrektor Finansów

El¿bieta Prusak
G³ówny Ksiêgowy

Anna Sudnik
Mened¿er Zarz¹dzaj¹cy 

Obszarem HR i Us³ug Wsparcia

Robert Lewandowski
Wiceprezes Zarz¹du

Witold Ziomek
Prezes Zarz¹du 

Hanna Kamiñska
Mened¿er Zarz¹dzaj¹cy 

Obszarem Organizacyjnym

Gabriela Œwi¹der 
Dyrektor Centrum 

Obs³ugi Klienta i Inwestycji

Tomasz Konieczny
Dyrektor Centrum 

Nowych Technologii

W³odzimierz Patalas  

Przewodnicz¹cy

Andrzej W¹sik  

Z-ca Przewodnicz¹cego

Adam Grehl 

Ewa Kazubek-Pipiek

Marek Obrêbalski 

Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozda-

nie Zarz¹du z dzia³alnoœci spó³ki oraz sprawozdanie finansowe za 

ubieg³y rok obrotowy, udziela absolutorium cz³onkom organów 

spó³ki z wykonywania przez nich obowi¹zków, a tak¿e podejmuje 

uchwa³y o podziale zysku oraz zatwierdza wieloletnie plany dzia-

³ania spó³ki. Szczegó³owe kompetencje Walnego Zgromadzenia 

okreœlaj¹ przepisy Kodeksu spó³ek handlowych oraz postanowie-

nia Statutu spó³ki.

Rada Nadzorcza sprawuje sta³y nadzór nad dzia³alnoœci¹ 

spó³ki, w tym m.in. dokonuje corocznej oceny sprawozdania Zarz¹-

du z dzia³alnoœci oraz sprawozdania finansowego, a tak¿e zatwier-

dza roczne plany dzia³ania spó³ki i opiniuje plany wieloletnie.

Szczegó³owe kompetencje Rady okreœlaj¹ przepisy Kodeksu spó-

³ek handlowych oraz postanowienia Statutu spó³ki i Regulaminu 

Rady Nadzorczej.

Wspólna kadencja cz³onków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Jej 

cz³onkowie powo³ywani s¹ przez Prezydenta Wroc³awia, dzia³aj¹-

cego w imieniu Gminy Wroc³aw. 

Zarz¹d prowadzi sprawy spó³ki i reprezentuje spó³kê. Zgodnie 

ze Statutem w sk³ad Zarz¹du wchodzi od 1 do 4 cz³onków, powo³y-

wanych przez Radê Nadzorcz¹ na wspóln¹, trzyletni¹ kadencjê.

Do kwietnia 2017 roku w sk³ad dwuosobowego Zarz¹du MPWiK 

wchodzili Zdzis³aw Olejczyk — Prezes Zarz¹du oraz Witold Ziomek 

— Wiceprezes Zarz¹du.

Obecnie funkcjê Prezesa Zarz¹du pe³ni Witold Ziomek, a Wice-

prezesa Zarz¹du — Robert Lewandowski. 

Zespó³ Zarz¹dzaj¹cy jest cia³em doradczym powo³anym 

do koordynowania ca³okszta³tu spraw zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ 

operacyjn¹ MPWiK. 

W sk³ad wchodz¹ osoby nominowane przez Prezesa Zarz¹du.

Sk³ad na dzieñ 31.12.2017 r.

Dyrektor Centrum Obs³ugi Klienta i InwestycjiGabriela Œwi¹der 

Hanna Kamiñska 

Anna Sudnik

El¿bieta Prusak 

Piotr S³omianny 

Tomasz Konieczny 

G³ówny Ksiêgowy

Dyrektor Finansów

Dyrektor Centrum Nowych Technologii

Mened¿er Zarz¹dzaj¹cy Obszarem 
Organizacyjnym

Mened¿er Zarz¹dzaj¹cy Obszarem HR 
i Us³ug Wsparcia

DZIA£ BEZPIECZEÑSTWA
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W swoich codziennych praktykach staramy siê utrzymywaæ 

najwy¿sze standardy etyczne. Mamy œwiadomoœæ, ¿e rzetelne 

i odpowiedzialne traktowanie klientów i wspó³pracowników 

przek³ada siê nie tylko na sposób postrzegania firmy i jej rozwój, 

ale równoczeœnie jest gwarantem efektywnej i satysfakcjonuj¹cej 

wzajemnej wspó³pracy.

Nasza dzia³alnoœæ opiera siê na przepi-

sach prawa, wewnêtrznych regulacjach 

oraz ogólnie przyjêtych normach etycz-

nych, œrodowiskowych i spo³ecznych. 

W 2010 roku spisaliœmy 

a zasady, którymi kierujemy siê w co-

dziennej pracy opisaliœmy w 2012 roku 

w 

stanowi¹ drogowskaz 

postêpowania dla wszystkich pracowni-

ków, niezale¿nie od stanowiska, wy-

kszta³cenia i wieku.  Profesjonalizm, lo-

jalnoœæ wobec firmy, uczciwoœæ i rzetel-

noœæ, otwartoœæ na dialog, wysoka ja-

koœæ i standardy pracy oraz duch wspó³-

pracy stanowi¹ podstawê naszej kultury 

organizacyjnej, wspieraj¹ realizacjê 

strategii i pomagaj¹ nam w codziennym 

podejmowaniu decyzji. S¹ platform¹ po-

rozumienia, wspólnym jêzykiem i tym, co 

nas ³¹czy. To najwa¿niejsze regu³y, zgod-

nie z którymi postêpujemy, i z którymi siê 

uto¿samiamy. W ich kontekœcie oceniana 

jest nasza praca i postawa. 

Nasze Wartoœci  

Kodeksie Etycznym Pracowników.

Nasze Wartoœci 

,

Kodeks Etyczny 

Regu³y Przywództwa 

to zobowi¹zanie nasze i naszych pracowników 
do przestrzegania najwy¿szych standardów postêpowania. S³u¿y 
kszta³towaniu w³aœciwych postaw, kultury wspó³pracy wewn¹trz 
przedsiêbiorstwa i zasad kooperacji z otoczeniem.

W Kodeksie znaleŸæ mo¿na szereg informacji m.in. o naszym 
podejœciu do przestrzegania przepisów prawa i przeciwdzia³aniu 
nadu¿yciom, o koniecznoœci równego traktowania zarówno klien-
tów jak i wspó³pracowników, poszanowania ró¿norodnoœci, 
prywatnoœci oraz praw, uczuæ i godnoœci jednostki, sposobie budo-
wania relacji opartych na profesjonalizmie, uczciwoœci i zaufaniu, 
wreszcie o obowi¹zku dbania o œrodowisko oraz zdrowie i ¿ycie 
ludzkie.

W roku 2014, w odpowiedzi na wyniki Badania Opinii Pracowników 
oraz w efekcie przeprowadzonej w organizacji samooceny, zreali-
zowaliœmy projekt doskonal¹cy dotycz¹cy zdefiniowania po¿¹da-
nych cech przywódczych w MPWiK. 

wypracowane zosta³y w trakcie warsztatów 
przy udziale przedstawicieli kadry zarz¹dzaj¹cej wy¿szego i ni¿-
szego szczebla. Stanowi¹ one zestaw wytycznych i wskazówek dla 
mened¿erów, liderów oraz mistrzów. Umiejêtnoœci przywódcze 
i stosowanie Regu³ s¹ doskonalone w praktyce podczas wewnêtrz-
nych spotkañ i warsztatów, które s¹ równoczeœnie platform¹ 
wymiany dobrych praktyk. Ocena postaw i zachowañ oraz dosko-
nalenia osobistych postaw przywódczych mened¿erów, liderów 
oraz mistrzów prowadzona jest przez ich bezpoœrednich prze³o-
¿onych w ramach corocznych Rozmów o Indywidualnym Rozwoju. 
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ZRÓWNOWA¯ONY ROZWÓJ — to taki, 

w którym potrzeby obecnego pokolenia mog¹ byæ 

zaspokojone bez umniejszania szans przysz³ych pokoleñ 

na ich zaspokojenie.

Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa ukierunkowana jest na spe³nienie 

oczekiwañ naszych g³ównych interesariuszy przy zapewnieniu trwa-

³ego i zrównowa¿onego rozwoju spó³ki oraz miasta Wroc³aw.

G³ównymi oczekiwaniami W³adz Wroc³awia oraz mieszkañców 

miasta s¹: zapewnienie wysokiej jakoœci, ci¹g³oœci oraz 

niezawodnoœci us³ug dostaw wody i odbioru œcieków przy utrzy-

maniu cen wody na mo¿liwie najni¿szym poziomie oraz mini-

malizowanie utrudnieñ drogowych, spowodowanych awariami lub 

planowanymi pracami na sieci. 

Wierzymy, ¿e poprzez minimalizowanie naszego wp³ywu na œrodo-

wisko, wspieranie lokalnych spo³ecznoœci, dbanie o zdrowie i bez-

pieczeñstwo naszych pracowników, klientów i kontrahentów, jak 

równie¿ doskonalenie naszych procesów i rozwój nowych techno-

logii, przyczyniamy siê do budowania lepszej przysz³oœci.

W filozofii zarz¹dzania kierujemy siê oœmioma zasadami modelu 

doskona³oœci EFQM (European Foundation for Quality Manage-

Prace nad strategi¹ trwa³y od czerwca 2017 roku, a w proces jej 

tworzenia zaanga¿owani byli wszyscy mened¿erowie oraz du¿a 

czêœæ za³ogi — ³¹cznie blisko 100 pracowników. Podczas warsz-

tatów budowania strategii dla poszczególnych celów wyznaczono 

³¹cznie 16 inicjatyw strategicznych na lata 2018-2022. W ramach 

inicjatyw uruchomione zosta³y 44 projekty strategiczne, którym 

przypisano szczegó³owe dzia³ania i terminy realizacji. 

Zale¿y nam na zrozumieniu naszych celów strategicznych przez 

wszystkich pracowników MPWiK. Dlatego kaskadujemy je na ka-

drê mened¿ersk¹ i dalej na zespo³y projektowe. 

Zarówno projekty strategiczne jak i poszczególne dzia³ania zosta³y 

objête monitoringiem stopnia osi¹gniêcia zak³adanych rezultatów, 

które przek³adaj¹ siê na realizacjê strategii. 

Za mierniki realizacji strategii przyjêto m.in. wskaŸniki European 

Benchmarking Co-operation (EBC), takie jak np. energoch³onnoœæ 

procesu uzdatniania i dystrybucji wody, energoch³onnoœæ procesu 

ment), natomiast przy przyjmowaniu postaw indywidualnych 

pomagaj¹ nam Nasze Wartoœci oraz Kodeks Etyczny.

W roku 2017 odby³ siê przegl¹d strategii MPWiK, w wyniku którego 

dokonano jej aktualizacji. Obecna strategia jest strategi¹ zintegro-

wan¹ i zbudowan¹ na czterech filarach: Doskona³oœæ, Klienci, 

Spo³eczeñstwo, Pracownicy. Filary te sta³y siê baz¹ do przedefinio-

wania i okreœlenia na nowo g³ównych celów strategicznych spó³ki:

oczyszczania œcieków, wybrane wyniki z Badania Satysfakcji 

Klientów i Badania Opinii Pracowników oraz w³asne wskaŸniki 

efektywnoœci realizowanych procesów. Zaktualizowana strategia 

spó³ki jest kontynuacj¹ dotychczas przyjêtego kierunku dzia³ania, 

przy czym szczególny nacisk k³adziemy w niej na zrównowa¿ony 

rozwój. Dzia³anie w sposób odpowiedzialny spo³ecznie stanowi 

jeden z g³ównych celów strategicznych i integraln¹ czêœæ naszego 

biznesu. 

Realizowane w ramach celów strategicznych inicjatywy, wpisuj¹ 

siê równoczeœnie w cele zrównowa¿onego rozwoju przyjête przez 

ONZ na lata 2015-2030.

Budujemy firmê wiod¹c¹ w bran¿y

Doskonale wype³niamy oczekiwania klientów

Dzia³amy w sposób odpowiedzialny spo³ecznie 

i troszczymy siê o œrodowisko naturalne

Dbamy o pracowników i tworzymy warunki 

do ich rozwoju

©EFQM
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MISJA
Nasz¹ misj¹ jest s³u¿ba 

spo³ecznoœci Wroc³awia 

i wspieranie rozwoju miasta

WIZJA
Doskona³oœæ w dzia³aniu 

 

DOSKONA£OŒÆ
BUDUJEMY FIRMÊ
WIOD¥C¥ W BRAN¯Y

KLIENCI
DOSKONALE WYPE£NIAMY
OCZEKIWANIA KLIENTÓW

SPO£ECZEÑSTWO
DZIA£AMY W SPOSÓB 
ODPOWIEDZIALNY SPO£ECZNIE 
I TROSZCZYMY SIÊ O ŒRODOWISKO 
NATURALNE

PRACOWNICY
DBAMY O PRACOWNIKÓW
I TWORZYMY WARUNKI
DO ICH ROZWOJU

OPIS CELU STRATEGICZNEGO 

Wspó³tworzymy przysz³oœæ bran¿y, osi¹gaj¹c 

najlepsze wyniki wœród przedsiêbiorstw 

w kraju i Europie. 

Ci¹gle doskonalimy procesy, technologie 

i modele biznesowe. 

Uczestniczymy w innowacyjnych projektach 

na szczeblu krajowym i miêdzynarodowym, 

w partnerstwie ze œrodowiskami naukowymi 

i biznesowymi. 

Zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakoœci 

wody oraz us³ugi odbioru œcieków w mo¿liwie 

jak najni¿szej cenie. 

Wyprzedzamy oczekiwania klientów poprzez 

wprowadzanie innowacyjnych technologii, 

us³ug i narzêdzi komunikacji. 

Stale d¹¿ymy do podnoszenia satysfakcji klienta 

poprzez doskonalenie obs³ugi oraz procesów 

wewnêtrznych.  

Dbamy o zrównowa¿ony rozwój firmy 

zapewniaj¹c jej bezpieczne funkcjonowanie 

w przysz³oœci. 

Racjonalnie korzystamy z zasobów naturalnych 

i minimalizujemy negatywny wp³yw naszych 

procesów na œrodowisko. 

Prowadzimy dzia³ania w zakresie edukacji 

ekologicznej spo³eczeñstwa.

Tworzymy przyjazn¹ kulturê pracy, 

w której zaanga¿owani liderzy i zaanga¿owani 

pracownicy wspólnie realizuj¹ zadania i opracowuj¹ 

innowacyjne rozwi¹zania. 

Wspieramy pracowników w ich indywidualnym 

rozwoju i zachêcamy do dzielenia siê wiedz¹. 

Dbamy o bezpieczne i ergonomiczne œrodowisko 

pracy oraz zachowanie równowagi pomiêdzy prac¹ 

a ¿yciem osobistym.

Tworzenie warunków do rozwoju pracowników i liderów

Zapewnienie szerokiej oferty œwiadczeñ socjalnych

Dba³oœæ o przyjazne, bezpieczne œrodowisko pracy     

Budowanie kultury zaanga¿owania i wspó³pracy

Doskonalenie dialogu z klientem oraz narzêdzi 

komunikacji

Doskonalenie procesów obs³ugi klienta

Zapewnienie niezawodnoœci dostaw wysokiej jakoœci 

wody i us³ugi odbioru œcieków

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

wodoci¹gowo-kanalizacyjnej 

IS1

IS2

IS3

IS4

IS5

IS6

IS7

IS8

IS13

IS14

IS15

IS16

Stosowanie technologii przyjaznych œrodowisku 

naturalnemu

Realizacja polityki spo³ecznej odpowiedzialnoœci firmy

Prowadzenie dzia³añ edukacyjnych i informacyjnych 

na rzecz lokalnej spo³ecznoœci     

Zagospodarowanie wody pogody deszczowej

IS9

IS10

IS11

IS12

CELE ONZ*

* Wiêcej informacji o Celach Zrównowa¿onego Rozwoju ONZ na stronie 117 Raportu.
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W roku 2011 rozpoczêliœmy wdro¿enie Zintegrowanego Systemu 

Zarz¹dzania (ZSZ) w oparciu o 3 standardy: 

Jakoœæ (norma  PN-EN ISO 9001)  

Œrodowisko (norma PN-EN ISO 14001)

Bezpieczeñstwo i higiena pracy (norma PN-EN 18001)

Opracowane polityki zarz¹dzania jakoœci¹, œrodowiskiem i BHP 

obowi¹zuj¹ do dziœ i stanowi¹ jeden ze standardów zarz¹dzania 

nasz¹ firm¹.

Aby utrzymywaæ wysokie standardy pracy, w 2012 roku wprowadzi-

liœmy zarz¹dzanie procesowe. Opisane zosta³y nasze procesy 

g³ówne oraz procesy wspieraj¹ce i zarz¹dcze. Ka¿dy z nich ma 

przypisanego w³aœciciela. Dla procesów g³ównych oraz wybra-

nych procesów wspieraj¹cych zosta³y zdefiniowane i wdro¿one 

wskaŸniki efektywnoœci, które s¹ regularnie monitorowane. 

Proces zarz¹dzania ryzykiem

IDENTYFIKACJA RYZYKA ANALIZA RYZYKA

OPRACOWANIE
I WDRO¯ENIE SPOSOBU
ZARZ¥DZANIA
RYZYKIEM

MONITOROWANIE 
I PRZEGL¥D RAPORTOWANIE

Zintegrowany System Zarz¹dzania MPWiK uzyska³ w 2014 roku 

certyfikat zgodnoœci z wymaganiami norm, co ka¿dego roku po-

twierdzaj¹ zewnêtrzne audyty uprawnionych jednostek. 

W roku 2013 wdro¿yliœmy System Zarz¹dzania Ryzykiem, w ramach 

którego opracowana zosta³a mapa ryzyk. Zawarte w niej ryzyka 

s¹ na bie¿¹co monitorowane. Maj¹c na celu wyeliminowanie 

potencjalnych zagro¿eñ, dla ka¿dego zidentyfikowanego ryzyka 

opracowano sposób postêpowania oraz przypisano w³aœciciela 

odpowiedzialnego za minimalizowanie negatywnego wp³ywu na 

bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ i strategiê firmy. Nadzór nad zarz¹dzaniem 

ryzykiem sprawuje Zarz¹d MPWiK.

Budowanie partnerskich relacji z dostawcami ma dla nas istotne znaczenie w kon-
tekœcie dbania o wysok¹ jakoœæ oferowanych produktów i us³ug. W procesach 
uzdatniania wody i odprowadzania œcieków wykorzystujemy nowoczesne techno-
logie, materia³y i us³ugi spe³niaj¹ce najbardziej rygorystyczne kryteria jakoœciowe. 
Standardy zawierania i realizacji umów z dostawcami s¹ stale doskonalone, nie 
tylko w odniesieniu do zmieniaj¹cego siê rynku i potrzeb firmy, ale przede wszyst-
kim naszych klientów oraz racjonalnego gospodarowania zasobami œrodowiska.

Przy wyborze dostawców, wœród których wyró¿niamy dostawców robót budowla-
nych, materia³ów i us³ug, dzia³amy w oparciu o jasno okreœlone zasady. 

Prowadzimy postêpowania przetargowe zgodnie z przepisami Prawa Zamówieñ 
Publicznych oraz naszymi wewnêtrznymi procedurami, m.in. „Regulaminem 
udzielania zamówieñ na dostawy, us³ugi i roboty budowlane w MPWiK S.A.”, który 
udostêpnia-my na naszej stronie internetowej. Wybór odpowiednich procedur 
uzale¿niony jest od przewidywanej wartoœci zamówienia. Dostawcy wybierani s¹ 
z poszanowaniem zasad celowoœci, oszczêdnoœci, gospodarnoœci i przejrzystoœci. 
Od 2017 roku proces wyboru dostawców prowadzimy przy wsparciu elektronicznej 
platformy zakupowej, dziêki której wyeliminowaliœmy znaczn¹ czêœæ dokumentacji 
papierowej.

Nasz Kodeks Etyczny k³adzie szczególny nacisk na kierowanie siê wysokimi 
standardami etyki, transparentnoœæ, uczciwoœæ oraz rzetelnoœæ w kontaktach 
z naszymi partnerami biznesowymi.

Umowy, zawierane z wykonawcami realizuj¹cymi prace na terenie spó³ki, opatrzone 
s¹ dodatkowo klauzulami dotycz¹cymi potwierdzenia znajomoœci i postêpowania 
zgodnie z „Podrêcznikiem Wykonawcy”, w którym okreœlamy wymagania i zasady 
w zakresie organizacji pracy, a w szczególnoœci: bezpieczeñstwa i higieny pracy, bez-
pieczeñstwa po¿arowego, ochrony œrodowiska oraz ochrony mienia.

Coroczna ocena dostawców prowadzona jest w oparciu o kryteria: konkurencyjnoœci 
cenowej, terminowoœci i jakoœci dostaw oraz posiadania systemu zarz¹dzania jako-
œci¹. 

 

G³ówne specjalizacje 

naszych dostawców

OPROGRAMOWANIE 

I US£UGI IT

ROBOTY BUDOWLANE

DOKUMENTACJE 

PROJEKTOWE

ARMATURA WOD-KAN

SUROWCE 
(NP. CHEMIA DO PROCESÓW 

TECHNOLOGICZNYCH ZWI¥ZANYCH 

Z UZDATNIANIEM WODY I OCZYSZCZANIEM 

ŒCIEKÓW)

ZAGOSPODAROWANIE 

ODPADÓW I OSADÓW

ENERGIA

US£UGI REMONTOWE, 

UTRZYMANIA I OCHRONY 

OBIEKTÓW

SPECJALISTYCZNE 

URZ¥DZENIA 

Przy zawieraniu umów nak³adamy na naszych dostawców szereg 

obowi¹zków, zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska (np. segregowanie 

odpadów, postêpowanie zgodnie z decyzjami administracyjnymi, 

wybór œrodków chemicznych o odpowiednich parametrach, 

wybór œrodków transportu spe³niaj¹cych okreœlone wymogi 

emisji spalin), ochron¹ obiektów, przestrzeganiem obowi¹zuj¹cych 

przepisów prawa oraz zasad BHP.

INNE US£UGI I PRODUKTY
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Jesteœmy jednym z za³o¿ycieli konsorcjum naukowo-przemy-

s³owego „Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji” (IATI), 

które zosta³o utworzone w 2014 r.  W jego ramach zarz¹dzamy 

dzia³alnoœci¹ Centrum Kompetencji „Woda i Œrodowisko”. 

Stwarza ono warunki do aplikowania i realizacji projektów badaw-

czych, rozwojowych oraz wdro¿eniowych w obszarze in¿ynierii 

œrodowiska, przede wszystkim poprzez kojarzenie specjalistów, 

narzêdzi badawczych i partnerów z kraju oraz zagranicy. 

Od 1998 roku jesteœmy cz³onkiem Izby Gospodarczej „Wodoci¹gi 

Polskie” — najwiêkszej organizacji samorz¹du gospodarczego 

w bran¿y wodoci¹gowo-kanalizacyjnej w Polsce. W 2017 roku 

Prezes Zarz¹du MPWiK zosta³ cz³onkiem Rady Izby Gospodarczej 

„Wodoci¹gi Polskie”.

G³ównym celem dzia³alnoœci Izby jest stworzenie dogodnych 

warunków dla funkcjonowania firm z bran¿y wodoci¹gowo-kanali-

zacyjnej oraz reprezentowanie ich interesów na forum ogólno-

polskim. IGWP prowadzi dzia³alnoœæ doradcz¹, szkoleniow¹ 

i wydawnicz¹ oraz aktywnie dzia³a na rzecz ochrony œrodowiska.

Jesteœmy jednym z za³o¿ycieli Fundacji Dolnoœl¹skie Forum 

Wodoci¹gowe. Fundacja zosta³a utworzona w 2001 roku i zrzesza 

43 firmy wodoci¹gowo-kanalizacyjne z Dolnego Œl¹ska oraz wodo-

ci¹gi z Drezna. 

Celem Fundacji jest inicjowanie dzia³añ zapewniaj¹cych ochronê 

œrodowiska i racjonalne oraz odpowiedzialne korzystanie z zaso-

bów naturalnych ze szczególnym uwzglêdnieniem ochrony wód. 

Fundacja wspiera kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej spo-

³eczeñstwa, a tak¿e rozwój nowych technologii produkcji i do-

starczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania œcieków. 

Od roku 2016 zasiadamy w Radzie Gospodarki Wodnej Regionu 

Wodnego Œrodkowej Odry, powo³anej przez Dyrektora Regionalne-

go Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu. 

W ramach Rady Prezes Zarz¹du MPWiK bierze udzia³ w pracach 

Zespo³u ds. gospodarki wodno-œciekowej oraz Zespo³u ds. Ochrony 

przeciwpowodziowej i przeciwdzia³ania skutkom suszy.

Od 2015 roku jesteœmy cz³onkiem IWA (ang. International Water 

Association) miêdzynarodowego stowarzyszenia zajmuj¹cego siê 

wprowadzeniem standardów i dobrych praktyk w obrêbie zrówno-

wa¿onej gospodarki zasobami wodnymi. Jako pierwsi w Polsce 

przyst¹piliœmy do tego miêdzynarodowego stowarzyszenia.

W 2014 roku przyst¹piliœmy do grona cz³onków Europejskiej Fun-

dacji Zarz¹dzania Jakoœci¹ (EFQM). W ramach wspó³pracy podej-

mujemy szereg dzia³añ doskonal¹cych nasz¹ organizacjê, o czym 

szerzej w dalszej czêœci Raportu.

Od 2013 roku bierzemy udzia³ w projektach benchmarkingowych 

dla firm wodoci¹gowo-kanalizacyjnych organizowanych przez euro-

pejskie stowarzyszenie European Benchmarking Co-operation 

(EBC). Jesteœmy jedn¹ z 4 firm z ca³ej Polski bior¹cych udzia³ 

w projekcie benchmarkingowym wraz z firmami z Poznania, 

Krakowa i Warszawy. W celu zwiêkszenia zakresu procesów 

objêtych benchmarkingiem od 2016 roku anga¿ujemy siê równie¿ 

w projekty benchamarkingowe organizowane przez niemieckie sto-

warzyszenie Aquabench. 

Rada Gospodarki Wodnej 

Regionu Wodnego Œrodkowej Odry

Izba Gospodarcza
WODOCI¥GI POLSKIE
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Nagroda  w kategorii „najlepsza 

inicjatywa edukacyjna” przyznana Hydropolis w 2016 roku 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska. 

Nagroda w 2017 roku w kategorii U¿ytecz-

noœæ Publiczna za autorskie oprogramowanie „chmurowe” 

SmartFlow, s³u¿¹ce do monitorowania sieci wodoci¹gowej 

i lokalizowania ukrytych wycieków.

Nagroda 2017 za szczególne osi¹-

gniêcia w dziedzinie innowacyjnoœci i transformacji cyfrowej, 

w pierwszej edycji konkursu Digital Excellence Awards orga-

nizowanego przez CIONET.

— nagroda 

regionalna w kategorii Pionier Wieku Cyfrowego za cyfrow¹ 

transformacjê i tworzenie nowoczesnych rozwi¹zañ. 

Nagroda publicznoœci dla Hydropolis w europejskim kon-
kursie zorganizowanym przez 

European Copper Institute.

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu

Lider Informatyki 

 Digital Excellence Leader 

Dolnoœl¹ski Gryf — Nagroda Gospodarcza 2017  

 MiedŸ w Architekturze 2017 

Wyró¿nienie w konkursie przyznane 

w 2016 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego, za: „dzia³ania ratuj¹ce od zniszczenia dawny zbiornik 

Z1, wartoœciowy zabytek hydrotechniki, któremu przywróco-

no funkcje przestrzenne przy zachowaniu autentyzmu 

i integralnoœci substancji zabytkowej”. 

„Przeprowadzone prace pozwoli³y na w³aœciw¹ rewalo-

ryzacjê wa¿nego obiektu zabytkowego i nada³y mu now¹ 

istotn¹ spo³ecznie funkcjê Centrum Edukacji Ekologicznej 

Hydropolis.”

II miejsce dla Hydropolis w plebiscycie  
zorganizowanym w 2016 roku przez National Geogra-

phic Polska. 

Nagroda specjalna w konkursie , przyznana 

w 2016 roku przez Towarzystwo Mi³oœników Wroc³awia 

i prezydenta miasta, za stworzenie centrum wiedzy o wodzie 

Hydropolis.

Tytu³ , przyznany przez Stowarzy-

szenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego 

w kategorii Obiekt ochrony œrodowiska, za przebudowê 

budynku technologicznego w celu stworzenia stacji badaw-

czej na terenie Zak³adu Produkcji Wody „Mokry Dwór”.

Nagroda w kategorii U¿ytecz-

noœæ Publiczna, przyznana w 2016 roku przez miesiêcznik 

Computerworld za rozwijanie technologii informatycznych.

Zabytek Zadbany 

7 Nowych Cudów 
Polski 

Piêkny Wroc³aw

Modernizacja Roku 2015

Lider Informatyki XX  lecia 
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Interesariusze s¹ dla nas kluczowi w prowadzeniu dzia³alnoœci, dlatego te¿ zale¿y nam na budowaniu z nimi 
partnerskich relacji opartych na zaufaniu i d³ugofalowej wspó³pracy. Dbamy o budowanie kontaktów i komuniko-
wanie siê z otoczeniem w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i uczciwy.

W 2017 roku przeprowadziliœmy weryfikacjê mapy interesariuszy MPWiK oraz dokonaliœmy analizy ich oddzia³ywania 
i zainteresowania naszymi dzia³aniami.

Ka¿dy interesariusz jest dla nas wa¿ny i w zwi¹zku z tym podejmujemy wiele dzia³añ, aby sprostaæ ich oczekiwa-
niom. W trosce o jakoœæ wzajemnych relacji dostosowujemy kana³y komunikacji i formy prowadzenia dialogu 
do okreœlonych grup naszych interesariuszy.

KOMUNIKACJA Z WYBRANYMI INTERESARIUSZAMI

PRACOWNICY

KLIENCI

W£AŒCICIEL/

URZ¥D MIEJSKI WROC£AWIA

DOSTAWCY 

SPO£ECZNOŒÆ LOKALNA

MEDIA

LEGENDA

Ka¿dego dnia 

W dni robocze

Minimum 1 x w miesi¹cu

4 x w roku

Minimum 1 x w roku 

1 x w roku

Zgodnie z ustaleniami 
umowy

W zale¿noœci od potrzeb
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I TWORZYMY WARUNKI

DO ICH ROZWOJU

Pracownicy w organizacji s¹ naszym najwa¿niejszym kapita³em,  

to oni decyduj¹ o obecnym i przysz³ym sukcesie firmy. 

Dziêki ich zaanga¿owaniu, kompetencjom i doœwiadczeniu bu-

dujemy organizacjê opart¹ na wartoœciach, dla której wa¿nym 

elementem jest ³¹czenie wieloletniej tradycji z nowoczesnoœci¹. 

K³adziemy du¿y nacisk na budowanie kultury opartej o dialog 

z pracownikami, poniewa¿ wierzymy, ¿e ich zadowolenie i poczucie 

satysfakcji wp³ywaj¹ na zaanga¿owanie w rozwój firmy i osi¹ganie 

zak³adanych celów.

Nasza Polityka HR jest œciœle powi¹zana ze strategi¹ MPWiK. 

Wyznaczone obszary dzia³ania s¹ tymi, które wspieraj¹ realizacjê 

ustalonych celów i zadañ strategicznych. 

Tworzymy przyjazn¹ 

kulturê pracy, 

w której zaanga¿owani 

liderzy i zaanga¿owani 

pracownicy wspólnie 

realizuj¹ zadania 

i opracowuj¹ innowacyjne 

rozwi¹zania. 

Wspieramy pracowników 

w ich indywidualnym 

rozwoju i zachêcamy 

do dzielenia siê wiedz¹. 

Dbamy o bezpieczne 

i ergonomiczne 

œrodowisko pracy oraz 

zachowanie równowagi 

pomiêdzy prac¹ a ¿yciem 

osobistym.

PRACA W MPWiK

POLITYKA HR

ZATRUDNIAMY
NAJLEPSZYCH

ROZWIJAMY
I SZKOLIMY

DBAMY O 
BEZPIECZEÑSTWO

PRACY

OTACZAMY
OPIEK¥

WSPIERAMY
ZESPO£OWOŒÆ

I INNOWACYJNOŒÆ

PROMUJEMY
OTWARTOŒÆ
NA DIALOG

DOCENIAMY
SUKCESY
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Zatrudniamy blisko 700 pracowników, którym oferujemy mo¿liwoœæ 

wieloletniej wspó³pracy dbaj¹c o to, by ka¿dy z nich, oprócz zaanga-

¿owania w swoje zadania, mia³ czas na ¿ycie rodzinne, pasje i hobby. 

Prawie wszyscy pracownicy s¹ zatrudnieni na umowê o pracê na 

czas nieokreœlony, w pe³nym wymiarze godzin. Zdecydowana wiêk-

szoœæ pracowników to mieszkañcy Wroc³awia i okolic.

Ze wzglêdu na specyfikê pracy, mê¿czyŸni stanowi¹ 70,8% za³ogi.

100% naszej za³ogi jest objêtych Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym 

Pracy. W MPWiK funkcjonuj¹ dwa zwi¹zki zawodowe: NSZZ Solidar-

noœæ i Wodoci¹gi Wroc³awskie oraz Rada Pracownicza, której przed-

stawiciele s¹ wybierani przez pracowników.

Wyzwaniem dla wielu firm jest obecnie niski przyrost naturalny 

i problemy demograficzne. My równie¿ zmagamy siê z tymi zagad-

nieniami. Wœród pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych œrednia wieku wynosi oko³o 51 lat. 

Wysoko cenimy doœwiadczenie naszych pracowników, ich wiedzê 

i nabyte przez lata pracy umiejêtnoœci. Czerpiemy si³ê z ró¿noro-

dnoœci, doœwiadczenia, kompetencji, wiedzy, a tak¿e potrzeb i ocze-

kiwañ pracowników, tworz¹c klimat dialogu i ducha wspó³pracy.  

Wszystkich pracowników, bez wzglêdu na zajmowane stanowisko, 

wiek czy p³eæ, obowi¹zuj¹ te same przepisy dotycz¹ce zatrudnienia, 

wynagradzania oraz dostêpu do rozwoju i awansu.

Liczba pracowników wg typu zatrudnienia i p³ci (dane na koniec roku kalendarzowego)

Liczba osób zatrudnionych 
na pe³ny etat

2016

Razem

Liczba zatrudnionych
ogó³em

Liczba osób zatrudnionych 
na umowê o pracê

Liczba osób zatrudnionych 
na czas nieokreœlony

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Liczba pracowników w grupach pracowniczych w podziale na p³eæ i  wiek 

2016

3

39

15

57

do 30 lat

Stanowiska kierownicze
(mened¿erowie, liderzy, 
mistrzowie) Stanowiska robotnicze Stanowiska nierobotnicze

2017

4

40

18

62

2016

2

105

209

316

2017

4

113

197

314

2016

38

172

109

319

2017

40

172

110

322Razem

od 30 do 50 lat

powy¿ej 50 lat

Razem

2016

43

316

333

692

2017

48

325

311

698

207

512

719

207

511

718

202

490

692

204

494

698

189

461

650

193

458

651

197

486

683

200

490

690

16

41

18

44

23

293

22

292

163

156

164

158

202

490

204

494
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Szukaj¹c nowych pracowników dajemy jednakowe szanse apliko-

wania zarówno kandydatom z zewnêtrznego rynku pracy, jak i tym 

wewn¹trz firmy. Rekrutacja wewnêtrzna jest dla pracowników 

szans¹ na rozwój, dlatego w pierwszej kolejnoœci informacjê o na-

borze przekazujemy za poœrednictwem wewnêtrznych kana³ów 

komunikacji. Og³oszenia o pracê s¹ równie¿ publikowane na ze-

wnêtrznych portalach rekrutacyjnych oraz na stronie internetowej 

MPWiK, w specjalnie stworzonej zak³adce dotycz¹cej kariery. 

Nowoœci¹ jest zak³adka PRACUJ Z NAMI, która znajduje 

siê na stronie internetowej. Opisane zosta³y tam obszary naszej 

dzia³alnoœci, aktualne oferty pracy, korzyœci z pracy w MPWiK 

oraz informacje o mo¿liwoœciach do³¹czenia do zespo³ów 

projektowych.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom szkó³ wy¿szych organizujemy równie¿ praktyki zawo-
dowe. W roku 2016 praktykê odbywa³o u nas 7 osób, a ju¿ w 2017 — 12. 

Przewidujemy, ¿e liczba uczestników praktyk bêdzie rosn¹æ. Odnotowujemy zwiêkszo-
ne zainteresowanie prac¹ w naszej firmie wœród absolwentów szkó³, a jednoczeœnie 
widzimy szereg korzyœci dla firmy wynikaj¹cych z dzielenia siê doœwiadczeniami 
z nowym pokoleniem potencjalnych pracowników.

Centrum Rozwoju Kadr

Skuteczne realizowanie naszych ambitnych celów nie by³oby mo-

¿liwe bez ogromnego zaanga¿owania pracowników. Ich rozwój jest 

jednym z filarów naszej strategii. Wzrost zapotrzebowania na 

œciœle okreœlone kompetencje wynika z dynamicznego rozwoju 

technologii i narzêdzi pracy. Wszystkie dzia³ania zwi¹zane z podno-

szeniem kompetencji i rozwojem pracowników, wynikaj¹ce z przy-

jêtej polityki HR, koordynowane i realizowane s¹ przez powo³ane 

w roku 2017 Centrum Rozwoju Kadr.

Nasi pracownicy podnosz¹ swoje kwalifikacje poprzez udzia³ 

w szkoleniach specjalistycznych i  kursach jêzykowych. Korzystaj¹ 

równie¿ z dofinansowania do nauki w szko³ach wy¿szych.

Zapewniamy dostêp do szerokiej gamy szkoleñ dostosowanych 

do bie¿¹cych potrzeb organizacji. Oferta dotyczy ró¿norodnych ob-

szarów, takich jak: rozwój umiejêtnoœci miêkkich, umiejêtnoœci 

mened¿erskich, usprawnienia procesów czy znajomoœæ procedur 

i przepisów prawnych.

Zale¿y nam, aby dzia³ania w tym obszarze by³y jasne, spersonali-

zowane i przynosi³y wymierne efekty. Dlatego plan szkoleñ obejmuje, 

uzgodnione z pracownikami i zaakceptowane przez Zarz¹d, potrzeby 

szkoleniowe, które realizujemy  w ramach  kalendarza szkoleñ. 

Portfel szkoleñ obejmuje:

Szkolenia wewnêtrzne prowadzone przez wykwalifikowanych 

specjalistów lub trenerów wewnêtrznych,

Szkolenie zewnêtrzne oraz udzia³ w konferencjach, 

seminariach i  forach,

Szkolenia zawodowe — dedykowane pracownikom, 

którzy ze wzglêdu na specyfikê pracy musz¹ posiadaæ 

okreœlone certyfikaty i uprawnienia,

Szkolenia BHP, w tym równie¿ w formule e-learningowej,

Szkolenia dla nowych pracowników, które pozwalaj¹ 

im szybko zapoznaæ siê ze specyfik¹ dzia³ania naszej firmy 

oraz przyspieszaj¹ proces adaptacji w œrodowisku pracy.

Wa¿nym elementem rozwoju pracowników s¹ dzia³ania zwi¹zane 

z dzieleniem siê wiedz¹. Dotyczy to miêdzy innymi szkoleñ we-

wnêtrznych, w czasie których doœwiadczeni pracownicy pe³ni¹ rolê 

trenerów. Dziêki temu mog¹ nie tylko dzieliæ siê wiedz¹ z innymi 

pracownikami, ale równie¿ rozwijaæ dodatkowe kompetencje. 

3 powody, dla których warto pracowaæ w MPWiK:

InnowacyjnoœæStabilnoœæ Rozwój

Zatrudnieni wed³ug p³ci w przedzia³ach sta¿u pracy

Pracownicy doceniaj¹ stabilnoœæ zatrudnienia jak¹ oferuje MPWiK 

i chc¹ wi¹zaæ z nami swoj¹ przysz³oœæ na d³u¿ej, co jest widoczne 

w niskim poziomie rotacji pracowników.

 do 1     od 1 do 5         od 5 do 10         od 10 do 15          od 15 do 20         od 20 do 25        od 25 do 30          od 30 do 35         od 35 do 40         pow. 40

140 -

120 -

100 -

80 -

60 -

40 -

20 -

0 - 

14

32

46

25

71

46
41

86

127

27

59

86

20

42

62

23

91

114

24

70

94

19
24

43

10

38

48

1 6 7

KOBIETY MÊ¯CZYZNI RAZEM

WskaŸnik rotacji pracowników (%) w podziale na p³eæ i wiek

Razem

od 30 do 50 lat powy¿ej 50 latdo 30 lat

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Razem

2016 2017

Nowozatrudnieni pracownicy w latach 2016–2017 

w podziale na p³eæ i wiek

55

92
120 -

100 -

80 -

60 -

40 -

20 -

0 -

KOBIETY MÊ¯CZYZNI RAZEM

37
20 20

40

15

30
45

2
5 7

do 30 lat              od 30 do 50 lat         powy¿ej 50 lat                razem

Du¿e znaczenie w procesie dzielenia 

siê wiedz¹ ma tak¿e tzw. Biblioteka 

Wirtualna — system, który daje mo-

¿liwoœæ gromadzenia i udostêpniania 

materia³ów uzyskanych przez naszych 

pracowników w czasie szkoleñ, kur-

sów, warsztatów czy konferencji.

Pozostali zainteresowani maj¹ w ten 

sposób u³atwiony dostêp do czêsto no-

wej i unikatowej wiedzy.
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Dzia³ania zwi¹zane 
z doskonaleniem procesów 
technologicznych, 
ale tak¿e procesów wspierajacych, 
m. in. w obszarze IT czêsto 
s¹ wynikiem inspirowania siê 
rozwi¹zaniami z innych firm, 
nie tylko w Europie, ale i na œwiecie. 
Dlatego CeRoK organizuje kursy 
jêzykowe dla pracowników 
uczestnicz¹cych w miêdzynarodowych 
konferencjach i wizytach technicznych. 
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Œrednia liczba godzin szkoleniowych przypadaj¹cych na  pracownika

2016

9,7 h

2017

13 h

Zainicjowano go na pocz¹tku roku 2017 i polega³ na przygotowaniu 

szkoleñ zawodowych dla pracowników na kluczowych stanowi-

skach robotniczych. Na potrzeby projektu wybraliœmy stanowiska, 

dla których opracowane zosta³y szkolenia przygotowuj¹ce do re-

alizacji nowych zadañ. Materia³y dydaktyczne zosta³y stworzone 

przez najbardziej doœwiadczonych pracowników i mened¿erów 

dlatego stanowi¹ unikalny wk³ad w rozwój specjalistycznych kom-

petencji zawodowych. Projekt „CeRoK Program”, po zakoñczeniu, 

sta³ siê standardem.

„CeRoK PROGRAM” to projekt, który odgrywa 

istotn¹ rolê w rozwoju pracowników, zw³asz-

cza na stanowiskach robotniczych.

Anga¿owanie w projekty

W³¹czamy pracowników do interdyscyplinarnych projektów, dziêki 

którym anga¿uj¹ siê oni w ¿ycie firmy, d¹¿¹ do jej doskonalenia oraz 

maj¹ mo¿liwoœæ poznawania nowych obszarów dzia³ania. Udzia³ 

w projektach zapewnia rozwój kompetencji, nabywanie doœwiad-

czenia w pracy zespo³owej i nowych umiejêtnoœci, wykraczaj¹cych 

poza standardowy zakres obowi¹zków. Ponadto, anga¿owanie pra-

cowników w projekty, stwarza firmie niepowtarzaln¹ szansê do od-

krywania talentów. 

Takie podejœcie do rozwoju kompetencji wpisuje siê w wieloletni¹ 

strategiê spó³ki, której nadrzêdnym celem jest budowanie wspólnej 

to¿samoœci i dba³oœci o przysz³oœæ przedsiêbiorstwa.

Liczba pracowników zaanga¿owanych w projekty

Projekt „CeRoK PROGRAM”

10 

filmów

54 

osoby

wirtualny

spacer

instalacje

pokazowe

i treningowe

83

prezentacje

79

modu³ów

SZKOLENIA BHP KURSY JÊZYKOWE

TRENERZY  WEWNÊTRZNI UPRAWNIENIA

PLANOWANIE SZKOLEÑ KONFERENCJE, SEMINARIA

KURSY ZAWODOWE

Wielu pracowników MPWiK 
posiada unikaln¹ wiedzê
i kompetencje, m.in. z zakresu 
prawa, systemów i narzêdzi 
informatycznych. 
CeRoK odpowiada za realizacjê 
szkoleñ, które wynikaj¹ 
z bie¿¹cych potrzeb 
pracowników tym zakresie.

Pracownicy na stanowiskach 
robotniczych w swojej 
codziennej pracy wykonuj¹ 
czynnoœci wymagaj¹ce wiedzy 
specjalistycznej, korzystania 
z narzêdzi i sprzêtów. 
CeRoK zapewnia pracownikom 
dostep do kursów, 
dziêki którym uzyskuj¹ 
uprawnienia potwierdzone 
certyfikatami honorowanymi 
powszechnie na rynku.

Szkolenia, które realizujemy 
dla naszych pracowników, 
s¹ œciœle powi¹zane 
z realizowanymi celami 
strategicznymi, dlatego do ich 
realizacji podchodzimy systemowo. 
CeRoK we wspó³pracy z kadr¹ 
kierownicz¹ opracowuje i realizuje 
roczny plan szkoleñ. 

Konferencje, seminaria i wizyty 
benchmarkingowe s¹ jednym 
z kluczowych narzêdzi poszukiwania 
wiedzy i inspiracji na drodze doskonalenia. 

Kursy zawodowe dla kluczowych stanowisk robotniczych zosta³y 
opracowane w oparciu o wieloletnie doœwiadczenia pracowników MPWiK 
i s¹ œciœle powi¹zane ze specyfik¹ realizowanych przez nich zadañ. 
Kursy prowadz¹ nasi pracownicy przygotowani do prowadzenia zajêæ. 

Bezpieczeñstwo naszych 
pracowników jest dla nas 
bardzo wa¿ne, dlatego 
dbamy, aby szkolenia BHP 
by³y œciœle powi¹zane 
z sytuacjami, 
z którymi spotykaj¹ 
siê nasi pracownicy. 
W zwi¹zku z tym szkolenia 
z zakresu BHP s¹ prowadzone 
przez inspektorów BHP,
zatrudnionych w naszej
firmie.

188

250



Doceniaj¹c ogromne znaczenie zachowania równowagi miêdzy 

prac¹ a pozosta³ymi aspektami ¿ycia, umo¿liwiamy naszym pra-

cownikom realizacjê pasji zawodowych w ramach firmowych sekcji 

sportowych, które korzystnie wp³ywaj¹ na ducha wspó³pracy — 

team spirit. Z inicjatywy pracowników powsta³y sekcje: siatkówki, 

squash'a, tenisa sto³owego i ziemnego, krêgli, pi³ki no¿nej, bad-

mintona, wioœlarska, koszykówki.

Redakcja naszego wewnêtrznego biuletynu Kropelka regularnie 

zaprasza pracowników do wspó³pracy, daj¹c im okazjê do zapre-

zentowania swoich osi¹gnieæ oraz hobby. 

Spartakiada 

Wa¿nym wydarzeniem, integruj¹cym naszych pracowników oraz 

pozwalaj¹cym podtrzymywaæ dobre kontakty w bran¿y, jest Sparta-

kiada — coroczne zawody sportowe, w których bierze udzia³ blisko 

2000 reprezentantów firm wodoci¹gowych i kanalizacyjnych z ca³ej 

Polski. Uczestnictwo w zawodach wspiera zdrow¹ rywalizacjê i du-

cha walki opartego o aktywny tryb ¿ycia.
dop³aty do wypoczynku (w tym równie¿ dla dzieci), 

prywatna opieka medyczna,

karty sportowe pozwalaj¹ce na wolny wybór aktywnoœci,

upominki œwi¹teczne, 

preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na ¿ycie,

dofinansowanie do okularów,

dofinansowanie do nauki,

nisko oprocentowane po¿yczki na cele 

mieszkaniowo-remontowe,

kasa zapomogowo-po¿yczkowa,

udzia³ w pracowniczym programie emerytalnym,

upominki na Dzieñ Dziecka.

Ponadto, raz w roku organizowany jest piknik integracyjny dla pra-

cowników, tzw. „Œwiêto Wodnika”.

 

Wszystkim naszym pracownikom zatrudnio-

nym na umowê o pracê, oferujemy bogaty pa-

kiet œwiadczeñ dodatkowych, takich jak:

39DODATKOWE BENEFITY38 WSPIERANIE ZAINTERESOWAÑ
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Wiemy, ¿e najefektywniejsza wspó³praca powinna byæ oparta o sprawn¹ komunikacjê. Zadowolenie 

pracowników wp³ywa na ich zaanga¿owanie w rozwój firmy i osi¹ganie zak³adanych celów, dlatego 

istotnym elementem w budowaniu kultury zaanga¿owania jest dla nas dialog z pracownikami.

Badanie Opinii Pracowników

Od 2011 roku realizujemy Badanie Opinii Pracowników. Liczymy siê ze zdaniem naszej za³ogi 

i chcemy tworzyæ coraz lepsze warunki pracy oraz rozwoju. Badanie jest dialogiem z pracowni-

kami, w którym ka¿dy mo¿e anonimowo wyraziæ swoj¹ opiniê w wa¿nych dla niego tematach 

dotycz¹cych ¿ycia firmy. Nad przebiegiem ca³ego przedsiêwziêcia czuwa renomowana firma 

zewnêtrzna. Gwarantuje to naszym pracownikom poczucie anonimowoœci wypowiedzi oraz 

zapewnia zarz¹dzanie fachow¹ informacj¹ zwrotn¹. Wyniki badania maj¹ wp³yw na zakres 

dzia³añ planowanych do realizacji w ramach przyjêtej polityki HR.

Badania ankietowe i grupy fokusowe

Szybkim i czêsto wykorzystywanym przez nas sposobem na uzyskanie opinii pracowników 

s¹ ankiety. W wa¿nych dla nas tematach, np. realizuj¹c projekty doskonal¹ce, prosimy pracow-

ników o wyra¿enie swojej opinii poprzez wype³nienie formularza on-line. Anonimowoœæ ankiet 

przek³ada siê na szczeroœæ udzielanych odpowiedzi. Inn¹ form¹ pozyskiwania informacji 

zwrotnej i wypracowywania dzia³añ s³u¿¹cych doskonaleniu ró¿nych obszarów, jest powo³y-

wanie grup fokusowych, z³o¿onych z reprezentantów ró¿nych komórek organizacyjnych spó³ki. 

Uzyskane w trakcie takich spotkañ opinie stanowi¹ cenne wskazówki i okreœlaj¹ kierunek dla 

realizowanych inicjatyw. 

Summit i Briefing

Dwa razy w roku kadra mened¿erska uczestniczy w ca³odniowych spotkaniach strategicznych 

Summit i Briefing. Na ka¿de z tych spotkañ zapraszani s¹ równie¿ reprezentanci pracowników 

z ró¿nych obszarów, dziêki czemu maj¹ oni okazjê spojrzeæ na firmê z szerszej perspektywy oraz 

w sposób bezpoœredni anga¿owaæ siê w dyskusjê o jej kondycji i przysz³oœci.

Podczas  Summitu, który organizowany jest w I kwartale roku, komunikowane s¹ projekty stra-

tegiczne MPWiK na dany rok.  W III kwartale roku odbywa siê Briefing, poœwiêcony przegl¹dowi 

realizacji strategii. W trakcie tego spotkania poddajemy analizie i ocenie tak¿e wszystkie dzia³a-

nia, zadania i projekty, istotne z punktu widzenia bie¿¹cej dzia³alnoœci firmy.

Spotkania te s¹ równie¿ okazj¹ do celebrowania sukcesów oraz form¹ podziêkowania dla 

pracowników zaanga¿owanych w realizacjê projektów o strategicznym dla MPWiK znaczeniu. 

TOKi

Dialog z pracownikami znajdziemy równie¿ na poziomie operacyj-

nym, jest to udzia³ pracowników w tzw. TOKach. Spotkania TOK, czyli 

spotkania realizowane przy Tablicy Operacyjnej Komórki, dotycz¹ 

monitorowania realizacji bie¿¹cych celów operacyjnych danego 

obszaru dzia³ania firmy, bezpieczeñstwa pracowników, efektyw-

noœci i jakoœci realizowanych zadañ. Jest to równie¿ okazja do inicjo-

wania nowych pomys³ów dotycz¹cych usprawnienia procesów oraz 

rozwi¹zywania pojawiaj¹cych siê problemów. W zale¿noœci od po-

trzeb poszczególnych komórek, spotkania maj¹ charakter: 

codzienny (dotycz¹ zadañ na dany dzieñ), tygodniowy lub miesiêczny. 
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Rozmowa 
o Indywidualnym 
Rozwoju (RoIR)

Bardzo wa¿nym elementem 

komunikacji z pracownikami 

jest równie¿ Rozmowa o Indy-

widualnym Rozwoju.

RoIR ma formê dialogu miê-

dzy pracownikiem i prze³o¿o-

nym oraz zapewnia informa-

cjê zwrotn¹ na temat bie¿¹cej 

pracy. Pe³ni równie¿ funkcjê 

motywacyjn¹, jest okazj¹ do 

budowania indywidualnych 

celów rozwojowych dla pra-

cownika, powi¹zanych z bie-

¿¹cymi zadaniami i przysz³y-

mi wyzwaniami. 

Obecnie RoIR przeprowadzane s¹ z pracownikami na 

stanowiskach mened¿erskich, poniewa¿ to oni maj¹ naj-

wiêkszy wp³yw na efektywnoœæ realizowanych dzia³añ.

Widzimy realne korzyœci z rozszerzenia liczby osób ob-

jêtych tym programem, dlatego te¿ mened¿erowie mog¹ 

indywidualnie podj¹æ decyzjê o objêciu RoIR pracowni-

ków ze swojego zespo³u.

Intranet

Pod koniec roku 2017 wdro¿yliœmy nowy INTRANET, który dosko-

nale sprawdza siê jako platforma komunikacji wewnêtrznej.

Ostateczny kszta³t witryny zawdziêczamy wielu pracownikom, 

którzy uczestnicz¹c w pracach projektowych mieli realny wp³yw 

na to, jakie funkcjonalnoœci i jakie treœci mo¿na w niej znaleŸæ. 

W projekcie wdra¿aj¹cym wziê³o udzia³ blisko 50 osób. Treœci

i funkcjonalnoœci platformy by³y równie¿ konsultowane z pozosta-

³ymi pracownikami poprzez ankiety oraz udzia³ w grupach foku-

sowych. Intranet daje ka¿demu pracownikowi m.in. mo¿liwoœæ  

zg³oszenia swojego pomys³u. Sugestie mog¹ dotyczyæ wszystkich 

obszarów funkcjonowania spó³ki i s¹ poddawane ocenie wspó³-

pracowników oraz komentowane w otwartych dyskusjach. 

Zg³oszone pomys³y s¹ analizowane i opiniowane podczas 

cotygodniowych spotkañ Zespo³u Zarz¹dzaj¹cego. Decyzje 

dotycz¹ce kolejnych kroków s¹ udostêpniane w Intranecie.

Kropelka

25 lat to wiek naszego we-
wnêtrznego biuletynu infor-
macyjnego „Kropelka". Jest to 
kwartalnik, który od roku 1992 
otrzymuj¹ wszyscy pracowni-
cy MPWiK. Opisywane s¹ tam 
aktualnoœci oraz tematy, 
o których pracownicy sami 
chcieliby czytaæ. Magazyn 
wykorzystuje interdyscypli-
narn¹ inicjatywê wewnêtrzn¹, 
poniewa¿ redakcjê „Kropelki” 
tworz¹ zarówno pracownicy 
Zepo³u PR, jak i chêtni wy³o-
nieni spoœród pozosta³ych 
dzia³ów i wydzia³ów. Sta³ymi 
rubrykami biuletynu s¹ miê-

dzy innymi wa¿ne wydarzenia w w ¿yciu spó³ki, informacje z poszczególnych 
komórek organizacyjnych, ale tak¿e podró¿e naszych pracowników czy 
rozmowy z ciekawymi ludŸmi, zwi¹zanymi z regionem lub bie¿¹c¹ tematyk¹ 
MPWiK. 
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Bardzo powa¿nie traktujemy BEZPIECZEÑSTWO OSOBISTE 

PRACOWNIKÓW, dlatego zale¿y nam na tym, aby odzie¿ robocza 

dla pracowników pracuj¹cych w terenie by³a najwy¿szej jakoœci. 

Wdro¿enie us³ugi rentalu odzie¿y roboczej da³o nam gwarancjê 

wype³nienia wymogów zawartych w Kodeksie Pracy i BHP 

oraz pewnoœæ, ¿e odzie¿ nale¿ycie chroni u¿ytkownika. 

Us³uga rentalu jest ca³y czas monitorowana, wszelkie zg³aszane 

przez pracowników uwagi s¹ poddawane analizie.

Ze wzglêdu na charakter prowadzonej przez nas dzia³alnoœci oraz 

wymogi stawiane przedsiêbiorstwom u¿ytecznoœci publicznej, opra-

cowaliœmy, wdro¿yliœmy i doskonalimy procedury ewakuacyjne m.in. 

na wypadek po¿aru lub awarii chlorowej. W ramach tych procedur 

organizujemy regularne æwiczenia ewakuacyjne oraz prowadzimy 

wykaz osób przeszkolonych i wyznaczonych do udzielania pierwszej 

pomocy, a tak¿e osób uprawnionych do kierowania ewakuacj¹ 

i akcj¹ ratownicz¹. Dla ka¿dego z naszych obiektów zosta³ stworzony 

krótki i prosty plan sytuacyjny umo¿liwiaj¹cy szybki dojazd do miej-

sca wypadku. U³atwia to kierowanie procesem ewakuacyjnym oraz 

przekazanie kluczowych informacji s³u¿bom ratunkowym. 

Wszystkie æwiczenia organizowane s¹ we wspó³pracy ze sztabem 

kryzysowym oraz s³u¿bami mundurowymi i medycznymi (policja, 

stra¿ po¿arna, pogotowie). 

W kwestii BHP du¿y nacisk k³adziemy równie¿ na bezpieczeñstwo 

osób niezatrudnionych w MPWiK, a przebywaj¹cych na terenie na-

szych zak³adów. Pracownicy firm zewnêtrznych, którzy wykonuj¹ 

prace na terenach nale¿¹cych do spó³ki, s¹ poddawani rygorysty-

cznej kontroli w zakresie przestrzegania norm bezpieczeñstwa oraz 

higieny pracy. 

Z inicjatywy naszych pracowników, w celu poprawy warunków BHP 

oraz ergonomii pracy, wykonano szereg modernizacji i usprawnieñ 

na obiektach technologicznych MPWiK. Dla przyk³adu na terenie 

WOŒ wykonano wiele miejsc „dostêpowych” pomosty, schody, po-

desty przestawne, drzwi ewakuacyjne, zainstalowano system cen-

tralnego odkurzania, wykonano niezbêdne doœwietlenia przestrzeni 

eksploatacyjnych.

Dzia³ania kszta³tuj¹ce bezpieczeñstwo pracy 

oparte s¹ na otwartej i jasnej komunikacji 

ze wszystkimi pracownikami. 

Podejmujemy systematyczne dzia³ania 

na rzecz poprawy stanu bezpieczeñstwa 

i higieny pracy, dziêki którym:

    zmniejszyliœmy liczbê wypadków przy pracy,

    zapobiegliœmy wypadkom dziêki identyfikacji 

    zdarzeñ i miejsc potencjalnie niebezpiecznych,

    ograniczyliœmy koszty i straty zwi¹zane 

    z wypadkami,

    podnieœliœmy komfort pracy.

S³u¿ba BHP

prowadzi przegl¹dy i kontrole obiektów, w których pracuj¹ nasi 

pracownicy, na bie¿¹co informuje pracodawcê o stwierdzanych 

zagro¿eniach, wnioskuj¹c o zlikwidowanie niebezpieczeñstwa,

prowadzi rejestry dotycz¹ce wypadków przy pracy, ustalaj¹c 

ich okolicznoœci i przyczyny, niezale¿nie od tego czy mia³y 

miejsce na obiektach spó³ki czy dotycz¹ prac prowadzonych 

w terenie,

bierze udzia³ w przekazywaniu do u¿ytkowania nowo 

budowanych lub przebudowanych obiektów,

doradza w zakresie zasad BHP, wyposa¿enia pracowników 

w niezbêdne narzêdzia, odzie¿ ochronn¹ i œrodki ochrony 

indywidualnej,

opiniuje szczegó³owe instrukcje na poszczególnych 

stanowiskach pracy oraz bierze udzia³ w ocenie ryzyka 

zawodowego, które wi¹¿e siê z wykonywan¹ prac¹,

inicjuje i rozwija formy popularyzacji zagadnieñ zwi¹zanych 

z BHP i ergonomi¹ oraz dostarcza niezbêdnych szkoleñ 

w tym zakresie.  

Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy to jeden z naszych prioryte-

tów. Najistotniejsze jest dla nas dbanie o zdrowie i ¿ycie pracowni-

ków oraz innych osób œwiadcz¹cych pracê na terenach nale¿¹cych 

do spó³ki. D¹¿ymy do osi¹gniêcia celu zero wypadków przy pracy.

Regularnie prowadzimy obowi¹zkowe szkolenia BHP dla 

pracowników oraz dodatkowe szkolenia z ratownictwa 

medycznego i pierwszej pomocy. Jednoczeœnie przeprowadzamy 

wewnêtrzne kampanie promuj¹ce bezpieczeñstwo i ochronê zdro-

wia, w ramach których realizowane s¹ dzia³ania skierowane do 

pracowników takie, jak: Pikniki Bezpieczeñstwa, Powypadkowy 

Biuletyn BHP, publikacje wewnêtrzne, m.in. „10 przykazañ BHP”, 

czy wyposa¿enie pracowników w miniapteczki. 

Pracownicy zauwa¿aj¹ nasze starania o ci¹g³¹ poprawê ich bezpie-

czeñstwa, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach Badania Opinii 

Pracowników. Obowi¹zuj¹ce w spó³ce zasady BHP ³¹cz¹ w sobie 

wymogi prawne oraz nasze wewnêtrzne regulacje ujête m.in. 

w Regulaminie organizacyjnym. Nasz system zarz¹dzania BHP 

opiera siê na normie ISO PN-N-18001 i ka¿dego roku jest ponow-

nie certyfikowany. Za wspieranie pracodawcy w zakresie realizacji 

obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów, dotycz¹cych bezpieczeñ-

stwa i higieny pracy odpowiada S³u¿ba BHP. 

Wypadki przy pracy w MPWiK w latach 2010-2017

Rodzaje wypadków przy pracy 
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Inne przyczyny (tzw. komunikacyjne)
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Wypadki:

Œmiertelne

Ciê¿kie

Lekkie

Razem

Kobiety

Mê¿czyŸni

Liczba pracowników przebywaj¹cych na zwolnieniu 
lekarskim w roku, w zwi¹zku z wypadkami przy pracy

Liczba dni kalendarzowych niezdolnoœci do pracy 
pracowników poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy w roku

Œrednioroczne zatrudnienie w osobach

WskaŸnik ciê¿koœci wypadków 
(liczba dni kalendarzowych niezdolnoœci do pracy pracowników 
poszkodowanych w wypadkach przy pracy w roku)/
(liczba pracowników przebywaj¹cych na zwolnieniu 
lekarskim w roku, w zwi¹zku z wypadkami przy pracy)

WskaŸnik czêstotliwoœci wypadków
(liczba wypadków przy pracy w roku kalendarzowym)/
(œrednioroczne zatrudnienie w osobach)  × 1000

2016

0

0

2

2

0

2

2017

0

0

2

2

0

2

5

321

705

64,20

2,84

3

110

697

36,67

2,87
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W latach objêtych raportowaniem nie mia³ miejsca ¿aden wypadek 

œmiertelny, nie stwierdzono zachorowania na chorobê zawodow¹, 

a tak¿e nie zg³oszono podejrzenia o zachorowanie na tak¹ chorobê. 
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WYPE£NIAMY

OCZEKIWANIA 

KLIENTÓW
Klienci stanowi¹ jeden z filarów naszej strategii. W swojej codzien-

nej pracy stawiamy na to, by realizowaæ ich potrzeby i budowaæ 

relacje oparte na partnerstwie. D¹¿ymy do tego, aby odbiorcy 

naszych us³ug mieli do nas pe³ne zaufanie, a powierzaj¹c nam 

swoje sprawy, byli pewni, ¿e zostan¹ one sprawnie i szybko rozwi¹-

zane. 

Wszystkie typy spraw wp³ywaj¹ce od naszych klientów maj¹ 

ustalone standardy postêpowania, ze szczególnym uwzglêdnie-

niem terminowoœci ich realizacji oraz sposobu komunikowania. 

Dbaj¹c o wzajemne zrozumienie z klientami stale wprowadzamy 

nowe i doskonalimy ju¿ istniej¹ce narzêdzia u³atwiaj¹ce komu-

nikacjê. Aby zapewniæ komfort kontaktu, wprowadziliœmy zopty-

malizowany system obs³ugi telefonicznej call center. 

Nasi odbiorcy maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ ca³odobowego kontaktu 

z nami za numeru alarmowegopoœrednictwem 

W latach 2014-2015 przeprowadziliœmy szereg szkoleñ dotycz¹-

cych doskonalenia obs³ugi klienta. Programem zostali objêci 

wszyscy pracownicy maj¹cy bezpoœredni kontakt z klientem. 

Szkolenia dotyczy³y zakresu:

obs³ugi klienta,

telefonicznej obs³ugi klienta,

wspó³pracy z klientem zewnêtrznym i wewnêtrznym.

W usprawnieniu pracy pomog³o nam równie¿ wypracowanie Stan-

dardu Obs³ugi Klienta (SOK), w którym w szczegó³owy, ale przy-

stêpny sposób spisaliœmy normy i zasady wspó³pracy z klientem.  

SOK to dokument, który zapewnia jakoœæ, satysfakcjê i komfort 

kontaktu wszystkim stronom. Posiadany standard jest tak¿e 

cennym wsparciem u³atwiaj¹cym start nowym pracownikom.    

 994. 

Zapewniamy niezawodne 

dostawy wysokiej jakoœci 

wody oraz us³ugi odbioru 

œcieków w mo¿liwie 

jak najni¿szej cenie. 

Wyprzedzamy oczekiwania 

klientów poprzez 

wprowadzanie 

innowacyjnych  

technologii, 

us³ug  i narzêdzi 

komunikacji. 

Stale d¹¿ymy 

do podnoszenia satysfakcji 

klienta poprzez 

doskonalenie obs³ugi oraz 

procesów wewnêtrznych.

STANDARDY OBS£UGI KLIENTA



Woda dostarczana mieszkañcom Wroc³awia w blisko 100% ujmo-

wana jest z rzeki O³awy zasilanej dodatkowo wod¹ z rzeki Nysy 

K³odzkiej. Woda ta trafia do dwóch Zak³adów Uzdatniania Wody: 

„Mokry Dwór” — bezpoœrednio z ujêcia oraz „Na Grobli” — po wstêp-

nym oczyszczeniu na terenach wodonoœnych. 

Woda w obu zak³adach jest oczyszczana przez nowoczesne filtry 

piaskowe i wêglowe oraz poddawana ozonowaniu i dezynfekcji.

Nastêpnie poprzez sieæ wodoci¹gow¹ trafia do mieszkañców 

Wroc³awia oraz kilku podwroc³awskich gmin. Dziêki ci¹g³ym inwe-

stycjom w modernizacjê obu zak³adów oraz w sieæ dystrybucji, jej 

jakoœæ stale utrzymuje siê na wysokim poziomie. 

Œcieki z terenu miasta Wroc³awia, poprzez sieæ kanalizacyjn¹, tra-

fiaj¹ do Wroc³awskiej Oczyszczalni Œcieków „Janówek” (WOŒ). Œcieki 

oczyszczone kierowane s¹ kana³em wylotowym do rzeki Odry.

4746 PRODUKTY I US£UGI

W trosce o bezpieczeñstwo i zdrowie odbiorców naszych us³ug, 

parametry jakoœci wody s¹ stale monitorowane pod k¹tem spe³-

nienia wymagañ prawnych. Laboratorium MPWiK prowadzi 

codzienne badania jakoœci wody na wszystkich etapach jej 

ujmowania, uzdatniania i dystrybucji. Jednoczeœnie, jakoœæ wody 

uzdatnianej w zak³adach produkcji jest stale monitorowana 

poprzez zlokalizowane na tych obiektach urz¹dzenia pomiarowe. 

Dziêki czterem dodatkowym punktom dezynfekcji wody, zlokalizo-

wanym na sieci wodoci¹gowej, utrzymywana jest wymagana 

czystoœæ mikrobiologiczna wody w ca³ej sieci miejskiej. 

W samym roku 2016 pobraliœmy 10 623 próbki wody oraz wykona-

liœmy 85 582 analizy i badania fizykochemiczne i biologiczne wody. 

Informacje o jakoœci wody i jej twardoœci s¹ udostêpniane na 

stronie internetowej MPWiK.

Nasze kompleksowe podejœcie do monitorowania jakoœci wody na 

wszystkich etapach produkcji, uzdatniania i dystrybucji znajduje 

odzwierciedlenie w wyniku dotycz¹cym efektywnoœci procesu 

uzdatniania wody. WskaŸnik ten odnosi siê do liczby próbek 

spe³niaj¹cych wymagania Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia 

w stosunku do liczby wszystkich pobranych próbek. 

Niezale¿nie od rygorystycznych kontroli wewnêtrznych, jakoœæ 

wody jest regularnie poddawana kontrolom Pañstwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Nigdy nie otrzymaliœmy ¿adnej kary, ani negatywnej 

opinii dotycz¹cej jakoœci dostarczanej przez nas wody, co potwier-

dza, ¿e spe³nia ona najbardziej rygorystyczne normy, a swoimi 

parametrami mo¿e konkurowaæ z jakoœci¹ wody dostarczanej 

mieszkañcom innych europejskich miast.

Rêczymy za jakoœæ wody p³yn¹cej w naszej w sieci wodoci¹gowej. 

Natomiast na jakoœæ wody docieraj¹cej do kranu mo¿e wp³yn¹æ 

stan i sposób u¿ytkowania instalacji wewnêtrznej, która pozostaje 

pod opiek¹ zarz¹dcy budynku wielolokalowego lub w³aœciela nie-

ruchomoœci.

Parametry jakoœci œcieków s¹ stale monitorowane pod k¹tem 

spe³nienia wymagañ prawnych. Tylko w roku 2016 pobraliœmy 

3 933 próbki œcieków i wykonaliœmy 12 136 analiz i badañ fizyko-

chemicznych i biologicznych œcieków.

Jakoœæ i stopieñ oczyszczania œcieków s¹ regularnie poddawane 

kontrolom zewnêtrznym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Œrodowiska. Nie otrzymaliœmy ¿adnej kary, ani negatywnej opinii, 

zwi¹zanej z jakoœci¹ odprowadzanych œcieków, co potwierdza, 

¿e spe³niamy najbardziej rygorystyczne normy. 

W celu pe³nego monitoringu jakoœci œcieków w sieci kanaliza-

cyjnej, regularnie poddajemy kontroli œcieki odprowadzane przez 

zak³ady przemys³owe z terenu  ca³ego miasta. W roku 2016 po-

braliœmy 190 próbek z zak³adów, z którymi zawarte mamy umowy 

na odprowadzanie œcieków przemys³owych i wykonaliœmy 2 158 
 œcieków przemys³owych odprowadzonych do kanalizacji.analiz

O TO PYTALI NASI 
INTERESARIUSZE

Czy moja woda z kranu 

jest zdatna do picia, 

nie na wyjœciu z MPWiK, 

ale w moim mieszkaniu? 

2017

99,92%

99,99%
 

99,84%

2016

99,98%

100%

99,8%

Efektywnoœæ procesu uzdatniania wody

Parametry fizykochemiczne

Paramtery mikrobiologiczne

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez 

ludzi  okreœla m.in. wymagania bakteriologiczne, 

fizykochemiczne oraz organoleptyczne dotycz¹ce wody, 

jak¹ przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne 

dostarczaj¹ odbiorcom swoich us³ug.

Proces produkcji wody i jej dostawa podlega sta³ej kontroli 
pod wzglêdem:

jakoœci, 
dostêpnoœci produktu dla klienta,
ci¹g³oœci dostaw. 

. 
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Jak wygl¹da 

proces uzdatniania 

wody i oczyszczania 

œcieków?

ZPW „Na Grobli”

ZPW „Mokry Dwór”



Zdajemy sobie sprawê, ¿e zarówno prowadzone inwestycje jak 

i awarie sieci wodoci¹gowych czy kanalizacyjnych powoduj¹ 

niedogodnoœci dla mieszkañców Wroc³awia. Bêd¹c tego œwiadomi 

realizujemy szereg dzia³añ, które maj¹ na celu zminimalizowanie 

negatywnego wp³ywu na spo³ecznoœæ lokaln¹.

Prowadzimy sta³y monitoring nieplanowanych przerw w dostawie 

wody oraz analizê przeciêtnego czasu utrudnieñ drogowych spo-

wodowanych awariami. Wyniki monitoringu wykorzystujemy do 

okreœlania dzia³añ doskonal¹cych nasze procesy.

W okresie ostatnich lat skróciliœmy œredni czas przerw w dosta-

wach wody o ponad 40%. Na osi¹gniêty wynik sk³ada siê sta³e 

monitorowanie ciœnienia w sieci wodoci¹gowej i szybkie wykrywa-

nie awarii oraz natychmiastowa reakcja naszych pracowników na 

zg³oszenia o wszelkich nieprawid³owoœciach. 

Podstawowym celem naszej dzia³alnoœci jest odpowiadanie na po-

trzeby mieszkañców w zakresie dostaw wody oraz odbioru œcieków. 

Aby nieprzerwanie dostarczaæ wodê jak najwy¿szej jakoœci oraz 

zapewniæ sta³y odbiór œcieków, niezbêdne s¹ systematyczne prace 

remontowe i modernizacyjne. 

5150 ZDALNE ODCZYTY WODOMIERZY OGRANICZANIE AWARII

Od roku 2010 wdra¿amy i rozwijamy program zdalnych odczytów 

wodomierzy. Dziêki niemu nasi klienci:

maj¹ regularn¹, comiesiêczn¹ informacjê o iloœci pobranej 

wody (tworzymy bazê pomiarow¹ dla klientów pozwalaj¹c¹ 

na bie¿¹cy nadzór poborów wody dostarczanej do posesji), 

nie musz¹ byæ obecni na posesji w trakcie dokonywania 

odczytu,

maj¹ zapewniony indywidualny dobór wodomierza, 

ustalony na podstawie danych pomiarowych pozyskanych 

z systemu automatycznego odczytywania wodomierzy, 

uzyskuj¹ szybk¹ i rzeteln¹ informacjê o nieprawid³owoœciach 

zwi¹zanych z prac¹ wodomierzy g³ównych (skrócenie czasu 

przekazywania informacji). 

Wodomierze wyposa¿one w modu³y zdalnego odczytu stanowi¹ 

obecnie 97% wszystkich tego typu urz¹dzeñ, tj. wodomierzy g³ów-

nych, bêd¹cych nasz¹ w³asnoœci¹ oraz odliczników nale¿¹cych do 

klientów, a obs³ugiwanych przez MPWiK. 

Liczba 

wodomierzy 

wyposa¿onych 

w modu³y 

do zdalnego 

odczytu,

obs³ugiwanych

przez MPWiK
2010 2011 2012 2013

1270 4043 12790 23018

2014 2015 2016 2017

36678 46606 56181 58604

Jedn¹ z metod skracaj¹cych czas trwania robót na sieci kanaliza-

cyjnej i zmniejszaj¹cych zwi¹zane z tym uci¹¿liwoœci dla mieszkañ-

ców jest metoda bezwykopowa. Od 2015 roku, dziêki posiadanemu 

sprzêtowi i wykwalifikowanym pracownikom, samodzielnie wyko-

nujemy renowacje wybranych odcinków sieci kanalizacji ogólno-

sp³awnej i sanitarnej bezwykopow¹ metod¹ tzw. „d³ugiego rêkawa”. 

Stosujemy tê metodê na odcinkach o d³ugoœci do 200 m i œrednicach 

od 200 do 500 mm, przy czym mo¿liwe jest zastosowanie jej nawet 

na d³u¿szych odcinkach (do 300 m) i œrednicach do 800 mm. 

METODA „D£UGIEGO RÊKAWA” 

polega na umieszczeniu, w oczyszczonym uprzednio kanale, 

nas¹czonego ¿ywic¹ tzw. „rêkawa” czyli wyk³adziny z filcu 

technicznego o odpowiedniej œrednicy. Po zainstalowaniu „rêkawa” 

i wygrzaniu wewn¹trz kana³u, tworzy on zwi¹zan¹ z nim now¹ rurê.

2012

7,99

2013

5,79

2014

5,32

2015

5,17

2016

4,56

2017

4,48

Œrednia liczba
godzin
przypadaj¹ca 
na 1 awariê

WskaŸnik przeciêtnego czasu nieplanowanych przerw 

w dostawie wody spowodowanych awari¹ 

METODA „KRÓTKIEGO RÊKAWA” 

polega na uszczelnieniu kana³u przy u¿yciu krótkiego odcinka maty 

z w³ókna szklanego nas¹czonego ¿ywic¹, który zostaje na³o¿ony 

na gumowy korek (paker) i umieszczony w kanale w miejscu 

uszkodzenia. Po napompowaniu pakera powietrzem nastêpuje 

przylgniêcie maty do kana³u. Po oko³o 1,5 godziny kiedy nastêpuje 

utwardzenie ¿ywicy, powietrze bêd¹ce pod wysokim ciœnieniem 

jest wypuszczane z pakera i zostaje on wyjêty z kana³u.

Do usuwania awarii na krótkich, kilkumetrowych odcinkach sieci 

kanalizacyjnej stosujemy od 2012 roku bezwykopow¹ metodê „krót-

kiego rêkawa”.

Przeciêtny czas utrudnieñ drogowych 

spowodowanych awari¹ (liczba dni na miesi¹c)
2017

13,14

8,82

2016

10,91

8,48

WskaŸnik przeciêtnego czasu utrudnieñ drogowych 
spowodowanych awari¹ na sieci kanalizacyjnej 

WskaŸnik przeciêtnego czasu utrudnieñ drogowych 
spowodowanych zdarzeniami na sieci wodoci¹gowej
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Prace na sieci czêsto s¹ prowadzone w pasie dro-

gowym, co powoduje koniecznoœæ zapewnienia 

tymczasowej organizacji ruchu. Rozwi¹zaniem, 

które pozwala nam ograniczyæ czas wy³¹czenia 

drogi z u¿ytkowania jest zastosowanie Wroc³aw-

skiej P³yty Drogowej — stalowej p³yty stanowi¹cej 

wspólny wynalazek MPWiK i Politechniki Wro-

c³awskiej. 

Projekt techniczny Wroc³awskiej P³yty Drogowej 

powsta³ w 2013 roku i w tym samym roku p³yta 

zosta³a zastosowana po raz pierwszy. 

W 2017 roku MPWiK uzyska³o decyzjê o udziele-

niu patentu na to innowacyjne rozwi¹zanie.

SL RAT, czyli „elektroniczny szczur”, to nowoczesne urz¹dzenie 

akustyczne, s³u¿¹ce do szybkiego identyfikowania miejsc 

wystêpowania zatorów. Sk³ada siê ono z nadajnika oraz odbiornika, 

wyposa¿onych w GPS. Jesteœmy pierwszym przedsiêbiorstwem 

w Polsce, które zaczê³o wykorzystywaæ to nowoczesne urz¹dzenie.  

Dziêki niemu w ci¹gu 5 minut jesteœmy w stanie zmierzyæ 

60 metrowy odcinek sieci kanalizacyjnej i za pomoc¹ odbieranych 

dŸwiêków okreœliæ stopieñ wype³nienia sieci. Nasi pracownicy, 

przy u¿yciu „elektronicznego szczura”, ka¿dego dnia mog¹ 

sprawdziæ dziesiêciokrotnie d³u¿szy odcinek  sieci kanalizacyjnej 

ni¿ przy zastosowaniu tradycyjnej metody — inspekcji TV.

Od roku 2014 prowadzimy dzia³ania maj¹ce na celu zmniejszenie 

liczby zatorów na sieci kanalizacyjnej. 

Po otrzymaniu zg³oszenia od klienta niezw³ocznie usuwamy zator 

i jednoczeœnie podejmujemy dzia³ania zmierzaj¹ce do identyfikacji 

oraz usuniêcia rzeczywistej przyczyny niedro¿noœci. Planowane 

dzia³ania obejmuj¹ czyszczenie odcinków kanalizacji i inspekcjê 

TV miejsc zatorowych, co pomaga w identyfikacji przyczyn niedro¿-

noœci. Nastêpnie w zale¿noœci od przyczyny zatorów, planujemy 

dedykowane dzia³ania naprawcze np. wyciêcie wrastaj¹cych ko-

rzeni, punktowe naprawy sieci lub jej renowacjê.

Liczba zatorów na sieci kanalizacyjnej i przy³¹czach na 100 km sieci 

kanalizacyjnej (wg European Benchmarking Co-opertation, wOp-034)

2006

1181

99

2007

868

95

2016

627

61

2017

516

102

Awarie na sieci 
wodoci¹gowej

Awarie na sieci kanalizacji 
sanitarnej i ogólnosp³awnej

Liczba awarii wodoci¹gowych i kanalizacyjnych

WROC£AWSKA P£YTA DROGOWA

 (zg³oszenie patentowe nr P.405079) przeznaczona do stosowania 

  w robotach wykopowych w ci¹gu dróg i ulic.  Przykrywamy ni¹ 

    wykop w sytuacji, kiedy nie jest mo¿liwe szybkie wykonanie 

      nawierzchni docelowej np. w zimie, z powodu zbyt niskiej 

       temperatury. 

         Badania wykaza³y, ¿e konstrukcja p³yty umo¿liwia 

          przenoszenie obci¹¿eñ do 70 ton na oœ pojazdu, 

            co oznacza, ¿e po stalowej p³ycie mog¹ jeŸdziæ zarówno 

              auta osobowe jak i ciê¿arowe. 

Jednym ze sposobów ograniczenia liczby zatorów kanalizacyjnych 

oraz zapobiegania awaryjnoœci sieci by³o przeprowadzenie 

kampanii „Nie zapychaj! Pomyœl!”, o której szerzej piszemy 

w dalszej czêœci Raportu. Mia³a ona na celu podniesienie 

œwiadomoœci mieszkañców Wroc³awia oraz promowanie dobrych 

nawyków w korzystaniu z kanalizacji.

53

27,5

43

64,1

40,9

27,5

44,5
49,2

39 40

MPWiK S.A.

Œrednia europejska (EBC)

21,4

2016 20172012 2013 2014 2015

67
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W 2015 roku rozpoczêliœmy projekt, którego celem by³o wypraco-

wanie i wdro¿enie dzia³añ ograniczaj¹cych uci¹¿liwoœæ zapachow¹ 

odorów, pochodz¹cych z miejskiego systemu kanalizacyjnego. 

W ramach tego projektu zbudowany zosta³ system przyjmowania, 

ewidencjonowania i obs³ugi zg³oszeñ o uci¹¿liwoœciach odorowych. 

Podjêliœmy równie¿ wiele dzia³añ interwencyjnych, polegaj¹cych 

na instalowaniu mobilnych filtrów i ¿elów antyodorowych w miej-

scach zg³aszanych przez mieszkañców Wroc³awia.  

Za poœrednictwem kana³ów spo³ecznoœciowych informowaliœmy 

równie¿ o wp³ywie jakoœci œcieków wprowadzanych przez miesz-

kañców na powstawanie odorów. Równoczeœnie przypominaliœmy 

zarz¹dcom i w³aœcicielom nieruchomoœci o koniecznoœci regular-

nej kontroli stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej w budyn-

kach. 

W 2016 i 2017 roku konsekwentnie prowadziliœmy dezodoryzacjê 

w celu ograniczenia emisji odorów z kanalizacji. 

Obecnie eksploatujemy 9 stacji dezodoryzuj¹cych (8 stacji na te-

renach przepompowni œcieków: Psie Pole, Widawa, Dobra, Port 

Po³udnie, Szczytniki, Jagodno, Ci¹¿yn, Muchobór oraz 1 stacjê na 

rondzie w ul. Czekoladowej). 

Kurtyny wodne

Upa³y w tak du¿ym mieœcie jak Wroc³aw dostarczaj¹ wielu problemów jego 

mieszkañcom. Dlatego, by zminimalizowaæ te uci¹¿liwoœci zapewniamy wro-

c³awianom mo¿liwoœæ sch³odzenia siê w pobli¿u kurtyn wodnych zlokalizo-

wanych w pó³nocnej i po³udniowej czêœci wroc³awskiego Rynku.

Uruchamiane przy temperaturze oko³o 30 stopni Celsjusza kurtyny nie tylko 

wp³ywaj¹ na poprawê samopoczucia — temperatura wody to oko³o 16 stopni 

Celsjusza — ale równie¿ stanowi¹ atrakcjê dla najm³odszych i wpisuj¹ siê 

w architektoniczn¹ estetykê miasta, z uwagi na piêkny kszta³t hydrantu, który 

przybra³ postaæ jednego z wroc³awskich krasnali.

Zdroje

Woda jest wa¿na dla organizmu cz³owieka, zw³aszcza w czasie upa³ów, 

wówczas stanowi substancjê niejednokrotnie ratuj¹c¹ ¿ycie. W trosce o miesz-

kañców Wroc³awia udostêpniamy zdroje z wod¹ pitn¹, które zlokalizowane s¹ 

w kilku strategicznych punktach miasta: pl. Grunwaldzki, pl. Dominikañski, 

pl. Solny, Rynek, pl. Jana Paw³a II.

Zdroje s¹ kontrolowane przez Sanepid, który przeprowadza odpowiednie ba-

dania bakteriologiczne. Woda ze zdrojów nadaje siê do picia.

Przeciwdzia³anie odorom
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5756 WK£AD W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 

Zasady kszta³towania cen za dostawê wody i odbiór œcieków w Pol-

sce wynikaj¹ z konkretnych przepisów prawa. Poziom cen mo¿e 

byæ zró¿nicowany w zale¿noœci od wielkoœci danego przedsiêbior-

stwa i specyfiki posiadanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Wysokoœæ  taryf powinna zapewniæ pokrycie kosztów operacyjnych 

i niezbêdnych nak³adów inwestycyjnych, które s³u¿¹ dalszej popra-

wie jakoœci œwiadczonych us³ug, ochronie œrodowiska, rozbudowie 

systemów wodno-kanalizacyjnych w celu objêcia nimi jak najwiêk-

szej liczby mieszkañców oraz poprawie efektywnoœci wykorzysty-

wanych uk³adów technologicznych.  

Istotna jest równie¿ dostêpnoœæ cenowa oferowanych przez nas 

podstawowych us³ug. Przy ka¿dej zmianie taryf, za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków, badamy ich wyso-

koœæ pod k¹tem akceptowalnoœci spo³ecznej, uwzglêdniaj¹c do-

chód, jakim dysponuj¹ mieszkañcy. Dotychczas nasze taryfy nie 

powodowa³y obci¹¿enia, które przekracza³oby 3% dochodu 

rozporz¹dzalnego na jedn¹ osobê (mieszkañca). Poziom cen za 

dostawê wody i odbiór œcieków we Wroc³awiu jest znacznie poni¿ej 

œrednich cen w województwie dolnoœl¹skim i jest zbli¿ony do 

œrednich cen obowi¹zuj¹cych w 2017 roku w wiêkszych miastach 

Polski.

KSZTA£TOWANIE CEN ZA WODÊ I ŒCIEKI

Inwestowanie w budowê i modernizacjê sieci wodoci¹gowych i ka-

nalizacyjnych oraz obiektów s³u¿¹cych do produkcji wody i oczy-

szczania œcieków stanowi nieod³¹czn¹ czêœæ naszej dzia³alnoœci. 

Rozwój miasta nie by³by mo¿liwy bez inwestycji na potrzeby nowo 

powstaj¹cych osiedli, budynków mieszkalnych czy us³ugowych.

W 2016 roku zakoñczyliœmy realizacjê wieloletniego przedsiê-

wziêcia inwestycyjnego, wspó³finansowanego ze œrodków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Œrodowisko 2007-2013. W ramach czterech etapów zadania 

o nazwie „Poprawa gospodarki wodno-œciekowej we Wroc³awiu” 

wybudowano sieæ kanalizacji sanitarnej na 11 wroc³awskich 

osiedlach, których mieszkañcy dotychczas zmuszeni byli do korzy-

stania ze zbiorników bezodp³ywowych, tzw. szamb. 

Oprócz rozbudowy sieci kanalizacyjnej, w ramach inwestycji, 

modernizowano równie¿ istniej¹c¹ sieæ kanalizacyjn¹, rozbudo-

wano i modernizowano sieæ wodoci¹gow¹ oraz wybudowano nowy 

od¿elaziacz w Zak³adzie Produkcji Wody „Na Grobli”. Jednym 

z zadañ by³a tak¿e budowa sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych 

na potrzeby Nowego Szpitala Wojewódzkiego, oddanego do u¿ytku 

w 2015 roku. Uzyskane dofinansowanie wynios³o 206,3 mln z³ 

netto, a ³¹czny koszt inwestycji 348,4 mln z³ netto.

Inwestycj¹ z ostatnich lat jest równie¿ budowa sieci wodo-

ci¹gowych i kanalizacyjnych na powstaj¹cym modelowym osiedlu 

Nowe ¯erniki, zlokalizowanym w zachodniej czêœci Wroc³awia. 

Jest to przyk³ad jednej z wielu inwestycji, strategicznych dla W³adz 

Wroc³awia, realizowanych wspólnie z innymi podmiotami prowa-

O TO PYTALI NASI 
INTERESARIUSZE

Informacje dotycz¹ce 

wykonanych inwestycji 

zwi¹zanych z budow¹ 

kanalizacji w aglomeracji 

Wroc³aw.

dz¹cymi projekty infrastrukturalne w obszarze miasta. Od lat 

wspó³pracujemy z Wroc³awskimi Inwestycjami Sp. z o.o., Zarz¹-

dem Dróg i Utrzymania Miasta, Zarz¹dem Inwestycji Miejskich, 

Zarz¹dem Zieleni Miejskiej. Rozwój naszej infrastruktury przyczy-

nia siê do zwiêkszenia atrakcyjnoœci inwestycyjnej, mieszkaniowej 

i rekreacyjnej regionu. 

Nasze inwestycje bezpoœrednio przek³adaj¹ siê na wzrost liczby 

odbiorców naszych us³ug. Liczba zawartych umów na zaopatrze-

nie w wodê i/lub odprowadzanie œcieków z roku na rok sukce-

sywnie roœnie. 

Najstarsze czêœci kanalizacji pochodz¹ z 1850 r. Dziêki inwesty-

cjom ostatnich lat stopieñ skanalizowania miasta Wroc³awia na 

koniec 2017 r. wzrós³ do 98,6%. Jeszcze 10 lat temu, tj. na koniec 

2007 r. wskaŸnik ten wynosi³ 93%. 

W latach 2016-2017 nak³ady inwestycyjne na ujêcia i produkcjê wo-

dy, system dystrybucji wody i odbioru œcieków, oczyszczalnie oraz 

inne wynios³y ³¹cznie 153,9 mln z³.

Obecnie MPWiK eksploatuje ponad 2000 km sieci 

wodoci¹gowej i blisko 2000 km sieci kanalizacyjnej.

Taryfy brutto w wiêkszych miastach Polski 

dla gospodarstw domowych (woda + œcieki) rok 2017

Taryfy brutto w gminach Dolnego Œl¹ska 

dla gospodarstw domowych (woda + œcieki) rok 2017

Gmina Mys³akowice

Szklarska Porêba

Gmina Podgórzyn

Gmina Mietków

Bogatynia

Polkowice

Wa³brzych

Jelenia Góra

Lubin

Brzeg Dolny

O³awa

Legnica

K³odzko

Wroc³aw

Do taryf za dostawê wody i odprowadzanie œcieków doliczane s¹ 

stawki op³aty abonamentowej za gotowoœæ do œwiadczenia us³ug 

wodoci¹gowo-kanalizacyjnych i za rozliczenie nale¿noœci. S¹ one 

zró¿nicowane miêdzy innymi w zale¿noœci od sposobu odczytu 

wodomierza i przyjêtego sposobu rozliczania.

[PLN]

30,22

30,05

25,74

20,63

17,27

15,00

14,40

13,48

12,01

11,37

10,69

10,19

8,59

10,79

Bytom

Katowice

Zielona Góra

Warszawa 

Poznañ

Szczecin

Gdañsk

Kraków

Kielce

Wroc³aw

[PLN]

14,43

14,11

11,49

11,47

11,29

11,09

10,59

10,15

9,42

10,79



W 2014 roku uruchomiliœmy dla naszych klientów Elektroniczne 

Biuro Obs³ugi Klienta (eBOK) i od tamtego czasu rozbudowujemy 

jego funkcjonalnoœci tak, aby korzystanie z niego by³o jak naj³a-

twiejsze.

D¹¿ymy do tego, aby nasi klienci coraz wiêcej spraw zwi¹zanych 

z dostaw¹ wody i odprowadzaniem œcieków realizowali za poœred-

nictwem swojego konta w eBOK. 

Kolejnym krokiem w kierunku doskonalenia kontaktu z klientami, 

by³o stworzenie przyjaznej dla odbiorców strony internetowej. 

Mamy œwiadomoœæ, ¿e strony www to elektroniczne wizytówki 

firm, a co za tym idzie najbardziej widoczny kana³ komunikacji. 

To miejsce, w którym u¿ytkownicy znajduj¹ najpotrzebniejsze 

informacje oraz materia³y o firmie.

Nasz¹ stronê internetow¹ odwiedzaj¹ nie tylko klienci zaintereso-

wani konkretnymi us³ugami, partnerzy biznesowi, dostawcy i wy-

konawcy,  ale ca³a spo³ecznoœæ Wroc³awia. W zwi¹zku z tym podjê-

liœmy siê zadania stworzenia portalu, który spe³ni oczekiwania 

wszystkich. 

Do pracy nad  zaanga¿owaliœmy Wroc³awian, 

og³osiliœmy otwarty konkurs na layout strony. Wygl¹d strony skon-

sultowaliœmy równie¿ z Wroc³awskim Zwi¹zkiem Osób Niedowi-

dz¹cych. Ich wskazówki by³y bardzo cenne w pracy nad ostateczn¹ 

wersj¹ firmowej witryny.

www.mpwik.wroc.pl
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Live Czat i Wirtualny DoradcaNaszym priorytetem s¹ intuicyjne, przejrzyste i nowoczesne 

kana³y komunikacji. Dialog z klientami to zarówno dedykowane 

do tego aplikacje, ale tak¿e szereg inicjatyw, za poœrednictwem 

których komunikujemy siê z naszymi odbiorcami.  Ws³uchujemy 

siê w ich potrzeby, analizujemy je i szukamy najlepszych roz-

wi¹zañ.

Komunikaty SMS

To najszybsza metoda na uzyskanie informacji, kiedy nie bêdzie 

wody w kranie. Uruchomiona w marcu 2014 roku us³uga polega na 

informowaniu o przerwach w dostawie wody, wynikaj¹cych z prac 

prowadzonych na sieci wodoci¹gowej, zarówno tych planowych, 

jak i awaryjnych. Us³uga jest bezp³atna i spersonalizowana, co 

oznacza ¿e jej u¿ytkownicy otrzymuj¹  informacje tylko o zdarze-

niach dotycz¹cych zg³oszonego przez nich adresu. Uruchomienie 

Komunikatów SMS by³o odpowiedzi¹ na zdiagnozowane potrzeby 

mieszkañców Wroc³awia, a konkretnie dotyczy³o zminimalizo-

wania niedogodnoœci zwi¹zanych z przerwami w dostawie wody.

Strona internetowa

2950

4110

na 31.12.2016 

na 31.12.2017 

Liczba mieszkañców zarejestrowanych do us³ugi KOMUNIKATY SMS

Elektroniczne Biuro Obs³ugi Klienta

To dwa kana³y komunikacji,  które umo¿liwiaj¹ szybkie i sprawne uzy-

skanie informacji bez koniecznoœci wysy³ania maila, telefonowania czy 

wizyty w siedzibie MPWiK. Korzystanie z nich zapewnia efektywn¹ 

obs³ugê i szybk¹ reakcjê na zg³aszane przez klientów pytania i pro-

blemy.

Wirtualny Doradca jest dostêpny 24h na dobê i co wa¿ne, nie tylko 

odpowiada na zadawane pytania, ale równie¿ udziela dodatkowych 

informacji zwi¹zanych z poruszanym zagadnieniem. 

Live Czat obs³ugiwany jest w godzinach pracy Biura Obs³ugi Klien-

ta. Us³ugi te skierowane s¹ nie tylko do klientów, ale do wszystkich 

zainteresowanych kontaktem z nasz¹ firm¹. 

2014

1275

2015

3723

2016

7695

2017

10073

Liczba u¿ytkowników 

zarejestrowanych w

E-FAKTURA

SMS-OWE POWIADOMIENIA O FAKTURACH

ŒLEDZENIE ZG£OSZEÑ

HISTORIA ZU¯YCIA WODY

PODGL¥D W UMOWY 

PODGL¥D W ROZLICZENIA

SKRZYNKA NA WIADOMOŒCI



Czytelne i zrozumia³e dokumenty

W 2017 roku rozpoczêliœmy akcjê o nazwie „MPWiK i wszystko 

jasne”. Jej celem by³o zebranie opinii i uwag, dotycz¹cych wzorów 

naszych firmowych formularzy.  

Mamy œwiadomoœæ, ¿e jêzyk techniczny i prawniczy, którego 

z przyczyn formalnych musimy u¿ywaæ, bywa skomplikowany 

i mo¿e znacznie utrudniæ pe³ne zrozumienie, a tym samym wspó³-

pracê z klientem. W zwi¹zku z tym postanowiliœmy uproœciæ nasze 

firmowe dokumenty wspólnie z naszymi odbiorcami.

Bli¿ej mieszkañców

Komunikacja i informowanie klientów jest dla nas szczególnie wa¿-

n¹ kwesti¹ w sytuacjach trudnych, takich jak awaria czy realizacja 

d³ugofalowych inwestycji. Tak by³o w czasie prac zwi¹zanych z ka-

nalizowaniem kilkunastu wroc³awskich osiedli. Dzia³ania te, choæ 

konieczne, utrudnia³y mieszkañcom codzienne funkcjonowanie. 

Nie pozostaliœmy wobec tego obojêtni, dlatego zorganizowaliœmy 

cykliczne dy¿ury pracowników BOK i inspektorów 

odpowiedzialnych za przebieg prac na osiedlach.

Mieszkañcy na bie¿¹co otrzymywali niezbêdne 

informacje, równie¿ o zasadach przy³¹czania 

nieruchomoœci do sieci. Dziêki temu czêœæ 

Formalnoœci, zwi¹zanych z procesem 

przy³¹czenia do nowej sieci, 

mogli za³atwiaæ szybciej. 

Dy¿ury by³y dodatkowo okazj¹ do zg³aszania problemów i uwag, 

które poddawaliœmy wnikliwej analizie w celu znalezienia najlepsze-

go rozwi¹zania.

Po zakoñczonej inwestycji, osobiœcie odwiedzaliœmy mieszkañców 

osiedli i wyjaœnialiœmy wszystkie formalnoœci krok po kroku, ³¹cz-

nie z pomoc¹ w uzupe³nieniu wniosków. Wszystko to w celu u³a-

twienia im rozpoczêcia procedury przy³¹czenia do nowej sieci ka-

nalizacyjnej.

Nowoczesne Centrum Obs³ugi Klienta
 

Z myœl¹ o  klientach, którzy odwiedzaj¹ nas osobiœcie, w 2017 roku 

zmieniliœmy siedzibê naszego dotychczasowego Biura Obs³ugi 

Klienta. Wykorzystuj¹c istniej¹cy obiekt, stworzyliœmy nowe kom-

fortowe miejsce dla klientów oraz partnerów biznesowych.

Budynek ³¹czy w sobie tradycjê i nowoczesnoœæ, czyli dwa aspekty 

oddaj¹ce charakter naszej firmy.  

Przy projektowaniu przyœwieca³a nam idea, aby zarówno pracow-

nicy, jak i wszyscy goœcie czuli siê w tej przestrzeni wyj¹tkowo. 

Zastosowane rozwi¹zania podnosz¹ standard pracy oraz maj¹ 

bezpoœredni wp³yw na wysok¹ jakoœæ obs³ugi klienta.
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Kolejnym krokiem w rozwoju sfery badañ by³o przeprowadzenie 

pierwszej edycji badania z wykorzystaniem metody wywiadu bez-

poœredniego, wspomaganego komputerowo — Computer Assisted 

Personal Interview (CAPI).

Badanie CAPI pozwoli³o nam na zidentyfikowanie mocnych 

i s³abych stron bezpoœredniej obs³ugi, a tak¿e na zweryfikowanie, 

które z realizowanych spraw s¹ najbardziej czasoch³onne i proble-

matyczne dla naszych klientów. W 2015 roku 83% klientów, 

z którymi zosta³y przeprowadzone wywiady by³o zadowolonych 

z bezpoœredniej obs³ugi w naszym BOK. Rok 2016 to ju¿ 93% 

klientów zadowolonych ze sposobu w jaki obs³u¿ono ich sprawê. 

Poziom ten zosta³ utrzymany w roku 2017. 

To dla nas dowód, ¿e op³aca siê wysi³ek wk³adany w podnoszenie 

standardów i jest on zauwa¿any przez odbiorców.

SATYSFAKCJA KLIENTÓW

2012 2013 2014 2015 2016 2017

77% 80% 86%80% 80% 82%

Ogólne zadowolenie z us³ug MPWiK

2012 2013 2014 2015 2016 2017

73% 76% 86%75% 78% 80%

Zadowolenie klientów ze sposobu rozliczania i przejrzystoœci faktur

2012 2013 2014 2015 2016 2017

95% 96% 95%94% 91% 96%

Zadowolenie z ci¹g³oœci dostaw wody
W 2012 roku przeprowadziliœmy pierwsz¹ edycjê Badania 

Satysfakcji Klientów (BSK). Punktem wyjœcia by³o przekonanie, 

¿e w procesie doskonalenia obs³ugi i podnoszenia jakoœci œwiad-

czonych us³ug, to opinie klientów s¹ dla nas cennymi wskazów-

kami. Fundamentem ka¿dej kolejnej edycji BSK by³a wnikliwa 

analiza uzyskanych wczeœniej wyników. 

Nasze badanie podzieliliœmy na czêœæ jakoœciow¹ i iloœciow¹. 

Czêœæ iloœciowa to wywiady przeprowadzone drog¹ telefoniczn¹. 

Czêœæ jakoœciowa to rozmowa bezpoœrednia z okreœlonymi gru-

pami klientów. Pytania formu³owaliœmy tak, aby móc uzyskaæ 

jeszcze wiêcej informacji zwrotnych z kolejnych badañ, przy jedno-

czesnym zachowaniu mo¿liwie najrzetelniejszego porównania 

wszystkich wyników w czasie.

Ca³oœæ  podejmowanych przez nas inicjatyw i dzia³añ na rzecz udo-

skonalania obs³ugi i dialogu z klientami przynosi po¿¹dany efekt. 

Dowodem na to s¹  pozytywne opinie wyra¿ane przez responden-

tów. Wnioski z realizacji badañ szybko prze³o¿y³y siê na konkretne 

dzia³ania i uproszczenia wprowadzone w poszczególnych proce-

sach obs³ugi naszych odbiorców.  

Pierwsza edycja BSK to wynik 77% odbiorców zadowolonych ze 

œwiadczonych przez nas us³ug. Przez kolejne lata wyniki badañ 

wyznacza³y kierunki dzia³añ doskonal¹cych i tak jest do dziœ. 
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WIOD¥C¥ W BRAN¯Y

Mamy œwiadomoœæ, ¿e z uwagi na zmiany klimatyczne oraz postêp 

cywilizacyjny bran¿a wodoci¹gowo-kanalizacyjna mierzy siê z ca³-

kowicie nowymi wyzwaniami. Aby im sprostaæ, przedsiêbiorstwa 

wodoci¹gowe zmuszone s¹ do poszukiwania i implementowania 

innowacyjnych rozwi¹zañ. Zwracaj¹c siê ku przysz³oœci, siêgamy 

po rozwi¹zania nieszablonowe, nowoczesne, z gruntu zmieniaj¹ce 

nasze dzia³ania, organizacjê, technikê oraz technologiê na bardziej 

efektywne.

W celu skutecznego i szybkiego wdra¿ania innowacji, ju¿ w roku 2011 

powo³aliœmy dedykowan¹ jednostkê badawczo-rozwojow¹  Centrum 

Nowych Technologii (CNT). Podstawowym celem CNT jest szeroko 

rozumiany rozwój technologiczny spó³ki, który prowadzi do zwiêk-

szenia efektywnoœci procesów uzdatniania i dystrybucji wody oraz 

odbioru i oczyszczania œcieków, z korzyœci¹ dla œrodowiska natu-

ralnego. 

Nowoczesnoœæ i innowacyjnoœæ przejawia siê w MPWiK na ka¿dym 

kroku, a œwiatowej klasy narzêdzia informatyczne s¹ wdra¿ane we 

wszystkich obszarach dzia³ania firmy. Od kilku lat konsekwentnie 

realizujemy projekt e-firmy. Dziêki temu m.in. szybciej usuwane s¹ 

awarie wodoci¹gowe, mieszkañcy rozliczani s¹ za wodê na podsta-

wie rzeczywistego zu¿ycia, a pracownicy brygad zamiast papie-

rowych map u¿ywaj¹ tabletów, za pomoc¹ których otrzymuj¹ tak¿e 

informacje o bie¿¹cych zadaniach.

Cyfrowa transformacja jest motorem rozwoju spó³ki i sposobem 

na podnoszenie efektywnoœci oraz sprostanie zmieniaj¹cym siê 

oczekiwaniom naszych klientów i lokalnej spo³ecznoœci. Zmiany 

wprowadzone z myœl¹ o nich, korzystnie wp³ynê³y na dzia³alnoœæ 

MPWiK, w takich obszarach jak: produkcja wody i oczyszczanie 

œcieków, utrzymanie sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej, budo-

wanie relacji z klientami, automatyzacja procesów wewnêtrznych 

oraz zarz¹dzanie i organizacja pracy. 

Jako firma odwa¿nie stawiamy na nowe technologie, które s¹ 

elementem tzw. inteligentnych miast. Z dum¹ tworzymy gospo-

darcz¹ i spo³eczn¹ przysz³oœæ regionu.

Wspó³tworzymy 

przysz³oœæ bran¿y, 

osi¹gaj¹c najlepsze 

wyniki wœród 

przedsiêbiorstw 

w kraju i Europie. 

Ci¹gle doskonalimy 

procesy, technologie 

i modele biznesowe. 

Uczestniczymy 

w innowacyjnych 

projektach na szczeblu 

krajowym 

i miêdzynarodowym, 

w partnerstwie 

ze œrodowiskami 

naukowymi 

i biznesowymi. 

ROZWÓJ PRZEZ INNOWACJE 



Naszym celem jest sta³e podwy¿szanie standardu i jakoœci realizo-

wanych procesów oraz utrzymanie ich efektywnoœci na wysokim 

poziomie. To miêdzy innymi wskaŸniki efektywnoœci kluczowych 

procesów biznesowych s¹ podstaw¹ do oceny stopnia realizacji 

naszej strategii. 

Na drodze do doskonalenia bierzemy udzia³ w miêdzynarodowych 

projektach benchmarkingowych, organizowanych przez EBC oraz 

Aquabench. Poprzez kompleksow¹ analizê ponad 400 ró¿nych 

wskaŸników, systematycznie zwiêkszamy swoj¹ wiedzê na temat 

obszarów wymagaj¹cych doskonalenia. W ramach europejskiego 

stowarzyszenia EBC efektywnoœæ naszych procesów poddawana 

jest porównaniu z wynikami osi¹ganymi przez europejskie firmy 

wodoci¹gowe. Bie¿¹ce sta³e monitorowanie wskaŸników oraz 

coroczne porównanie z innymi firmami pozwala nam na utrzymanie 

i doskonalenie wyników. Chcemy byæ postrzegani w Europie jako ci, 

którzy s¹ liderami w specyficznych dla bran¿y wooci¹gowo-kana-

lizacyjnej obszarach. 

W efekcie wy¿ej wymienionych dzia³añ uruchomiliœmy i zrealizo-

waliœmy Projekty Priorytetowe oraz Projekty „The Best” (TBT), dziêki  

6564 DOSKONALENIE PROCESÓW EFQM

KLUCZOWE WSKA�NIKi EFEKTYWNOŒCI 

(KPI z ang. Key Performance Indicators) to najwa¿niejsze 

finansowe i niefinansowe wskaŸniki stosowane do kompleksowego 

pomiaru bie¿¹cej dzia³alnoœci organizacji i jej wyników.

którym m.in.: zmniejszyliœmy liczbê zatorów w sieci kanalizacyjnej, 

zmniejszyliœmy straty wody w sieci, obni¿yliœmy energoch³onnoœæ 

procesów produkcji wody i oczyszczania œcieków oraz podjêliœmy 

szereg dzia³añ utrzymuj¹cych i doskonal¹cych efektywnoœæ kluczo-

wych procesów (np. utrzymanie wysokiej jakoœci oczyszczanych 

œcieków oraz wysokiego poziomu ci¹g³oœci dostaw wody).

Od wielu lat optymalizujemy nasze procesy m.in. poprzez ich auto-

matyzacjê z wykorzystaniem najnowoczeœniejszych narzêdzi 

informatycznych. W spó³ce funkcjonuje elektroniczny obieg doku-

mentów, który zapewnia nie tylko monitoring i szybsze za³atwianie 

spraw, ale równie¿ pozwala na znacz¹ce ograniczenie zu¿ycia 

papieru. Od 2017 roku pracujemy nad przeniesieniem wszystkich 

realizowanych w spó³ce procesów do jednego narzêdzia informa-

tycznego opartego o sprawdzone miêdzynarodowe rozwi¹zania. 

Projekty TBT (ang. The Best Team) zosta³y poddane ocenie 

niezale¿nych konsultantów zgodnie z procedur¹ oceny projektów 

badawczo-rozwojowych stosowan¹ przez Narodowe Centrum 

Badañ i Rozwoju. Wszystkie projekty osi¹gne³y bardzo wysoki 

wynik — ocena na poziomie ponad 80%. 

W ramach uczestnictwa w Europejskiej Fundacji Zarz¹dzania Jako-

œci¹ (EFQM) wykorzystujemy Model Doskona³oœci EFQM, czyli kom-

pleksowe narzêdzie zarz¹dzania, stosowane przez ponad 30 000 

organizacji w Europie. Fundamentem Modelu jest osiem podstawo-

wych zasad, które definiuj¹ doskona³oœæ i wyznaczaj¹ kierunek dla 

organizacji pragn¹cych siê doskonaliæ we wszystkich obszarach 

zarz¹dzania. Podstawowe zasady doskona³oœci EFQM odwo³uj¹ siê  

m.in. do praw cz³owieka i zak³adaj¹, ¿e s¹ one powszechnie stoso-

wane. Model bazuje na dziewiêciu kryteriach, opisuj¹cych wymaga-

nia stawiane doskona³ym organizacjom, z których piêæ dotyczy 

Przywództwa, Strategii, Pracowników, Zasobów oraz Procesów, 

pozosta³e natomiast — odpowiadaj¹cych im wynikom. Model jest 

narzêdziem wykorzystywanym przez nas do cyklicznego przepro-

wadzania samooceny w zakresie mocnych stron organizacji oraz 

obszarów wymagaj¹cych doskonalenia.

W 2014 roku MPWiK, po raz pierwszy, zosta³o poddane zewnêtrznej 

ocenie, w efekcie której uzyskaliœmy wyró¿nienie „Uznanie za do-

skonalenie” na poziomie 4 gwiazdek. Nasz¹ ambicj¹ jest uzyskanie 

nagrody „Uznanie za doskonalenie” na poziomie 5 gwiazdek i do³¹-

czenie do grona najlepszych firm europejskich, takich jak: Bosch, 

BMW, GlaxoSmithKline, Siemens Magnet Technology, Grundfos, 

Hyundai.
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Wartoœci¹ dodan¹ udzia³u w projektach benchmarkingowych oraz cz³onkostwa w EBC, IWA i EFQM, jest systematy-

czna wymiana dobrych praktyk i uczenie siê od firm o ró¿norodnym profilu dzia³ania. Umo¿liwiaj¹ to liczne wizyty 

referencyjne oraz spotkania bran¿owe. Zgodnie z przyjêtym standardem, efektem takich wizyt s¹ cykliczne spotkania, 

w czasie których uczestnicy wyjazdu dziel¹ siê wra¿eniami i pozyskan¹ wiedz¹ ze wspó³pracownikami i kadr¹ 

Centrum Nowych Technologii to jednostka o charakterze nauko-

wo-badawczym, specjalizuj¹ca siê w bran¿y wodoci¹gowo-kana-

lizacyjnej. 

Przy Centrum Nowych Technologii dzia³aj¹ Rada Programowa oraz 

Komitet Naukowy, które s¹ cia³em doradczym w zakresie wspó³-

pracy z miastem oraz uczelniami wy¿szymi.

Rada Programowa doradza i udziela wsparcia w kwestiach rozwoju 

strategicznego i technologicznego MPWiK, w œcis³ym powi¹zaniu 

z potrzebami miasta Wroc³awia. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ s³u¿y harmo-

nijnemu rozwojowi miasta oraz koordynacji wspó³pracy MPWiK 

z jednostkami organizacyjnymi Urzêdu Miejskiego.

Zadaniem Komitetu Naukowego jest transfer wiedzy i technologii 

z obszaru nauki do obszarów dzia³alnoœci spó³ki. Cz³onkami Komi-

tetu s¹ rektorzy i pracownicy naukowi najwiêkszych wroc³awskich 

uczelni.

Pod szyldem CNT dzia³aj¹ równie¿ biblioteki: Techniczna oraz Wir-

tualna, z których korzystaæ mog¹ wszyscy pracownicy MPWiK. 

ZnaleŸæ w nich mo¿na szeroki zbiór trudno dostêpnych w kraju i na 

œwiecie publikacji o charakterze bran¿owym, jak równie¿ opraco-

wania autorstwa naszych pracowników.

Stale wspó³pracujemy z wroc³awskimi uczelniami wy¿szymi. 

Wspó³praca ta opiera siê na wymianie idei, mo¿liwoœci implemento-

wania w przedsiêbiorstwie innowacyjnych rozwi¹zañ przyjaznych 

naturze i wspieraniu powstawania prac dyplomowych powi¹zanych 

tematycznie z obszarem naszej dzia³alnoœci. Szereg prac nauko-

wych, których twórcami s¹ wroc³awscy badacze i naukowcy, 

powsta³o na bazie wiedzy zgromadzonej w MPWiK. Studenci z po-

wodzeniem korzystaj¹ z naszej pomocy przy pisaniu prac dyplomo-

wych, magisterskich czy doktorskich.

Oprócz tego, MPWiK dysponuje specjalistycznym zapleczem w po-

staci dwóch pilota¿owych stacji badawczych, które powsta³y w ra-

mach projektów badawczo-rozwojowych: NWOŒ i WODTECH. 

Ta unikalna infrastruktura s³u¿y równie¿ m³odym naukowcom przy 

realizacji sta¿ów w naszej firmie.

mened¿ersk¹. Jest to okazja do dyskusji na temat 

podobieñstw i ró¿nic oraz mo¿liwych obszarów 

do doskonalenia, które mog¹ wp³yn¹æ na uspraw-

nienie naszych procesów. Ka¿dy taki wyjazd 

inspiruje nas i generuje nowe rozwi¹zania, co i jak 

mo¿emy zrobiæ lepiej, szybciej, taniej. 



Od grudnia 2014 roku realizujemy z Politechnik¹ Wroc³awsk¹ pro-

jekt pod nazw¹ „Badania skutecznoœci nowych technologii oczy-

szczania wody jako krok ku zmianie myœlenia o rozwoju bran¿y wo-

doci¹gowej”.

W ramach projektu na terenie Zak³adu Produkcji Wody zosta³a 

wybudowana Stacja Badawcza ZPW „Mokry Dwór”,  wykorzystywana 
Projekty NWOŒ i WODTECH s¹ dofinansowane 

z Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju 
w ramach Programu Badañ Stosowanych.

do badañ nad potencja³em nowoczesnych technik oczyszczania 

wody, m.in. procesów mikro-, ultra- i nanofiltracji. Celem projektu 

jest optymalizacja procesu oczyszczania w Zak³adach Produkcji 

Wody, co mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia innowacyjnoœci polskiej 

gospodarki.

Projekt WODTECH
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Od roku 2013 do po³owy 2017, wraz z Politechnik¹ Wroc³awsk¹ oraz 

Uniwersytetem Przyrodniczym we Wroc³awiu, realizowaliœmy pro-

jekt pod tytu³em: „Optymalizacja usuwania azotu poprawa efektów 

oczyszczania i krok na drodze do samowystarczalnoœci energe-

tycznej Wroc³awskiej Oczyszczalni Œcieków” o akronimie NWOŒ .

W ramach tego projektu zosta³a wybudowana Stacja Badawcza 

WOŒ, wykorzystuj¹ca strumieñ odcieków po prasach filtracyjnych, 

odwadniaj¹cych osad œciekowy. Celem badañ by³o kompleksowe 

rozwi¹zanie problemu azotu w oczyszczalni, czyli wypracowanie 

rozwi¹zañ technologicznych tak, aby zapewniæ ekonomiczny, sta-

bilny oraz odpowiednio niski poziom azotu ogólnego w œciekach 

oczyszczonych.

W sk³ad wybudowanej stacji badawczej wchodz¹ Sekwencyjne 

Reaktory Biologiczne (SBR), w których prowadzone s¹ procesy 

biologiczne, uk³ady do separacji fizykochemicznej oraz laborato-

rium s³u¿¹ce do wykonywania analiz w trakcie badañ. Wyposa¿enie 

Stacji pozwala na przeprowadzenie trzech istotnych dla oczysz-

czalni zadañ:

zbadanie mo¿liwoœci hodowli bakterii nitryfikuj¹cych, 

bior¹cych udzia³ w usuwaniu azotu,

zbadanie mo¿liwoœci przeprowadzenia procesu anammox,

przeprowadzenie procesów separacji membranowej 

oraz procesów wymiany jonowej.

Wyniki badañ ze Stacji Badawczej WOŒ pozwoli³y uzyskaæ odpo-

wiedŸ na pytanie, które z badanych rozwi¹zañ jest najkorzystniej-

sze pod wzglêdem technologicznym oraz ekonomicznym i mo¿e 

zostaæ zaimplementowane w bie¿¹cej dzia³alnoœci Wroc³awskiej 

Oczyszczalni Œcieków.

W ramach projektu NWOŒ opracowano technologiê usuwania 

zwi¹zków azotu w procesie dwustopniowej deamonifikacji, która 

jest ulepszon¹ wersj¹ istniej¹cych rozwi¹zañ. Zosta³a ona 

znacz¹co udoskonalona w kierunku poprawy stabilnoœci pracy. 

Sposób ten zosta³ zg³oszony do urzêdu patentowego (zg³oszenie 

nr P.418097), w celu jego ochrony oraz przysz³ej komercjalizacji.

Projekt NWOŒ 

Wspólnie z firm¹ Microsoft i Future Processing opracowaliœmy no-

woczesny system informatyczny — Smartflow. Jest to innowacyjne 

rozwi¹zanie, które pozwala œledziæ proces dystrybucji wody w sieci 

wodoci¹gowej i wykrywaæ ukryte podziemne wycieki. 

Czujniki umieszczone na sieci wodoci¹gowej zasilaj¹ aplikacjê 

SmartFlow, która w chmurze analizuje dane w celu generowania 

alertów. W przypadku awarii lub nielegalnego poboru wody, infor-

macja o zdarzeniu jest b³yskawicznie przesy³ana do dyspozytora 

w MPWiK. Dziêki rozwi¹zaniom akustycznym, miejsce awarii jest 

precyzyjnie wyszukiwane przez nasze brygady — to pierwszy krok 

do podjêcia interwencji. Aplikacja SmartFlow, w ci¹gu ostatnich 

12 miesiêcy, pomog³a zaoszczêdziæ blisko pó³ miliarda litrów wody, 

to tyle, co pojemnoœæ ponad 130 basenów olimpijskich.

Wroc³aw jest nie tylko liderem wœród polskich miast, które odpo-

wiedzialnie d¹¿¹ do redukcji poziomu strat wody, ale te¿ osi¹ga naj-

lepsze wyniki w porównaniu do europejskich firm wodoci¹gowych 

bior¹cych udzia³ w europejskim benchmarku EBC.

Za rozwi¹zanie SmartFlow, w 2017 roku, MPWiK zosta³o nagrodzo-

ne tytu³em Lidera Informatyki w kategorii U¿ytecznoœæ Publiczna.

O TO PYTALI NASI 
INTERESARIUSZE

Kierunki rozwoju 

oczyszczania 

wody?



7170 NOWOCZESNE ROZWI¥ZANIA INFORMATYCZNE

HAB

HAB jest aplikacj¹ do zarz¹dzania prac¹ brygad sieciowych. 

U Ÿróde³ jego wdro¿enia le¿¹ z jednej strony koniecznoœæ spraw-

nego i efektywnego gospodarowania zasobami, a z drugiej mo-

¿liwoœci techniczne, jakie daj¹ nam nowoczesne rozwi¹zania 

informatyczne. 

W ramach projektu wdro¿eniowego, wszystkie brygady eksploata-

cyjne zosta³y wyposa¿one w tablety z wersj¹ mobiln¹ aplikacji 

HAB. Dziêki temu maj¹ one: sta³y kontakt z Centrum Planowania 

MPWiK, wgl¹d w harmonogram prac oraz natychmiastow¹ 

informacjê o przydzielonych zadaniach. Wszelkie dodatkowe dane 

przesy³ane s¹ poczt¹ elektroniczn¹. Jednoczeœnie brygada dyspo-

nuje mo¿liwoœci¹ korzystania z aplikacji mapowej, która jest 

podstawowym narzêdziem codziennej pracy w terenie. Aplikacja 

umo¿liwia scentralizowane planowanie prac brygad oraz pe³ne 

wykorzystanie dostêpnego sprzêtu, np. koparek.

Przy pomocy HAB Centrum Planowania monitoruje faktyczny czas 

realizacji zadañ oraz przeprowadza szybk¹ analizê efektywnoœci 

prac brygad, co daje mo¿liwoœæ: szybkiego reagowania na nag³e 

zdarzenia, dynamicznej zmiany harmonogramu prac oraz realizo-

wania wiêkszej liczby zdarzeñ w czasie jednej zmiany.

Monitoring atmosferyczny

Maj¹c na uwadze istotny wp³yw opadów atmosferycznych na 

eksploatacjê systemu kanalizacyjnego Wroc³awia oraz 

prowadzenie procesu oczyszczania œcieków, stale monitorujemy 

intensywnoœæ i czas trwania opadów przy u¿yciu w³asnej sieci 

deszczomierzy oraz stacji meteorologicznych. Dodatkowo, w celu 

optymalizacji systemu nawadniania terenów wodonoœnych, przy 

u¿yciu piezometrów prowadzimy bie¿¹cy monitoring poziomu wód 

gruntowych.

W celu usprawnienia korzystania z coraz wiêkszej liczby danych 

pomiarowych w dzia³alnoœci MPWiK, wykorzystano system 

Rainbrain.

Najwa¿niejsze zalety systemu, daj¹ce wymierne korzyœci spó³ce 

i miastu:

umo¿liwia analizê potencjalnego wp³ywu deszczu 

na podtopienia i powodzie miejskie — model opadowy,  

pozwala ujednoliciæ bazy danych dla ca³ej historii opadów 

deszczu w danej lokalizacji,

wspiera podejmowanie decyzji i planowanie inwestycji 

zwi¹zanych z gospodarowaniem wodami opadowymi,

umo¿liwia dok³adn¹ analizê danych o opadach, 

bardziej efektywne gospodarowanie wodami deszczowymi,

u³atwia przystêpne prezentowanie danych o opadach.

System monitoringu danych meteorologicznych 

i hydrologicznych RAINBRAIN

DESZCZOMIERZ

Urz¹dzenie do pomiaru 

iloœci opadów 

atmosferycznych.

STACJA 

METEOROLOGICZNA

Miejsce wykonywania 

pomiarów i obserwacji 

meteorologicznych. 

S³u¿y do pomiarów: 

temperatury, 

wilgotnoœci, ciœnienia 

atmosferycznego, 

prêdkoœci 

i kierunku wiatru, 

nas³onecznienia, 

us³onecznienia.

PIEZOMETR

Urz¹dzenie do pomiarów 

poziomu swobodnego 

zwierciad³a wody 

w warstwie wodonoœnej.
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Innowacje to nie tylko du¿e projekty, dzia³ania badawczo-rozwojowe czy nowoczesne systemy 

informatyczne, ale równie¿ codzienne dzia³ania ka¿dego z pracowników spó³ki realizowane w celu 

podnoszenia jakoœci pracy i efektywnoœci procesów. Nasi pracownicy, z w³asnej inicjatywy, tworz¹ 

i wdra¿aj¹ rozwi¹zania, które u³atwiaj¹ im pracê i poprawiaj¹ bezpieczeñstwo.

Opracowany zosta³ w celu usprawnienia regularnego 

czyszczenia komór rozdzia³u przy osadnikach wstêp-

nych oraz wtórnych na Wroc³awskiej Oczyszczalni 

Œcieków. Na powierzchni œcieków tworzy siê tak zwany 

ko¿uch, czyli warstwa t³uszczu wraz z zanieczyszcze-

niami mechanicznymi, które nie s¹ po¿¹dane w kolej-

nych etapach oczyszczania. Dotychczas do czyszczenia 

komór wykorzystywane by³y firmowe pojazdy do 

hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej. 

Pracownicy warsztatowi w³asnymi si³ami skonstruowa-

li czerpak, rozk³adany i sk³adany za pomoc¹ lin podcze-

pionych do wci¹gnika samochodu HDS lub suwnicy.

Dziêki takiemu rozwi¹zaniu urz¹dzenie mo¿e byæ sto-

sowane w ró¿nych miejscach na oczyszczalni, a zebrane 

odpady ³atwo przetransportowaæ np. do kontenera. 

Dno oraz œciany czerpaka s¹ perforowane, dziêki czemu 

frakcja sta³a oddzielana jest od frakcji p³ynnej.

Wiêkszoœæ materia³ów wykorzystanych do wykonania 

tego urz¹dzenia pochodzi z przeznaczonych na z³om 

zdemontowanych konstrukcji i urz¹dzeñ.

Wa¿ny jest szczególnie w okresie 

niskich temperatur, kiedy powstaje 

piana utrudniaj¹ca mieszanie ca³ej 

objêtoœci zbiornika. W takiej sytuacji 

do komór dolewany jest specjalny 

œrodek antypienny. Pracownicy WOŒ 

zaprojektowali, a nastêpnie wyko-

nali zbiornik u³atwiaj¹cy dozowanie 

œrodka i gwarantuj¹cy szybsze oraz 

skuteczniejsze rozprowadzanie 

substancji. Zbiornik ten wyposa¿ony 

jest w w¹¿ doprowadzaj¹cy wodê te-

chnologiczn¹ oraz miejsce na lejek, 

przez który dawkowany jest œrodek 

antypienny. Woda technologiczna, 

przep³ywaj¹c przez zbiornik, wt³acza 

p³yn odpieniaj¹cy do obiegu WKF, 

co daje prawie natychmiastowo 

po¿¹dany efekt.

Zosta³  zbudowany  przez  

pracowników warsztatu me-

chanicznego WOŒ. Celem 

powstania tego urz¹dzenia by³o 

u³atwienie wygodnego i bezpie-

cznego przemieszczania mie-

szade³ na blokach biologicz-

nych, gdzie jest to utrudnione 

przez w¹skie pomosty, czy ba-

rierki. Urz¹dzenie wyposa¿one 

jest w regulowany uchwyt do za-

wieszenia mieszad³a bezpoœre-

dnio z podnoœnika, podporê do 

stabilizacji oraz skrêtne kó³ka, 

dziêki którym mo¿na bez pro-

blemu manewrowaæ w w¹skiej 

przestrzeni. Wózek zosta³ wy-

konany w wiêkszoœci z eleme-

ntów z odzysku.

Czerpak do czyszczenia zbiorników z ko¿ucha 

i czêœci p³ywaj¹cych
Wózek do transportu 

mieszade³ 

Odpieniacz do Wydzielonych 

Komór Fermentacyjnych (WKF) 

Szyna integracyjna

Ze wzglêdu na specyfikê naszej dzia³alnoœci, pracujemy 

na du¿ej liczbie systemów informatycznych, takich jak sy-

stemy klasy CRM, ERP czy GIS. 

Zapewnienie wykorzystania tych samych danych w wielu 

miejscach organizacji, wymaga stosowania mechani-

zmów integruj¹cych, co powoduje, ¿e nasza architektura 

IT charakteryzuje siê wysok¹ z³o¿onoœci¹.

W 2015 roku wdro¿yliœmy szynê integracyjn¹, czyli war-

stwê poœrednicz¹c¹ w komunikacji pomiêdzy systemami 

informatycznymi spó³ki.

Us³ugi pod³¹czone do szyny mog¹ byæ u¿ywane równo-

legle przez inne systemy informatyczne oraz procesy 

biznesowe. Rozwi¹zanie to powoduje, ¿e infrastruktura IT 

MPWiK jest bardziej elastyczna i odporna na zmiany.

Tableau

Stale monitorujemy wszystkie procesy g³ówne, co pozwala 

na b³yskawiczne rozpoznawanie, wyjaœnianie i reagowanie 

na wszelkie nieprawid³owoœci i odchylenia od normy. W tym 

procesie wspiera nas rozwi¹zanie klasy Data Discovery  

Tableau. Aplikacja, w sposób dostosowany do potrzeb 

u¿ytkownika, dostarcza najwa¿niejszych infomacji na 

temat przebiegu procesów w firmie.  Tableau umo¿liwia 

³¹czenie, prezentowanie i analizowanie danych z wielu 

systemów informatycznych w jednym miejscu. Dziêki temu 

na jednym ekranie mo¿liwe jest sprawdzenie zarówno 

informacji na temat wskaŸników zwi¹zanych z obs³ug¹ 

klienta, jak równie¿ wskaŸników technologicznych takich, 

jak np. poziom energoch³onnoœci procesu uzdatniania 

wody. Zbiór wskaŸników zaimplementowanych w Tableau 

jest stale rozszerzany tak, by odpowiadaæ na stale rosn¹ce 

potrzeby u¿ytkowników.
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ODPOWIEDZIALNY 

SPO£ECZNIE 

I TROSZCZYMY 

SIÊ O ŒRODOWISKO 

NATURALNE

Zgodnie z przyjêt¹ Polityk¹ Ochrony Œrodowiska wszystkie podej-

mowane przez nas dzia³ania maj¹ na celu ograniczenie nega-

tywnego oddzia³ywania na œrodowisko oraz ukierunkowane s¹ na 

rozwijanie technologii proekologicznych i promowanie œwiadomoœci 

œrodowiskowej. 

Posiadamy certyfikowany Zintegrowany System Zarz¹dzania, w tym 

œrodowiskowy system zarz¹dzania wed³ug normy ISO 14 001.

Przeprowadziliœmy identyfikacjê i ocenê aspektów œrodowiskowych 

zwi¹zanych ze specyfik¹ dzia³alnoœci spó³ki. Wyniki udokumento-

waliœmy w Rejestrze Aspektów Œrodowiskowych, dla znacz¹cych 

opracowane zosta³y instrukcje sterowania operacyjnego. Wszystkie 

aspekty œrodowiskowe s¹ nadzorowane przez w³aœcicieli poszcze-

gólnych obszarów oraz pracowników odpowiedzialnych za ochronê 

œrodowiska. Na ich podstawie wyznaczane s¹ zadania w Programie 

Œrodowiskowym, które maj¹ na celu ograniczenie negatywnego od-

dzia³ywania firmy na œrodowisko, zmniejszenie zu¿ycia energii oraz 

rozwijanie technologii proekologicznych. 

Prowadzimy tak¿e Rejestr potencjalnych awarii œrodowiskowych, 

w którym opisaliœmy mo¿liwe do wyst¹pienia awarie, ich wp³yw na 

œrodowisko oraz dzia³ania zapobiegawcze. 

Nadzór nad spe³nianiem wymogów prawnych oraz obowi¹zków 

sprawozdawczych, a tak¿e aktualizacj¹ aspektów œrodowiskowych 

oraz celów i programów œrodowiskowych prowadzony jest przez 

Pe³nomocnika Systemu Zarz¹dzania Œrodowiskowego oraz wyzna-

czonych pracowników odpowiedzialnych za ochronê œrodowiska. 

Dbamy o zrównowa¿ony 

rozwój firmy zapewniaj¹c 

jej bezpieczne 

funkcjonowanie 

w przysz³oœci. 

Racjonalnie korzystamy 

z zasobów naturalnych  

i minimalizujemy 

negatywny wp³yw 

naszych procesów 

na œrodowisko. 

Prowadzimy dzia³ania 

w zakresie edukacji 

ekologicznej 

spo³eczeñstwa.

OCHRONA ŒRODOWISKA NATURALNEGO

Dok³adamy wielu starañ, aby spe³niæ wszystkie 

niezbêdne wymogi prawne w zakresie ochrony 

œrodowiska. Dziêki temu, w okresie raportowania, 

nie na³o¿ono na nas ¿adnych kar finansowych oraz 

sankcji pozafinansowych z tytu³u naruszeñ prze-

pisów ochrony œrodowiska.
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Woda, któr¹ MPWiK kieruje do sieci wodoci¹gowej Wroc³awia 

i oœciennych gmin, pochodzi przede wszystkim z rzek maj¹cych 

swoje Ÿród³a w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. 

Wody z rzeki Nysy K³odzkiej, dziêki kana³owi przerzutowemu 

w Micha³owie, doprowadzane s¹ do rzeki O³awy, a nastêpnie trafiaj¹ 

do dwóch wroc³awskich zak³adów uzdatniania wody: „Mokry Dwór” 

i „Na Grobli”. 

Do tego pierwszego — bezpoœrednio, natomiast do ZPW „Na Gro-

bli"po wstêpnym oczyszczeniu na terenach wodonoœnych. Niewiel-

ka iloœæ wody dostarczana jest z ujêcia g³êbinowego w Leœnicy, 

gdzie trafia do lokalnej sieci wodoci¹gowej. Eksploatowane tam 

dotychczas studnie zosta³y wy³¹czone w 2015 roku, st¹d w latach 

2016-2017 spó³ka nie prowadzi³a w Leœnicy poboru wody pod-

ziemnej. Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z uruchomieniem nowych 

studni. W 2018 roku, woda z tego ujêcia ponownie trafi do leœnickiej 

sieci wodoci¹gowej.

Wodê dla miasta zabezpieczaj¹ dwa zbiorniki retencyjne na rzece 

Nysa K³odzka — „Nysa” i „Otmuchów”. Zgromadzona w nich 

rezerwa 5 milionów metrów szeœciennych gwarantuje nieprzerwa-

ne zaopatrywanie Wroc³awia w wodê nawet przez kilka miesiêcy 

katastrofalnej suszy. 

Coraz czêœciej s³yszymy o ekstremalnych zjawiskach bêd¹cych efek-

tem postêpuj¹cych zmian klimatycznych. Do takich zjawisk nale¿¹ 

powodzie, lokalne podtopienia, gwa³towne burze z du¿ymi opadami 

oraz bêd¹ce ich przeciwieñstwem susze hydrologiczne. Zjawiska te 

destabilizuj¹ i pogarszaj¹ stan oraz jakoœæ wód powierzchniowych, 

które stanowi¹ surowiec do produkcji wody pitnej, wp³ywa to znacz¹-

co na nasz¹ dzia³alnoœæ. Niezmiernie wa¿ne staje siê zatem gospo-

darowanie zasobami wodnymi we w³aœciwy sposób. Od kilku lat 

analizujemy mo¿liwoœæ pozyskania i wykorzystywania alternatyw-

nych zasobów wody.

Od roku 2015 prowadzimy prace zwi¹zane z uruchomieniem studni 

horyzontalnej „Bierdzany” zlokalizowanej na terenach wodono-

œnych. W 2017 roku wykonaliœmy otwór badawczy o g³êbokoœci 

123 m, dla zbadania trzeciorzêdowych pok³adów wody. Prowadzimy 

systematyczny monitoring jakoœci wody surowej w rzece O³awie, 

która stanowi g³ówne Ÿród³o wody dla mieszkañców Wroc³awia. 

Monitoring jest prowadzony z wykorzystaniem sond oraz analizato-

rów jakoœci wody, dzia³aj¹cych w trybie on-line. W tym trybie mie-

rzonych jest 8 ró¿nych parametrów jakoœci wody, co pozwala na 

szybkie wykrycie potencjalnych zagro¿eñ. W najbli¿szej przysz³oœci 

system monitoringu bêdzie systematycznie rozbudowany o kolejne 

analizatory. Niezale¿nie od pomiarów on-line, ponad 80 ró¿nych 

parametrów jakoœci wody jest monitorowanych  poprzez oznaczenia 

laboratoryjne. 

O TO PYTALI NASI 
INTERESARIUSZE

Bilans wody pitnej 

w Polsce nie jest dobry. 

Czy s¹ podejmowane 

jakieœ dzia³ania, 

aby wody nie zabrak³o?

Ca³kowity pobór wody wed³ug Ÿród³a

2017

48 020 646

23 228 282

24 792 364

0
 

48 020 646

2016

47 839 494

23 246 360

24 593 134

0

47 839 494

Woda 
powierzchniowa

ZPW „Mokry Dwór”

ZPW „Na Grobli”

Woda podziemna
SUW „Leœnica”

Razem

2015

46 225 427

25 240 787

20 984 640

106 060

46 331 487
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D³ugoœæ kana³u przerzutowego 
rzeka Nysa K³odzka — rzeka O³awa 

wynosi oko³o 52 km.

Tereny wodonoœne o powierzchni 1106,65 ha 
s¹ objête stref¹ ochrony bezpoœredniej

ujêcia wody powierzchniowej.
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W celu obni¿enia strat wody, w 2009 roku powo³aliœmy Zespó³ Dia-

gnostyki Sieci Wodoci¹gowej. Jego g³ównym zadaniem jest prowa-

dzenie aktywnej kontroli wycieków w sieci wodoci¹gowej na terenie 

Wroc³awia. 

IWA — metodyka ograniczania strat wody

Szybkoœæ detekcji 

i napraw wycieków

Modernizacja przewodów Regulacja ciœnienia

Aktywna kontrola wycieków

Kolejnym etapem by³o wdro¿enie w 2014 roku metodyki ogranicza-

nia strat wody wed³ug IWA.

 Aby zapewniæ efektywne wdro¿enie metodyki, uruchomiono projekt 

pn.: „Ograniczenie iloœci wody niesprzedanej”, w ramach którego 

utworzono 26 stref opomiarowanych przy pomocy 78 przep³ywo-

mierzy wraz z pomiarem ciœnienia. Strefy te pokrywaj¹ obecnie 65% 

sieci wodoci¹gowej Wroc³awia. 

Rozbudowany system monitoringu umo¿liwia identyfikacjê ukry-

tych awarii oraz przypadków niezarejestrowanego poboru wody.  

Analiza przep³ywów, po³¹czona z pomiarami iloœci wt³aczanej wody 

w godzinach nocnych, kiedy mieszkañcy praktycznie nie zu¿ywaj¹ 

wody, pozwala na uzyskanie informacji o wyciekach z wodoci¹gu 

oraz umo¿liwia szybsze sprecyzowanie rejonu ich wyst¹pienia.

Wprowadzone rozwi¹zania pozwoli³y równie¿ na uporz¹dkowanie 

wiedzy o stanie technicznym sieci wodoci¹gowej oraz wykrywanie 

nieautoryzowanych poborów wody, a tak¿e u³atwi³y bilansowanie 

dostawy wody w poszczególnych strefach.

Podjêliœmy równie¿ dzia³ania pozwalaj¹ce na zmniejszenie ciœnie-

nia w pompowniach wody czystej. Poza obni¿eniem strat wody, po-

zwoli³o to na poprawê efektywnoœci energetycznej systemu dystry-

bucji. Przyk³adowo energoch³onnoœæ jednej z pompowni strefowych 

zosta³a obni¿ona o 45%. 

Wsparciem dla efektywnego wykorzystywania danych nap³ywaj¹-

cych z monitoringu jest opisany we wczeœniejszej czêœci Raportu 

innowacyjny system informatyczny SmartFlow. 

7978

Ujêcia, obiekty i tereny wodonoœne MPWiK znajduj¹ siê 

pod szczególn¹ ochron¹ sanitarn¹. Na ich terenie mog¹ 

przebywaæ jedynie osoby upowa¿nione. To konieczne, aby 

zapewniæ bezpieczeñstwo produkcji wody i jej dostaw do 

mieszkañców. 

Swój sta³y udzia³ w dzia³aniach maj¹cych na celu utrzymanie 

terenów wodonoœnych w dobrej kondycji maj¹ cz³onkowie Ko³a 

Wêdkarskiego nr 34 przy MPWiK.

Jesieni¹ 2017 roku przedstawiciele Ko³a zakupili narybek, a nastêp-

nie, w porozumieniu z pracownikami Zak³adu Produkcji Wody, 

zarybili wybrane stawy. Ca³y proces odby³ siê zgodnie z zasadami 

prowadzenia gospodarki zasobami ichtiofauny terenów wodono-

œnych, maj¹cymi na celu przeciwdzia³anie zjawisku eutrofizacji 

stawów. 

Cz³onkowie Ko³a kontroluj¹ nie tylko kondycjê ryb, ale tworz¹ rów-

nie¿ „ekopolicjê” chroni¹c¹ obszar terenów wodonoœnych.

15 -

10 -

5 -

0 -
10,2

2009                                2012                                 2016

3Straty wody w sieci wodoci¹gowej (mln m )

8,2 6,4

Du¿a czêœæ terenów wodonoœnych wokó³ Zak³adu Produkcji Wody 

„Mokry Dwór” zosta³a objêta dwoma obszarami Natura 2000:

Ustanowionym Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska Obszarem 

specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) „Gr¹dy Odrzañskie” 

PLB020002;

Zatwierdzonym Decyzj¹ Komisji Europejskiej Specjalnym obszarem 

ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) dla obszaru, maj¹cego 

znaczenie dla Wspólnoty Gr¹dy w Dolinie Odry PLH020017.

Poziom strat wody, okreœlony na pocz¹tku dzia³alnoœci Zespo³u, 

wynosi³ 22%.

Poziom strat wody na dystrybucji, obliczony  wedug metodologii 

IWA, wyniós³ w 2017 roku 14,27%. 

mln



8180 ODBIÓR I OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW

Przez dziesiêciolecia najwiêksz¹ oczyszczalni¹ œcieków we Wroc³a-

wiu by³y Pola Irygacyjne Osobowice, które od 1881 roku pe³ni³y funk-

cjê naturalnej oczyszczalni œcieków. Pola irygacyjne z systemem 

rowów doprowadzaj¹cych, ziemnymi osadnikami wstêpnymi oraz 

czêœci¹ biologiczn¹ opart¹ o proces naturalnego oczyszczania œcie-

ków w gruncie, zajmowa³y teren ponad 1100 hektarów. Dziêki wyko-

rzystaniu funduszy z Unii Europejskiej i rozbudowie nowoczesnej 

Wroc³awskiej Oczyszczalni Œcieków (WOŒ), w maju 2015 roku defi-

nitywnie zaprzestano pompowania œcieków na Pola Irygacyjne 

Osobowice. 

W zwi¹zku z zakoñczeniem eksploatowania ich jako oczyszczalni 

œcieków, podjêliœmy wiele dzia³añ w zakresie monitorowania i upo-

rz¹dkowania terenu, m.in. zabezpieczyliœmy miejsca potencjalnie 

niebezpieczne, zlikwidowaliœmy czêœæ urz¹dzeñ technologicznych, 

podejmujemy dzia³ania ograniczaj¹ce nadmierny odp³yw wód, pro-

wadzimy monitoring poziomu wód gruntowych za pomoc¹ sieci 

piezometrów i monitorujemy stan œrodowiska naturalnego

W latach 2015-2017, na terenie by³ej oczyszczalni, przeprowadzili-

œmy szereg badañ, które potwierdzi³y brak zagro¿enia zarówno 

parazytologicznego jak i mikrobiologicznego.

Przeprowadziliœmy równie¿ analizy sk³adu fizyko-chemicznego 

gruntów, badania sk³adu traw, badania jakoœci wód, jak równie¿ 

ocenê stopnia zanieczyszczenia gleb. W ¿adnym z przypadków nie 

wykazano przekroczeñ norm metali ciê¿kich lub innych substancji 

niebezpiecznych dla tego rodzaju terenów.

O TO PYTALI NASI 
INTERESARIUSZE

Plany dotycz¹ce pól 

irygacyjnych — tereny 

zielone dla mieszkañców, 

teren z funkcj¹ ochrony 

przyrody?

Docelowe przeznaczenie Pól Osobowickich zostanie okreœlone 

w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla tego 

obszaru. Obecnie wszystkie œcieki kierowane s¹ do nowoczesnej 

Wroc³awskiej Oczyszczalni Œcieków.

Wroc³awska Oczyszczalnia Œcieków jest oczyszczalni¹ mechani-

czno-biologiczn¹ z chemicznym wspomaganiem usuwania zwi¹z-
3ków fosforu o œredniodobowej przepustowoœci 170 000 m /d.

System przepompowni œcieków wraz z istniej¹c¹ sieci¹ kanalizacji 

rozdzielczej i ogólnosp³awnej stwarza mo¿liwoœæ skierowania 

ca³ego strumienia œcieków z terenu miasta na Wroc³awsk¹ Oczysz-

czalniê Œcieków. Obserwowany w latach 2013-2017 wzrost iloœci 

œcieków na WOŒ, jest wynikiem blisko 99% stopnia skanalizowania 

miasta Wroc³aw oraz obs³ugi gmin oœciennych.

Po zakoñczeniu II etapu rozbudowy Wroc³awska Oczyszczalnia 

Œcieków zapewnia oczyszczanie wszystkich œcieków komunalnych 

powstaj¹cych na terenie Wroc³awia z zachowaniem standardów 

europejskich, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym 

z dnia 8 paŸdziernika 2007 roku.

O TO PYTALI NASI 
INTERESARIUSZE

Czy woda wpadaj¹ca 

z Oczyszczalni Janówek 

do Odry nadaje siê do 

picia bez przegotowania? 

Œcieki, które trafiaj¹ do naszej oczyszczalni zostaj¹ poddane z³o¿o-

nym procesom technologicznym. Wszystko po to, aby do rzeki Odry 

odprowadzany by³ œciek oczyszczony o jak najmniejszym stopniu za-

nieczyszczenia.

Œciek oczyszczony nie jest wod¹ zdatn¹ do picia, mimo ¿e spe³nia 

wszelkie wymogi okreœlone pozwoleniem wodnoprawnym i ma 

znacznie lepsze parametry ni¿ woda p³yn¹ca w rzece. 

By œciek oczyszczony nadawa³ siê do spo¿ycia konieczne jest prze-

prowadzenie pe³nego procesu uzdatniania.

3Ca³kowita objêtoœæ œcieków (m /rok)

2017

51 371 930

2016

47 126 406
Wroc³awska
Oczyszczalnia
Œcieków

Odbiornik œcieków
oczyszczonych

Niezaplanowane 
zrzuty œcieków 
zwi¹zne 
z awariami 
kanalizacyjnymi

Woda po 
p³ukaniu filtrów
z ZPW „Mokry Dwór”
i ZPW „Na Grobli”

rzeka 
Odra

rzeka 
O³awa

rzeka Widawa

rzeka Odra

rzeka Dobra

2 088 665

300

-

-

49 215 371

1 928 477
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WROC£AWSKA OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓW POLA IRYGACYJNE OSOBOWICE

2013                    2014                      2015                   2016                   2017

Œcieki razem

Skutecznoœæ 

oczyszczania œcieków

Azot og. 
3(G Nog/m )

2016

394,0

3,3

15,0

99,2

BZT  5
3(g O /m )2

2017

367,0

2,7

15,0

99,3

2016

940,0

35,5

125,0

96,20

2017

879,0

30,8

125,0

96,50

2016

568,0

1,12

35,0

99,80

2017

460,0

2,88

35,0

99,4

2016

79,6

8,27

10,0

89,6

2017

76,60

8,11

10,0

89,4

ChZT 
3(g O /m )2

zawiesina og. 
3(G/m )

Fosfor og. 
3(G Pog/m )

2016

14,60

0,45

1,0

96,9

2017

12,10

0,35

1,0

97,1

Œcieki trafiaj¹ce do oczyszczalni

Œcieki oczyszczone

Wymogi okreœlone 

pozwoleniem wodnoprawnym

% redukcji zanieczyszczeñ

mln



8382 RECYKLING

Jednoczeœnie odwodniony na prasach filtracyjnych osad jest higie-

nizowany wapnem lub kierowany do suszenia w suszarni osadu. 

Tak przygotowane osady przekazywane s¹ do dalszego zago-

spodarowania. Osad œciekowy posiada du¿e wartoœci nawozowe 

i mo¿e byæ wykorzystywany do rekultywacji terenów zdegrado-

wanych przyrodniczo. Dodatkowo po wysuszeniu osad nabywa 

jeszcze jedn¹ cechê, która zwi¹zana jest z jego potencja³em 

energetycznym i dziêki temu mo¿e byæ wykorzystywany jako 

paliwo.

W latach 2015-2016 zakupiliœmy 5 ci¹gników siod³owych oraz 

6 specjalnych naczep. Zrobiliœmy to, aby mieæ pe³n¹ kontrolê nad 

transportem osadów i miejscem ich wy³adunku. Osad dostarczany 

jest do odbiorców posiadaj¹cych stosowne pozwolenia i decyzje. 

Jednym ze sposobów zabezpieczaj¹cych sta³y odbiór osadów jest 

dywersyfikacja odbiorców, zapewniaj¹ca elastyczne mo¿liwoœci 

odbioru osadu. 

W latach 2016-2017 nasz osad wykorzystywany by³ do rekultywacji: 

sk³adowisk komunalnych, sk³adowisk odpadów paleniskowych i na-

szego sk³adowiska, które znajduje siê na terenie oczyszczalni. 

Wysuszony osad u¿ywany by³ równie¿ jako paliwo zastêpcze do 

wypa³u klinkieru oraz do produkcji lekkiego kruszywa budowlanego.

Osad wytworzony

13 357

12 690

649

5 387

633

667

1 120

22

4 345

534

Osad wytworzony

Osad zagospodarowany

w tym:

rekultywacja 

sk³adowiska (R5)

rekultywacja 

sk³adowiska (R3)

rekultywacja 

sk³adowiska WOŒ (R3)

Tymczasowe magazynowanie 

i wykorzystanie do rekultywacji 

(R3)

Produkcja kompostu 

u¿yŸniaj¹cego gleby (R3)

produkcja kruszywa (R1)

termiczne przekszta³canie 

(wypa³ klinkieru w cementowni)  

(R1)

Produkcja polepszacza 

glebowego granulatu — ekopeletu 

(R3)

Sucha masa

(Mg s.m.)

Osad suchy

(Mg)

Osad mokry

(Mg)

5 152

5 152

-

-

-

-

-

-

4 588

564

34 771

32 036

2 661

22 097

2 596

2 735

4 592

90

-

-

2016

Osad wytworzony

15 670

16 337

3 093

7 613

190

5 441

Osad wytworzony

Osad zagospodarowany

w tym:

rekultywacja 

sk³adowiska (R5)

rekultywacja 

sk³adowiska WOŒ (R3) 

produkcja kruszywa (R1)

termiczne przekszta³canie

(wypa³ klinkieru w cementowni) 

(R1)

Sucha masa

(Mg s.m.)

Osad suchy

(Mg)

Osad mokry

(Mg)

5 761

5 761

-

-

-

5 761

39 493

42 228

11 941

29 553

734

-

2017

Osady

Proces oczyszczania œcieków nierozerwalnie zwi¹zany jest z powsta-

waniem odpadów, a zw³aszcza komunalnych osadów œciekowych. 

We Wroc³awskiej Oczyszczalni Œcieków proces stabilizacji osadu 

odbywa siê w komorach fermentacyjnych. 

Wytwarzany w tym procesie gaz ujmowany jest w kopule komory 

i magazynowany w niskociœnieniowych zbiornikach. St¹d t³oczony 

jest do kot³owni lub do stacji generatorów energii, a obecnie, po 

rozbudowie WOŒ, biogaz jest równie¿ paliwem dla suszarni osadu.

66%

34%

2017

5%

34%

61%

2016

Zagospodarowanie osadu (przeliczonego na s.m.)

R3 — recykling lub odzysk substancji organicznych

R1 — wykorzystanie g³ównie jako paliwa

R5 — recykling lub odzysk innych materia³ów nieorganicznych

Ponowne wykorzystanie œcieków oczyszczonych 

Podczas rozbudowy Wroc³awskiej Oczyszczalni Œcieków w latach 

2009-2012, wykonano miêdzy innymi instalacjê s³u¿¹c¹ do wyko-

rzystania œcieku oczyszczonego jako tzw. wody technologicznej 

w procesach zwi¹zanych z oczyszczaniem œcieków. Dzia³anie to 

pozwoli³o na zmniejszenie zu¿ycia wody czystej oraz ograniczenie 

kosztów oczyszczania œcieków.

Wykorzystanie wody technologicznej

Iloœæ œcieków ponownie wykorzystanych
w odniesieniu do ca³kowitej iloœci œcieków
oczyszczonych (%)

2013

2014

2015

2016

2017

904 302

740 385

1 919 917

1 747 788

1 618 233

2,67

1,79

4,44

3,71

3,15

Woda 
technologiczna 

3(m )



8584 ENERGIA

W latach 2013–2016 przeprowadziliœmy szereg dzia³añ w kierunku 

poprawy efektywnoœci energetycznej. Podstaw¹ do opracowania 

Programu Poprawy Efektywnoœci Energetycznej na lata 2014–2018 

by³y wyniki audytu energetycznego. Program przewiduje realizacjê 

14 zadañ daj¹cych oszczêdnoœci energii na poziomie 1 GWh rocznie. 

Wypracowana w ten sposób metodologia pos³u¿y³a do opracowania 

i wdro¿enia procesu ci¹g³ego doskonalenia w kierunku poprawy 

efektywnoœci energetycznej przedsiêbiorstwa. 

W wyniku procesów fermentacji mezofilowej osadów œciekowych 

w wydzielonych komorach fermentacyjnych otrzymywany jest 

m.in. BIOGAZ — gaz palny o sk³adzie 61-65% metanu, 

30% dwutlenku wêgla, 1% pozosta³e gazy (m.in. azot, tlen, 

amoniak, siarkowodór) i wody. Biogaz po osuszeniu, oczyszczeniu 

i odsiarczeniu wykorzystywany jest do produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej na potrzeby w³asne oczyszczalni œcieków. 

Skutecznie zamieniamy ³adunek zanieczyszczeñ zawartych w œcie-

kach w energiê odnawialn¹, a odpad powstaj¹cy w procesie oczy-

szczania œcieków, przekszta³camy w biopaliwo.

Energia, zu¿ywana przez urz¹dzenia Wroc³awskiej Oczyszczalni 

Œcieków, w blisko 80% produkowana jest przez agregaty kogene-

racyje o ³¹cznej mocy 4,25 MW. Paliwem zasilaj¹cym silniki spalino-

we generatorów jest biogaz wytwarzany w wyniku fermentacji 

osadów œciekowych, dlatego energia wytwarzana przez generatory 

zaliczana jest do energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych (OZE).

W skojarzeniu z energi¹ elektryczn¹ generatory wytwarzaj¹ równie¿ 

ciep³o, które wykorzystywane jest do ogrzewania w procesach tech-

nologicznych. Zapewnia to samowystarczalnoœæ oczyszczalni przez 

9 miesiêcy w ci¹gu roku. W okresie zimowym konieczne jest uzupe³-

nianie bilansu cieplnego oczyszczalni œcieków przez kot³owniê 

opalan¹ paliwem kopalnym — gazem ziemnym GZ-50.  

Na dachu budynku starej ozonowni przy ul. Na Grobli 

we Wroc³awiu, w wyniku projektu pilota¿owego, zainstalowaliœmy 

uk³ad trzech ODNAWIALNYCH �RÓDE£ ENERGII (OZE), 

tj.: kolektory s³oneczne, turbina wiatrowa oraz polikrystaliczne 

modu³y fotowoltaiczne. Wyprodukowana przez OZE energia cieplna 

i elektryczna wykorzystywana jest do ogrzania wody u¿ytkowej 

oraz zewnêtrznego oœwietlenia budynku.

Sukcesywnie zwiêkszamy efektywnoœæ procesu produkcji biogazu 

i wytwarzania energii odnawialnej. Obrazuje to wskaŸnik pokazuj¹-

cy iloœæ energii wyprodukowanej w odniesieniu do ka¿dego metra 

szeœciennego œcieków wp³ywaj¹cych do Wroc³awskiej Oczyszczalni 

Œcieków. 

2016 20172014 2015

Energoch³onnoœæ procesu oczyszczania œcieków 
33w przeliczeniu na m  œcieków oczyszczonych (kWh/m ) 

(wg metodologii EBC: wOp-EBC-020):

2016 2017

0,57

2014 2015

0,50

0,57

Energoch³onnoœæ procesu produkcji i dystrybucji 
33wody w przeliczeniu na m  wody uzdatnionej (kWh/m ) 

(wg metodologii EBC: zOp-EBC-001):

3Energia z kogeneracji w przeliczeniu na m  œcieków 
3odebranych (kWh/m )

(wg metodologii EBC: wOp-EBC-024c):

2016 20172014 2015

0,270,25

0,32

MPWiK S.A.

Œrednia europejska (EBC)

MPWiK S.A.

Œrednia europejska (EBC)

0,41

0,35

0,42
0,39

0,44

0,38
0,41

0,48 0,46
0,43

0,40

0,86

0,93
0,91

0,87

MPWiK S.A.

Œrednia europejska (EBC)



8786 ZAANGA¯OWANIE SPO£ECZNE DZIA£ANIA CHARYTATYWNE

SPO£ECZNA ODPOWIEDZIALNOŒÆ BIZNESU (CSR)  

(z ang. Corporate Social Responsibility)  zgodnie z definicj¹ 

zawart¹ w normie PN-ISO 26000, jest to odpowiedzialnoœæ 

organizacji za wp³yw jej decyzji i dzia³añ na spo³eczeñstwo 

i œrodowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postêpowanie, 

które: 

przyczynia siê do zrównowa¿onego rozwoju, 

w tym dobrobytu i zdrowia spo³eczeñstwa;

uwzglêdnia oczekiwania interesariuszy;

jest zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem i spójne 

z miêdzynarodowymi normami postêpowania;

jest zintegrowane z dzia³aniami organizacji i praktykowane 

w jej relacjach.

Spo³eczna odpowiedzialnoœæ firmy takiej, jak nasza, to nie tylko 

dba³oœæ o œrodowisko naturalne, ale równie¿ anga¿owanie w dzia-

³ania zwi¹zane z potrzebami lokalnej spo³ecznoœci, edukacj¹ eko-

logiczn¹ i dziedzictwem kulturowym.

Zrównowa¿ony rozwój stawia przed nami wyzwania, polegaj¹ce na 

wdra¿aniu w ¿ycie dzia³añ zwi¹zanych z interesem lokalnej spo-

³ecznoœci. Bliskie s¹ nam problemy wspó³czesnego œwiata, dlatego 

jako firma wodoci¹gowo-kanalizacyjna czujemy siê odpowiedzialni 

za budowanie lepszej przysz³oœci dla kolejnych pokoleñ. Nasze 

kompetencje obliguj¹ nas do edukowania w tematach racjonalnego 

i odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów wody. Dodatkowo sta-

ramy siê sprostaæ przekonaniu, ¿e u podstaw innowacji le¿y tradycja, 

która nas g³êboko inspiruje.    

MPWiK ma zaszczyt dbaæ o budowle wodoci¹gowe, których powsta-

nie siêga XIX i XX wieku. Powierzono nam opiekê nad obiektami 

zaliczanymi do cenionych na ca³ym œwiecie skarbów architektury 

przemys³owej. Dziêki nim widzimy, ¿e technologia produkcji i dostar-

czania wody, na przestrzeni lat, przesz³a ogromn¹ metamorfozê.

Do najwa¿niejszych architektonicznych pami¹tek mo¿emy zaliczyæ 

XIX–wieczn¹ Wie¿ê Ciœnieñ przy ul. Na Grobli. W 2017 roku za-

koñczy³ siê remont zwi¹zany z odnowieniem elewacji tego obiektu. 

Obecnie trwaj¹ prace nad now¹ koncepcj¹ funkcjonalno-u¿ytkow¹. 

Doskona³ym przyk³adem odpowiedzialnego spo³ecznie wdra¿ania 

innowacyjnych koncepcji, jest budynek dawnego zbiornika wody 

przy ul. Na Grobli, w którym po spektakularnej modernizacji pow-

sta³o Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis. To istotny punkt 

na mapie Wroc³awia i miejce, które na sta³e zagoœci³o w sercach nie 

tylko wroc³awian, ale równie¿ licznej grupy turystów.

Wa¿nym elementem naszej spo³ecznej odpowiedzialnoœci s¹ dzia-

³ania charytatywne i wolontariat. Dobroczynnoœæ i bezintere-

sownoœæ, czyli klasyczna chêæ niesienia pomocy — to w³aœnie 

przyœwieca naszym pracownikom w realizowaniu dzia³añ o chara-

kterze filantropijnym. Im jest nas wiêcej, tym wiêcej mo¿emy 

zdzia³aæ i wiêcej z siebie daæ. Dzia³amy lokalnie, myœlimy globalnie, 

poniewa¿ wiemy, ¿e ¿yczliwoœæ wraca.

To wielka duma dla firmy, posiadaæ du¿¹ grupê pracowników za-

anga¿owanych w pomoc na rzecz otoczenia spo³ecznego. Mo¿emy 

siê pochwaliæ prac¹ wœród ludzi, dla których oprócz obowi¹zków 

zawodowych wa¿ne jest równie¿ niesienie wsparcia potrzebuj¹cym. 

Firma stwarza mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci charytatywnej, 

która ma dwa oblicza bohaterów: jedno to ci, którzy inicjuj¹ i przy-

gotowuj¹ akcje, tworz¹c przestrzeñ do wielowymiarowej pomocy, 

a drugie — to liczna grupa pracowników, bior¹cych w nich udzia³.

O TO PYTALI NASI 
INTERESARIUSZE

Ilu pracowników 

anga¿uje siê w akcje 

spo³eczne?

Wampiriada

Od wielu lat, we wspó³pracy z Regionalnym 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

we Wroc³awiu, organizujemy zbiórkê krwi, 

która nosi osobliw¹ nazwê  „Wampiriada”.

Podczas tej inicjowanej przez pracowników 

akcji, korzystamy ze specjalistycznego 

autobusu wyposa¿onego we wszystko, 

co niezbêdne rejestracjê potencjalnych 

dawców, punkt poboru krwi, laboratorium 

do szybkiego sprawdzenia poziomu 

hemoglobiny, stanowisko kontroli lekar-

skiej i wreszcie wygodne fotele dla dawców. 

Do tego nad naszymi pracownikami czuwa 

fachowy personel medyczny.

Liczba zaanga¿owanych
pracowników

% zaanga¿owanych
pracowników
w odniesieniu
do liczby zatrudnionych

2013

160

21%

2014

180

25%

2015

220

30%

2016

223

32%

2017

230

33%
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Akcja „Kredka”

W roku 2016 po raz pierwszy podjêliœmy wspó³pracê z Wroc³awskim Centrum Opieki i Wychowania. 

Ta najwiêksza placówka opiekuñczo–wychowawcza we Wroc³awiu liczy 18 grup wychowawczych, 

które dbaj¹ o bezpieczny i szczêœliwy rozwój oko³o 200 wychowanków. Akcja symbolicznie nazwana 

„Kredka” jest przeprowadzana raz w roku, na prze³omie sierpnia i wrzeœnia, i polega na przekazaniu 

podopiecznym wroc³awskiego Centrum przyborów i pomocy szkolnych, zebranych wœród pracowni-

ków. Efekt przerós³ nasze oczekiwania, zarówno w kwestii liczby zebranych darów, jak i w temacie 

wdziêcznoœci okazanej ze strony obdarowanych. 

W myœl zasady „wiedza jest najwiêkszym skarbem” aktywnie w³¹czamy siê w projekty zwi¹zane 

z edukacj¹ ekologiczn¹, inicjujemy kampanie spo³eczne oraz tworzymy sieci wspó³pracy ze szko³a-

mi i uczelniami w zakresie promowania œwiadomoœci ekologicznej, rozbudowuj¹c tym samym po-

czucie wspó³odpowiedzialnoœci za œrodowisko.

Kampanie spo³eczne

Podejmujemy liczne dzia³ania, których celem jest edukowanie, jak 

racjonalnie korzystaæ z zasobów wodnych, jak dbaæ o œrodowisko 

naturalne czy eliminowaæ negatywny wp³yw cz³owieka na nasz¹ 

planetê. Treœci zwi¹zane z poszerzaniem œwiadomoœci ekologicznej 

s¹ stale rozpowszechniane, miêdzy innymi za poœrednictwem stro-

ny internetowej MPWiK oraz w mediach spo³ecznoœciowych.

Wsparcie dla zwierz¹t

Od 2009 roku wspieramy dzia³alnoœæ TOZ Schroniska dla Bez-

domnych Zwierz¹t przy ul. Œlazowej we Wroc³awiu. To inicjatywa 

pracowników, dziêki której zwierzêta ze schroniska nie s¹ g³o-

dne i otrzymuj¹ niezbêdn¹ pomoc. 

2016–2017

23,5 l
oddanej 

krwi

100
uczestników
Wampiriady

Ponad 
jedna tona 

wysokiej jakoœci 
karmy przekazana 

do schroniska 

0,5 tony 
darów 

przekazanych 
ka¿dorazowo na rzecz 
Towarzystwa Pomocy 

im. Œwiêtego
 Brata Alberta

Ponad 

100 
darczyñców 

w 
„Akcji Kredka” 

Pomoc bezdomnym

Dwa razy w roku organizujemy zbiórki darów dla mieszkañ-

ców schronisk prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy 

im. Œwiêtego Brata Alberta. Akcja sta³a siê ju¿ tradycj¹. Jest 

organizowana przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia oraz przed 

Wielkanoc¹. Za ka¿dym razem du¿a iloœæ odzie¿y, rêczników, 

poœcieli, a tak¿e zabawek czy przyborów kuchennych trafia 

do potrzebuj¹cych. 

 

matycznie staramy siê zmieniaæ i udoskonalaæ metody 

podnoszenia œwiadomoœci ekologicznej kolejnych po-

koleñ. Jedna z pierwszych du¿ych kampanii spo³ecz-

nych realizowana by³a pod has³em „Nie lej wody!”.

Opublikowaliœmy wówczas listê porad i sposobów na 

domowe ograniczenie zu¿ycia wody. Kampania ta, 

mimo up³ywaj¹cych lat, nie traci na swojej aktualnoœci. 

Aby wszystkie prowadzone przez nas akcje 

edukacyjne mia³y du¿¹ skutecznoœæ i by³y 

atrakcyjne, stworzyliœmy broszury „Woda 

wokó³ nas”, w których w sposób przystêpny 

opisaliœmy procesy technologiczne zwi¹zane 

z dzia³alnoœci¹ firmy. Broszury przygotowa-

liœmy w dwóch wersjach. Pierwsza przezna-

czona jest dla dzieci i dominuj¹ w niej obrazki 

oraz kolorowe grafiki. Druga wersja broszury 

zosta³a przygotowana dla starszych odbior-

ców. Opisy procesów uzdatniania wody i oczy-

szczania œcieków s¹ tutaj bardziej szczegó-

³owe i obrazuj¹ je w wiêkszoœci autorskie wy-

kresy. Powsta³y te¿ anglojêzyczne wersje pu-

blikacji.

Jako firma odpowiedzialna spo³ecznie syste-

Kolejnym krokiem by³a kampania dotycz¹ca w³aœciwego korzy-

stania z sieci kanalizacyjnej pod has³em „Nie zapychaj! Pomyœl!”, 

Któr¹ zapocz¹tkowa³a zorganizowana na szerok¹ skalê akcja 

informacyjna w lokalnej prasie, radiu i telewizji. 

Dzia³ania edukacyjne, podejmuj¹ce problematykê powstawania 

zatorów na sieci kanalizacyjnej oraz zapobiegania im, ju¿ na sta³e 

wpisa³y siê w nasz wizerunek. Zawdziêczamy to ciekawym mate-

ria³om multimedialnym, filmom edukacyjnym czy barwnym publi-

kacjom, które s¹ udostêpniane wroc³awskiej spo³ecznoœci.

Owocne okaza³y siê równie¿ dzia³ania pod has³em 

„B¹dŸ EKO z MPWiK”. W ramach tej kampanii prezen-

towaliœmy miêdzy innymi mobiln¹ wystawê wype³nion¹ 

informacjami z dziedziny wody i œcieków. Wystawa co 

jakiœ czas zmienia³a swoj¹ lokalizacjê, od 

Hydropolis, przez Dni Otwarte Miejskiego 

Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego, po cen-

trum handlowe Aleja Bielany, gdzie uœwiet-

ni³a akcjê „H O  zakrêæ to!”.2

Dodatkowo „Bycie EKO” nadawa³o ton 

Dolnoœl¹skiemu Festiwalowi Nauki (DFN) 

w 2017 roku oraz grze miejskiej, czyli 

aktywnoœci któr¹ od trzech lat regularnie 

oferujemy wroc³awianom. 

Wiêcej o DFN i grze miejskiej piszemy 

w dalszej czêœci rozdzia³u. 

Dla wzmocnienia przekazu wszystkich 

naszych dzia³añ uruchomiliœmy firmowy 

kana³ YouTube, gdzie mo¿na obejrzeæ     

animacje i filmy promuj¹ce dzia³alnoœæ 

MPWiK.
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MPWiK Dzieciom

W 2013 roku powo³aliœmy do ¿ycia B³êkitkê i Groblika — stra¿ników 

wody. Wszystko po to, aby dzieci, uto¿samiaj¹c siê z naszymi 

bohaterami, ³atwiej przyswaja³y trudne tematy zwi¹zane z ekologi¹ 

i œrodowiskiem naturalnym.

B³êkitka i Groblik to równie¿ bohaterowie strony internetowej  

MPWiK Dzieciom  Znajduj¹ siê tam miê-

dzy innymi gry zrêcznoœciowe i edukacyjne, ekologiczne ciekawo-

stki, a tak¿e animacje specjalnie przygotowane dla najm³odszych.

W³aœnie z myœl¹ o nich stworzyliœmy równie¿ trzyczêœciow¹ 

animacjê „Pokonaj Potwora Zatora!”, która powsta³a w 2016 roku 

na podstawie komiksu o tym samym tytule. G³ównymi bohaterami 

historii o Potworze Zatorze s¹ B³êkitka i Groblik, którzy walcz¹ 

o wszechobecny szacunek do œrodowiska.

(www.mpwikdzieciom.pl).

Ponad 600 uczestników 

Œwiatowego Dnia Wody 

w 2017 roku 

 

Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki (DFN)

Ju¿ od siedmu lat partnerujemy organizowanemu cyklicznie 

Dolnoœl¹skiemu Festiwalowi Nauki. W ramach kilku ostatnich 

edycji zapraszaliœmy do odwiedzenia miasteczka naukowego, 

specjalnie zorganizowanego na tê okazjê. 

Festiwal to impreza popularnonaukowa zrzeszaj¹ca uczelnie 

wy¿sze Wroc³awia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz œrodo-

wiska pozauczelniane. Pod szyldem DFN realizowane s¹ progra-

my edukacyjno-promocyjne adresowane do mi³oœników nauki, 

kultury czy sztuki, czyli do tych wszystkich, którzy s¹ ciekawi 

zjawisk otaczaj¹cego nas œwiata. 

Œwiatowy Dzieñ Wody

Coroczn¹ okazj¹ do podnoszenia œwiadomoœci spo³ecznej w tema-

tyce wody jest Œwiatowy Dzieñ Wody, wyznaczony przez UNESCO na 

22. marca. Od kilku lat obchody przygotowujemy we wspó³pracy 

z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wroc³awiu i kinem Nowe Hory-

zonty.

W kinie organizowane s¹ dwa dni pokazów filmów przeznaczonych 

dla uczniów wroc³awskich szkó³. Natomiast wspó³praca z uczelni¹ 

wy¿sz¹ to konferencje naukowe, prezentacje filmów promocyjnych, 

a tak¿e punkty informacyjno-edukacyjne na terenie uczelni. 

Co roku z okazji Œwiatowego Dnia Wody przygotowujemy te¿ piknik 

ekologiczny dla pracowników MPWiK i ich rodzin. W ramach tego 

wydarzenia organizowane s¹ liczne atrakcje anga¿uj¹ce wszystkich 

uczestników imprezy, niezale¿nie od wieku: projekcje filmów 

animowanych i edukacyjnych, zabawy oraz konkursy tematyczne, 

prezentacja nowoczesnego sprzêtu specjalistycznego, pojazdów 

czy nowoczesnych technologii. Pokazy zaskakuj¹cych ekspery-

mentów prezentuje równie¿ Hydropolis, w siedzibie którego MPWiK 

ods³ania czasowe wystawy o tematyce ekologicznej. 

Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi

Krzewienie wiedzy i œwiadomoœci ekologicznej wœród pracow-

ników jest istotnym aspektem podejmowanych przez nas dzia³añ 

edukacyjnych. Co roku obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi, 

w ramach którego pracownicy wspólnie porz¹dkuj¹ teren 

granicz¹cy ze spó³k¹ i nabrze¿e pobliskiej rzeki. 

Od kilku lat wspó³pracujemy równie¿ z Fundacj¹ OnWater.pl, która 

podkreœla ogromny potencja³ rzeki Odry, jako tej, która ukszta³to-

wa³a Wroc³aw. Wspó³praca ta stanowi nasze poparcie dla aktywi-

zowania mieszkañców wokó³ rzek i akwenów wodnych.  

(www.mpwikdzieciom.pl). 
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MPWiK na rowerze 

Maj to idealny czas, aby przesi¹œæ siê na rower, dlatego w roku 2017, 
ju¿ trzeci raz z rzêdu, nasi pracownicy wziêli udzia³ w Europejskim 
Wyzwaniu Rowerowym — rywalizacji o miano najbardziej rowero-
wego miasta, firmy lub mieszkañca. 

54 osoby wykrêci³y wspólnie 10 884,5 km, co da³o naszej dru¿ynie 
5 miejsce we Wroc³awiu. Nasz tegoroczny zwyciêzca przejecha³, 
w ci¹gu jednego miesi¹ca, ponad 930 km, co da³o 33 wynik wœród 
rowerzystów w ca³ym Wroc³awiu.

Dodatkowo, 12 maja 2017 roku zosta³ og³oszony w naszej firmie 
DNIEM ROWEROWYM. Pracownicy mogli skorzystaæ z darmowego 
serwisu rowerowego oraz znakowania rowerów przez policjê. 

Niezale¿nie od akcji „MPWiK na rowerze”, mamy œwiadomoœæ, 
¿e wielu z nas korzysta z tego typu transportu przez ca³y rok. 
W myœl zasady, ¿e ka¿dej rzeczy mo¿na nadaæ drugie ¿ycie, 
pracownicy Wroc³awskiej Oczyszczalni Œcieków Janówek 
zaprojektowali i samodzielnie wykonali stojaki na rowery wraz 
z zadaszeniem. Ca³a konstrukcja zbudowana jest z materia³ów 
pochodz¹cych z odzysku. 

Pikniki i gry miejskie

Prowadzimy cykliczne akcje przybli¿aj¹ce wroc³awianom tematykê 

naszej dzia³alnoœci. Ka¿dego roku uczestniczymy w piknikach 

i festynach organizowanych przez wroc³awskie osiedla. Wydarzenia 

tego rodzaju s¹ nie tylko okazj¹ do spotkañ i rozmów z mieszkañca-

mi, ale tak¿e szans¹ na promocjê naszych us³ug i nowoczesnych 

narzêdzi oraz systemów komunikacji ze spo³eczeñstwem. 

Nasz¹ nastêpn¹ cykliczn¹ aktywnoœci¹ s¹ gry miejskie, do udzia³u 

w których ka¿dego roku zapraszamy wroc³awsk¹ spo³ecznoœæ. 

Zaczêliœmy w 2015 roku edukacyjn¹ zabaw¹ promuj¹c¹ us³ugê 

Komunikaty SMS. Barwne postaci, które ³¹czy³ temat wody 

sprawdza³y wiedzê o dzia³alnoœci MPWiK i ekologiczne zaciêcie 

wroc³awian. 

W kolejnym roku oddaliœmy grê w rêce dzieci i z okazji Dnia Dziecka 

udostêpniliœmy nasze tereny, by bawiæ i uczyæ. Rok 2017 natomiast 

to czas przypomnienia mieszkañcom o koniecznoœci bycia eko. 

O tym, ¿e perspektywa korzystania z cennego surowca, jakim 

jest woda, powinna siêgaæ dalej ni¿ próg w³asnej ³azienki... krótko 

mówi¹c: „B¹dŸ EKO z MPWiK!”.   

Oko³o 100 uczestników 

Pikniku Ekologicznego 

zorganizowanego w ramach 

DFN w 2017 roku 

 

Odleg³oœæ Ziemi od Ksiê¿yca

384 400 km

10 737 km 10 780 km 10 884,5 km

48 51 54

2015 2016 2017

Liczba przejechanych przez MPWiK kilometrów

Liczba pracowników, którzy uczestniczyli w wyzwaniu

2462 km

Odleg³oœæ z Wroc³awia do Lizbony w linii prostej

£¹czny dystans przejechanych przez MPWiK 
kilometrów w latach 2015–2017

32 401,5 km

D³ugoœæ równika

40 075 km
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Nasz¹ powinnoœci¹ jest nie tylko produkcja wody, ale te¿ dbanie 

o œwiadomoœæ ekologiczn¹ zwi¹zan¹ z istnieniem tego rezerwuaru 

¿ycia na Ziemi. To wodzie zadedykowaliœmy nasze Hydropolis  miej-

sce, które na sta³e wpisa³o siê w strategiê spó³ki i odpowiada na dwa 

wyzwania, przed jakimi stoi MPWiK: realizowanie misji edukacyjnej 

oraz ratowanie zabytków. 

Pomys³ na inwestycjê zrodzi³ siê w 2011 roku. Niezbêdnym by³o 

przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym zbiorniku wody, 

który nie pe³ni³ ju¿ wczeœniejszej funkcji, generowa³ jednak koszty. 

Zdecydowaliœmy siê na inwestycjê, która pozwoli³a realizowaæ 

nasze cele statutowe oraz misjê edukacyjn¹ spó³ki i jednoczeœnie 

tchnê³a nowe ¿ycie w ten XIX-wieczny obiekt. W zwi¹zku z tym, 

¿e budynek wpisany zosta³ na listê zabytków, wszelkie zmiany 

musia³y byæ konsultowane z konserwatorem. Prace trwa³y cztery 

lata. Pocz¹tkowo by³a to ¿mudna droga ratowania zabytkowej 

konstrukcji, nastêpnie prace adaptacyjne, dostosowuj¹ce obiekt do 

nowej funkcji. Wreszcie, przygotowywanie eksponatów i umieszcze-

nie ich w strefach tematycznych. 

Od momentu uroczystego otwarcia, do koñca roku 2017 Centrum 

odwiedzi³o ponad 500 tys. osób, czyni¹c je jedn¹ z najbardziej po-

pularnych atrakcji turystycznych Wroc³awia.

Umiejscowienie wystawy w zabytkowym zbiorniku wody sprawia, 

¿e budynek jest doceniany tak¿e jako wyj¹tkowy przyk³ad rewita-

lizacji obiektu poprzemys³owego. Hydropolis jest atrakcj¹ dla 

wroc³awian w ka¿dym wieku. Od poniedzia³ku do pi¹tku g³ównie 

odwiedzaj¹ nas szkolne grupy zorganizowane. Celem ich wizyt jest 

nie tylko wystawa, a po³¹czone z ni¹ tematycznie warsztaty oraz 

zajêcia projektowe prowadzone przez naszych pracowników.

Rodzinne odwiedziny w Hydropolis odbywaj¹ siê g³ównie podczas 

weekendów . 

Don Walsh
Wybitny oceanograf,

jeden z dwóch

pierwszych ludzi, 

którzy dotarli 

do najg³êbszego 

miejsca na Ziemi. 

Ryszard 

Horowitz 
Œwiatowej s³awy 

polski fotografik
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Woda to ¿ycie. 
Tam, gdzie jej nie ma, 

wszystko zamienia siê w pustyniê. 

Hydropolis jest jedynym w Polsce 
centrum wiedzy o wodzie i jednym 
z nielicznych tego typu obiektów 
na œwiecie. 

Wystawa podzielona jest na 9 stref. Ka¿da z nich przedstawia 

substancjê ¿ycia z innej, fascynuj¹cej perspektywy. Hydropolis za-

chwyca atrakcjami jeszcze przed przekroczeniem progu budynku. 

Dobudowana do zbiornika strefa wejœcia ma kszta³t prostok¹tnej 

bry³y, niekonkuruj¹cej z zabytkowym otoczeniem. Na jej szczycie 

umieszczono najd³u¿sz¹ w Europie (46,5 m) multimedialn¹ dru-

karkê wodn¹, która wyposa¿ona w czujnik ruchu rozsuwa siê, 

niczym kurtyna, przed wchodz¹cymi i wychodz¹cymi zwiedzaj¹-

cymi. Do budowy strefy wejœcia wykorzystano materia³y naturalne, 

takie jak beton, szk³o oraz miedŸ. Uzupe³niaj¹ one materia³y 

wykorzystane wewn¹trz zbiornika i w s¹siaduj¹cej z nim historycznej 

wie¿y ciœnieñ.

Ambasadorzy 

W Hydropolis, na panoramicznym ekranie 360 stopni, obejrzeæ 

mo¿na film opowiadaj¹cy o pocz¹tkach wody na naszej planecie. 

Nie mniejsz¹ atrakcj¹ jest mo¿liwoœæ wejœcia do repliki legen-

darnego batyskafu, który jako pierwszy statek za³ogowy dotar³ do 

najg³êbszego miejsca na naszej planecie czy samodzielne spraw-

dzenie dzia³ania staro¿ytnych wynalazków wodnych.



Warsztaty prowadzone s¹ dla dzieci w ka¿dym wieku — od uczniów 

przedszkoli po m³odzie¿ licealn¹. Zajêcia projektowe dedykowane 

uczniom szkó³ œrednich, maj¹ za zadanie nie tylko uczyæ, ale przede 

wszystkim rozwijaæ kluczowe umiejêtnoœci, takie jak praca w ze-

spole oraz wspieranie kompetencji zwi¹zanych z kreatywnoœci¹ 

i myœleniem przestrzennym.

Tematyczne œcie¿ki zwiedzania wystawy z przewodnikiem realizu-

jemy w ramach trzech dziedzin: historii, geografii oraz ekologii. 

Sk¹d pomys³ na taki projekt? Chcemy pokazaæ istotnoœæ niezwyk³ej 

substancji, jak¹ jest woda, w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, zaszczepiaj¹c 

w m³odych ciekawoœæ do odkrywania wodnego œwiata. 

Hydropolis to nie tylko wystawa. Œwiadomi wagi, jak¹ w ¿yciu m³o-

dego cz³owieka odgrywa edukacja, wraz z rozpoczêciem roku 

szkolnego 2016/2017 rozpoczêliœmy wdra¿anie oferty edukacyjnej, 

któr¹ prowadziliœmy dwutorowo: zwiedzanie wystawy z przewod-

nikiem oraz zajêcia warsztatowe spójne z zagadnieniami ówczesnej 

podstawy programowej dla uczniów przedszkoli, szkó³ podstawo-

wych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Kolejny rok szkolny to dla nas nowe zadania i mo¿liwoœci. Nauczeni 

zdobytym doœwiadczeniem, chcemy wykorzystywaæ innowacyjne 

metody oraz nieszablonowe sposoby zainteresowania m³odzie¿y 

tematyk¹ wody  nie tylko pod k¹tem ekologii, ale te¿ historii, chemii, 

fizyki i geografii. Od pocz¹tku wrzeœnia 2017 roku, nasza oferta 

rozwinê³a siê niemal trzykrotnie: oprócz wiêkszej liczby warszta-

tów, nasz¹ propozycjê edukacyjn¹ wzbogaci³y zajêcia projektowe 

oraz tematyczne œcie¿ki zwiedzania wystawy z przewodnikiem.

9998 HYDROPOLIS

HYDROPOLIS CHARYTATYWNIE

W 2017 roku mieliœmy zaszczyt goœciæ wychowanków 

Domu Dziecka w Golance, podopiecznych Fundacji „Iskierka” 

oraz pacjentów Szpitala przy ul. Koszarowej we Wroc³awiu.

Jednym ze wspó³pracowników Hydropolis jest Joanna Urbañska, 

NAUCZYCIEL ROKU 2016 w Polsce oraz cz³onek 

elitarnego klubu New Europe 100, w którym znajduj¹ 

siê najwiêksi innowatorzy w Europie Œrodkowo-Wschodniej.



65 m 
obwód 

ekranu 360° 

w strefie 

Planeta Wody

1500 
ryb 

w ³awicy w strefie 

Ocean ¯ycia 

+1 poluj¹cy na nie 

¿ar³acz tygrysi

45 

liczba artyku³ów 

popularnonaukowych 

powsta³ych specjalnie 

w ramach 

Hydropedii

46,5 m 

d³ugoœæ drukarki 

wodnej zamontowanej 

na fasadzie 

wejœciowej 

Hydropolis

260 cm 

wysokoœæ 

transparentnej rzeŸby 

Dawida, jedynego 

na œwiecie modelu 

wykonanego 

z akrylu

1:1 

skala repliki 

legendarnego 

batyskafu 

„Trieste”

305 m 

d³ugoœæ œcie¿ki 

prowadz¹cej 

po wystawie

24070 m  

powierzchnia 

zbiornika, 

w którym mieœci 

siê wystawa

 575 419 
goœci w okresie

od 12.2015 

do 12.2017

7458
uczestników

zajêæ

warsztatowych
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Tworz¹c nasz pierwszy Raport zrównowa¿onego rozwoju, obejmuj¹cy lata 2016-2017, jako 
g³ówny cel postawiliœmy sobie rzetelne i kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów 
oraz najwa¿niejszych wydarzeñ z punktu widzenia dzia³alnoœci spó³ki i naszych interesariuszy.

Raport opracowano zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative G4 na poziomie podsta-
wowym „core". Przyjêliœmy dwuletni cykl raportowania spo³ecznego.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie zosta³y wygenerowane z wewnêtrznych systemów 
spó³ki lub sporz¹dzone i przekazane przez naszych pracowników. 

Wszystkie dane zawarte w raporcie opisane na podstawie wskaŸników G4 lub w³asnych, 
zosta³y poœwiadczone przez Zarz¹d spó³ki. 

Raportu nie poddano weryfikacji przez podmiot zewnêtrzny.

Proces definiowania za³o¿eñ i doboru treœci raportu obejmowa³ kilka etapów.

Przeprowadzenie oceny 
istotnoœci z punktu widzenia 
wp³ywu ekonomicznego, 
œrodowiskowego i spo³ecznego 
organizacji oraz wp³ywu 
na oceny i decyzje naszych 
interesariuszy

Analiza naszych 

procesów i aktywnoœci 

pod k¹tem spo³ecznej 

odpowiedzialnoœci

Analiza najlepszych na œwiecie 

praktyk i trendów w obszarze 

zrównowa¿onego rozwoju

Uwzglêdnienie 

standardów i norm 

dotycz¹cych CSR

Przeprowadzenie 

badañ 

ankietowych 

w celu poznania 

oczekiwañ 

interesariuszy

Wy³onienie

istotnych 

aspektów 

raportowania

Weryfikacja 

i akceptacja 

przez Zespó³ 

Zarz¹dzaj¹cy
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Pytania i oczekiwania, które przedstawili nasi interesariusze pomog³y nam przygotowaæ obecny Raport tak, aby porusza³ on najwa¿niejsze 
i interesuj¹ce dla nich tematy. W badaniu ankietowym wziêli udzia³ przedstawiciele spo³ecznoœci lokalnej Wroc³awia, klienci odwiedzaj¹cy 
stacjonarnie Centrum Obs³ugi Klienta, nasi pracownicy, partnerzy ze œwiata nauki, dostawcy oraz przedstawiciele Urzêdu Miejskiego 
Wroc³awia. Poprosiliœmy ich o wskazanie istotnych dla nich zagadnieñ z zakresu dzia³alnoœci MPWiK oraz o propozycje innych tematów, 
o których chcieliby przeczytaæ w przygotowywanym przez nas pierwszym Raporcie zrównowa¿onego rozwoju.

Bior¹c pod uwagê wp³yw ekonomiczny, œrodowiskowy i spo³eczny organizacji oraz wp³yw na oceny i decyzje naszych interesariuszy, przepro-
wadziliœmy ocenê istotnoœci poszczególnych aspektów raportowania zgodnie z kategoriami wskaŸników szczegó³owych okreœlonych 
w Wytycznych GRI G4.

W toku dyskusji i prac warsztatowych szczegó³owo omówiliœmy wszystkie zagadnienia wskazane przez interesariuszy oraz te istotne 
z naszego punktu widzenia.  Zatwierdziliœmy g³ówne aspekty raportowania wraz ze wskaŸnikami oraz wstêpn¹ strukturê raportu, opart¹ na 
4 kluczowych blokach tematycznych odpowiadaj¹cych filarom strategii spó³ki. Spoœród raportowanych przez nas 20 aspektów, 12 uznaliœmy 
za najbardziej istotne. 

Pracownicy

79,8%

68,7%

47,5%

44,5%

44,2%

29,4%

25,8%

25,5%

21,5%

12,0%

326

Wszyscy Spo³ecznoœæ lokalna

Jakoœæ i niezawodnoœæ dostaw wody

Dba³oœæ o czystoœæ wód i racjonalne 
wykorzystanie zasobów

Rozwój infrastruktury miasta

Rozwój nowoczesnych technologii 
ograniczaj¹cych negatywny wp³yw 
na œrodowisko

Doskonalenie jakoœci us³ug 
i obs³ugi klienta

Poszanowanie praw pracownika 
i zapewnienie bezpiecznego 
miejsca pracy

Podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej 
i promowanie postaw proekologicznych

Przestrzeganie prawa i norm etycznych

Wykorzystanie odnawialnych 
Ÿróde³ energii

Wspieranie inicjatyw lokalnych 
oraz dzia³ania podejmowane przez 
firmê na rzecz potrzebuj¹cych

ZWROT ANKIET

Lista istotnych zagadnieñ i udzia³ procentowy interesariuszy, którzy uznali je za wa¿ne. 

Klienci Pozostali

PRACOWNICY

Szkolenia i rozwój pracowników

Dialog z pracownikami

Ró¿norodnoœæ i równoœæ szans

KLIENCI

Standardy obs³ugi klienta

Dialog z klientami

DOSKONA£OŒÆ

SPO£ECZEÑSTWO

Efektywnoœæ energetyczna i OZE

Wspieranie inicjatyw na rzecz spo³ecznoœci lokalnych

Edukacja ekologiczna spo³eczeñstwa

Zatrudnienie i warunki zatrudnienia

Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Niezawodnoœæ dostaw wody i odbioru œcieków

Zdrowie i bezpieczeñstwo klientów

Wp³yw na rozwój infrastruktury

Satysfakcja klientów

Doskonalenie procesów i organizacji

Rozwój technologii ograniczaj¹cych negatywny wp³yw na œrodowisko

Woda i racjonalne wykorzystanie zasobów

Jakoœæ œcieków, dba³oœæ o czystoœæ wód i zagospodarowanie osadów œciekowych

Zgodnoœæ z regulacjami 

Spo³ecznoœci lokalne 

Matryca istotnoœci oddzia³ywania aspektu wewn¹trz (W) i na zewn¹trz organizacji (Z). 

W

W

W

W

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

W/Z

Kolorem niebieskim oznaczono 12 aspektów o najwiêkszej wadze.  

SPO£ECZEÑSTWO
DZIA£AMY W SPOSÓB 
ODPOWIEDZIALNY SPO£ECZNIE 
I TROSZCZYMY SIÊ O ŒRODOWISKO 
NATURALNE

KLIENCI
DOSKONALE WYPE£NIAMY
OCZEKIWANIA KLIENTÓW

PRACOWNICY
DBAMY O PRACOWNIKÓW
I TWORZYMY WARUNKI
DO ICH ROZWOJU

DOSKONA£OŒÆ
BUDUJEMY FIRMÊ
WIOD¥C¥ W BRAN¯Y

79,0%

80,4%

39,9%

46,9%

42,0%

23,8%

25,2%

23,8%

26,6%

12,6%

143

80,8%

48,1%

57,7%

44,2%

57,7%

28,8%

19,2%

25,0%

25,0%

13,5%

52

80,6%

65,0%

47,6%

37,9%

42,7%

42,7%

30,1%

30,1%

13,6%

9,7%

103

78,6%

60,7%

67,9%

57,1%

35,7%

10,7%

25,0%

17,9%

17,9%

14,3%

28



107106 Indeks GRI

Stopieñ 

raportowania

Stro
na

Opis

Strategia i analiza

Profil organizacji

WskaŸnik
tron

S
a

Stopieñ 

raportowania

Znacz¹ce zmiany w raportowanym okresie

dotycz¹ce rozmiaru, struktury lub formy w³asnoœci

Wyjaœnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje 

zasadê przezornoœci

Zewnêtrzne, przyjête lub popierane przez organizacjê

ekonomiczne, œrodowiskowe i spo³eczne deklaracje, 

zasady i inne inicjatywy

Cz³onkostwo w stowarzyszeniach (np. bran¿owych) 

i/lub w krajowych/miêdzynarodowych organizacjach

Informacja na temat wszystkich jednostek ujêtych

w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych 

organizacji lub w ich odpowiednikach

Proces definiowania zawartoœci Raportu oraz wdro¿enia 

zasad raportowania do zdefiniowania zawartoœci Raportu

Kluczowe aspekty raportowania

Oddzia³ywanie aspektu wewn¹trz organizacji

Oddzia³ywanie aspektu na zewn¹trz organizacji

Wyjaœnienia dotycz¹ce efektów jakichkolwiek korekt

informacji zawartych w poprzednich Raportach,

z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wp³ywu

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

Identyfikacja istotnych aspektów i ich granic

WskaŸnik Opis

G4-1

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

Oœwiadczenie kierownictwa najwy¿szego szczebla 

na temat znaczenia zrównowa¿onego rozwoju 

dla organizacji i jej strategii 

Nazwa organizacji

Podstawowe marki, produkty i us³ugi

Lokalizacja siedziby g³ównej organizacji

Liczba krajów w których firma prowadzi dzia³alnoœæ

Forma w³asnoœci i struktura prawna organizacji

Obs³ugiwane rynki z zaznaczeniem zasiêgu 

geograficznego, obs³ugiwanych sektorów, 

charakterystyki klientów/konsumentów 

i beneficjentów

Skala dzia³alnoœci organizacji

£¹czna liczba pracowników wed³ug typu zatrudnienia, 

rodzaju umowy o pracê i regionu w podziale na p³eæ

Odsetek zatrudnionych objêtych umowami zbiorowymi

£añcuch dostaw

Indeks GRI

Pe³ny 

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

5

8

7

8

8

8

98, , 11

1
10,1

10, 33

32

23

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny 

Nie dotyczy

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny 

Nie dotyczy

Brak z
ia

m
n

2  5
2 , 7

18  22, 65, 1 7

,

 1

2 , 5
4 2

-

10 – 05
3 1

01 5

01 5

01 5

-

WSKA�NIKI PROFILOWE
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Stopieñ 

raportowania

Stro
na

OpisWskaŸnik
tron

S
a

Stopieñ 

raportowania

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami 

podlegaj¹cymi pod najwy¿szy organ nadzorczy, 

odpowiedzialnymi za poszczególne zadania

Wewnêtrznie sformu³owana misja lub wartoœci 

organizacji, kodeks postêpowania oraz kodeks etyki

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Wp³yw na rozwój infrastruktury”

Rozwój oraz wp³yw inwestycji w infrastrukturê i us³ugi

D³ugoœæ eksploatowanej sieci wodoci¹gowej  

i kanalizacyjnej

Stopieñ skanalizowania

Nak³ady inwestycyjne na ujêcia i produkcjê wody, 

system dystrybucji wody i odbioru œcieków, 

oczyszczalnie oraz inne

G4-34

G4-56

G4-DMA

G4-EC7

WskaŸnik w³asny

WskaŸnik w³asny

WskaŸnik w³asny

Etyka

WskaŸnik Opis

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego Raportu

dotycz¹ce zakresu, zasiêgu lub metod pomiaru 

zastosowanych w Raporcie

G4-23

Zaanga¿owanie interesariuszy 

Lista grup interesariuszy anga¿owanych przez 

organizacjê

Podstawy identyfikacji i selekcji anga¿owanych grup 

interesariuszy

Podejœcie do anga¿owania interesariuszy, w³¹czaj¹c

czêstotliwoœæ anga¿owania wed³ug typu i grupy 

interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez 

interesariuszy oraz odpowiedŸ ze strony organizacji, 

równie¿ poprzez ich zaraportowanie

Okres raportowania

Data publikacji ostatniego Raportu 

(jeœli zosta³ opublikowany)

Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.)

Dane kontaktowe

Tabela wskazuj¹ca miejsce zamieszczenia wskaŸników 

w Raporcie

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

Profil raportu

£ad organizacyjny

Aspekt: Wp³yw na rozwój infrastruktury

Polityka i wewnêtrzna praktyka w zakresie zewnêtrznej 

weryfikacji Raportu
G4-33

WSKA�NIKI SZCZEGÓ£OWE

KATEGORIA: EKONOMICZNA

Indeks GRI

Nie dotyczy 

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Nie dotyczy

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

-

28, 29

28

29, 03, 
4

1
10

104, 105

031

-

031

181

1
–116

06

01 3

4  5
1 , 1

6  7
1 , 1

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny

Pe³ny 

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

56

56

56

56

56
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Stopieñ 

raportowania

Stro
na

OpisWskaŸnik
tron

S
a

Stopieñ 

raportowania

Ca³kowita objêtoœæ œcieków wed³ug jakoœci i docelowego 

miejsca przeznaczenia

Skutecznoœæ oczyszczania œcieków

Iloœæ osadów i metody ich zagospodarowania

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem „Rozwój technologii 

ograniczaj¹cych negatywny wp³yw na œrodowisko”

Opis technologii ograniczaj¹cych negatywny wp³yw 

na œrodowisko

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Zgodnoœæ z regulacjami”

Kwota istotnych kar oraz ca³kowita liczba sankcji 

pozafinansowych z tytu³u nieprzestrzegania prawa 

i regulacji dotycz¹cych ochrony œrodowiska

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Zatrudnienie i warunki zatrudnienia” 

 

G4-EN22

WskaŸnik w³asny

WskaŸnik w³asny

G4-DMA

WskaŸnik w³asny

G4-DMA

G4-EN29

G4-DMA

 

Aspekt: Rozwój technologii ograniczaj¹cych 
 negatywny wp³yw na œrodowisko             

WskaŸnik Opis

Aspekt: Efektywnoœæ energetyczna i OZE

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Efektywnoœæ energetyczna i OZE”

Zmniejszenie zu¿ycia energii 

Energoch³onnoœæ procesu oczyszczania œcieków

Energoch³onnoœæ procesu uzdatniania i dystrybucji wody

Energia z kogeneracji

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Woda i racjonalne wykorzystywanie zasobów” 

Ca³kowity pobór wody wed³ug Ÿród³a

Straty wody

Wykorzystanie wody technologicznej w procesie 

oczyszczania œcieków

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem „Jakoœæ œcieków, 

dba³oœæ o czystoœæ wód i zagospodarowanie 

osadów œciekowych” 

G4-DMA

G4-EN6

WskaŸnik w³asny

WskaŸnik w³asny

WskaŸnik w³asny

G4-DMA

G4-EN8

WskaŸnik w³asny

WskaŸnik w³asny

G4-DMA

Aspekt: Woda i racjonalne wykorzystywanie zasobów

Aspekt: Jakoœæ œcieków, dba³oœæ o czystoœæ wód 

               i zagospodarowanie osadów œciekowych

Aspekt: Zgodnoœæ z regulacjami

Aspekt: Zatrudnienie i warunki zatrudnienia

KATEGORIA: SPO£ECZNA 
PODKATEGORIA: PRAKTYKI ZATRUDNIANIA 
I GODNEJ PRACY

KATEGORIA: ŒRODOWISKOWA

Indeks GRI

Pe³ny 

84

84, 85

84

84

85

77, 79

76

79

82

80, 81

81

81

2  3
8 , 8

63

4 , 68, 69, 9, 4

9  

7
8

6  5
1 , 7

75

31

Pe³ny 

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny 

Pe³ny

Czêœciowo 
Raportowane dane dotycz¹ 

kluczowych procesów

Czêœciowo
Nie wyodrêbniono zu¿ycia wody 

na potrzeby w³asne firmy 

Pe³ny 

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny
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Stopieñ 

raportowania

Stro
na

OpisWskaŸnik
tron

S
a

Stopieñ 

raportowania

Sk³ad cia³ zarz¹dzaj¹cych i kadry pracowniczej 

w podziale na kategorie wg p³ci, wieku przynale¿noœci 

do mniejszoœci oraz innych wskaŸników ró¿norodnoœci

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Dialog z pracownikami” 

Badania opinii i satysfakcji pracowników oraz inne 

praktyki dialogu w miejscu pracy

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Spo³ecznoœci lokalne”

Dzia³ania maj¹ce znacz¹cy rzeczywisty i potencjalnie 

negatywny wp³yw na spo³ecznoœci lokalne

Przeciêtny czas utrudnieñ drogowych spowodowanych 

awari¹

Opis dzia³añ podejmowanych w celu poprawy komfortu 

¿ycia mieszkañców miasta

 

 

G4-LA12

G4-DMA

WskaŸnik w³asny

G4-DMA

G4-SO2

WskaŸnik w³asny

WskaŸnik w³asny

 

WskaŸnik Opis

Ca³kowita liczba i wskaŸniki zatrudnienia nowych 

pracowników oraz rotacji pracowników w podziale 

na grupy wiekowe, p³eæ i region

Zatrudnieni wed³ug p³ci w przedzia³ach sta¿u pracy

Œwiadczenia zapewniane pracownikom pe³noetatowym, 

które nie przys³uguj¹ pracownikom tymczasowym lub 

zatrudnionym w niepe³nym wymiarze godzin, w podziale 

na g³ówne lokalizacje prowadzenia dzia³alnoœci

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem „Bezpieczeñstwo 

i higiena pracy”

Rodzaj urazów oraz wskaŸnik urazów, chorób 

zawodowych, dni straconych i nieobecnoœci w pracy 

oraz wypadków œmiertelnych zwi¹zanych z prac¹, 

z podzia³em na regiony i p³eæ

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Szkolenia i rozwój pracowników” 

Œrednia liczba godzin szkoleniowych w roku 

przypadaj¹ca na pracownika w podziale na p³eæ oraz 

na kategoriê pracowników

Programy rozwoju umiejêtnoœci mened¿erskich 

i kszta³cenia ustawicznego, które wspieraj¹ ci¹g³oœæ 

zatrudnienia pracowników oraz u³atwiaj¹ zarz¹dzanie 

koñcem kariery zawodowej 

G4-LA1

WskaŸnik w³asny

G4-LA2

G4-DMA

G4-LA6

G4-DMA

G4-LA9

G4-LA10

Aspekt: Bezpieczeñstwo i higiena pracy

KATEGORIA: SPO£ECZNA 
PODKATEGORIA: SPO£ECZEÑSTWO

Aspekt: Szkolenia i rozwój pracowników

Aspekt: Ró¿norodnoœæ i równoœæ szans

Aspekt: Dialog z pracownikami

Aspekt: Spo³ecznoœci lokalne

Indeks GRI

Pe³ny

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny  

34

34

39

42, 43 

43

–37
35

37

37

33

40

0  1
4 , 4

1  6
5 , 8

51

51

4  5
5 , 5

Pe³ny 

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Czêœciowo
Bez podzia³u na p³eæ 

i kategoriê pracowników

Pe³ny

Czêœciowo
Tylko w odniesieniu

do zatrudnionych
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Stopieñ 

raportowania

S rona
t

OpisWskaŸnik
tron

S
a

Stopieñ 

raportowania
WskaŸnik Opis

Aspekt: Satysfakcja klientów

Aspekt: Wspieranie inicjatyw na rzecz 
               spo³ecznoœci lokalnych

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem „Wspieranie 

inicjatyw na rzecz spo³ecznoœci lokalnych”

Zaanga¿owanie pracowników w akcje spo³eczne

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Edukacja ekologiczna spo³eczeñstwa”

Opis dzia³añ i inicjatyw podejmowanych w zakresie 

edukacji ekologicznej

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Zdrowie i bezpieczeñstwo klientów”

Ca³kowita liczba przypadków niezgodnoœci z regulacjami 

oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotycz¹cymi 

wp³ywu produktów i us³ug na zdrowie i bezpieczeñstwo 

na ka¿dym etapie cyklu ich ¿ycia, w podziale 

na rodzaj skutków

Efektywnoœæ procesu uzdatniania wody

G4-DMA 

WskaŸnik w³asny

G4-DMA

WskaŸnik w³asny

G4-DMA

G4-PR2

WskaŸnik w³asny

Aspekt: Edukacja ekologiczna spo³eczeñstwa

KATEGORIA: SPO£ECZNA
PODKATEGORIA: ODPOWIEDZIALNOŒÆ ZA PRODUKT

Aspekt: Zdrowie i bezpieczeñstwo klientów

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Niezawodnoœæ dostaw wody i odbioru œcieków”

Liczba awarii wodoci¹gowych i kanalizacyjnych

WskaŸnik przeciêtnego czasu nieplanowanych przerw 

w dostawie wody spowodowanych awari¹

Liczba zatorów na sieci kanalizacyjnej i przy³¹czach

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Satysfakcja klientów” 

Wyniki badañ pomiaru satysfakcji klienta

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Standardy obs³ugi klienta” 

Opis dzia³añ i rozwi¹zañ wdro¿onych w celu zapewniania 

wysokich standardów obs³ugi klienta

 

Liczba wodomierzy wyposa¿onych w modu³y 

do zdalnego odczytu, obs³ugiwanych przez MPWiK

Liczba u¿ytkowników eBOK

G4-DMA

WskaŸnik w³asny

WskaŸnik w³asny

WskaŸnik w³asny

G4-DMA 

G4-PR5

G4-DMA 

WskaŸnik w³asny 

WskaŸnik w³asny

WskaŸnik w³asny

Aspekt: Standardy obs³ugi klienta

Indeks GRI

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny 

87, 88

87

89

8 –101
9

46, 47

47

46

45, 46, 15

53

51

52

61

61

45

4 , 5 , 58– 0

5  0
6

50

59

Pe³ny 

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny

Pe³ny 

Pe³ny 

Aspekt: Niezawodnoœæ dostaw wody i odbioru œcieków



117116 Indeks GRI

Stopieñ 

raportowania

Stro
na

OpisWskaŸnik

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem „Dialog z klientami” 

Opis praktyk i inicjatyw zapewniaj¹cych 

dialog z klientami 

Liczba mieszkañców zarejestrowanych do us³ugi 

„Komunikaty SMS”

Podejœcie do zarz¹dzania aspektem 

„Doskonalenie procesów i organizacji”

Kluczowe cele, innowacje, dzia³ania i inicjatywy 

zwi¹zane z doskonaleniem procesów i organizacji   

G4-DMA 

WskaŸnik w³asny 

WskaŸnik w³asny

G4-DMA 

WskaŸnik w³asny 

Aspekt: Dialog z klientami

Aspekt: Doskonalenie procesów i organizacji

Cel 15
Chroniæ, przywróciæ oraz 
promowaæ zrównowa¿one 
u¿ytkowanie ekosystemów 
l¹dowych, zrównowa¿one 
gospodarowanie lasami, 
zwalczaæ pustynnienie, 
powstrzymywaæ i odwracaæ 
proces degradacji gleby 
oraz powstrzymaæ utratê 
ró¿norodnoœci biologicznej

Cel 16: 
Promowaæ pokojowe
i inkluzywne spo³eczeñstwa, 
zapewniæ wszystkim ludziom 
dostêp do wymiaru 
sprawiedliwoœci oraz budowaæ 
na wszystkich szczeblach 
skuteczne i odpowiedzialne 
instytucje, sprzyjaj¹ce w³¹czeniu 
spo³ecznemu

Cel 17: 
Wzmocniæ œrodki wdra¿ania 
i o¿ywiæ globalne partnerstwo 
na rzecz zrównowa¿onego 
rozwoju

Cel 1: 
Wyeliminowaæ ubóstwo 
we wszystkich jego 
formach na ca³ym œwiecie

Cel 2: 
Wyeliminowaæ g³ód, 
osi¹gn¹æ bezpieczeñstwo 
¿ywnoœciowe i lepsze 
od¿ywianie oraz promowaæ 
zrównowa¿one rolnictwo

Cel 3: 
Zapewniæ wszystkim ludziom 
w ka¿dym wieku zdrowe ¿ycie 
oraz promowaæ dobrobyt

Cel 4: 
Zapewniæ wszystkim 
edukacjê wysokiej jakoœci 
oraz promowaæ uczenie 
siê przez ca³e ¿ycie

 

Cel 5: 
Osi¹gn¹æ równoœæ p³ci 
oraz wzmocniæ pozycjê
 kobiet i dziewcz¹t

 

Cel 6: 
Zapewniæ wszystkim ludziom 
dostêp do wody i warunków 
sanitarnych poprzez 
zrównowa¿on¹ gospodarkê 
zasobami wodnymi

Cel 7: 
Zapewniæ wszystkim dostêp 
do stabilnej, zrównowa¿onej 
i nowoczesnej energii 
po przystêpnej cenie

 

Cel 8: 
Promowaæ stabilny, 
zrównowa¿ony i inkluzywny 
wzrost gospodarczy, pe³ne 
i produktywne zatrudnienie 
oraz godn¹ pracê 
dla wszystkich ludzi

Cel 9: 
Budowaæ stabiln¹ 
infrastrukturê, promowaæ 
zrównowa¿one 
uprzemys³owienie 
oraz wspieraæ innowacyjnoœæ

 

Cel 10: 
Zmniejszyæ nierównoœci 
w krajach i miêdzy krajami 

Cel 14: 
Chroniæ oceany, morza i zasoby 
morskie oraz wykorzystywaæ
 je w sposób zrównowa¿ony

 

Cel 11: 
Uczyniæ miasta i osiedla 
ludzkie bezpiecznymi, 
stabilnymi, zrównowa¿onymi 
oraz sprzyjaj¹cymi w³¹czeniu 
spo³ecznemu

 

Cel 12: 
Zapewniæ wzorce zrównowa¿onej 
konsumpcji i produkcji

 
 

Cel 13: 
Podj¹æ pilne dzia³ania w celu 
przeciwdzia³ania zmianom 
klimatycznym i ich skutkom

 

Globalne Cele Zrównowa¿onego Rozwoju zosta³y po raz 
pierwszy og³oszone w roku 2000. We wrzeœniu 2015 roku, 
w Nowym Yorku, odby³ siê Szczyt Zrównowa¿onego 
Rozwoju, na którym Organizacja Narodów Zjednoczonych 
przyjê³a Agendê na rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju 
2030. Jest ona uniwersaln¹ i zintegrowan¹ wizj¹ budowy 
lepszego œwiata oraz planem jego naprawy z myœl¹ 
o obecnych i przysz³ych pokoleniach.

Nowa Agenda zawiera 17 Celów Zrównowa¿onego Roz-
woju i 169 zadañ do zrealizowania w latach 2015-2030. 

W poszczególnych rozdzia³ach Raportu odnieœliœmy siê 
do Agendy, opisuj¹c nasze dzia³ania przyczyniaj¹ce siê do 
realizacji konkretnych Celów Zrównowa¿onego Rozwoju. 
Oznaczenia tych celów zosta³y umieszczone na pocz¹tku 
ka¿dego z rozdzia³ów.

Pe³ny 

Pe³ny

Pe³ny 

Pe³ny 

Pe³ny  

58

–60
58

58

–65
63

52, 
, 

73

53 64–

Agenda ONZ na rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju 



Raport, z którym mieli Pañstwo okazjê siê zapoznaæ, powsta³ przy zaanga¿owaniu licznej grupy 
pracowników MPWiK. Wszystkim im serdecznie dziêkujemy.

Raport zosta³ wydrukowany na papierze Cyclus offset (140 g, 250 g) produkowanym w 100% z makulatury 

pochodz¹cej z przerobu papieru produkowanego z w³ókien certyfikowanych FSC.

Je¿eli maj¹ Pañstwo uwagi i komentarze na temat Raportu, zapraszamy do dzielenia siê nimi:

MPWiK S.A.

ul. Na Grobli 14/16

50-421 Wroc³aw

csr@mpwik.wroc.pl

www.mpwik.wroc.pl

Ankieta 

Zale¿y nam, aby ka¿dy kolejny raport by³ coraz lepszy i spe³nia³ oczekiwania naszych interesariuszy, 

dlatego zachêcamy do wype³nienia ankiety na temat „Raportu zrównowa¿onego rozwoju MPWiK”, 

dostêpnej na stronie: www.mpwik.wroc.pl/csr

Opracowanie graficzne: 

Grzegorz Mieczkowski – Studio C2  

Ilustracje: 

Katarzyna Placek, Marcin Skoczek 

Fotografie: 

Archiwum w³asne MPWiK, ARTFM, Tomasz Augustyn, Jacek D¹browski, Grzegorz Go³êbiowski, Maciej Lulko, Marek KaŸmierczak, 

Jakub Krawiec, Kamil Majdañski, S³awomir Okrzesik, Agnieszka Pa³czak, Romuald M. So³dek, Tomasz Walków, Estera Zuzel
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