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List 
Prezesa

Aquanet jako przedsiębiorstwo bezpośrednio korzystające z zasobów naturalnych jest w oczywisty sposób zobligowane do szczególnej dbałości o śro-

dowisko naturalne. Zadanie to jednak nie dotyczy jedynie obszaru wody. W perspektywie bieżących działań ograniczamy zużycie wszelkich zasobów, 

jakimi dysponujemy, poczynając od wody, poprzez energię, a na materiałach biurowych kończąc.

Biorąc pod uwagę zmiany klimatu, które w sposób istotny zagrażają funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa, przyjęliśmy długoterminowe cele  

w zakresie oszczędności zasobów. Szereg inwestycji realizowanych dla pozyskania odnawialnych źródeł energii prowadzić ma w długiej perspek-

tywie do samowystarczalności energetycznej Aquanetu, a w perspektywie najbliższych kilku lat blisko połowa zużywanej przez nas energii będzie 

pochodziła z takich właśnie źródeł. Kolejnym elementem wpisującym się w priorytety zrównoważonego rozwoju ONZ jest powtórne wykorzystanie 

wody. Rozpoczęliśmy prace w stacjach uzdatniania wody w zakresie zawracania do obiegu wody zużytej, którą można następnie wykorzystać na cele 

technologiczne, a w fazie koncepcji jest powtórne wykorzystanie ścieków oczyszczonych. 

Okres pandemii, poza całym tragizmem sytuacji, przyczynił się do ograniczenia zużywania zasobów poprzez upowszechnienie dokumentów elektro-

nicznych z pominięciem ich wersji papierowej, a także ograniczenie przemieszczania się pracowników na rzecz pracy zdalnej. Wiele z tych tendencji 

będzie miało zapewne swoją kontynuację po ustaniu pandemii. 

Jest oczywiste, że dziasiaj największą uwagę przykładamy do ochrony pracowników. Nieustannie podnosimy poziom dbałości o bezpieczeństwo  

i higienę pracy. Zmieniło się też nasze podejście do pracy zdalnej. Obecnie taki system pracy jest bardziej akceptowany. Przyczynia się on również do 

ograniczania przemieszczania się, a przez to do ochrony środowiska.

W najbliższych miesiącach uruchamiamy największe instalacje fotowoltaiczne w obiektach naszej Spółki, a także pompę ciepła dla systemu ogrzewa-

nia budynków biurowych i technologicznych. Kolejne instalacje fotowoltaiczne planowane są w przyszłym roku. 

Na problemy zarządzania, w tym również problemy zarządzania w kontekście zrównoważonego rozwoju, patrzymy bardziej holistycznie – jak grupa 

kapitałowa. Opracowana i wdrażana strategia grupy kapitałowej ma w sobie wyraźne akcenty związane z tym obszarem, jak również z obszarem 

społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspólne działania w ramach grupy kapitałowej mają przynieść wzrost efektywności działań, nie tylko w sensie 

biznesowym, lecz również zrównoważonego rozwoju.

Paweł Chudziński

Prezes Zarządu



Nasza Strategia  
Zrównoważonego Rozwoju  
2020–2022

Prace nad strategią firma rozpoczęła od przeprowadzenia analizy bench-

markingowej CSR wybranych marek w Polsce i na świecie i przeprowa-

dziła audyt systemu zarządzania i 15 projektów strategicznych zawartych 

w poprzedniej strategii. Aby działania, które założyła firma w strategii  

na najbliższe lata, były spójne z oczekiwaniem interesariuszy i potrze-

bami otoczenia, przed wyznaczeniem celów i działań, przeprowadziła  

18 sesji dialogowych z kierownikami i partnerami zewnętrznymi, 6 gru-

powych sesji dialogowych z pracownikami oraz 3 konsultacje z członka-

mi Zarządu.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Aquanet 2020–2022 jest planem 

działań na rzecz pracowników, wyzwań związanych z klimatem i spo-

łeczności lokalnych. Celem strategii jest szeroko rozumiana ochrona 

środowiska i zapewnienie stabilnej jakości wody poprzez zrównoważoną 

gospodarkę zasobami wodnymi, dbałość o wysoką jakość edukacji dzie-

ci, młodzieży i seniorów oraz wspieranie rozwoju i integracja społeczno-

ści na terenie działalności spółki. Stawiamy na dialog i odpowiedzialną 

komunikację dla dobra pracowników, środowiska i społeczności.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju wpisuje się w zasady 

„Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030”. Korzystają  

z niej rządy, organizacje międzynarodowe, sektor biznesu, sektor nauko-

wy i obywatele państw.

Strategia a cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015–2030

#Akacja Edukacyjna Plusk
#GOZ
#badania i rozwój
#e-faktura
#kampanie społeczne

#szkolenia CSR
#Akacja Edukacyjna Plusk
#konkursy charytatywne
#wolontariat
#różnorodność
#kampanie społeczne
#klasa patronacka
#dialog społeczny
#raportowanie CSR

#marka pracodawcy
#etyka
#różnorodność
#wolontariat
#dialog społeczny

#GOZ
#bioróżnorodność

#GOZ
#badania i rozwój

#GOZ
#badania i rozwój
#marka pracodawcy
#BHP
#badania satysfakcji

#wody opadowe
#GOZ
#badania i rozwój
#upcycling
#e-faktura

#GOZ

#etyka

#GOZ
#sport
#BHP
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Środowisko 
naturalne



Woda
 

 

Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi, to jeden z global-

nych celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jako firma, która wprost odpowiada za realizację tego celu, rozumiemy 

odpowiedzialność, jaka na nas spoczywa, szczególnie w świetle dotykających nas zmian klimatycznych. W swoich działaniach stawiamy na holistycz-

ne rozwiązania, łącząc działalność biznesową z troską o środowisko.

Zmiany klimatyczne stanowią prawdziwe wyzwanie dla firm. Pojawia się ryzyko występowania susz i ograniczeń w dostępie do wody przydatnej do 

spożycia. Pojawiają się gwałtowne opady atmosferyczne, które niosą ryzyko m.in. powodzi lub podtopień, w szczególności na kanalizacji ogólno-

spławnej. W odpowiedzi na te zagrożenia przygotowaliśmy pakiet projektów, które mogą zminimalizować skutki zmian klimatycznych na funkcjono-

wanie naszej Spółki. Wśród pakietu projektów znalazły się następujące zadania: 

Nasze Plany  
Bezpieczeństwa Wody 

 

W trosce o kolejne pokolenia włączamy się w ochronę kurczących się 

zasobów wody, służy temu procedura bezpieczeństwa wody. To system 

zaproponowany przez Światową Organizację Zdrowia. Ma na celu za-

pewnienie skutecznej kontroli, tak aby dostarczać nieprzerwanie odpo-

wiednią ilość wody o wysokiej jakości. 

Plany obejmują cały system: od źródła (zlewnia), poprzez ujęcie, uzdat-

nianie, sieć dystrybucji, sieć wewnętrzną aż do kranu konsumenta. 

Plany Bezpieczeństwa Wody można podzielić na trzy podstawowe  

moduły: 

budowa nowych lub wspomaganie zasilania istniejących ujęć wody 

oszczędne gospodarowanie wodą, a także zawracanie wód popłucznych (wód z płukania filtrów wody pitnej)  

na początek procesu uzdatniania wody, jako racjonalne wykorzystanie wód technologicznych 

 

retencja i zagospodarowanie wód opadowych 

ponowne wykorzystanie wody 

 

 

zabezpieczenie obiektów przed deszczami nawalnymi,  

jak również zabezpieczenie obiektów lub instalacji na wypadek powodzi 

Planowane do realizacji projekty są na różnym poziomie zaawansowania, w tym niektóre na etapie pilotażu, z tego względu ich rodzaj i zakres może 

ulec zmianie.

Opis i ocena systemu zaopatrzenia w wodę 

• określenie, czy jego całość zapewnia  

odpowiednią jakość usług. 

• identyfikacja zagrożeń na każdym etapie  

produkcji wody oraz ocena ryzyka 

• dobór środków bezpieczeństwa, ponowna  

analiza ryzyka

Monitoring 

• jest bieżącą kontrolą jakości. 

Zarządzanie i komunikacja 

• przewiduje działania do podjęcia w sytuacjach 

normalnych i ekstremalnych

• opracowanie monitoringu środków  

bezpieczeństwa i monitoringu operacyjnego

• ustalenie planu ulepszeń i modernizacji St
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Bezpieczna woda 
 

W roku 2020 szczególnie ważna była transparentność naszych działań. W związku z pandemią musieliśmy położyć jeszcze większy nacisk na komuni-

kację dotyczącą jakości „poznańskiej kranówki”. Pojawiało się wiele pytań o jakość wody i o to, czy jej spożycie jest bezpieczne dla zdrowia. 

Nasza woda spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). a także przyjętej 16 grudnia 2020 roku przez Parlament Europejski nowej Dyrektywy określonej numerem 2020/2184, 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Aby spełnić najwyższe standardy jakości poddawana jest szczegółowemu procesowi 

uzdatniania i regularnej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz badaniom Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Wyniki badań wody upubliczniamy

• co kwartał publikujemy w prasie lokalnej wyniki badań próbek wody – 20 parametrów dla 15 Stacji Uzdatniania.

• co kwartał aktualizujemy na naszej stronie www.aquanet.pl wyniki badań próbek wody – 20 parametrów dla 15 Stacji Uzdatniania.

• co kwartał przesyłamy do Urzędu Gminy Mosina i Brodnica wyniki badań próbek wody – 20 parametrów ze Stacji Uzdatniania Mosina. 

 

Powyższe wyniki dotyczą badań fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych. Podajemy średnie wartości parametrów dla wody wychodzącej  

z danej Stacji. W Poznaniu i Mosinie badania wykonujemy w każdy dzień roboczy (różny zakres), a w pozostałych stacjach 1 raz w miesiącu. 

Wszystko zgodnie z rozporządzeniem i ustaleniami Sanepidu.

Obecnie pracujemy nad pełnym opisem systemu zaopatrzenia w wodę 

wraz z identyfikacją zagrożeń i oceną ryzyk, a działania te mają na celu: 

• dokonanie oceny systemu z punktu widzenia bezpieczeństwa do-

staw wody, 

• identyfikację potencjalnych zagrożeń na każdym etapie produkcji  

i dystrybucji wody, 

• dokonanie oceny poziomu ryzyka stwarzanego przez te zagrożenia. 

 

Następnym krokiem będzie określenie i walidacja działań zabezpieczają-

cych, ponowna ocena ryzyk i uszeregowanie ich pod względem ważno-

ści – prioretyzacja. 

Kompleksowe Plany  
Bezpieczeństwa Wody zostały 
opracowane na lata 2018–2022

WHO potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych  
jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie odbiorców naszych usług, parametry jakości wody są stale monitorowane pod kątem wymagań prawnych. Labo-

ratorium Aquanet prowadzi codziennie badania jakości wody na wszystkich etapach jej ujmowania, uzdatniania i dystrybucji. Dzięki dezynfekcji wody, 

utrzymywana jest wymagana czystość mikrobiologiczna wody w całej sieci miejskiej. 

Dodatkowo nasze ujęcia posiadają strefy ochronne i są stale monitorowane ,aby jak najszybciej zareagować w sytuacjach zagrożenia zanieczyszcze-

niem, skażeniami, awariami czy atakami terrorystycznymi. Wykorzystujemy systemy biomonitoringu.

Rocznie wykonujemy od 160 000 do 180 000 analiz  

dla 15 000–17 000 próbek wody (około 40% stanowią badania 

mikrobiologiczne, a około 60% fizyko-chemiczne).

W związku z pandemią COVID–19 najważniejsza była  

liczba próbek badana na zawartość chloru  

– wykonaliśmy około 30 000 analiz.

St
ro

na
 7



Schemat uzdatniania wody*  
i oczyszczania ścieków**

* Schemat uzdatniania wody na przykładzie metod stosowanych w SUW Mosina
** Schemat oczyszczanie ścieków na przykładzie metod stosowanych na COŚ Koziegłowy i LOŚ Poznań
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Ważne działania na terenie  
ujęć wody!

 

Dla zabezpieczenia zasobów wodnych rozważana jest budowa kolejne-

go ujęcia wody. Na terenie przeznaczonym pod budowę ujęcia wody  

w Marlewie, będącym w naszym posiadaniu, obecnie monitorowany jest 

proces samooczyszczania z zanieczyszczeń, a kolejny etap badawczy 

zaplanowano na lata 2021–2023. Uzyskane wyniki pozwolą na podjęcie 

decyzji o możliwości realizacji kolejnych działań. W zakresie zabezpie-

czenia zasobów analizujemy możliwości zastosowania metody sztucz-

nego zasilania ujęcia, które mogłyby zmniejszyć wrażliwość na skutki 

suszy ujęcia wody Mosina–Krajkowo. Ponadto rozważamy sukcesywne 

zalesianie użytkowanej obecnie rolniczo tzw. polany śródleśnej, w celu 

zabezpieczenia ujęcia przed napływem zanieczyszczeń z tego obszaru, 

a także zarezerwowaniem tego obszaru pod ewentualną rozbudowę in-

frastruktury ujęcia Mosina–Krajkowo.

Produkcja wody w 2020 roku
 

W 2020 roku pobrano 48 352 168 m3 wody surowej i wtłoczono 47 413 072 m3 do sieci.

Parametry wody surowej i uzdatnionej

Woda ujmowana jest z naszych ujęć i poddawana procesowi uzdatniania 

tak, aby uzyskiwać parametry zgodne z wymaganiami obowiązującego 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. Dodatkowo prowadzony jest monitoring jako-

ści wody, który służy kontroli technologii uzdatniania wody, a także ma 

na celu optymalizację parametrów procesowych i stosowanych dawek 

środka dezynfekującego wodę dystrybuowaną odbiorcom.

Roczne przepływy dla poszczególnych obiektów w 2020 roku:

Obiekt
Woda powierzchniowa

[m3]
Woda podziemna

[m3]

Ścieki przemysłowe  
– popłuczyny

[m3]

Woda uzdatniona
[m3]

SUW Wiśniowa 13 648 540 451 100 13 661 978

SUW Mosina 4 740 962 23 424 825 1 067 095 27 292 278

SUW Gruszczyn 4 371 655 129 451 4 258 194

Gmina M. Goślina 861 812 39 834 830 705

Gmina Kórnik 1 009 475 19 517 984 000

Gmina Suchy Las 294 899 7 580 385 917

RAZEM 18 389 502 29 962 666 1 714 577 47 413 072

Przykłady uzyskiwanych parametrów wody dla Poznania i SUW Mosina za rok 2020:

Rok 2020
Woda nieuzdatniona Woda uzdatniona

Według Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia1 Stopień redukcji

[mg/dm3] [%]

SUW Poznań 2020 rok

Żelazo ogólne [mg/dm3] 0,63 0,030 0,200 95,24

Mętność [NTU] 3,40 0,47 1,00 86,18

Jon amonowy [mg/dm3] 0,29 0,010 0,50 n.d.3

Tlen rozpuszczony [mg/dm3] 2,15 6,31 n.d.2 n.d.2

Mangan [mg/dm3] 0,31 0,004 0,05 98,71

SUW Mosina 2020 rok

Żelazo ogólne [mg/dm3] 2,75 0,016 0,200 99,42

Mętność [NTU] 20,90 0,38 1,00 98,18

Jon amonowy [mg/dm3] 0,30 0,008 0,50 n.d.3

Tlen rozpuszczony [mg/dm3] 1,47 7,30 n.d.2 n.d.2

Mangan [mg/dm3] 0,59 0,0046 0,05 99,15

1 Parametry, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia zgodnie z wy-
maganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia

2 Prace w ramach przygotowania i opiniowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
modernizacji SUW Poznań (linia technologiczna).

3 W przypadku, gdy parametry wody surowej są poniżej normy RMZ, nie obliczano spraw-
ności procesu uzdatniania.
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Źródła wody
 

Nasza działalność nierozerwalnie wiąże się z ingerencją w zasoby wodne, 

dlatego działamy tak, aby nie zaburzać naturalnej równowagi przyrod-

niczej. Poniżej prezentujemy dane dotyczące całkowitej objętości wody 

pobranej w podziale na źródła. 

Raportowana objętość wody wynika z pomiarów jej ilości w poszczegól-

nych ujęciach wody. Dane są zgodne z przekazanym do Urzędu rapor-

tem zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 

za 2020 rok.

Całkowity pobór wody według źródła

wody powierzchniowe,  

w tym wody z terenów podmokłych, rzek, jezior  

i oceanów 18 389 502 m3

wody gruntowe  

(wody podziemne)  

29 962 666 m3

woda deszczowa  

bezpośrednio zebrana i przechowywana przez 

organizację 0 m3

ścieki z innej organizacji  

(hurtowe przyjęcie ścieków do oczyszczenia na na-

szych oczyszczalniach z gmin: Tarnowo Podgórne, 

Dopiewo, Pobiedziska, Skoki i Komorniki)  

1 181 640 m3

dostawy wody miejskiej i dostawy  

z innych przedsiębiorstw wodnych 

(dotyczy zakupu wody z Chludowa i Nieszawy) 

110 105 m3

Źródła wody, gdzie pobór stanowi 
dużą ingerencję w zasoby wodne

Woda powierzchniowa

• Mosina–Krajkowo zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Czę-

ści Wód Powierzchniowych o nazwie Warta od Pyszącej do Ko-

pli – Europejski Kod Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

PLRW60002118573 – 94,26 km2

• Ujęcie Dębina zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych o nazwie Warta od Kopli do Cybiny – Europejski 

Kod Jednolitych Części Wód Powierzchniowych PLRW60002118579 

– 43,58 km2

Woda podziemna 

• Większość ujęć wody Aquanet S.A. za wyjątkiem ujęcia w Uchorowie 

zlokalizowana jest w obrębie tej samej Jednolitej Części Wód Pod-

ziemnych – Europejski Kod Jednolitych Części Wód Podziemnych 

PLGW600060 – 3817,5 km2

• Z dostępnych zasobów wodnych wymienionej wyżej Jednolitej 

Części Wód Podziemnych wynoszących 531 728 m3/d łączny pobór 

wody przez Aquanet S.A. stanowi 15,4 %

Ujęcia wód powierzchniowych nie są istotne w stosunku do dostępnych 

zasobów wody.

Obszary chronione
 

Obszary ochrony przyrodniczej (krajowe i międzynarodowe) występują-

ce na poszczególnych ujęciach:

• ujęcie Mosina–Krajkowo – Natura 2000 – obszary ptasie i siedlisko-

we (Rogalińska Dolina Warty i Ostoja Wielkopolska), Wielkopolski Park 

Narodowy, 

• ujęcie Dębina – użytki ekologiczne,

• ujęcie Promienko – Park Krajobrazowy Promno – otulina, Natura 

2000 – obszary siedliskowe (Ostoja koło Promna) – dotyczy tylko 

studni nr VIII,

• gmina Kórnik – Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Kórnik  

– dot. ujęcia Os. Staszica i ujęcia Kamionki,

• gmina Suchy Las 

• ujęcie Biedrusko – Natura 2000 – obszary siedliskowe (Biedrusko) 

– dot. studni nr 1 i 2, 

• ujęcie Zielątkowo – Obszar Chronionego Krajobrazu – Dolina Sa-

micy Kierskiej w gminie Suchy Las – Natura 2000 – obszary ptasie 

(Dolina Samicy),

• gmina Murowana Goślina 

• ujęcie Głęboczek i ujęcie Kamińsko – Park Krajobrazowy Puszcza 

Zielonka, 

• ujęcie Boduszewo – Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka – otu-

lina. 

Uwagi
Dane dotyczące obszarów chronionych pochodzą z:
1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – centralny rejestr form ochrony przyrody 

= obszary ochrony przyrodniczej – lokalizacja oraz opisy obszarów http://crfop.gdos.
gov.pl/CRFOP/search.jsf

2. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – mapy i opisy jednolitych  
części wód, http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/plan-gospodarowania-wodami-dla-
-obszaru-dorzecza-odry/221-foldery-jcwp

3. http://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-60-79/
4420-karta-informacyjna-jcwpd-nr-60/file.html
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Ścieki
 

 

Ścieki, które trafiają do naszych oczyszczalni zostają poddane złożonym procesom technologicznym. Wszystko po to, aby do rzeki Warty odprowa-

dzany został ściek oczyszczony o jak najmniejszym stopniu zanieczyszczenia. Ściek oczyszczony, który odprowadzamy spełnia wszelkie wymogi 

określone pozwoleniem wodnoprawnym i ma znacznie lepsze parametry niż woda płynąca w rzece. Jakość oczyszczonych ścieków badamy w akre-

dytowanym laboratorium.

W 2020 roku: 

odebraliśmy 54,1 mln m3 ścieków, które poddano 

procesowi oczyszczania mechanicznego  

i biologicznego z dodatkowym usuwaniem  

biogenów

 

przyjęliśmy od firm zewnętrznych 19 632,21 Mg 

odpadów do przetwarzania. Nie przyjmujemy do 

przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Gospodarka osadowa
 

 

W 2020 roku: 

we wszystkich oczyszczalniach ścieków  

wyprodukowano łącznie: 

85 248,63 Mg osadu

Ilość wyprodukowanego komunalnego osadu ściekowego w poszczególnych oczyszczalniach ścieków w 2020 roku [Mg]:

COŚ LOŚ OŚ Szlachęcin OŚ Mosina OŚ Borówiec OŚ Chludowo

styczeń 4 589,40 617,82 250,00 344,00 198,00 591,84

luty 3 620,44 821,64 366,44 344,94 259,76 515,00

marzec 5 352,62 1 007,58 459,84 399,42 314,26 674,32

kwiecień 6 064,78 1 000,94 384,12 374,88 255,58 697,58

maj 5 815,08 554,40 302,78 272,26 224,86 616,78

czerwiec 4 294,48 575,64 312,46 227,46 182,12 762,94

lipiec 5 195,36 1 181,56 374,02 195,82 236,74 740,22

sierpień 5 243,06 1 130,72 196,64 333,02 224,18 28,14

wrzesień 4 728,86 954,40 373,96 379,40 216,86 34,52

październik 4 687,88 1 032,72 249,76 325,26 120,74 30,60

listopad 4 570,27 1 199,28 353,20 346,22 233,72 46,60

grudzień 3 787,18 908,48 365,26 350,08 253,22 40,66

RAZEM 58 882,87 10 985,28 3 988,48 3 892,76 2 720,04 4 779,20

W roku 2020 w procesie suszenia osadu odwodnionego otrzymano 

933,56 ton granulatu suchego.

Komunalny osad ściekowy, który nie został wysuszony w Stacji Ter-

micznego Suszenia Osadu (STSO) znajdującej się na terenie Centralnej 

Oczyszczalni Ścieków, przekazany został do zagospodarownia upoważ-

nionym firmom zewnętrznym
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Ścieki dowożone
 

Eksploatujemy stacje zlewne, przyjmując ścieki bytowe, przemysłowe,  

z rodzinnych ogródków działkowych oraz z toalet przenośnych. Od 

stycznia 2020 roku odbieramy również osad z przydomowych oczysz-

czalni ścieków.

 

W 2020 roku:

 

stacje zlewne przyjęły łącznie prawie  

1,29 mln m3 ścieków.

 

Stacje zlewne znajdują się w oczyszczalniach: Borówiec, Chludowo, Mo-

sina–Puszczykowo, Szlachęcinie, LOŚ, oraz dwie stacje zlewne sieciowe: 

w Luboniu i Swarzędzu.

Biogaz i zielona energia
 

W 2020 roku:

 

wyprodukowano 11 812 140 m3 biogazu w trakcie 

procesu fermentacji beztlenowej

 

9 276 377 m3 biogazu zostało przesłane i spalone 

przez zespoły prądotwórcze 

 

proces ten pozwolił otrzymać 19 789 MWh energii 

elektrycznej 

 

wyprodukowana zielona energia pozwoliła  

zaspokoić znaczną część zapotrzebowania  

energetycznego obiektów COŚ – 74% i LOŚ – 57%.

Ilość ścieków przyjętych w poszczególnych obiektach w 2020 roku [m3]:

Obiekt
Ilość przyjętych ścieków

[m3]

Luboń 258 615,438

OŚ Borówiec 186 758,650

OŚ Chludowo 65 746,440

OŚ Mosina 205 573,223

LOŚ Poznań 143 292,456

OŚ Szlachęcin 55 692,580

Swarzędz 371 938,940

RAZEM 1 287 617,727

Na cele technologiczne i dogrzanie budynków zużyliśmy łącznie  
587 455 m3 biogazu, ograniczając tym sposobem wykorzystanie  
paliw kopalnych, które wywierają negatywny wpływ na środowisko.

W 2020 roku wyprodukowano o 15,8 % większą ilość biogazu  

w stosunku do średniej z ostatnich trzech lat. Osiągnięto najwięk-

szą produkcję biogazu w historii naszej firmy. 

 

Co istotne, w poprzednim roku przyjęliśmy 18224,98 Mg  

odpadów tłuszczowych do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, 

które w wyniku dozowania do WKFów zostały również  

przerobione na biogaz.

Jak zarządzamy odpadami 
w naszych obiektach

 

Nasze zarządzanie odpadami jest regulowane przez dyrektywy unijne  

i zapisy prawa krajowego. Odpady wytwarzane przez Spółkę przekazy-

wane są wyłącznie podmiotom posiadającym decyzje na gospodarowa-

nie odpadami. 

Usprawniamy procesy 
oczyszczania ścieków

 

By zminimalizować ryzyko występowania zatorów czy też zarwania 

systemu kanalizacyjnego, prowadzimy systematyczne przeglądy, au-

dyty i czyszczenie sieci. W ten sposób dbamy o zapewnienie prawidło-

wej przepustowości dla eksploatowanej przez nas kanalizacji sanitarnej  

i ogólnospławnej.



Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia

a) Całkowita objętość planowanych 
i nieplanowanych zrzutów ścieków 
w podziale na:

• miejsce przeznaczenia do wód 
i do ziemi

55 422 493 m3

całkowita objętość ścieków

• jakość wody, uwzględniając 
metody uzdatniania

–

• to, czy została wykorzystana po-
wtórnie przez inną organizację

800 994 (ze wskaźnika wA-012)

– ilość oczyszczonych ścieków na terenie oczysz-
czalni ścieków, które zostały zawrócone do sys-
temu oczyszczania ścieków i wykorzystywane są 
jako wody procesowe, co redukuje zużycie wody 
wodociągowej.

b) Standardy, metodologie oraz za-
łożenia przyjęte do wyliczeń

Dane podane są na podstawie prowadzonych po-
miarów. Badania jakości ścieków wykonuje akre-
dytowane laboratorium zgodnie z referencyjnymi 
metodykami. Standardy jakości odprowadzanych 
ścieków muszą być zgodne z obowiązującymi po-
zwoleniami wodnoprawnymi, przy czym:

1. Jakość odprowadzanych wód popłucznych  
w pozwoleniach wodnoprawnych jest limitowa-
na dwoma parametrami – zawiesiną i żelazem, 
które są charakterystyczne dla procesu uzdatnia-
nia wody,

2. Jakość odprowadzanych ścieków komunalnych 
określona w pozwoleniach wodnoprawnych 
obejmuje większą liczbę parametrów, przy czym 
im większa oczyszczalnia, tym ostrzejsze warunki 
odprowadzanych ścieków, szczególnie w zakre-
sie wprowadzanych do wód substancji biogen-
nych, powodujących eutrofizację odbiorników  
tj. azotu i fosforu.

Uwagi:
Łączna ilość odprowadzanych ścieków dzieli się na: 
1. Oczyszczone ścieki przez oczyszczalnie ścieków komunalnych w zmierzonej ilości  

54 113 609 m3.

2. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody - traktowane zgodnie z przepisami jako ście-
ki przemysłowe w ilości 1 218 055 m3 (wody popłuczne odprowadzane do środowiska).

3. Nieplanowane zrzuty ścieków stanowiących mieszaninę ścieków komunalnych i wód 
opadowych odprowadzanych przelewami burzowymi w zmierzonej ilości 90 829 m3.

Prace przy sieci kanalizacyjnej w 2020 roku

usunięto 590 awarii sieci kanalizacyjnej usunięto 1595 zatorów

poddano konserwacji i wymianie przyłącza  
kanalizacyjne o długości 519 m

oczyszczono 80 km sieci kanalizacyjnej  
oraz 505 sztuk przyłączy kanalizacyjnych

1700 Mg odpadów zebranych po czyszczeniu sieci  
i przyłączy przekazano do dalszego przetwarzania

wykonano  
39 240 inspekcji TV sieci i przyłączy,  
19 102 filmów odbiorowych i inwestycyjnych  
59 skanów studni

w ramach akcji deratyzacji wyłożono 950 trutek  
na szczury na terenie aglomeracji poznańskiej

w celu wykonania rzetelnej oceny stanu  
technicznego rurociągów przechodzących pod 
rzeką Wartą wykonano odkrywkę w miejscu badań,  
a pobrane próbki przekazano do dalszej analizy
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efektywność 
energetyczna
Jednym z celów zrównoważonego rozwoju ONZ jest zapewnienie dostępności czystej energii. Zadaniem, które stoi przed firmami, jest zwiększanie 

publicznych i prywatnych inwestycji w energię oraz położenie większego nacisku na ramy regulacyjne i innowacyjne modeli biznesowych w prze-

kształceniu światowych systemów energetycznych. Aby skutecznie realizować wyzwania, przed jakimi stoimy, i zarządzać efektywnością energetycz-

ną w ramach strategii biznesowej, wdrażany jest projekt „Opracowanie i realizacja strategii energetycznej Spółki”. 

Dla prawidłowego sformułowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Aquanet S.A. przeanalizowane zostały uwarunkowania i tren-

dy, nie tylko lokalne, ale również krajowe i europejskie. Dzięki takiemu podejściu zakłada się, iż cele strategiczne będą lepiej spełniać nasze oczeki-

wania, a jednocześnie podnosić efektywność wytwarzania i zużycia energii, jakość procesów zachodzących w firmie oraz świadomość energetyczną 

pracowników. 

Cele strategiczne określone zostały na podstawie zidentyfikowanych potrzeb, po przeprowadzeniu analizy obszaru energii w spółce oraz z uwzględ-

nieniem trendów rynkowych dotyczących obszaru energii w branży wodno-kanalizacyjnej.

Nasze Cele strategiczne są zgodne z założeniami zawartymi w Komunikatach Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komite-

tu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora 

energetycznego” z 10 listopada 2010 roku, „Plan działania w zakresie energii do roku 2050” z 15 grudnia 2011 roku oraz „Czysta planeta dla wszystkich. 

Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” z 28 listopada 

2018 roku, Gwarantuje to spójność celów Spółki z celami polityki Unii Europejskiej

Jako cele strategiczne wskazano:

• Energooszczędność i zarządzanie energią

• Produkcję niskoemisyjnej energii

• Współpracę energetyczną z partnerami zewnętrznymi

• Bezpieczeństwo i niezależność energetyczną

• Digitalizację

Co chcemy osiągnąć? 
 

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI – Key Performance Indicators) 

pozwalają ocenić realizację poszczególnych celów strategicznych oraz 

realizację głównego postulatu wizji, jakim jest zaspokajanie co najmniej 

45% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną z własnych 

źródeł niskoemisyjnych w 2025 roku oraz co najmniej 60% w roku 2035.



Zużycie energii wewnątrz organizacji

Efektywność energetyczna
 

Efektywność energetyczna oznacza oszczędzanie energii; to nie tylko sposób na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu produkcji energii, ale także realne źródło oszczędności. 

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego nr 2006/32/WE z 5 kwietnia 2006 roku efektywność energetyczna oznacza stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii, czyli zależność między 

energią uzyskaną a doprowadzoną. Oszczędność energii to ilość zaoszczędzonej energii ustalona poprzez pomiar lub oszacowanie zużycia przed i po wdrożeniu jednego lub kilku środków poprawy efektywności energetycznej.

Całkowite zużycie energii przez Spółkę1: 74 326 094,11 kWh

Nazwa Ilość GJ Uwagi

a. Całkowite zużycie paliwa w Aquanecie ze źródeł nieodnawialnych (w dżulach 
lub wielokrotności, z uwzględnieniem stosowanych rodzajów paliwa);

528,6 dam3 19 030 GJ
Do wyliczeń przyjęliśmy gaz 
ziemny i olej opałowy

108,8 t 4689 GJ

b. Całkowite zużycie paliwa w Aquanecie ze źródeł odnawialnych (w dżulach lub 
wielokrotności, łącznie z używanymi rodzajami paliwa);

11 801,1 dam³ 265 537 GJ Biogaz

c. Zużycie – suma w dżulach, watogodzinach lub wielokrotnościach:

i. zużycie energii elektrycznej 69 409,5 MWh 249 874 GJ zużyta energia elektryczna

ii. zużycie ciepła 24 010,6 MWh 86 438 GJ zużyte ciepło

iii. zużycie chłodu – – brak

iv. zużycie pary – – brak

d. Sprzedaż – suma w dżulach, watogodzinach lub wielokrotnościach:

i. sprzedaż energii elektrycznej 1580,9 MWh 5691 GJ sprzedana energia elektryczna

ii. sprzedaż ciepła 24 010,6 MWh 2932 GJ sprzedane ciepło

iii. sprzedaż chłodu – – brak

iv. sprzedaż pary – – brak

e. Całkowite zużycie energii w Aquanecie w dżulach lub wielokrotnościach; 616 945 GJ

f. Zastosowane standardy, metodologie, założenia i / lub narzędzia obliczeniowe; Zgodnie z danymi GUS

g. Źródło zastosowanych przeliczników. Zgodnie z danymi GUS

efektywność energetyczna [kWh] = 26,59%

1 Suma energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz zakupionego ciepła.
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badania i rozwój

Projekt SNIT
 

W 2019 roku wzięliśmy udział w konkursie POLNOR 2019 ogłoszonym 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, składając wniosek o dofi-

nansowanie projektu o nazwie „Skrócona nitryfikacja w osadzie czynnym 

oczyszczającym ścieki bytowo-gospodarcze – kluczowe rozwiązanie dla 

neutralnego klimatycznie oczyszczania ścieków”. Wniosek przygotowany 

został w ramach tematu konkursowego: „Przemysł i technologie infor-

macyjne”, wraz z licznymi polskimi partnerami naukowymi: Politechniką 

Wrocławską, Politechniką Śląską, MPWiK Wrocław oraz partnerem nor-

weskim – firmą Aquateam COWI.

Projekt wpisuje się w koncepcje działu Badań i Rozwoju w zakresie 

proponowanych modelowych zmian technologicznych w procesie 

oczyszczania ścieków. Proces częściowej nitryfikacji zapewnia bowiem 

zmniejszenie nakładu energii na napowietrzanie ścieków, jednocześnie 

zmniejszając zapotrzebowanie na węgiel organiczny niezbędny do pro-

cesu denitryfikacji. Technologia promuje maksymalizację wykorzystania 

zasobów w oczyszczalni, co jest efektywne z punktu widzenia obecnych 

trendów ekologicznych, jak również z punktu widzenia korzyści finanso-

wych oczyszczalni.

W kwietniu 2020 roku ogłoszono wyniki konkursu – powyższy projekt 

znalazł się wśród wyróżnionych wniosków i otrzymał dofinansowanie na 

jego realizację. Czas trwania prac został określony na lata 2020–2023,  

a budżet na blisko 1,9 mln zł.

Projekt SIREN
 

W 2019 roku w konkursie POLNOR 2019 ogłoszonym przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projek-

tu pt. „Zintegrowany system jednoczesnego odzyskiwania energii, sub-

stancji organicznych i składników odżywczych oraz generowania cen-

nych produktów ze ścieków komunalnych”.

Wniosek przygotowany został w ramach tematu konkursowego: „Żyw-

ność i zasoby naturalne”, wraz z licznymi polskimi partnerami naukowymi: 

Politechniką Gdańską, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Warmiń-

sko-Mazurskim oraz Politechniką Śląską przy wsparciu partnera norwe-

skiego (Norwegian Institute for Water Research) oraz udziale oczyszczalni 

ścieków Vestfjordens Avløpsselskap (Norwegia).

W ramach prac związanych z przygotowaniem wniosku wytypowano 

obszar, na którym miałyby przebiegać działania w przypadku pozytyw-

nego dla nas rozstrzygnięcia konkursu, jakim jest gospodarka osadowo-

-odciekowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

We wniosku, wspólnie z Partnerami opisano koncepcje dotyczące:

• odzysku azotu i fosforu z odcieków wraz z analizą technologiczno-

-ekonomiczną obiegu ww. pierwiastków biogennych oraz weryfika-

cją potencjalnego rynku zbytu pozyskanych produktów,

• zastosowania fermentacji stopniowanej celem zwiększenia produkcji 

biogazu oraz pozyskania możliwości produkcji cennych biosurow-

ców,

• analizy wpływu ww. przedsięwzięć na pozostałe etapy oczyszczania 

ścieków.

 

Celem było stworzenie jak najbardziej atrakcyjnego i spójnego z naszymi 

potrzebami wniosku konkursowego, prezentującego holistyczne po-

dejście do działania miejskiej oczyszczalni ścieków jako obiektu o zmi-

nimalizowanym śladzie środowiskowym, który wdraża ideę gospodarki 

cyrkularnej.

W kwietniu 2020 roku ogłoszono wyniki konkursu – powyższy projekt 

znalazł się wśród wyróżnionych wniosków. Czas trwania prac został 

określony na lata 2020–2023, budżet na blisko 1,2 mln zł.

Wychodząc na przeciw globalnym trendom sięgamy po innowacyjne rozwiązania  i nowe technologie, Doskonalimy procesy, technologie i modele 

biznesowe. Uczestniczymy w innowacyjnych projektach na szczeblu krajowym i międzynarodowym, opierając się na partnerstwie ze środowiskami 

naukowymi i biznesowymi.
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SmartBall  
– Technologia nieinwazyjnej 
diagnostyki stanu sieci 

 

W roku 2020 przeprowadzono badania stanu technicznego sieci wo-

dociągowej w sposób nieinwazyjny nadający się do diagnostyki długich 

odcinków metodą SmartBall. 

Technologia ta wykrywa aktywność akustyczną związaną z nieszczel-

nościami lub poduszkami powietrznymi w rurociągach ciśnieniowych 

za pomocą swobodnie płynącego urządzenia wyposażonego w szereg 

czujników dostarczających dane do późniejszej analizy. Zastosowane 

rozwiązanie pozwala zminimalizować problemy logistyczne i operacyj-

ne oraz utrzymać ciągłość ruchu magistrali przesyłowej podczas wyko-

nywania inspekcji. Wykorzystywana jest technologia akustyczna oparta 

na przetworniku zintegrowanym z rejestratorem i nadajnikiem położenia. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie pomiarowe można bezprzewo-

dowo wprowadzić do badanego rurociągu bez konieczności wyłącza-

nia go z eksploatacji. Poruszając się wraz z tłoczoną wodą, rejestruje on 

aktywność akustyczną w rurociągu, pozwalając na zlokalizowanie wadli-

wych miejsc.

Do badania wyznaczono około 15 km magistrali. Przeprowadzone ba-

danie dostarczyło informacje o wyciekach, działaniu armatury napowie-

trzająco-odpowietrzającej oraz przebiegu magistrali. Pozyskane dane 

pozwolą zmniejszyć straty wody, lepiej ocenić stan techniczny rurociągu 

oraz podjąć odpowiednie, uzasadnione ekonomicznie działania utrzy-

maniowe. Badanie sieci wodociągowej metodą SmartBall pozwoliło 

osiągnąć zakładane cele, ale jak każda z alternatywnych technologii, ma 

swoje wymagania techniczne, a wiążące się z nimi ograniczenia ozna-

czają, że nie można jej zastosować w każdym przypadku.



Prace koncepcyjne  
do przesyłu ścieków  
przez Wartę

 

W roku 2020 zleciliśmy wykonanie opracowania scenariusza awaryjnego 

dla przepompowni ścieków – z komory rozdziału ścieków do komory 

odbiorczej. Zakres zleconych prac obejmował, między innymi, wykona-

nie niezbędnych obliczeń parametrów technicznych obecnie pracują-

cych pomp ściekowych w Przepompowni Głównej w Poznaniu, spraw-

dzenia czy komorę ścieków oraz komorę odbiorczą w rejonie mostu 

Lecha można technicznie dostosować do podłączenia tymczasowego 

rurociągu. Powyższe rozwiązanie stanowi czasowe połączenie pomię-

dzy wyżej wymienionymi komorami w przypadku awarii rurociągów 

ciśnieniowych o średnicy DN 800 i DN 1200 mm, które zlokalizowane 

są pod rzeką Wartą. W gotowych opracowaniach potwierdzono, iż obec-

ne pompy ściekowe w Przepompowni Głównej mieszczącej się przy  

ul. Garbary gwarantują odbiór ścieków poprzez proponowany tymczaso-

wy rurociąg. Istnieje również możliwość dostosowania komory rozdziału 

ścieków oraz komory odbiorczej do podłączenia tymczasowego ruro-

ciągu. 

Mając na uwadze doświadczenia w zakresie dwukrotnej awarii rurocią-

gów tłocznych transportujących ścieki do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” 

w Warszawie, powyższe podjęte przez nas działania zaradcze mają na 

celu zabezpieczenie miasta Poznania na wypadek wystąpienia podob-

nej sytuacji awaryjnej oraz ograniczenie powstałych z tego tytułu szkód 

środowiskowych.

Badanie ścieków na 
obecność SARS-CoV-2

 

Badania ścieków pod kątem obecności patogenów mają dłuższą histo-

rię niż pandemia COVID-19, a monitoring ścieków wykorzystywany jest  

w ocenie transmisji niektórych chorób, np. wirusa polio czy oporności na 

leki przeciwdrobnoustrojowe. Już kilka tygodni po zidentyfikowaniu wi-

rusa SARS-CoV-2 w Europie, jego obecność została potwierdzona także 

w nieoczyszczonych ściekach i osadach ściekowych przez holenderskie 

ośrodki badawcze, a wkrótce potem w różnych krajach zaproponowano 

monitoring ścieków surowych, jako jedno z narzędzi służących ocenie 

rozprzestrzeniania się wirusa w populacji. 

Byliśmy jednym z nielicznych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyj-

nych w kraju, które zdecydowały się na zastosowanie tego rozwiązania  

w praktyce. Zleciliśmy jednemu z podmiotów Grupy Aquanet, tj. Aquanet 

Laboratorium, przygotowanie i wdrożenie metody identyfikacji RNA wi-

rusa w ściekach. Metodyka, wykorzystująca techniki biologii molekular-

nej (RT–PCR), potwierdzona została w badaniach międzylaboratoryjnych  

z zagranicznymi ośrodkami i pozwoliła rozpocząć śledzenie SARS-CoV-2 

w ściekach w miesiącu czerwcu. Pierwsze sygnały dotyczące obecności 

RNA wirusa w ściekach z aglomeracji poznańskiej zostały zidentyfikowa-

ne w połowie lipca, a swoje maksimum osiągnęły na początku listopa-

da. Przebieg krzywej obecności RNA wirusa w ściekach odwzorowywał  

z kilkudniowym wyprzedzeniem kształt krzywej zakażeń w powiecie po-

znańskim. 

Uzyskane wyniki pozwoliły z wyprzedzeniem podejmować decyzje  

w zakresie organizacji naszej pracy w analizowanym okresie.

Model matematyczny  
sieci kanalizacyjnej

 

Model matematyczny to narzędzie wspomagające podejmowanie opty-

malnych decyzji w kluczowych obszarach w zakresie sieci kanalizacyj-

nej. Jednym z nich jest zarządzanie siecią kanalizacyjną miasta Poznania. 

Zaletą modelu komputerowego (wirtualnego) jest fakt, że wykonując 

różne symulacje i analizy dotyczące sieci, nie działamy na „żywym or-

ganizmie”, a na wirtualnym odzwierciedleniu tej sieci. Model umożliwia 

przeprowadzenie analiz sieci pod kątem wykrywania podtopień, jak rów-

nież analizowania pracy systemu w celu weryfikacji działania przelewów 

burzowych. Jednym z kluczowych obszarów wykorzystania modelu jest 

zoptymalizowana polityka inwestycyjna w zakresie sieci kanalizacyjnej  

m. Poznania, dopasowana do rozwoju miasta. W roku 2020 na modelu 

przeprowadzono m.in. analizy w zakresie wydania warunków technicz-

nych na podłączenia do sieci kanalizacyjnej nowych inwestycji oraz prze-

prowadzono symulację awarii rurociągów tłocznych, przechodzących 

pod ciekami wodnymi, w celu wypracowania scenariuszy i schematów 

postępowania na wypadek ich awarii.



pracownicy



przyjazny 
pracodawca
W działaniach na rzecz zatrudnionych nieustannie najważniejszym na-

szym celem jest poszanowanie praw wszystkich pracowników. Dodatko-

wymi kierunkami w naszej polityce kadrowej na najbliższe lata są nastę-

pujące obszary: 

• Budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku pracodawcy.  

• Dbanie o konkurencyjność oferowanych wynagrodzeń i benefitów  

w stosunku do branż pokrewnych.  

• Budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku pracodawcy. 

• Wypracowanie polityki awansowej powiązanej z rozwojem kompe-

tencji w organizacji. 

• Działania na rzecz różnorodności

1. Co trzecia osoba spośród naszego zespołu to kobieta. 

 

 

 

2. Pracownik z najdłuższym stażem pracuje w naszej firmie od 44 lat. 

3. Średnia wieku osób pracujących w Aquanecie to 45 lat.

4. Najstarszy pracownik ma 69, a najmłodszy 18 lat.

Wdrażamy działania na rzecz różnorodności. W naszych strukturach 

mamy stanowisko koordynatora ds. osób z niepełnosprawnością,  

a w roku poprzednim powołaliśmy do życia stanowisko koordynatora 

sportu. 

Koordynatorzy podejmują działania mające integrować naszych pra-

cowników, a także zachęcać do aktywności sportowych i prowadzenia 

zdrowego trybu życia. 

Cyklicznie ukazują się artykuły w naszym firmowym czasopiśmie „Wod-

nik”. Odbył się też spływ kajakowy oraz rajd rowerowy.

Rok 2020 był ze względu na pandemię COVID-19 rokiem szczególnym. 

Jako firma odpowiedzialna społecznie, stanęliśmy przed zadaniem zor-

ganizowania pracownikom bezpiecznych warunków pracy, zadbania  

o ich zdrowie, przy konieczności utrzymania ciągłości naszych usług. 

Szukaliśmy najlepszych rozwiązań dla zapewnienia naszym pracowni-

kom komfortu pracy w tak niecodziennych warunkach: 

• większość naszych pracowników na stanowiskach nierobotniczych 

pracowała w systemie Home Office – 72%, 

• część pracowników była na świadczeniu postojowym, 

• zdecydowaliśmy się też na bardzo nietypowe rozwiązanie, jakim było 

wprowadzenie koszarowania części załogi,

• osoby rozpoczynające izolację były badane i zostawały w miejscu 

pracy przez dwa tygodnie. St
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Benefity dla pracowników
 

Wszyscy nasi pracownicy mają równy i sprawiedliwy dostęp do następu-

jących zasobów i aktywności: 

• świadczeń pozapłacowych i benefitów 

• rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

• swobodnego komunikowania i dzielenia się wiedzą 

• wypoczynku i równowagi pomiędzy aktywnością zawodową  

a życiem osobistym 

• swobodnego zrzeszania się 

• aktywności społecznych.

 

Świadczenia, które proponujemy, przysługują wszystkim pracownikom, 

we wszystkich obiektach, bez względu na Centralę, która mieści się  

w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126.

programy  
szkoleniowe

95% wynagrodzenie 
chorobowe

prywatna  
opieka medyczna

wolontariat  
pracowniczy

dopłata  
do wypoczynku

nowoczesne  
technologie

dzień zdrowia

świadczenie  
dla rodziców z okazji 

narodzin dziecka

dopłata do wypoczynku  
dla samotnych rodziców  
i rodzin wielodzietnych

gratyfikacje 
dla długoletnich 

pracowników

dodatkowy system  
wynagrodzenia premiowego

poszerzony 
pakiet medyczny 

dla niepełnosprawnych

zwiększone  
świadczenia urlopowe 
dla niepełnosprawnych

dodatkowe,  
jednorazowe świadczenie  

dla niepełnosprawnych

miejsca parkingowe 
dla niepełnosprawnych

bezpłatny parking miejsca na rowery

aktywności sportowe aktywności kulturalne piknik firmowy

możliwość  
pracy zdalnej

dopłata do nauki  
języków obcych

pracowniczy  
program emerytalny

paczki świąteczne  
dla dzieci

ubezpieczenie  
na życie

dofinansowanie  
studiów

pracownicza  
kasa zapomogowa

karta Multisport
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnionych było 865 pracowników.  

W porównaniu do roku 2019 zatrudnienie wzrosło o 15 osób. W firmie 

funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy będący umową zawartą 

pomiędzy Zarządem spółki a związkami zawodowymi. Zgodnie z zapi-

sem § 1 ust. 2 ZUPZ „Przepisy Układu Zbiorowego” mają zastosowanie do 

wszystkich pracowników spółki, z wyłączeniem Zarządu oraz Głównego 

Księgowego. 

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia

Grupa zawodowa 2018 2019 2020

Kadra pracownicza ogółem 838 850 865

– pracownicy umysłowi 500 512 539

– pracownicy fizyczni 335 335 323

– uczniowie1 3 3 3

Zarząd2 3 3 3

W naszych strukturach nie ma grup mniejszościowych i nie występują 

znaczące różnice w liczbie osób zatrudnionych związane z porą roku lub 

pracami sezonowymi.

Przy zatrudnieniu nowych pracowników nie prowadzimy podziału na re-

giony. Nie zatrudniamy pracowników nadzorowanych. 

Fluktuacja wśród nowych pracowników, w każdym przedziale wieko-

wym wynosi 0%.

zatrudnienie

Łączna liczba nowych pracowników w 2020 roku według wieku

Grupa wiekowa Ogólna liczba Kobiety % Mężczyźni %

18–29 lat 13 6 14,0 7 16,3

30–50 lat 24 8 18,5 16 37,2

powyżej 50 lat 6 2 4,7 4 9,3

RAZEM 43 16 37,2 27 62,8

Zatrudnienie nowych pracowników w 2020 roku z podziałem na rodzaje umów

Rodzaj umowy Ogólna liczba Kobiety % Mężczyźni %

czas nieokreślony 9 2 4,65 7 16,28

czas określony 25 11 25,58 14 32,56

pozostałe umowy – czas próbny 9 3 6,98 6 13,95

pozostałe umowy – umowy zbiorowe 0 0 0,00 0 0,00

RAZEM 43 16 37,21 27 62,79

Łączne zatrudnienie kobiet i mężczyzn ze względu na rodzaj umowy o pracę

Rodzaj umowy Ogólna liczba Kobiety % Mężczyźni %

czas nieokreślony 824 261 30,2 563 65,1

czas określony 32 15 1,7 17 2

pozostałe umowy – czas próbny 9 3 0,3 6 0,7

pozostałe umowy – umowy zbiorowe 0 0 0 0 0

RAZEM 865 279 32,2 586 67,8

Poziom fluktuacji wśród wszystkich pracowników w podziale na wiek i płeć

Kobiety Mężczyźni

18–29 lat 30–50 lat powyżej 50 lat 18–29 lat 30–50 lat powyżej 50 lat

liczba przyjęć do pracy 6 8 2 7 16 4

liczba zwolnień z pracy 1 2 7 1 6 22

wskaźnik przyjęć w % 14 18,5 4,7 16,3 37,2 9,3

wskaźnik fluktuacji (zwolnień) w % 2,6 5,1 17,9 2,6 15,4 56,4

1 uczniowie z klasy patronackiej Szkoły Budowlanej im. Rogera Sławińskiego w Poznaniu
2 członkowie Zarządu będący na kontraktach menedżerskich nie są wliczani do sumy za-

trudnionych ogółem

Zatrudnienie w liczbach
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szkolenia

Nasze plany szkoleniowe reguluje plan szkoleń. To dokument, który po-

rządkuje i systematyzuje działania w zakresie szkoleń dla pracowników 

całej organizacji. Pozwala on poszczególnym pracownikom na udział 

w szkoleniach dotyczących rozwoju indywidualnego, branżowego czy 

technicznego. 

Z uwagi na obowiązujący charakter pracy w roku 2020 większość szkoleń 

odbywała się w formie zdalnej.

Struktura płci i wieku wśród osób zatrudnionych
 

Skład ciał zarządzających, nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci i wieku:

Łącznie 
Zarząd i Rada Nadzorcza

Ogólna liczba Kobiety % Mężczyźni %

poniżej 30 lat 0 0 0 0 0

30–50 lat 5 0 0 5 41,7

powyżej 50 lat 7 2 16,6 5 41,7

RAZEM 12 2 16,6 10 83,4

Zarząd Ogólna liczba Kobiety % Mężczyźni %

poniżej 30 lat 0 0 0 0 0

30–50 lat 1 0 0 1 33,3

powyżej 50 lat 2 1 33,3 1 33,3

RAZEM 3 1 33,3 2 66,6

Rada Nadzorcza Ogólna liczba Kobiety % Mężczyźni %

poniżej 30 lat 0 0 0 0 0

30–50 lat 4 0 0 4 44,4

powyżej 50 lat 5 1 11,2 4 44,4

RAZEM 9 1 11,2 8 88,8

Całkowita liczba pracowników w podziale na wiek i płeć

kadra pracownicza Ogólna liczba Kobiety % Mężczyźni %

poniżej 30 lat 68 26 3,0 42 4,9

30–50 lat 541 207 23,9 334 38,6

powyżej 50 lat 256 46 5,3 210 24,3

RAZEM 865 279 32,2 586 67,8

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku 2020  

przypadających na pracownika:

Podział na płeć Kobiety Mężczyźni Suma

Łaczna liczba godzin  
w podziale na płeć

710 4300 5010

Łączna liczba  
pracowników

279 586 865

Średnia liczba godzin  
w podziale na płeć

2,54 7,34 5,79
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bezpieczne 
miejsce pracy
W każdej przestrzeni naszej działalności stawiamy na bezpieczeństwo naszych pracowników. Rok 2020 był szczególny ze względu na konieczność 

ochrony zdrowia naszych pracowników, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości usług.

Wypadki przy pracy
 

W roku 2020 roku zanotowano 10 wypadków przy pracy, co stanowi wy-

raźny spadek w porównaniu do lat poprzednich. W wypadkach przy pracy 

ogółem poszkodowanych zostało 10 pracowników. W omawianym okre-

sie nie odnotowano wypadków ciężkich, zbiorowych oraz śmiertelnych.

 Porównanie liczby wypadków przy pracy w latach 2018–2020 prezentu-

je poniższa tabela. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ze względu 

na epidemię koronawirusa prowadzone były przede wszystkim prace 

awaryjne, przy ograniczeniu do niezbędnego minimum prac planowych 

wykonywanych zarówno na sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. 

Wpływ na wskaźniki może mieć również fakt wprowadzenia ograniczeń 

w sposobie świadczenia prac przez naszych pracowników.

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy i liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą:

Wypadki Kobiety Mężczyźni Suma

Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy 0 10 10

Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy 0 0 0

Liczba wypadków ciężkich przy pracy 0 0 0

Liczba wypadków lekkich przy pracy 0 10 10

Liczba wypadków zbiorowych 0 0 0

Liczba dni niezdolności do pracy na skutek wypadków przy pracy 0 629 629

Wskaźnik częstości wypadków (IR) 11,57

Wskaźnik ciężkości wypadków 62,9

Choroby zawodowe Kobiety Mężczyźni Suma

Liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych związanych z pracą 0 0 0

Wskaźnik chorób zawodowych (ODR) 0Liczba wypadków przy pracy w latach 2018–2020

Rok Liczba wypadków

2018 25

2019 15

2020 10



Przyczyny wypadków przy pracy
 

Dominującymi, powtarzającymi się przyczynami wypadków przy pra-

cy na podstawie ogólnie przyjętych zasad statystki określonych przez 

Główny Urząd Statystyczny w latach 2018–2020 były: niewłaściwe za-

chowanie pracownika, tj. zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, 

oraz niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności,  

a także niewłaściwe tempo pracy. 

W latach 2019–2018 wśród przyczyn wypadków przy pracy występowały 

także te związane z wadami występującymi w stosowanych materiałach 

oraz narzędziach pracy. Zastosowane działania profilaktyczne w postaci 

przeprowadzonych przeglądów stosowanych narzędzi, urządzeń tech-

nicznych i materiałów oraz kontrole pozwoliły skutecznie wyeliminować 

tego rodzaju wypadki przy pracy w roku 2020.

Częstotliwość wypadków przy pracy
 

Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy w roku 2020 wynosił  

11,57; obliczony został według ogólnie przyjętego w statystyce wypad-

kowej wzoru:

W.cz. = 11,57

Analizując poziom częstotliwości wypadków przy pracy w okresie lat 

2018–2020 stwierdzono znaczny spadek poziomu badanego wskaźnika, 

co tak jak zostało zapisane w punkcie 1 niniejszej analizy, może wynikać  

z faktu wprowadzonych ograniczeń w związku z pandemią.

Rok Częstotliwość

2018 29,83

2019 28,25

2020 11,57

Ciężkość wypadków przy pracy
 

Wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy w roku 2020 wynosił  

62,90 i obliczony został według ogólnie przyjętego w statystyce wypad-

kowej wzoru:

W.ci. = 62,90

Analizując poziom ciężkości wypadków przy pracy w latach 2018–2020, 

stwierdzono wyraźny jego wzrost, co spowodowane jest faktem, iż w roku 

2020 miało miejsce tylko 10 wypadków przy pracy, z czego 2 wypadki skut-

kowały maksymalnym możliwym okresem wypłaty zasiłku chorobowego, 

tj. 182 dni kalendarzowych.

Rok Ciężkość

2018 41,12

2019 28,25

2020 62,90

Przyczyny wypadków – wg założeń statystyki GUS 2018 2019 2020

Niewłaściwe, samowolne 
zachowanie pracownika

(Kod 225) Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności 9 5 4

(Kod 226) Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem 8 7 6

(Kod 227) Niewłaściwe tempo pracy 1 1 1

(Kod 161) Nieużywanie środków ochrony indywidualnej 2 1 0

Brak lub niewłaściwy 
nadzór

(Kod 101) Nieprawidłowy podział pracy oraz zaplanowanie zadań 0 0 1

(Kod 103) Brak nadzoru 0 0 1

(Kod 108) Tolerowanie przez osoby z nadzoru odstępstw od przepisów BHP 0 0 1

Czynnik zewnętrzny

(Kod 041) Ukryte wady czynnika materialnego 3 1 0

(Kod 004) Niedostateczna stateczność czynnika materialnego 0 2 0

Inne 2 1 2

Uwaga: jedno zdarzenie może być powodowane kilkoma przyczynami (przyczyna główna i pośrednie).

St
ro

na
 2

5



Choroby zawodowe
 

W roku 2020, podobnie jak w latach poprzednich, żaden z pracowni-

ków nie zgłaszał wystąpienia u niego chorób zawodowych wskazanych  

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w spra-

wie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1367).

Opieka zdrowotna nad pracownikami 
 

W 2020 roku podobnie jak w latach poprzednich profilaktyczna opieka lekarska nad naszymi pracownikami zapewniona były przez Centra Medyczne 

Grupy LUXMED. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1996 roku w sprawie przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz art. 229 § 4a Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, opieka 

lekarska realizowana była w trakcie badań:

• Wstępnych – dla nowo zatrudnianych pracowników.

• Okresowych – dla pracowników, którym upłynął termin ważności badań lekarskich, dopuszczających do pracy na dotychczas zajmowanych 

stanowiskach.

• Kontrolnych – wykonywanych w przypadku absencji chorobowej pracownika trwającej dłużej niż 30 dni kalendarzowych.

 

Skierowania na badania wystawiane były na ustawowo określonych wzorach druków przez bezpośrednich przełożonych lub osoby przez nich upo-

ważnione, z uwzględnieniem występujących na danym stanowisku czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. W przypadku jakichkol-

wiek wątpliwości we właściwej ich interpretacji wystawiane skierowania mogły być każdorazowo uzgadniane z pracownikami Działu Personalnego  

i Rozwoju Pracowników, a w razie takiej konieczności również ze Służbą BHP.

Wśród najczęstszych zaleceń lekarskich była konieczność wykonywania pracy przy monitorach ekranowych w okularach korygujących wzrok lub  

w związku z postępującą wadą wzroku wymiana aktualnie użytkowanych szkieł korekcyjnych na inne. Liczba pracowników korzystających z refundacji 

okularów w latach 2018–2020 przedstawia poniższa tabela:

2018 2019 2020

Liczba pracowników korzystających z refundacji zakupu okularów 104 105 77

 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż w roku 2020 Dział BHP w uzgodnieniu z Działem Personalnym i Rozwoju Pracowników, Działem Księ-

gowości oraz Przedstawicielami Związków Zawodowych przygotował i wdrożył do powszechnego stosowania Uchwałę nr 499/48/iV/2020 z dnia 

12.08.2020 roku w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów/soczewek korygujących wzrok do pracy z monitorem ekranowym, która jed-

noznacznie uporządkowała proces refundacji. Dodatkowo na wniosek Zarządu Aquanet S.A. wskazany powyżej dokument został zmieniony Uchwałą  

546/95/IV/2020 z dnia 21.12.2020 r., a zmiana dotyczyła podwyższenia kwoty refundacji z 450,00 zł na 500,00 zł.

Dodatkowa, prywatna opieka lekarska nad pracownikami
 

W trosce o stan zdrowia pracowników ponad ustawowo nałożone obowiązki pracodawca stwarza możliwość przystąpienia wszystkich pracowników, 

bez względu na rodzaj zajmowanego stanowiska oraz staż pracy, do prywatnej opieki lekarskiej, która podobnie jak w przypadku medycyny pracy 

zapewniana jest przez Centra Medyczne Grupy LUXMED. Zakres opieki lekarskiej zorganizowany jest na podstawie czterech pakietów. Podstawowy 

pakiet opieki medycznej jest bezpłatny dla wszystkich pracowników.

Szkolenia z zakresu BHP
 

W 2020 roku szkolenia BHP odbywały się przede wszystkim zdalnie przy 

wykorzystaniu przygotowanych materiałów dydaktycznych oraz w for-

mie e-learnigu.

Szkolenia na bieżąco są dostosowywane do wyzwań wewnętrznych i ze-

wnętrznych oraz są wynikiem analiz z poprzednich okresów.

Liczba przeszkolonych pracowników  

dla poszczególnych grup zawodowych

Szkolenia BHP
Liczba  

przeszkolonych 
pracowników

Szkolenia wstępne

nowo zatrudnieni pracownicy 45

RAZEM (szkolenia wstępne) 45

Szkolenia okresowe

osoby kierujące pracownikami, w szczególności dyrek-
torzy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści

41

pracownicy inżynieryjno-techniczni 89

pracownicy administracyjno-biurowi 147

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 24

RAZEM (szkolenia okresowe) 301

RAZEM (szkolenia wstępne + okresowe) 346
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Działania w sytuacji 
epidemiologicznej

 

Na sytuację społeczno-gospodarczą kraju w 2020 roku wpływ miały 

przede wszystkim obostrzenia wdrażane w ciągu roku w celu przeciw-

działania pandemii COVID-19, które z różnym nasileniem oddziaływały 

na wyniki w podstawowych obszarach działalności. Naszym głównym 

celem w zaistniałej sytuacji było zapewnienie ciągłości usług, w związku 

z tym wprowadzono wiele zmian w organizacji pracy firmy.

Nasze działania: 

• Opracowaliśmy zestaw dokumentów regulujących funkcjonowanie 

Spółki w warunkach pandemii.

• Wydłużyliśmy okresy pracy zdalnej dla pracowników, których zakres 

pracy może być realizowany w formie zdalnej.

• Opracowaliśmy zasady przyjmowania gości z zewnątrz na terenie 

Spółki.

• Ograniczyliśmy do niezbędnego minimum uczestnictwo pracowni-

ków w służbowych spotkaniach wewnętrznych – preferowana forma 

kontaktu e-mail, telefon, telekonferencja.

• Ograniczyliśmy do niezbędnego minimum uczestnictwo pracowni-

ków w służbowych spotkaniach zewnętrznych.

• Zawiesiliśmy spotkania bezpośrednie z kandydatami w procesach 

rekrutacyjnych.

• Zawiesiliśmy wycieczki i wizyty na terenie obiektów Spółki w ramach 

akcji PLUSK.

• Zastosowaliśmy środki dezynfekcyjne w częściach wspólnych obiek-

tów (szatnie, korytarze, kuchnie).

• Wdrożyliśmy „Regulamin zgłaszania i kwalifikacji pracowników 

na testy na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i na testy na obecność  

SARS-CoV-2”.

• Ograniczyliśmy godziny przebywania pracowników w Spółce.

• Zamontowaliśmy osłony z plexiglasu pomiędzy stanowiskami obsłu-

gi w pomieszczeniach biurowych Spółki.

• Wprowadziliśmy zasadę bezwzględnego zasłaniania nosa i ust wraz  

z dezynfekcją dłoni / używanie rękawiczek w częściach wspólnych  

i na otwartych przestrzeniach.

• Wdrożyliśmy dezynfekcję korespondencji przychodzącej do Spółki.

• Wdrożyliśmy okresową dezynfekcję pomieszczeń socjalnych, tech-

nicznych i technologicznych Spółki.

• Zapewniliśmy możliwość dezynfekcji pojazdów służbowych.

• Wprowadziliśmy zdalne otwieranie ofert przetargowych.

• Zawiesiliśmy bezpośrednie uczestnictwo pracowników w warszta-

tach i szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

• Zapewniliśmy dodatkowe świadczenia pracownikom:

• przyznaliśmy dodatkowe ubezpieczenie w przypadku zachoro-

wania na COVID-19,

• udostępniliśmy pomoc psychologiczną dla pracowników,

• wprowadziliśmy dodatkową opiekę nad dziećmi od lat 8 do 12,

• wprowadziliśmy dofinansowanie szczepień przeciwko grypie  

i pneumokokom z funduszu socjalnego,

• zorganizowaliśmy szczepienie przeciw grypie i pneumokokom na 

terenie Spółki,

• zorganizowaliśmy spotkania online ze specjalistami.

• Opracowaliśmy Instrukcję wprowadzenia zmiany sposobu pracy na 

stanowiskach kluczowych dla zapewnienia ciągłości świadczenia 

podstawowych usług Aquanet S.A..

• Wdrożyliśmy rozwiązanie dla bezpieczeństwa pracowników: brak 

możliwości opuszczania terenu zakładu przez pracowników skosza-

rowanych oraz brak kontaktu z nieskoszarowanymi pracownikami.

• Wdrożyliśmy zmianę trybu pracy 50/50 – część pracowników pracu-

je w systemie 2-tygodniowym na obiektach, część pozostaje w trybie 

gotowości do pracy na tzw. „postojowym”.

• Zapewniliśmy przejścia pomiędzy zmianami pracowników bez bez-

pośredniego kontaktu.

• Zapewniliśmy redundancję kluczowych stanowisk w zakresie zapew-

nienia ciągłości procesów.

• Włączyliśmy się w pomoc charytatywną na rzecz przeciwdziałania 

pandemii.

Cyberbezpieczeństwo
 

W lipcu 2019 roku Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

podjął decyzję o uznaniu Aquanet S.A. za Operatora Usługi Kluczowej 

(OUK) w sektorze zaopatrywania w wodę pitną i jej dystrybucji. Od tego 

momentu podlegamy szczególnym wymaganiom Ustawy o Krajowym 

Systemie Cyberbezpieczeństwa (UKSC). W ramach dostosowania Spół-

ki do wymogów UKSC wprowadzono szereg wymaganych procedur 

organizacyjnych i instrumentów do skutecznego zarządzania bezpie-

czeństwem. Pierwszy rok funkcjonowania Aquanet S.A. jako OUK został 

podsumowany audytem bezpieczeństwa systemu informacyjnego wy-

korzystywanego do świadczenia usługi kluczowej. Audyt zakończył się 

opinią pozytywną. Warto również podkreślić, że nie zanotowano incy-

dentów bezpieczeństwa mogących zakłócić świadczenie usług kluczo-

wych.

W roku poprzednim odnotowano: 

• Liczba zidentyfikowanych naruszeń poufności danych: 17,

• Skargi złożone przez klientów: 1, 

• Skargi złożone przez organy: 0.

Informacje na bazie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych.



zaangażowanie 
społeczne



Edukacja
Angażujemy się społecznie

 

Nasze działania społeczne wspierają inicjatywy lokalne i obejmują teren 

działania spółki. Na pierwszym miejscu naszego zaangażowania społecz-

nego stawiamy edukację, którą kierujemy do różnych grup społecznych. 

Dodatkowo naszą misją od wielu lat jest niesienie pomocy oraz włączanie 

się w ważne wydarzenia w regionie. Nasze działania są nieodpłatne i mają 

charakter masowy. W roku 2020 również działania w przestrzeni społecz-

nej uległy zmianie. Jako firma odpowiedzialna społecznie włączyliśmy 

się w niesienie pomocy w walce ze skutkami epidemii COVID–19. 

Zgodnie z zapisami naszego Kodeksu etycznego Aquanet oficjalnie de-

klaruje swoją apolityczność w podejmowanych działaniach społecznych, 

w związku z tym nie przekazał żadnych środków pieniężnych na partie 

polityczne czy polityków.

Akcja Edukacyjna Plusk 
 

W związku z zamknięciem szkół i przedszkoli w roku 2020 nasza edu-

kacja w tradycyjnej formie wycieczek i lekcji odbywała się wyłącznie do 

końca marca. Późniejsze działania skupiły się już wokół edukacji online. 

Przygotowaliśmy materiały edukacyjne, które trafiły do szkół i dzieci. 

W 2020 roku odbyło się: 

 

18 wycieczek (455 osób)

 

 

17 lekcji w 6 szkołach (410 osób )

Kampanie edukacyjne 
 

Nasze kampanie społeczne mają charakter edukacyjny. Nieustannie na-

szym celem jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych. Sku-

tecznie zachęcamy Wielkopolan do picia wody i zwracania uwagi, co jest 

wyrzucane do sieci. 

W 2020 roku w swoich komunikatach skupiliśmy się jednak przede 

wszystkim na bezpieczeństwie wody, informowaliśmy o niepokojących 

przypadkach zatorów sieci spowodowanych wyrzucaniem maseczek  

i rękawic.
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pomoc

Konkursy charytatywne
 

W roku poprzednim odbyły się dwa konkursy charytatywne, w ramach 

których przekazaliśmy na organizacje pozarządowe 272 400,00 zł.

Kwoty przekazane w ramach konkursów charytatywnych  

w latach 2018–2020

Rok Przekazana kwota razem [zł]

2018 240 000,00

2019 185 370,00 

2020 272 400,00

Konkurs  
„Nie bądź leszcz – chwytaj deszcz”  
– 87 400,00 zł

Darowizny otrzymali następujący beneficjenci: 

• Stowarzyszenie 4ACTIVELIFE – 29 400 zł;

• Stowarzyszenie Koalicja ZaZieleń – 20 000 zł;

• Stowarzyszenie „Lokalni w gminie Suchy Las” – 29 000 zł;

• Stowarzyszenie Mały Olimpijczyk – 9000 zł

Konkurs Mikrodotacji  
„Nie szukaj daleko, działaj EKO”,  
dla Stowarzyszenia Centrum Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
(PISOP) – 50 000,00 zł 

Konkurs mikrodotacji w liczbach: 

• 84 zrealizowane inicjatywy

• 397 zaangażowanych mieszkańców

• 58 zaangażowanych wolontariuszy

• 14 244 odbiorców działań

• 25 dofinansowanych inicjatyw
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Trudną w zarządzaniu w roku 2020 była również aktywność wolontariacka naszych pracowników. Ze względu na ich bezpieczeństwo wolontariusze 

nie mogli uczestniczyć w regularnej pomocy, jakiej udzielali do tej pory. Konieczne było znalezienie takich rozwiązań, które pozwolą na niesienie 

pomocy i nie będą zagrażać ich zdrowiu. Stąd pomysł na telefony do emerytowanych pracowników z pytaniem o ich zdrowie i potrzeby, włączenie 

się w szycie maseczek dla poznańskich szpitali oraz nagranie czytania bajek dla małych podopiecznych OPP. 

Wolontariat w liczbach: 

• 196,5 h pracy 

• 5 wniosków na wsparcie finansowe dla OPP, na kwotę 25 000,00 zł,

• Wsparcie otrzymali:

• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte 

Drzwi” 

• Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 

• Fundacja Stworzenia Pana Smolenia 

• Fundacja Uniwersytet Dzieci 

• Stowarzyszenie „Zupa Na Głównym” 

• 47 kg ciast dla ludzi w kryzysie bezdomności, 

• 1500 maseczek dla szpitali 

• 24 worki śmieci zebrane podczas Akcji Sprzątania Świata 

W 2020 roku zarządzono formalnie 
dodatkowe dwa dni wolnego na 
realizacje prac wolontariackich.

Pomoc związana  
z pandemią

 

Dodatkowo w 2020 roku włączyliśmy się w niesienie pomocy w walce  

z trudnościami w związku z wystąpieniem epidemii, na ten cel przezna-

czyliśmy 135 000,00 zł. Pomoc otrzymały:

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne 
– 120 000,00 zł

Z pieniędzy zostały zakupione środki ochronne do domów i schronisk 

dla osób w kryzysie bezdomności – maseczki, rękawice ochronne, płyny 

dezynfekujące, kombinezony jednorazowe, fartuchy, mydła w płynie de-

zynfekujące. Ze wsparcia skorzystały: 

• Pogotowie Społeczne – 210 osób

• Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot – 210 osób

• Stowarzyszenie Monar w Gościejewie – 95 osób

• Stowarzyszenie Markot – 45 osób

• Ogrzewalnia Caritas i schronisko – 70 osób

• Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń w Błońsku – 100 osób

• Stowarzyszenie im. Brata Alberta – 100 osób

Szpital Miejski im. Józefa Strusia  
– 15 000,00 zł

Pieniądze przekazane zostały na zakup szczepionki przeciw pneumoko-

kom dla personelu medycznego zatrudnionego w szpitalu.

Wolontariat



komunikacja
Nasza komunikacja oparta jest na polityce zarządzania informacją. Jest to dokument, który wspiera budowę odpowiedzialnych i bezpiecznych komu-

nikatów wewnątrz i na zewnątrz firmy. Dodatkowo nasi pracownicy i Zarząd przechodzą cykliczne szkolenia medialne. Obecnie w ramach strategii 

biznesowej realizowany jest projekt „Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji zewnętrznej”. W ciągu najbliższych lat komunikacja zewnętrzna 

zostanie przeanalizowana i zostaną wprowadzone konieczne zmiany poprawiające jej skuteczność.

W roku minionym roku nie było żadnych prawomocnych rozstrzygnięć w zakresie kar z tytułu zasad wolnej konkurencji, oznakowania i informacji  

o wpływie produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo, komunikacji marketingowej (promocji, reklamy i sponsoringu), naruszenia norm środowi-

skowych czy działań niezgodnych z regulacjami.

Komunikacja ze społeczeństwem
 

Główne kanały komunikacyjne:

Komunikacja wewnętrzna
 

Dodatkowo wdrażamy rozwiązania, które poprawiają komunikację we-

wnętrzną. Nasi pracownicy regularnie otrzymują AQtualności z informa-

cjami istotnymi dla pracowników. Od ponad roku odbywają się również 

spotkania online dla pracowników ze specjalistami, których wskazują 

pracownicy. Dotychczas odbyły się spotkania z Zarządem, psychologiem, 

fizjoterapeutą, Prezydentem Poznania – Jackiem Jaśkowiakiem, onkolo-

giem, dietetykiem, wirusologiem, edukatorką ekologiczną.

Najczęstrze kanały komunikacji wewnętrznej w Aquanecie:

www.aquanet.pl 

– informacje, filmy, animacje, zdjęcia,  

formularze dla klientów,  

wszystkie ogłoszenia dotyczące Aquanet S.A.

Twitter 

– utrudnienia w ruchu, awarie

Linkedin 

– ogłoszenia pracodawcy

Facebook 

– posty, animacje, większe awarie,  

ogłoszenia na temat działalności

Rzecznik prasowy 

– kontakt z mediami

Instagram 

– informacje edukacyjno-eksploatacyjne  

oraz inwestycyjne

Inne ważne

• Smart City – awarie

• budynki mieszkalne – ogłoszenia o wyłączeniach wody

• reklamy zewnętrzne – kampanie edukacyjne, zadania inwestycyjne

• znakowanie inwestycyjne – na miejscu bannery, tablice informacyjne 

kontakt osobisty

Wodnik

rozmowy telefoniczne 
telekonferencje

Lotus SZD

intranet

teczki

spotkania

Kierownicy 
Ambasadorzy
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Narzędziem służącym skutecznej komunikacji wewnętrznej są również 

Badania satysfakcji pracowników, które są organizowane regularnie. 

Mają one na celu diagnozę opinii i doświadczenia naszych pracowników. 

Z punktu widzenia swobodnego funkcjonowania Spółki, istotne są nie 

tylko opinie klientów i mieszkańców, ale również samych pracowników. 

Kluczowymi kwestiami dla pełnego rozwoju firmy są stosunki między 

pracownikami, atmosfera w firmie i sprawne funkcjonowanie komu-

nikacji wewnętrznej. Wyniki badania mają na celu dokonanie diagnozy 

postaw oraz opinii pracowników Spółki, w tym ocenę relacji pomiędzy 

pracownikami, dla celów budowy strategii zarządzania zasobami ludz-

kimi na rok 2020 oraz stworzenia rekomendacji dla wieloletniego we-

wnętrznego programu PR.

Próba badawcza w 2020 roku wyniosła 205 osób: pracowników fizycz-

nych i umysłowych, co stanowi 23% wszystkich pracowników. 

Ze względu na panującą epidemię zmieniono technikę badawczą – 

wcześniej stosowana ankieta audytoryjna została zastąpiona ankietą in-

ternetową – pracownicy uczestniczący w badaniu otrzymali e-mailem 

lub SMS link prowadzący ich do badania. Podobnie jak w latach ubiegłych, 

ankietowani zostali wylosowani spośród pracowników Spółki Aquanet. 

Zebrany materiał został poddany analizie, której wyniki przedstawiono  

w prezentowanym raporcie.

Badania dotyczyły pięciu problemów badawczych (w związku z epidemią 

COVID-19 w roku 2020 dodano pytania dotyczące zmian w funkcjono-

waniu firmy):

• Ogólna ocena organizacji pracy

• Ocena systemu wartości i postaw pracowników

• Ocena konstrukcji własnego stanowiska pracy

• Ocena jakości wody kranowej

• Opinie na temat zmian warunków pracy w związku z epidemią  

COVID-19

Najważniejsze wyniki
• Ogólne zadowolenie z pracy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, zanotowano znaczny lub nawet bardzo znaczny wzrost ocen w stosunku 

do lat poprzednich. 

• Duży wzrost zadowolenia z możliwości rozwoju zawodowego, możliwości awansu oraz z poziomu posiadanych kompetencji.

• Relatywnie wysoka ocena dla video-rozmów. W wypowiedziach otwartych chwalono je za dużo łatwiejsze w organizacji niż spotkania osobiste. 

Jednocześnie deklarowane bardzo duże przywiązanie do spotkań osobistych.

• Poprawa w zakresie postrzegania zmian wprowadzonych w systemie zarządzania pracownikami.

• Widocznie wyższe wyniki w ramach wszystkich elementów oceny systemu wartości i postaw – szczególnie w obszarze rozwoju.

• Utrzymanie wysokiego poziomu poczucia obciążenia pracą wśród badanych, szczególnie wysokie poczucie przeciążenia pracą wśród osób pra-

cujących zdalnie.

• Rekordowo wysoka ocena dostępności informacji.

• Kontynuacja dynamicznej tendencji wzrostowej dla deklaracji picia wody z kranu przez pracowników Spółki.

• Pozytywna ocena pracy zdalnej przez większość pracowników i duże zainteresowanie kontynowaniem pracy w tym systemie w przyszłości. 

Badani najbardziej cenią pracę zdalną za możliwość rezygnacji z czasochłonnych dojazdów, bardziej elastyczny czas pracy oraz szansę pracy  

w większym skupieniu.

• Najczęściej wymienianymi wadami pracy zdalnej były: brak kontaktu z innymi pracownikami, problemy z Internetem oraz gorszy sprzęt lub całko-

wity brak potrzebnego sprzętu biurowego.

• Bardzo wysoki poziom zadowolenia z rozwiązań wdrożonych w Aquanecie w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Jedynym obszarem, 

który okazał się problematyczny w tym zakresie, jest „zmniejszenie stresu wśród pracowników”.

Rekomendacje
• Kontynuacja wdrażania pozytywnych zmian w przyjętej polityce Spółki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 

• Kontynuacja dalszego wspierania rozwoju kompetencji pracowników oraz możliwości awansu.

• Kontynuacja polegania na video-rozmowach jako głównym kanale komunikacji w firmie w czasie epidemii. Rozważenie dalszego korzystania  

z tego narzędzia po zakończeniu pracy zdalnej.

• Kontrolowanie kwestii przeciążenia pracą części pracowników, szczególnie w warunkach pracy zdalnej.

• Kontynuacja wewnętrznych działań informujących o jakości wody kranowej oraz promujących picie wody z kranu. Skoncentrowanie się na eko-

logii oraz zdrowiu.

• Rozważenie wprowadzenia bardziej elastycznych form zatrudnienia dla pracowników.

• Kontynuacja rozwiązań wprowadzonych w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

• Zrewidowanie problemu wysokiego poczucia stresu wśród pracowników w systemie pracy zdalnej.

• Wprowadzenie rozwiązań reintegrujących pracowników w warunkach epidemii oraz pracy zdalnej.

Badania satysfakcji pracowników
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inwestycje

Nieustanny rozwój jest motorem napędowym współczesnych firm. Na-

szym są również inwestycje, które w sposób pozytywny wpływają na po-

prawę jakości życia mieszkańców i rozwój aglomeracji poznańskiej. Od 

wielu lat modernizujemy eksploatowane obiekty, rozbudowujemy sieć, 

unowocześniamy produkcję wody i oczyszczanie ścieków, walczymy 

z uciążliwościami odorowymi. Nie działamy dla osiągania zysku, jak na 

przykład spółki prawa handlowego, a uzyskiwane dochody z działalności 

komercyjnej (zysk netto) w całości przeznaczamy na cele statutowe.

 
Blisko 30% inwestycji w 2020 roku 
realizowanych było w ramach 
programu „Uporządkowanie 
gospodarki wodnościekowej  
dla ochrony zasobów wodnych  
w Poznaniu i okolicach  

– etap VI” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko, planowanego  
na lata 2014–2020.

W 2020 roku 

2 300  
podłączeń sieci wodociągowej  

do nowych nieruchomości

Polepszenie warunków życia  
i zdrowia mieszkańców

Większa liczba gospodarstw  
podłączonych do sieci

Rozwój budownictwa  
innych inwestycji

Poprawa bezpieczeństwa  
przeciwpowodziowego

2 800  
podłączeń do sieci kanalizacyjnej

Ograniczenie ilości niekontrolowanych 
zrzutów ścieków do odbiorników

Zwiększenie konkurencyjności  
regionu dzięki budowie  

i modernizacji infrastruktury

Mniej zanieczyszczeń,  
poprawa jakości wód w regionie  

i ogólnego stanu środowiska

Wsparcie dla środowisk naukowych

Jak przyczyniamy się  
do rozwoju regionu

Co za nami

Wartość nakładów inwestycyjnych w 2020 roku

Wartość [zł]

Nakłady inwestycyjne razem 172 394 271,01

Zadania własne 124 708 224,99

Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Spójności 47 686 046,11

 

Przeznaczenie nakładów inwestycyjnych w 2020 roku

Wartość [zł]

Budowa nowej infrastruktury 82 791 453,13

Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe 76 622 287,83

Pozostałe zadania 12 980 530,24

 

Obok inwestycji, które mają znaczący wpływ na poprawę jakości życia  

i zdrowia mieszkańców, podejmujemy też takie, które mają pozytywny 

wpływ na łańcuch dostaw.

W 2020 roku podpisaliśmy 494 umowy z podmiotami zewnętrznymi na 

łączną kwotę 183 992 109,41 zł.

Liczba podpisanych umów w podziale na przedmiot umowy

Przedmiot umowy Liczba umów

DOK 105

DOK/KONC 1

DOK/RBM 30

KONC 11

RBM 72

INNE 275

DOC – Dokumentacja projektowa
RBM – Roboty budowlano-montażowe
KONC – Koncepcja (wstępne założenia)
INNE – wszystkie umowy zawierane przez działy realizujące zadania inwestycyjne, których 

przedmiotem nie są: prace koncepcyjne, projekty budowlane czy prace budowlane
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Budowa i modernizacja  
sieci wodociągowej

Dbając o jak największą dostępność naszych usług, wybudowaliśmy po-

nad 450 nowych przyłączy, co umożliwiło podłączenie kolejnych miesz-

kańców do bieżącej wody. 

Nowo powstałe przyłącza wodociągowe:

1. Poznań w okolicy ulicy Pokrzywno 

2. Poznań-Podolany

3. Rakownia – gmina Murowana Goślina

Budowa nowej sieci kanalizacyjnej
 

Wykonaliśmy ponad 1400 nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej, mię-

dzy innymi: 

4. Poznań-Umultowo i Morasko 

5. Poznań – okolice ulicy Ostrowskiej oraz osiedla Krzesiny i Krzesinki 

(20 km sieci z 800 przyłączami oraz przepompownie ścieków dla  

ok. 2800 mieszkańców)

6. Poznań-Szczepankowo (12 km sieci z 530 przyłączami dla ok. 1855 

mieszkańców)

7. Bnin – gmina Kórnik 

8. Złotkowo – gmina Suchy Las

W roku 2020 kupiliśmy od Miasta Poznania sieci wod.-kan. za ponad  

22 mln zł

Zadania finansowaliśmy z budżetu Spółki oraz korzystaliśmy ze środków 

Unii Europejskiej (blisko 18 mln zł)



Procentowy udział budowanych przyłączy  
wodociągowych i kanalizacyjnych według gmin

Gmina
Woda

(liczba przyłączy)
Woda %

Kanalizacja
(liczba przyłączy)

Kanalizacja %

Czerwonak – 0 16 1

Luboń 2 0 2 0

Mosina – 0 12 1

Murowana Goślina 162 35 – 0

Poznań 164 36 1321 92

Swarzędz 106 23 20 1

Puszczykowo 2 0 – 0

Kórnik 17 4 43 3

Suchy Las 5 1 28 2

RAZEM 458 99 1442 100

Każdego roku podejmujemy działania w kierunku poprawy jakości wody i modernizowania obiektów wodociągowych oraz inicjujemy wiele nowych 

rozwiązań.

Co przed nami 

• Kontynuacja prac przy budowie budynku elektroenergetycznego 

wraz z dostosowaniem do zmiany napięcia zasilania z 6kV na 15kV 

oraz budowa układu zasilania w ciepło i zastępczą energię elektrycz-

ną.

• Kontynuacja prac związanych z modernizacją kolektora ogólno-

spławnego „A” dla zapewnienia właściwej hydrauliki układu kanaliza-

cyjnego modernizowanego w ramach programu ISPA.

• Kontynuacja prac modernizacyjnych takich obiektów jak:

• Stacje Uzdatniania Wody na terenie gminy Murowana Goślina,

• komory wodociągowe na całym obszarze działania Spółki, 

• stawy infiltracyjne na terenie ujęcia wody „Dębina”

• Modernizacja już istniejących rurociągów, a także podłączenie kolej-

nych gospodarstw do nowo wybudowanych sieci wodociągowych  

i kanalizacyjnych.

• Rozpoczęcie budowy nowych sieci kanalizacyjnych, między innymi 

dla osiedla Kiekrz oraz wsi Czapury Wiórek, Babki na terenie gminy 

Mosina.

• Modernizacja SUW „Wiśniowa”. 

• Budową magistrali wodociągowej na terenie gminy Kórnik.
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W ramach obowiązującej strategii biznesowej w roku 2020 kontynuowa-

ny był projekt związany z wdrożeniem strategii CRM, który ma na celu 

poprawę jakości obsługi klienta. Zakładany zakres projektu musiał ulec 

modyfikacjom ze względu na sytuację. Praca z klientem nabrała innego 

wymiaru, co wymogło dostosowanie się do nowych oczekiwań. Zmiana 

warunków wpłynęła na zakres i tempo prac w projekcie.

W trakcie roku wykonano następujące prace:

• opracowano koncepcję Contact Center wraz z analizą kanałów ko-

munikacji z klientem,

• opisano wymagania biznesowe dla narzędzi komunikacji z klientem 

(wymagania dla systemu IT),

• opracowano raport otwarcia przed tworzeniem Standardu Obsługi 

Klienta, zawierający analizę stanu obecnego, analizę spójności oraz 

wzorców obsługi i komunikacji z klientem,

• rozpoczęto prace nad zmianą procesów klienckich.

 

Ze względu na wymuszone pandemią ograniczenia w kontaktach mię-

dzyludzkich, wstrzymano realizację przyjętego planu szkoleń dla pra-

cowników z obszaru obsługi klienta, jak również prace przy Standardzie 

Obsługi Klienta. Dodatkowo z powodu pandemii przez okres 6 miesięcy 

zamknięty był Punkt Obsługi Klienta, a nasza praca ograniczała się do 

kontaktów telefonicznych i online. Od maja uruchomiliśmy aplikację mo-

bilną EBOK na smartfony.

Dane za rok 2020

strategia crm

103 573 
liczba klientów

2 407 
zgłoszonych reklamacji

594 422 
rocznie dokonywanych odczytów

147 872 
liczba rozliczanych punktów 

(odbiorców uslug)

35 981 
klientów korzystających  

z e-faktury

8 649 
rocznie sporządzanych  

umów na usługi wod.-kan. 

117 083 
liczba wodomierzy Spółki

31 395 
klientów korzystających  

z EBOK-a

19 322 
rocznie wymienianych i montowanych 

wodomierzy na nowo odbieranych 
przyłączach

79 995 
liczba wodomierzy Spółki  

z radiowym odczytem

4 022 
klientów korzystających  

z aplikacji mobilnej EBOK

13 500 
liczba klientów przypadajacych  

na jednego pracownika obsługi klienta 
w dziale HK

664 171 
rocznie wystawionych faktur 

za dostarczaną wodę i/lub 
odprowadzane ścieki

602 
klientów korzystających  

z polecenia zapłaty

EBOK w liczbach

• 10 796 – liczba wniosków dot. ewidencji złożonych przez EBOK

• 2 031 – liczba wniosków przyłączeniowych złożonych przez EBOK

• 807 – liczba reklamacji złożonych przez EBOK
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Poziom świadczenia usług
 

Aby się skutecznie rozwijać, regularnie przeprowadzamy badania satysfakcji, poddając się w ankietach ocenie naszych interesariuszy. Szczegółowo 

analizujemy również skalę reklamacji i skarg od naszych klientów, które również są dla nas jasnym komunikatem, co należy poprawić.

Reklamacje
Reklamacje w roku 2020

Kategoria Razem
Pozytywnie 
rozpatrzone

Udział1

reklamacje faktur 1999 1019 83%

reklamacje usług 52 33 2%

problemy techniczne2 249 155 10%

awarie instalacji  
wewnętrznej

107 80 4%

RAZEM3 2407 1287 100%

Pochwały
 

W 2020 do Aquanetu wpłynęło 12 pochwał od klientów:

• 4 dotyczące Działu Obsługi Klienta 

• Podziękowanie za cierpliwość i zaangażowanie pracownika przy 

wyjaśnianiu sprawy

• Podziękowanie za szybkie załatwienie sprawy, za wzorową obsłu-

gę klienta i za szybką reakcję na zgłoszenie

• 3 dotyczące Działu Rozwoju Majątku

• Podziękowanie za miłe i sympatyczne podejście do załatwienia 

sprawy z klientem

• Podziękowanie za sprawną obsługę i udzielenie pomocy

• 2 dotyczące Działu Sieci Kanalizacyjnej

• Podziękowanie za pomoc i szybką reakcję na zgłoszenie oraz 

podjęcie wymiany włazów

• 1 dotycząca Działu Realizacji Inwestycji

• Podziękowanie za współpracę, a przy tym za profesjonalizm pra-

cownika, zaangażowanie, sprawne załatwienie sprawy i łatwy 

kontakt

• 1 dotycząca Działu Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczeń

• Pochwała za kompetencje oraz zaangażowanie i bardzo sprawne 

działanie pracownika

• 1 dotycząca Działu Sieci Wodociągowej

• Podziękowanie za profesjonalizm oraz sprawne działanie przy od-

tworzeniu terenu po awarii

Dotyczy tylko pochwał zarejestrowanych w systemie, pozostałe są prze-

kazywane telefonicznie i osobiście.

Liczba reklamacji w 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim

Kategoria 2019 2020 Zmiana

reklamacje faktur 1857 1999 

reklamacje usług 108 52 

problemy techniczne2 307 249 

awarie instalacji  
wewnętrznej

153 107 

RAZEM3 2425 2407 

Skargi
Skargi w roku 2020

Kategoria Razem
Pozytywnie 
rozpatrzone

Udział1

kolor wody 27 16 42%

zapach wody 8 2 12%

praca podwykonawcy 
Aquanetu

3 3 5%

osad w wodzie 2 1 3%

jakość pracy  
przepompowni

2 2 3%

twardość wody 2 0 3%

jakość wody 2 0 3%

funkcjonowanie urzą-
dzeń kanalizacyjnych

1 1 2%

bakteriologia 1 0 2%

inne 17 13 26%

RAZEM 65 38 100%

Liczba skarg w 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim

Kategoria 2019 2020 Zmiana

kolor wody 24 27 

zapach wody 18 2 

praca podwykonawcy 
Aquanetu

5 8 

osad w wodzie 4 1 

jakość pracy  
przepompowni

2 3 

twardość wody 0 2 –

jakość wody 0 2 –

funkcjonowanie urzą-
dzeń kanalizacyjnych

1 1 

bakteriologia 0 2 –

inne 25 17 

RAZEM 79 65 

1 udział procentowy reklamacji/skarg wg kategorii w ogólnej liczbie reklamacji.
2 reklamacje dotyczące problemów technicznych w 27% stanowią sprawy związane z otrzymywaniem e-faktur, natomiast w 73% są to sprawy związane z uaktualnieniem danych w EBOK-u.
3 liczba reklamacji/skarg według daty załatwienia sprawy.

St
ro

na
 3

9



badanie ces

W roku poprzednim przeprowadzone zostały badania CES (Customer 

Effort Score) – to wskaźnik oceniający pracę, jaką musi włożyć klient, 

aby jego problemy zostały rozwiązane przez daną firmę. Oceniane były 

wsparcie klienta przez organizację w załatwieniu ważnej dla niego spra-

wy oraz koszty zaangażowania klienta w załatwienie ważnej dla niego 

sprawy. Pozytywna ocena klientów w roku 2020 była na poziomie roku 

2019.

Główne cele badania

• Ocena wsparcia klienta przez organizację w załatwieniu ważnej dla 

niego sprawy.

• Ocena kosztów zaangażowania klienta w załatwienie ważnej dla nie-

go sprawy.

Wnioski z badania CES

Największe bolączki klientów

• Długi czas oczekiwania na załatwienie sprawy

• Brak wsparcia i pomocy ze strony Aquanetu

• Utrudniony kontakt z pracownikami Spółki

• Problemy organizacyjne

Pozytywnie opinie

• „Jesteśmy bardzo zadowoleni, mimo pandemii przyłącze zostało za-

łożone w dość szybkim tempie”,

• „Ogólnie współpraca bardzo pozytywna wszystko poszło dobrze 

mimo wstępnych lekkich problemów nie mogę narzekać na firmę, 

wszystko oceniam bardzo na plus”, 

• „jestem zadowolony, pracownicy profesjonalni – 10 na 10 punktów”, 

• „Pracownicy firmy pomogli przepisać umowę po śmierci męża, od 

ręki. Jestem bardzo zadowolona z szybkości i łatwości załatwienia 

sprawy”, 

• „Kontakt z firmą na bardzo dobrym poziomie, firma kontaktuje się  

mailowo, sprawnie odpowiada i idzie na rękę klientom, a tutaj cho-

dziło o odroczenie płatności”,

• „Jesteśmy bardzo zadowoleni – ostatnia kontrola przebiegła bardzo 

sympatycznie, w miłej atmosferze, same plusy”.

Część respondentów wyrażała zainteresowanie możliwością zdalnego 

załatwiania swoich spraw w Aquanecie, kilkanaście wypowiedzi dotyczy-

ło też zapotrzebowania na wodomierze zdalne.

 
Podsumowując

Naszym klientom zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości 

wody oraz usług odbioru ścieków. Wychodzimy na przeciw oczekiwa-

niom klientów poprzez wprowadzanie:

• innowacyjnych technologii,

• usług i narzędzi komunikacji.

 

Nieustannie dążymy do podnoszenia satysfakcji klienta poprzez dosko-

nalenie naszej obsługi. 

Przed nami: 

• skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie wszystkich spraw

• uproszczenie procedur

• zapewnienie wsparcia klientom we wszystkich sprawach

• ulepszanie komunikacji 

• poprawa terminowości realizacji usług

• poprawa dostępności obsługi bezpośredniej i telefonicznej 

• kontynuacja prac nad usprawnieniem obsługi infolinii
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Podstawowe  
informacje
Działalność Spółki jest zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej Pol-

skiej, obejmuje miasto Poznań i gminy w Wielkopolsce. Pełna nazwa 

przedsiębiorstwa: Aquanet S.A.

Główna siedziba mieści się w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126. W naszej 

strukturze nie posiadamy oddziałów. 

Aquanet Spółka Akcyjna powstała wskutek przekształcenia Aquanet Spół-

ki z ograniczoną odpowiedzialnością. W obecnej formie prawnej Spółka 

jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym od 25 maja 2005 

roku.

 

Adres ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Sąd rejonowy

Sąd Rejonowy Poznań  
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego

Numer KRS 0000234819

REGON 630999119

NIP 7770003274

Nasi Klienci

Podstawowy portfel usług
 

Nieprzerwanie dostarczamy najwyższej jakości wodę do około 90 tysięcy odbiorców na terenie Poznania i części gmin w Wielkopolsce oraz odbieramy 

i oczyszczamy ścieki. Świadczymy również cały szereg usług dodatkowych dla klientów indywidualnych, firm, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Stawiamy na jak najlepsze efekty operacyjne, biznesowe i inwestycyjne, które skutecznie łączymy z naszymi obowiązkami zapewnienia najwyższych 

standardów jakości, bezpieczeństwa, a także wypełniania naszych powinności społecznych i środowiskowych.

KLIENCI INDYWIDUALNI SPÓŁDZIELNIE, ZRZESZENIA WSPÓLNOTY

POZOSTAŁE PODMIOTYJEDNOSTKI SFERY BUDŻETOWEJPRZEMYSŁ

WODA

pobór, uzdatnianie, dostarczanie

ŚCIEKI

odbiór, oczyszczanie

USŁUGI DODATKOWE

usługi doradcze w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem 
wod.-kan. i wodami opadowymi

St
ro

na
 4

2



miasto 

gmina 
Suchy Las

gmina 
Czerwonak

gmina 
Murowana

gmina 

gmina 
Skoki

gmina 
Dopiewo

gmina 
Komorniki

gmina 
Mosina

gmina 
Brodnica

gmina 
Kórnik

gmina 
Pobiedziska

gmina 
Kostrzyn

miasto

gmina 
Kleszczewo

gmina 

miasto
Puszczykowo

gmina 
Rokietnica

gmina 
Ostroróg

gmina 
Tarnowo 
Podgórne

Obszar działania Aquanetu
 

Działalność operacyjna, finansowa i inwestycyjna spółki jest zarejestro-

wana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obejmuje miasto Poznań  

i gminy w Wielkopolsce (9 gmin).

województwo

wielkopolskie

Legenda:

Obszar zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Obszar zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Obszar hurtowej sprzedaży wody

Obszar hurtowej sprzedaży wody i hurtowego odbioru ścieków

Obszar zbiorowego odprowadzania ścieków i hurtowego odbioru ścieków

Współpraca kapitałowa



Struktura grupy kapitałowej
 

W 2020 roku skład Grupy Kapitałowej Aquanet oraz jej struktura uległy 

zmianie. W skład grupy weszła Mycela S.A.

Struktura Grupy Kapitałowej Aquanet wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020:

spółka zależna 
(100%)

spółka
dominującja

spółka zależna 
(100%)

spółka zależna 
(83,6%)

spółka zależna 
(32,7%)

spółka zależna 
(100%)

spółka 
zależna pośrednio 

(99,98%)

spółka 
zależna pośrednio 

(100%)
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Akcjonariat
 

W dniu 31 grudnia 2020 roku Aquanet Spółka Akcyjna posiadała 21 akcjonariuszy, w tym 10 miast i gmin oraz 11 osób fizycznych.

Struktura własnościowa Aquanet S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Lp Akcjonariusz Liczba akcji
Łączna wartość akcji  

[zł]
Udział w kapitale  
zakładowym [%]

1 Miasto Poznań 867 663 723 867 663 723 77,3808

2 Gmina Mosina 74 518 984 74 518 984 6,6458

3 Miasto Puszczykowo 40 659 832 40 659 832 3,6262

4 Gmina Czerwonak 28 261 512 28 261 512 2,5204

5 Miasto Luboń 25 527 232 25 527 232 2,2766

6 Gmina Suchy Las 25 587 693 25 587 693 2,2820

7 Miasto i gmina Murowana Goślina 19 900 384 19 900 384 1,7748

8 Miasto i Gmina Kórnik 25 189 462 25 189 462 2,2465

9 Miasto i Gmina Swarzędz 13 449 520 13 449 520 1,1995

10 Gmina Brodnica 236 520 236 520 0,0211

11 Osoby fizyczne – uprawnieni pracownicy (11 osób) 295 360 295 360 0,0263

RAZEM 1 121 290 222 1 121 290 222 100,0000
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Sprzedaż wody i odbiór ścieków w 2020 roku na tle 2019 roku [tys. m3]

Wyszczegównienie 2019 2020 Dymamika [%]

Sprzedaż wody ogółem 43 722 42 531 97,3

• gospodarstwa domowe 30 469 30 845 101,2

• pozostali odbiorcy 13 253 11 686 88,2

Ścieki odprowadzone 41 487 40 688 98,1

• ścieki bytowe i przemysłowe 40 259 39 400 97,9

• gospodarstwa domowe 27 515 28 063 102,0

• pozostali odbiorcy 12 744 11 337 89,0

• ścieki dowożone 1 228 1 288 104,9

Wody opadowe i roztopowe 3 469 3 323 95,8

Wzrost sprzedaży ścieków dowożonych wynika prawdopodobnie głównie z przejścia ludności na tryb pracy zdalnej. Natomiast spadek ilości wód opa-

dowych i roztopowych związany jest z niższym poziomem (od występującego w 2019 roku) wskaźnika opadów atmosferycznych dla Miasta Poznania 

za okres 10 lat (podawanego przez IMGW).

Ujęcia oraz stacje uzdatniania wody zlokalizowane są w Poznaniu, Mosinie, Gruszczynie, gminie Murowana Goślina (7 sztuk), gminie Suchy Las  

(2 sztuki), gminie Kórnik (4 sztuki). Poza tym jedno ujęcie wody znajduje się w Promienku. W Koronnej posiadamy pompownię sieciową, a w Morasku  

i Pożegowie zbiorniki wody czystej.

Stacje uzdatniania wody wyprodukowały 47 413 tys. m3 wody. W porównaniu do roku 2019 oznacza to spadek o 3 185 tys. m3, tj. o 6,3 %. Spadek ilości 

wyprodukowanej wody wynika z mniejszego zapotrzebowania na wodę (niższa sprzedaż), mniejszego zużycia wody na potrzeby własne oraz mniej-

szych strat wody w sieci w porównaniu do 2019 roku.

Aquanet w liczbach na koniec 2020 roku

900 000 
liczba mieszkańców  

zaopatrywanych w wodę

54 114 tys. m3  
oczyszczonych ścieków

865 
liczba zatrudnionych osób

538 369 tys. zł 
łączne przychody Spółki

2531,10 km 
długość sieci wodociągowej

47 413 tys. m3 
ilość uzdatnionej wody

2297,73 km 
długość sieci kanalizacyjnej

17 
ujęć wody

16 
stacji uzdatniania wody

1 
pompownia sieciowa
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Nasze odpowiedzialne 
zarządzanie biznesem

Fundamentem naszego działania są przepisy prawa i procedury wewnętrz-

ne. Służą one zapewnieniu najwyższej jakości naszych usług. W swojej 

działalności opieramy się także na opracowanej w 2020 roku strategii 

zrównoważonego rozwoju oraz strategii biznesowej przyjętej w 2019 roku. 

Nasza działalność jest regulowana przez powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeks Spółek Handlowych oraz 

przez Statut Spółki, przepisy wewnętrzne i regulaminy. 

Spółka w 2020 roku działała zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ście-

ków z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 2028) 

oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-

wej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku  

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472).

Model zarządczy w Spółce wpisuje się w dobre praktyki zarządzania 

współczesną firmą. Na czele spółki stoi Zarząd, który jest organem zarzą-

dzającym i wykonawczym. Nadzór na nim sprawuje dziewięcioosobowa 

Rada Nadzorcza, wybierana na trzy lata, i Walne Zgromadzenie. W naszej 

strukturze nie występują komisje.

Skład Rady Nadzorczej:

• Zbyszek Grocholski – Przewodniczący

• Wojciech Wiza

• Beata Kocięcka

• Ryszard Bardzel

• Grzegorz Podolski

• Radosław Woszek

• Jan Grabkowski

• Tomasz Zwoliński

• Marek Kolasiński

Zarząd

Paweł Chudziński

Prezes Zarządu

Anna Graczyk

Wiceprezes Zarządu

Michał Fornal

Wiceprezes Zarządu

Funkcje zarządcze dodatkowo sprawują dyrektorzy poszczególnych pionów, którzy na bieżąco określają i szacują ryzyko w swoich obszarach,  

a w dalszej kolejności raportują je Zarządowi. 

W 2020 roku miały rozpocząć się prace nad opracowaniem i wdrożeniem metody zarządzania ryzykiem w oparciu o najlepsze standardy. Zostały one 

ze względu na sytuację związaną z pandemią przesunięte na rok 2021. Plany obejmują ujednolicenie zasad zarządzania ryzykiem w całej organizacji  

w odniesieniu do działań na poziomie operacyjnym, jak również planowania rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa Spółki. Nowa polityka przeciw-

działania potencjalnemu ryzyku w Aquanet S.A. uwzględniać ma m.in. zasadę przezorności zawartą w Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, 

która zaleca zastosowanie przez państwa UE zapobiegawczego podejścia do ochrony środowiska.

MISJA

Gospodarując wodą, poprawiamy jakość życia

WIZJA

Przez ciągły rozwój odpowiadamy na oczekiwania społeczne  
i wyznaczamy standardy branży St

ro
na

 4
7



Nasze wartości  
i Kodeks etyki

Podstawą naszego codziennego działania są wartości wypracowane 

przez pracowników Spółki. 

Na podstawie wartości i w trosce o naszych pracowników, ale także in-

teresariuszy zewnętrznych, stworzyliśmy Kodeks etyki, który w sposób 

przejrzysty określa normy, które obowiązują w naszej firmie i które mają 

umocowanie w etyce. Kodeks zawiera jasne wskazówki, jakie działania są 

nieakceptowane przez firmę. 

Wszystkie naruszenia zasad kodeksu można zgłaszać Radzie ds. Etyki.  

W roku 2020 nastąpiła zmiana w składzie Rady Etyki, w jej skład weszli 

wybrani przez Zarząd pracownicy, którzy którzy opracowują nowe me-

chanizmy komunikacji z pracownikami. W poprzednim roku zostało zgło-

szone jedno naruszenie kodeksu, sprawa została rozwiązana.

Członkostwa
 

Jesteśmy członkami Europejskiej Organizacji Współpracy na rzecz  

Benchmarkingu (ang. Benchmarking Co-operation, w skrócie EBC) oraz 

Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Management. Przynależność do 

obu organizacji nakłada na nas szereg obowiązków: przestrzegania za-

sad, zarówno w sferze etyki, jak i w działaniach gospodarczych, podda-

wania się regularnej ocenie w analizach porównawczych. 

Od sześciu lat dobrowolnie przyjmujemy na siebie zobowiązania, któ-

re nakłada na nas prowadzenie społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Szczegółowo analizujemy naszą działalność na podstawie ponad 300 

wskaźników, na które odpowiadamy w naszych raportach. Opracowali-

śmy kolejną Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2020–2022, w której 

inspirowaliśmy się celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Łańcuch dostaw
 

Działamy tak, aby zachować nieprzerwany łańcuch dostaw, a polity-

ka przetargowa była całkowicie transparentna dla naszych dostawców. 

Swoją politykę opieramy na Prawie Zamówień Publicznych i wewnętrz-

nych procedurach. Nad prawidłowym przebiegiem składania zamówień, 

postępowaniem i realizacją czuwają: Dział Przetargów i Dział Zaopatrze-

nia. Nasze relacje z dostawcami obejmują wyłącznie zakres określony 

zawartą umową. Współpracę z nowym dostawcą nawiązujemy na pod-

stawie przeprowadzonych procedur przetargowych. Warunki współpracy 

określone są w zaproszeniu, opisie technicznym oraz umowie. Po speł-

nieniu tych warunków, o wyborze dostawcy decyduje najniższa cena.

17 954 dostawców krajowych

102 dostawców zagranicznych

Przykład udziałów wydatków na usługi w zakresie prac przy sieci wodo-

ciągowej

Podwyko-
nawca

Wartość usług 
[zł]

Umowy eksploatacyjne 2 1 013 510

Prace różne (prace remontowe sieci 
wodociągowej)

1 13 481 131

Usuwanie awarii (z uwzględnieniem  
odtworzenia, oznakowania, sprzątania,  
usuwania śliskości, zajęcia pasa drogowego)

15 12 120 141



o raporcie



JAK RAPORTUJEMY?

Nasze raporty CSR publikujemy co roku. Poprzedni raport ukazał się  

w maju 2020 roku. Obecny raport obejmuje dane za rok 2020 (01.01.– 

31.12.2020). Poprzednie raporty są dostępne na naszej stronie poświęco-

nej społecznej odpowiedzialności: http://csr.aquanet.pl/.

Raportujemy, inspirując się rekomendacjami wytycznych GRI Standard 

(w opcji Core) z wykorzystaniem wskaźników podstawowych i dodatko-

wych. Raport za 2020 rok obejmuje wyłącznie dane Aquanet jako spółki 

dominującej. Kolejny raport ukaże się w 2022 roku. Po raz pierwszy bę-

dzie on raportem Grupy Kapitałowej. Nasze raporty nie są poddawane 

audytom. 

W roku poprzednim nastąpiła jedna zmiana w strukturze Grupy Kapitało-

wej. W skład grupy weszła Spółka Mycela S.A.

Jak prowadzimy dialog z interesariuszami?
 

Sesje dialogowe są podstawą komunikacji i zbierania informacji o oczekiwaniach naszych interesariuszy, a także fundamentem treści raportu. Nie tylko 

ze względów wizerunkowych, ale przede wszystkim ze względów edukacyjnych, ponieważ otwierając się na głosy z zewnątrz, budujemy odpowie-

dzialny biznes oparty na obopólnym zrozumieniu. 

Sesje z kluczowymi interesariuszami są prowadzone corocznie. Każdorazowo służą przygotowaniu raportu CSR. 

W 2020 roku przeprowadziliśmy: 

• 18 sesji dialogowych z kierownikami i partnerami zewnętrznymi

• 6 grupowych sesji dialogowych z pracownikami

• 3 konsultacje z członkami Zarządu

 

W wyborze interesariuszy, z którymi się w danym roku spotykamy, kierujemy się wyzwaniami biznesu oraz kluczem tematycznym raportu. W roku po-

przednim wybór interesariuszy był podyktowany również koniecznością skonsultowania budowy i kierunków działania w Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju 2020–2022.

klienci

regulatorzy

pracownicy

firmy doradcze

spółki zależne

świat nauki

gminy

instytucje finansowe

koordynatorzy inwestycji 
na poziomie gminy

społeczności lokalne

instytucje ochrony 
środowiska

media

służby publiczne

pracownie  
urbanistyczne

beneficjenci rozwoju

administracja  
państwowa

dostawcy

Nasi interesariusze
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Proces definiowania treści 
raportu i granic aspektów

W proces definiowania zawartości raportu włączeni zostali przedstawi-

ciele Aquanet S.A. oraz interesariusze zewnętrzni. W tym celu w dniach  

22 czerwca–08 lipca 2020 roku przeprowadzono: 

• 21 indywidualnych konsultacji z kadrą zarządzającą i Zarządem Aqua- 

netu, 

• 6 grupowych sesji dialogowych z pracownikami Spółki 

• 4 grupowe konsultacje z partnerami zewnętrznymi. 

 

Łącznie w definiowanie istotności dla interesariuszy zaangażowanych 

było 60 osób, a sam dialog odbył się w formule on-line. 

Równolegle do procesu przygotowania kolejnego raportu społecznego 

rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją obowiązującej i opracowaniem 

nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Bizne-

su Aquanet S.A. na lata 2020–2022. Aby przygotować nową strategię  

i oparty na niej raport CSR, przeprowadziliśmy analizę strategii bizne-

sowej Spółki, celów SDG’s, rekomendacji Standardu Informacji Niefi-

nansowych, zadań wynikających z polityk obszarowych, doświadczeń 

zebranych w trakcie pracy nad poprzednim raportem CSR oraz trendów 

zrównoważonego rozwoju w branży wodociągowo-kanalizacyjnej  

w Polsce i na świecie. Dokonaliśmy także analizy mocnych, słabych stron, 

szans i zagrożeń – SWOT, naszej dotychczasowej strategii CSR na lata 

2017–2022 oraz analzę 120 dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju 

w odniesieniu do naszego sektora.

Istotne aspekty zidentyfikowane  
w procesie definiowania treści raportu

Zidentyfikowaliśmy aspekty najistotniejsze dla naszych interesariuszy, wykorzystując informacje zebrane w trakcie 4 grupowych sesji dialogowych  

z przedstawicielami Smart City Poznań, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Urzędu Miasta Poznań i Centrum PISOP. W oparciu o wpływ naszej 

spółki na miasto Poznań oraz cały region, a także znaczenie dla naszych interesariuszy nadaliśmy priorytet 27 aspektom w wymiarach społecznym, 

środowiskowym i ładu organizacyjnego (ESG). Aspekty zostały zatwierdzone przez Zarząd i kadrę zarządzającą spółki i są prezentowane w raporcie.

Matryca istotności

Aspekt
Perspektywa 

Aquanet
Perspektywa 
interesariuszy

Bezpieczeństwo i jakość wody bardzo istotne bardzo istotne

Efektywność energetyczna bardzo istotne istotne

Ślad węglowy bardzo istotne istotne

Woda bardzo istotne bardzo istotne

Odpady bardzo istotne istotne

B + R istotne istotne

Edukacja ekologiczna bardzo istotne bardzo istotne

BHP bardzo istotne bardzo istotne

Wolontariat pracowniczy istotne istotne

Warunki pracy i socjalne bardzo istotne bardzo istotne

Satysfakcja pracowników bardzo istotne bardzo istotne

Satysfakcja klientów bardzo istotne istotne

Zatrudnienie istotne istotne

Szkolenia i rozwój istotne istotne

Aspekt
Perspektywa 

Aquanet
Perspektywa 
interesariuszy

Zdrowie i sport istotne bardzo istotne

Zaangażowanie społeczne bardzo istotne bardzo istotne

Różnorodność istotne istotne

Cyberbezpieczeństwo bardzo istotne istotne

Bezpieczeństwo informacji bardzo istotne istotne

Wynagrodzenia i benefity bardzo istotne mało istotne

Trendy regulacyjne „Zielony ład” bardzo istotne bardzo istotne

SDG’s bardzo istotne istotne

Pandemia COVID-19 bardzo istotne bardzo istotne

Strategia zrównoważonego rozwoju bardzo istotne bardzo istotne

Działalność na podstawie  
i w granicach prawa

bardzo istotne istotne

Pośredni wpływ ekonomiczny bardzo istotne bardzo istotne

Etyka bardzo istotne istotne



Pracownicy

• Regularne badanie satysfakcji pracowników

• Cykliczne spotkania Zarządu z pracownikami

• Magazyn wewnętrzny „Wodnik”

• Projekt Akademia GIS Aquanet (AGA)

• Newsletter wewnętrzny

• Intranet

• Cykliczne spotkania działów

• Pikniki pracownicze

• Okazjonalne wydawnictwa wewnętrzne

 

Klienci

• Badania satysfakcji i wizerunku

• EBOK - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Aquanet 

• darmowa aplikacja EBOK na smartfony

• Poradniki, instrukcje, ankiety dla klientów na stronie  

www.aquanet.pl

• Pogotowie wodociągowe pod numerem 994

• Media społecznościowe (Facebook, Twitter, kanał YouTube)

• Kampanie informacyjne i społeczne

• Raporty zrównoważonego rozwoju

 

Akcjonariusze

• Raporty roczne

• Raporty zrównoważonego rozwoju

• Walne zgromadzenia Akcjonariuszy

• Okresowe spotkania

• Opiniowanie planów i projektów 

• Omawianie taryf i inwestycji 

 

Społeczności lokalne

• Regularne spotkania ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarzą-

dowymi, związkami przy okazji realizacji projektów i konkursów 

społecznych

• Spotkania edukacyjne w szkołach i na uczelniach

• Punkty informacyjne w trakcie wystaw i imprez okolicznościowych

• Wycieczki do naszych zakładów 

 

Dostawcy

• Regularne spotkania i kontakty z Działem Zakupów

• Dedykowany kanał komunikacji do produktu e-Faktura

• Szkolenia

 

Media

• Biuro prasowe i bieżąca komunikacja 

• Konferencje prasowe

• Spotkania bezpośrednie

• Komunikaty prasowe

• Komentarze i wywiady ekspertów

• Raporty zrównoważonego rozwoju

Sposób prowadzenia komunikacji i dialogu  
z naszymi interesariuszami



wskaźniki gri
Założenia i podstawy raportowania

GRI 101 Założenia i podstawy raportowania

Wskaźniki profilowe

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony Zakres raportowania

Profil organizacji

GRI 102-1 Nazwa organizacji 42 pełny

GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi 42 pełny

GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 22 pełny

GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej 42, 43 pełny

GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji 42, 44, 45 pełny

GRI 102-6 Obsługiwane rynki 42, 43 pełny

GRI 102-7 Skala działalności 46 niepełny

GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji 22 niepełny

GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw 48 pełny

GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości 50 niepełny

GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności 47 pełny

GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy 4, 48 pełny

GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach 45 pełny

Strategia

GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla 4 pełny

GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk brak brak

Etyka i integralność

GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań 48 pełny

GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych 48 pełny

Ład organizacyjny

GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy 47 niepełny
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Wskaźniki profilowe (cd.)

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony Zakres raportowania

Zaangażowanie interesariuszy

GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą 50, 51 pełny

GRI 102-41 Pracownicy objęci  zbiorowymi umowami pracy 22 pełny

GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację 50, 51 pełny

GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy 50, 51 pełny

GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również przez ich zaraportowanie 50, 51 pełny

Praktyka raportowania

GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 44 pełny

GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu i granic aspektów 50, 51 pełny

GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy 50, 51 pełny

GRI 102-48
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowa-
dzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

nie dotyczy nie dotyczy

GRI 102-49 Zmiany w raportowaniu nie dotyczy nie dotyczy

GRI 102-50 Okres raportowania 50 pełny

GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) 50 pełny

GRI 102-52 Cykl raportowania 50 pełny

GRI 102-53 Dane kontaktowe 50 pełny

GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive brak brak

GRI 102-55 Indeks GRI 50 pełny

GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu nie dotyczy nie dotyczy

Podejście do zarządzania i ewaluacja podejścia do zarządzania w danym obszarze

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 51 pełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 3, 6, 11, 14, 20, 29, 35 niepełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 3, 6, 11, 14, 20, 29, 35 niepełny

wskaźniki gri (cd.)
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Wskaźniki szczegółowe

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony Zakres raportowania

Aspekt GRI: Pośredni wpływ ekonomiczny

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4, 35 pełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 35, 48 niepełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 37 niepełny

GRI 203-1 Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi 37, 36, 37 pełny

GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny 8, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 37, 36, 37 pełny

Aspekt GRI: Energia

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4, 14 pełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 12, 14 pełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania brak brak

GRI 302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji 15 pełny

GRI 302-3 Efektywność energetyczna 15 pełny

Aspekt GRI: Woda

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4, 6, 7 niepełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 6,9 pełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 7,17,18 niepełny

GRI 303-1 Łączny pobór wody według źródła 9,1 pełny

GRI 303-2 Źródła wody, gdzie pobór stanowi dużą ingerencję w zasoby wodne 10 pełny

Aspekt GRI: Emisje

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń brak brak

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy brak brak

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania brak brak

GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych brak brak

Aspekt GRI: Ścieki

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4,11 niepełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 11,13, 18 pełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 13,18 niepełny

GRI 306-1 Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia 13 niepełny

wskaźniki gri (cd.)
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Wskaźniki szczegółowe (cd.)

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony Zakres raportowania

Aspekt GRI: Odpady

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4, 12 niepełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 12 niepełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania brak brak

GRI 306-2  Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania brak brak

Aspekt GRI: Zgodność z regulacjami środowiskowymi

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4, 7, 11, 14, 47 niepełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 7, 11, 14, 15, 47 pełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania brak brak

GRI 307-1
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony śro-
dowiska

brak brak

Aspekt GRI: Zatrudnienie

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4, 20 pełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy brak brak

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania brak brak

GRI 401-1 Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia 22 niepełny

GRI 401-2
Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepeł-
nym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności

22 pełny

Aspekt GRI: BHP

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4, 20, 27 niepełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 20, 25, 27 niepełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 25 pełny

GRI 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą 24 niepełny

Wskaźnik własny 1 Działania firmy w sytuacji pandemicznej 27

Aspekt GRI: Szkolenia i rozwój

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4 niepełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 23, 27, 32 niepełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania brak brak

GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników 23 niepełny

wskaźniki gri (cd.)
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Wskaźniki szczegółowe (cd.)

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony Zakres raportowania

Aspekt GRI: Różnorodność

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4 niepełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 20 niepełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 20 niepełny

GRI 405-1
Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych 
wskaźników różnorodności

23 pełny

Aspekt GRI: Społeczność lokalna

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 29 pełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 27, 29 pełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 30, 31 pełny

GRI 413-1 Jednostki biznesowe organizacji, uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe brak brak

Aspekt GRI: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń brak brak

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy brak brak

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania brak brak

GRI 416-1 Ocena wpływu istotnych kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo brak brak

GRI 416-2 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo brak brak

Aspekt GRI: Marketing oraz oznakowanie produktów i usług

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 32 niepełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 32, 53 niepełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania brak brak

GRI 417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w dotyczącymi komunikacji marketingowej brak pełny

Aspekt GRI: Ochrona prywatności klienta

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4, 27 pełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 27 pełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 27 pełny

GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta lub utraty danych klientów 27 pełny

wskaźniki gri (cd.)
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Wskaźniki szczegółowe (cd.)

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony Zakres raportowania

Aspekt GRI: Satysfakcja pracowników

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 33 pełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 33 pełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 33 pełny

Wskaźnik własny 2 Wyniki badania satysfakcji pracowników 33

Aspekt GRI: Satysfakcja klientów

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4, 27, 38 pełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 27, 38, 39, 40 pełny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 27, 38, 39, 40 pełny

Wskaźnik własny 3 Wyniki badania satysfakcji klientów 40

Aspekt GRI: B+R

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4 niepełny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy brak brak

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania brak brak

Wskaźnik własny 4 Dobre praktyki w zakresie B+R 17, 18

wskaźniki gri (cd.)
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