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Nasz 2018

Michał
StarSzy SpecjaliSta dS. odbiorów Sieci i przyłączy wod.-kan.



Cieszę się, że Aquanet SA jako spółka miejska  
aktywnie realizuje działania związane ze społeczną  
odpowiedzialnością biznesu. 

Rola, jaką Aquanet pełni w samym Poznaniu, a także 
w regionie w naturalny sposób wpisuje się w politykę 
i priorytety strategiczne miasta. Wypracowywana przy 
udziale różnych grup interesariuszy strategia CRS  
spółki Aquanet, która stanowi kompas działań  
społecznych, środowiskowych i gospodarczych jest 
doceniana, czego wyrazem było między innymi  
przyznanie nagrody dla najlepszego wolontariatu  
pracowniczego w roku 2018. 

Wiele dla mnie znaczy to, że spółka Aquanet, podobnie 
jak miasto Poznań, podejmuje inicjatywy związane  
z promocją różnorodności w miejscu pracy. Istotne 
jest również długoletnie zaangażowanie społeczne 
na rzecz szerokiego grona beneficjentów. Niezwykle 
szanuję Aquanet jako partnera biznesowego, który 
dba o najwyższą jakość świadczonych usług, ochronę 
środowiska i bezpieczeństwo zasobów wody. 

Wspieram i dopinguję wszystkie ważne projekty  
biznesowe i społeczne, które podnoszą jakość życia 
mieszkańców miasta i regionu.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Poznania
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Rok 2018 był rokiem intensywnych prac nad realizacją założeń stra-
tegii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu na lata 
2017–2022. Był to rok „początku” – wystartował nasz wolontariat 
pracowniczy ”Płyń z pomocą”, 

od września naukę w naszej klasie patronackiej rozpoczęli uczniowie, 
którzy mamy nadzieję, że właśnie z Aquanetem zwiążą swoją drogę 
zawodową.

Zapoczątkowaliśmy również działania wokół różnorodności. I to róż-
norodność właśnie stała się naszym motywem przewodnim w obec-
nym raporcie, dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy przyjęli 
nasze zaproszenie do tego raczkującego projektu.  → W roku 2018 nasz wolontariat został uznany za najlepszy 

wolontariat pracowniczy roku w XIX edycji konkursu: 
„Poznański Wolontariusz Roku”. Za organizację odpowiada 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Poznania przy współudziale Kapituły Konkursu. 

 → Po raz pierwszy zgłoszone przez nas dobre praktyki zostały 
zamieszczone w Raporcie Dobrych Praktyk za rok 2017.

2018 Czy wiesz, że…

Ludzie nie dzielą się 
na czarnych i białych; 

ważne jest to, z czego się śmieją 
i co ich skłania do płaczu.

Zbigniew Herbert

Jeśli masz pytania w sprawie raportu, skontaktuj się z nami:

Agnieszka Kaczmarek 
SpecjaliStka dS. wSparcia Sprzedaży i komunikacji  

koordynatorka cSr w aquanet Sa
tel. 61 8359346, e-mail: agnieszka.kaczmarek@aquanet.pl
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Co znajdziesz w naszym raporcie

Aneta
młodSza SpecjaliStka dS. obiektów wod.-kan.

 → O nas

 → Woda 

 → Ścieki 

 → Walczymy z odorami

 → Pracownicy

 → Bezpieczne miejsce pracy

 → Zaangażowanie społeczne

 → Rynek

 → Obsługa klienta

 → O raporcie

 → List Prezesa

 → Sesje dialogowe

 → Wskaźniki
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StarSza SpecjaliStka dS. obSługi klientów 

O nas
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Nasz podstawowy portfel usług 
Mapa działania

O nas
Jesteśmy największą w Wielkopolsce spółką świadczącą usługi 
wodociągowo-kanalizacyjne i jedną z wiodących firm w tej branży  
w Polsce. Nieprzerwanie dostarczamy najwyższej jakości wodę do 
około 90 tysięcy odbiorców na terenie Poznania i części gmin oraz 
odbieramy i oczyszczamy ścieki. Świadczymy również cały szereg 
usług dodatkowych dla klientów indywidualnych, firm, spółdzielni  
i wspólnot mieszkaniowych.

W dniu 31 grudnia 2018 roku Aquanet Spółka Akcyjna posiadała 21 akcjonariuszy, w tym 10 miast i gmin oraz 11 osób fizycznych.

Stawiamy na jak najlepsze efekty biznesowe, które skutecznie łączy-
my z naszymi obowiązkami zapewnienia najwyższych standardów 
jakości, bezpieczeństwa, a także wypełniania powinności społecz-
nych i środowiskowych. 

Działalność spółki jest zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, obejmuje miasto Poznań i gminy w Wielkopolsce. Pełna 
nazwa przedsiębiorstwa: Aquanet SA; główna siedziba mieści się  
w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126. Nie posiadamy w naszej struk-
turze oddziałów. 

WODA

ŚCIEKI

USŁUGI DODATKOWE

 → w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem 
wod.-kan.

 → pobór

 → uzdatnianie

 → dostarczanie

 → odbiór

 → oczyszczanie

miasto
Poznań

gmina
Ostroróg

gmina
Mieścisko

gmina
Skoki

gmina
Murowana 
Goślina

gmina
Suchy Las

gmina
Czerwonak gmina

Pobiedziska

gmina
Swarzędz

gmina
Kostrzyn

gmina
Kleszczewo

gmina
Rokietnica

gmina
Tarnowo Podgórne

gmina
Dopiewo

gmina
Komorniki

gmina
Kórnik

gmina
Mosina

gmina
Brodnica

gmina
Puszczykowo

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

województwo 
wielkopolskie
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Struktura własnościowa spółki
Schemat przedstawia strukturę własnościową Spółki (w 2018 roku nie 
nastąpiła żadna zmiana).

Sprzedaż wody i odbiór ścieków w 2018 roku 
zestawienie z rokiem poprzednim w tys. m3

Wyszczególnienie 2017 2018 Dynamika %

Sprzedaż wody ogółem 40 203 42 156 104,9

gospodatstwa domowe 27 743 28 915 104,2

pozostali odbiorcy 12 460 13 241 106,3

Ścieki odprowadzone 39 119 39 639 101,3

ścieki bytowe i przemysłowe 38 165 38 489 100,8

• gospodarstwa domowe 25 833 26 065 100,9

• pozostali odbiorcy 12 332 12 424 100,7

ścieki dowożone 954 1 150 120,5

Wody opadowe i roztopowe* 1 810 2 437 134,6

*wody opadowe i roztopowe – wyłączone z sumy ścieków odprowadzonych

Aquanet w liczbach na koniec 2018 roku
900 000 
liczba mieszkańców  
zaopatrywanych w wodę

43 290 tys. zł 
nasz wynik finansowy

50 600 tys. m3
 

ilość wyprodukowanej  
czystej wody

55 300 tys. m3
 

ilość oczyszczonych ścieków
42 156 tys. m3

 
ilość sprzedanej wody

39 639 tys. m3
 

ilość odebranych ścieków

97 896 
liczba klientów w 2018 roku

137 028 
liczba punktów, w których 
świadczymy usługi

838 
liczba zatrudnionych osób

17 
liczba ujęć wody

16 
liczba stacji uzdatniania

6 
liczba oczyszcalni ścieków

2462,5 km 
długość sieci wodociągowej

2243,7 km 
długość sieci kanalizacyjnej

miasto Poznań 
77,3808%

gmina Mosina 
6,6458%

gmina Czerwonak 
2,5204%

gmina Brodnica 
0,0211%

miasto Luboń 
2,2766%

miasto i gmina Kórnik 
2,2465%

miasto i gmina Swarzędz 
1,1995%

miasto Puszczykowo 
3,6262%

gmina Suchy Las 
2,2820%

miasto i gmina 
Murowana Goślina 

1,7748%

Osoby fizyczne
– uprawnieni pracownicy (11 os.) 

0,0263%
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Nasza działalność jest regulowana szczególnie przez zapisy Kodek-
su Spółek Handlowych oraz przez Statut Spółki, aktualne ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków. Obecnie obowiązujące prawo wodne weszło w życie  
z dniem 01.01.2018 r. Działamy zgodnie z przepisami w zakresie opłat, 
szczególnie za korzystanie ze środowiska oraz przepisami dotyczą-
cymi zagospodarowania osadów.  

Model zarządczy w Spółce w wpisuje się w dobre praktyki zarzą-
dzania współczesną firmą. Na czele spółki stoi Zarząd, a nadzór nad 
nim sprawują dziewięcioosobowa Rada Nadzorcza, wybierana na 
trzy lata, i Walne Zgromadzenie. W naszej strukturze nie występują 
komisje. W roku poprzednim nastąpiła zmiana w składzie władz Spół-
ki. Stanowisko wiceprezesa zarządu za Marka Borkowskiego objęła 
Anna Graczyk.

Struktura grupy kapitałowej
wg stanu na dzień 31.12.2018

W 2018 roku skład grupy kapitałowej Aquanet oraz struktura udziałów 
nie uległy zmianie.

Dane w raporcie obejmują wyłącznie informacje na temat Aquanet 
Grupa Kapitałowa, nie uwzględnia danych ze spółek zależnych.

Nasze odpowiedzialne 
zarządzanie biznesem
Przepisy prawa i procedury wewnętrzne stanowią fundamenty na-
szego działania. Służą one zapewnieniu najwyższej jakości świadczo-
nych przez nas usług. W swojej pracy opieramy się także na zasadach 
zrównoważonego rozwoju, a przyjęta strategia CSR i odpowiedzial-
nego biznesu jest odpowiedzią na oczekiwania naszych interesariu-
szy. W 2018 roku zainicjowaliśmy opracowanie strategii biznesowej 
spółki na lata 2019–2021. Priorytetem w jej założeniach są rozwój  
i innowacje, przy zachowaniu najwyższych standardów zarządzania 
podstawową działalnością Spółki.

Poniżej najnowsze misja i wizja, które zostały wypracowane i przyjęte 
razem z naszą strategią w 2019 r.

Misja

Wizja

Gospodarując wodą,  
poprawiamy jakość życia

Przez ciągły rozwój  
odpowiadamy na oczekiwania  

społeczne i wyznaczamy  
standardy branży

100%
spółka zależna

spółka dominująca

100%
spółka zależna

100%
spółka zależna

66,7%
spółka zależna pośrednio

83,6%
spółka zależna

32,7%
spółka zależna



Zarząd

Od 2019 roku rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem i wdrożeniem w roku 2020 metody zarządzania ryzykiem w oparciu o najlepsze standardy. Ujednolicone zostaną zasady zarządzania ryzykiem w całej organizacji  
w odniesieniu do działań na poziomie operacyjnym, jak również planowania rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa Spółki. Nowa polityka przeciwdziałania potencjalnemu ryzyku w Aquanecie 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.

Paweł Chudziński 
prezeS zarządu

Anna Graczyk 
wiceprezeSka zarządu

Michał Fornal 
wiceprezeS zarządu
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Dostawcy krajowi 
3506 kontrahentów

Dostawcy zagraniczni 
11 kontrahentów

Dostawcy – pracownicy 
168 kontrahentów

Nasze wartości i Kodeks etyki Członkostwa

Łańcuch dostaw

Podstawą naszego codziennego działania są wartości wypracowane 
przez pracowników spółki. 

Na podstawie wartości i w trosce o naszych pracowników, ale także 
interesariuszy zewnętrznych, stworzyliśmy Kodeks etyki, w sposób 
przejrzysty określający normy, które obowiązują w naszej firmie i któ-
re mają umocowanie w etyce. Kodeks zawiera jasne wskazówki, jakie 
działania nie są akceptowane przez firmę. 

 

Wewnętrzna polityka postępowania w przypadku zgłoszenia lub wy-
krycia nieakceptowalnych zachowań: 

 → Wszystkie naruszenia zasad kodeksu można zgłaszać 
Radzie ds. Etyki. W 2018 roku zostało zgłoszone jedno 
naruszenie Kodeksu Etyki, zostało ono wyjaśnione. 

 → Kodeks został rozpowszechniony w formie ulotek  
dedykowanych zarówno pracownikom,  
jak i interesariuszom zewnętrznym. 

Znajduje się on również pod adresem:  
www.aquanet.pl/kodeks-etyki-aquanet-sa

Jesteśmy firmą, która stawia na innowacje i najwyższe standardy 
zarządzania, dlatego od lat czerpiemy swoją wiedzę od najlepszych 
zarówno w kraju, jak i na świecie. Jesteśmy członkami Europejskiej 
Organizacji Współpracy na rzecz Benchmarkingu (ang. Benchmar-
king Co-operation, w skrócie: EBC) oraz Izby Gospodarczej Wodocią-
gi Polskie Management. Przynależność do obu organizacji nakłada 
na nas szereg obowiązków: przestrzeganie zasad, zarówno w sferze 
etyki, jak i w działaniach gospodarczych, poddawanie się regularnej 
ocenie w analizach porównawczych. To konieczne dla sprawnego  
i efektywnego działania. 

Działamy tak, aby zachować nieprzerwany łańcuch dostaw, a polity-
ka przetargowa była całkowicie transparentna dla naszych dostaw-
ców. Politykę tę opieramy na Prawie Zamówień Publicznych i we-
wnętrznych procedurach. Nad prawidłowym przebiegiem składania 
zamówień, postępowaniem i realizacją czuwają: Dział Przetargów  
i Dział Zaopatrzenia. Nasze relacje z dostawcami obejmują wyłącznie 
zakres określony zawartą umową. Współpracę z nowym dostawcą 
nawiązujemy na podstawie przeprowadzonych procedur przetargo-
wych. Warunki współpracy określone są w zaproszeniu, opisie tech-
nicznym oraz umowie. Spełniając te warunki, o wyborze dostawcy 
decyduje najniższa cena.

Przykład udziałów wydatków na usługi w zakresie prac na sieci kana-
lizacyjnej i wodociągowej

Zakres prac zleconych Podwykonawca
Wartość usług  
za 2018 (PLN)

Umowy eksploatacyjne 5 firm 4 355 191,59

Zlecenia różne 5 firm 697 974,00

Usuwanie awarii i inne 
dodatkowe usługi  

związane z awariami
8 firm 13 370 336,00

Czy wiesz, że…
 → Aquanet w roku 2019 ma przedstawić ofertę przejęcia 

zarządzania wodami opadowymi w mieście Poznaniu. 
W tym celu z początkiem 2019 roku w naszej strukturze 
organizacyjnej został wyodrębniony Departament Wód 
Opadowych, którego celem jest przygotowanie Spółki  
do zarządzania przedmiotowym obszarem. W pierwszej  
kolejności Spółka przygotuje koncepcję prawną  
powierzenia przez Miasto realizacji zadania Spółce  
lub spółce zależnej, zaproponuje główne założenia  
biznesowe przedsięwzięcia oraz harmonogram  
przejmowania zadań i majątku kanalizacyjnego.

Spis treści
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Środowisko  
naturalne

Dorota
kierowniczka dz. wSparcia Sprzedaży i komunikacji 
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kierowniczka dz. controllingu

Woda



Odpowiedzialne zarządzanie dobrem, jakim jest woda, rozumiemy 
dwojako. 

Po pierwsze 

 → jako firma, która ją dostarcza, musimy dbać  
o jej nieprzerwane dostawy i najwyższą jakość. 

Po drugie 

 → musimy rozumieć, jaka odpowiedzialność na nas  
spoczywa w związku z rosnącym popytem na wodę  
i malejącą podażą, m.in. za sprawą mniejszych opadów, 
wzrostu temperatur, topnienia lodowców i zmiany 
przepływu rzek – jak alarmuje ONZ.   

Aby spełnić najwyższe standardy jakości, nasza woda poddawana 
jest szczegółowemu procesowi uzdatniania i regularnej kontroli Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz badaniom wykonywanym przez 
akredytowane laboratoria. Spełnia ona również wymogi Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z 20.04.2010 roku dotyczące jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 72 Poz. 466), a także 
Dyrektywy Unii Europejskiej (98/83/EC). 

Natomiast w trosce o kolejne pokolenia, aktywnie włączamy się  
w ochronę kurczących się zasobów wody pracując nad procedurą 
bezpieczeństwa wody. 

To system zaproponowany przez Światową Organizację Zdrowia. Ma na celu wdrożenie szeregu działań zapobiegających lub redukujących skutki 
ryzyk w różnych obszarach społecznych i środowiskowych oraz zapewnienie skutecznej kontroli systemu, tak aby dostarczać nieprzerwanie wodę 
odpowiedniej jakości i odpowiedniej ilości. 

Obejmują cały system: od źródła (zlewnia), poprzez ujęcie, uzdatnianie, sieć dystrybucji, sieć wewnętrzną, aż do kranu konsumenta.

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 dostaw 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 zabezpieczających, ponowna ocena ryzyk i uszeregowanie ich pod względem ważności 
– prioretyzacja. 

Kompleksowe opracowanie PBW dla całości systemu PSW określone jest na lata 2018–2022.

Plany Bezpieczeństwa Wody można podzielić na trzy podstawowe moduły: 

Nasze Plany Bezpieczeństwa Wody

Ocena systemu  
zaopatrzenia w wodę

określa, czy jego całość  
zapewnia odpowiednią  jakość usług

Monitoring

jest bieżącą kontrolą jakości. 

Zarządzanie  
i komunikacja 

przewiduje działania do podjęcia  
w sytuacjach normalnych i ekstremalnych 
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Jak uzdatniamy wodę i oczyszczamy ścieki



Prace eksploatacyjne na sieci 
wodociągowej w roku 2018

 → odnotowano  

512 awarii sieci wodociągowej  
(o 91 szt. mniej niż w roku poprzednim)

 → zlecono i wykonano  

ponad 15 000 przeglądów hydrantów 

 → zlecono i wymieniono  

276 szt. niesprawnych hydrantów 

 → wyremontowano  

10 komór technologicznych na magistralach 
wodociągowych wraz z wymianą armatur.

 → przeprowadzone odbiory:

 → 105  
odbiorów końcowych sieci wodociągowej 

 → 2226   
odbiorów końcowych przyłączy  
wodociągowych

 → 562  
odbiorów częściowych sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej 
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Źródła wody, w przypadku których pobór stanowi dużą ingerencję w ogół zasobów

Standardy, metodologie oraz założeniaŹródła wody
Nasza działalność nierozerwalnie wiąże się z ingerencją w zasoby 
wodne. Działamy tak, aby nie zaburzać naturalnej równowagi przy-
rodniczej. Poniżej prezentujemy dane dotyczące całkowitej objętości 
wody pobranej w podziale na źródła. Raportowana objętość wody 
wynika z pomiarów jej ilości na poszczególnych ujęciach wody. Dane 
są zgodne z przekazanym do Urzędu raportem zawierającym infor-
macje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za 2017r.:

 → 23 623 379 m3  
wody powierzchniowe, w tym wody z terenów  
podmokłych, rzek, jezior i oceanów;

 → 28 111 138 m3  
wody gruntowe (wody podziemne);

 → 0 m3 
woda deszczowa bezpośrednio zebrana  
i przechowywana przez organizację; 

 → 1 079 531 m3  
ścieki z innej organizacji (hurtowe przyjęcie ścieków  
do oczyszczenia na naszych oczyszczalniach z gmin: 
Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Pobiedziska i Skoki; 

 → 101 520 m3  
woda zakupiona z innych przedsiębiorstw wodociągowych 
(dotyczy zakupu wody z Chludowa).

Aquanet SA posiada 16 stacji uzdatniania wody (SUW) oraz korzysta z 17 ujęć wody. Są to zarówno źródła powierzchniowe (Ujęcie Wody Mosina 
oraz Ujęcie Wody Dębina), jak i podziemne (Ujęcie Wody Mosina–Krajkowo, Ujęcie Gruszczyn, Ujęcie Promienko oraz pozostałe ujęcia gminne). 
Miasto Poznań zaopatrywane jest w wodę uzdatnioną w trzech największych SUW: Mosina (Ujęcie Mosina–Krajkowo), SUW Wiśniowa (Ujęcie Dębi-
na) oraz SUW Gruszczyn (Ujęcie Gruszczyn i Ujęcie Promienko). Pozostałe stacje zaopatrują gminy położone w pobliżu Poznania. 

Raportowana objętość wody wynika z pomiarów jej ilości na poszczególnych ujęciach wody. Dane są zgodne z przekazanym do Urzędu raportem 
zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za 2018 rok.

Woda powierzchniowa*

Mosina–Krajkowo 
zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie  Warta od Pyszącej do Kopli 

– 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 SA za wyjątkiem ujęcia w Uchorowie  

zlokalizowana jest w obrębie tej samej Jednolitej Części Wód Podziemnych  
– 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 SA stanowi 14,5%.

* Ujęcia wód powierzchniowych nie są istotne w stosunku do dostępnych zasobów wody, chyba że źródło zostało oznaczone jako obszar chroniony (narodowy lub międzynarodowy)
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Obszary ochrony przyrodniczej 
Obszary ochrony przyrodniczej (krajowe i międzynarodowe) wystę-
pujące na poszczególnych ujęciach:

 → ujęcie Mosina–Krajkowo – Natura 2000 – obszary ptasie  
i siedliskowe (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 Samicy Kierskiej w gminie Suchy Las, Natura 2000 
– obszary ptasie (Dolina Samicy),

 → gmina Murowana Goślina • Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka – dot. ujęcia  
Głęboczek i ujęcia Kamińsko, • ujęcie Boduszewo – Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka 
– otulina. 

Źródło: 

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. Regionalny Zarząd 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.

Spis treści
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Ścieki

Stanisław
kierownik dz. goSpodarki wodomierzowej i rozliczeń



Emisje gazów cieplarnianych
W trosce o środowisko kontynuujemy pracę nad obliczeniem sumy 
gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery podczas prowa-
dzonej przez nas działalności, czyli tzw. śladu węglowego. Obecny 
wskaźnik został wyliczony w ramach zakresu 1, tj. ze źródeł będących 
własnością organizacji raportującej lub przez nią kontrolowanych.

 → Ślad węglowy na m3 zebranych ścieków:  
0,28 kg CO

2
 eq/m3

 → Ślad węglowy na m3 wody pitnej  
wykorzystanej przez Klienta:  
0,322 kg CO

2
 eq/m3

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

Wielkość brutto bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych (Zakres 1) w tonach metrycznych ekwiwalentu CO
2
  

niezależnie od handlu uprawnieniami do emisji CO
2
, tj. kupno, sprzedaż, transfer, kompensaty (o sets), przydziały nieodpłatne

23 251 ton ekwiwalentu CO
2

Gazy uwzględnione w obliczeniach (czy jest to CO
2
, CH

4
, N

2
O, HFC, PFC, SF

6
, NF

3
, czy wszystkie) CO

2
, HFC

Emisja biogenicznego CO
2
 w tonach metrycznych ekwiwalentu CO

2
 oddzielnie od ilości brutto emisji bezpośrednich (Zakres 1) 0 ton ekwiwalentu CO

2

Wybrany rok bazowy, uzasadnienie dla wyboru tego roku, emisje w roku bazowym oraz kontekst dla wszelkich dużych zmian  
w emisjach, które spowodowały ponowne obliczenie emisji w roku bazowym

–

Standardy, metodologie oraz założenia przyjęte do wyliczeń bilans masowy i wskaźniki

Źródło emisji oraz wskaźniki potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) lub odniesienie do źródła GWP spalanie paliw, transport, klimatyzacja

Wybrane podejście zintegrowane do emisji (udział w kapitale, kontrola finansowa, kontrola operacyjna) kontrola operacyjna
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Dbamy o niezawodność i bezpieczeństwo obsługiwanej przez 
nas infrastruktury kanalizacyjnej. Każdego dnia setki metrów sze-
ściennych nieczystości trafia do naszych oczyszczalni, my z kolei 
poddajemy je skomplikowanym procesom technologicznym, aby 
ścieki oczyszczone wprowadzane do odbiornika spełniały końcowy 
efekt ekologiczny. Oczyszczone ścieki spełniają normy określone  
w pozwoleniach wodnoprawnych oraz są zgodne z obowiązującymi 
w Polsce i Unii Europejskiej przepisami ochrony środowiska.

Badania jakości oczyszczonych ścieków odprowadzanych z oczysz-
czalni ścieków wykonuje akredytowane laboratorium zgodnie z refe-
rencyjnymi metodykami.

Odbiór i oczyszczanie ścieków
W 2018 r. przyjęliśmy i oczyściliśmy 55,3 mln m3 ścieków, tj. o 4,0 
mln m3 ścieków mniej niż w roku poprzednim, poddając je obróbce 
mechaniczno-biologicznej z usuwaniem biogenów.

Roczne przepływy dla poszczególnych oczyszczalni eksploatowa-
nych przez Aquanet.

Obiekt Przepływ w m3/2018

Centralna Oczyszczalnia Ścieków 38 502 999

Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków 12 148 785

Oczyszczalnia Ścieków w Mosinie–Puszczykowo 1 759 929

Oczyszczalnia Ścieków w Szlachęcinie 1 487 586

Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu 1 270 555

Oczyszczalnia Ścieków w Chludowie 135 812

Oczyszczalnie  łącznie 55 305 666

Ścieki oczyszczone wyprowadzane ze wszystkich naszych oczysz-
czalni wprowadzane do odbiorników mają znaczenie dla Jednolitych 
Części Wód Powierzchniowych i Wód Podziemnych. W podziale na 
nasze obiekty, wygląda to następująco:

 → Centralna Oczyszczalnia Ścieków i Lewobrzeżna  
Oczyszczalnia Ścieków  
(„Warta od Cybiny do Różanego Potoku” 
PLRW600021185933 i PLGW600060), 

 → Oczyszczalnia Szlachęcin  
(„Warta od Różanego Potoku do Dopływu z Uchorowa” 
PLGW600060), 

 → Oczyszczalnia Mosina w Puszczykowie  
(„Warta od Pyszącej do Kopli” PLRW60002118573, 
PLGW600060), 

 → Oczyszczalnia Borówiec  
(„Głuszynka” PLRW6000251857489, PLGW600060), 
Oczyszczalnia Chludowo („Samica Kierska – 
PLRW6000231871299, PLGW600060 ).

Procentowy udział ścieków dopływających do poszczególnych oczyszczalni:

69,6%

COŚ

22,0%

LOŚ

3,2%

Mosina

2,7%

Szlachęcin

2,3%

Borówiec

0,2%

Chludowo
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Usprawniamy procesy  
oczyszczania ścieków
By zminimalizować ryzyko występowania zatorów czy też zarwania 
systemu kanalizacyjnego, prowadzimy systematyczne przeglądy, 
audyty i czyszczenie sieci. W ten sposób dbamy o zapewnienie pra-
widłowej przepustowości dla eksploatowanej przez nas kanalizacji 
sanitarnej i ogólnospławnej.

 → stwierdzono  

386 awarii na sieci kanalizacyjnej 

 → usunięto  

1844 zatory 

 → sfilmowano  

83 852 m sieci i przyłączy 

 → zeskanowano  

263 studnie

 → wyczyszczono 

131 311,52 m sieci oraz 1905 sztuk przyłączy

 → zdeponowano 

1700 ton odpadów zebranych po czyszczeniu  
sieci i przyłączy

Tak w 2018 roku dbaliśmy o bezpieczeństwo sieci

Czy wiesz, że…
 → W celu ułatwienia pracy na sieci zakupiliśmy kamery  

„ELOOK” firmy Rausch.

 → Urządzenie po włożeniu do studni kanalizacyjnej obrazuje 
i wykonuje przybliżenie sytuacji w kanale sanitarnym (lub 
zbiorniku).

 → Pozwala na szybką kontrolę stanu studni i sieci, ocenę  
stopnia zanieczyszczenia kanału bądź przyczyny  
niedrożności (np. zator, zawalenie przewodu). Obraz jest  
rejestrowany i wyświetlany na podręcznej jednostce  
sterującej z wyświetlaczem, dlatego operator może  
dokonać oceny in situ.

 → Urządzenie zamontowane jest na teleskopowym słupie  
o długości 7 m.

 → wykonano sprawdzanie  

2057 posesji pod kątem nielegalnych włączeń wód 
deszczowych do kanałów sanitarnych

 → ujawniono  

54 przypadków nielegalnego odprowadzania wód  
opadowych,

 → przejęto do obsługi  

11 przepompowni ścieków (obecnie obsługujemy 467 
obiektów tego typu)

 → odebrano 

15 080 m sieci kanalizacyjnej oraz 1461 sztuk  
przyłączy



St
ro

na
 2
3

Procesy oczyszczania ścieków  
i przeróbka osadów ściekowych
Odpowiedzialność na polu szeroko pojętej ekologii jest jednym  
z wielu naszych priorytetów, szczególnie w obliczu globalnych za-
grożeń środowiska. Podejmujemy działania, które podnoszą spraw-
ność i wydajność procesów oczyszczania ścieków oraz przeróbki 
osadów ściekowych. Podejmowane przez nas decyzje inwestycyjne 
są w pełni przemyślane i poparte testami dostępnych na rynku tech-
nologii oczyszczania ścieków i zanieczyszczonego powietrza oraz 
zagospodarowania osadów.

Zagospodarowanie komunalnych  
osadów ściekowych

Komunalne osady ściekowe  
poddane procesowi termicznego suszenia

Komunalne osady ściekowe zagospodarowane 
w ramach odzysku przez firmy zewnętrzne

2017

2017

2017

2018

2018

2018

ok. 80 tys. ton

67 tys. ton

13 tys. ton  
= 3 tys. ton granulatu 

do produkcji paliw 
alternatywnych

ok. 81 tys. ton

70,9 tys. ton

10,9 tys. ton  
= 2,5 tys. ton granulatu 

do produkcji paliw 
alternatywnych

Zagospodarowanie osadu  
i produkcja biogazu
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Odpady i metody postępowania z odpadem

Całkowita objętość planowanych i nieplanowanych zrzutów 
ścieków z podziałem na:

Wartość w m3

Miejsce przeznaczenia 56 744 563

Jakość wody, z uwzględnieniem metod uzdatniania –

Powtórne wykorzystanie przez inną organizację
738 830 

(ze wskaźnika wA-012)

Standardy, metodologie oraz założenia przyjęte do wyliczeń

Dane podane są na podstawie prowadzonych pomiarów.  
Badania jakości ścieków wykonuje akredytowane laboratorium zgodnie z referencyjnymi metodykami. 

 Standardy jakości odprowadzanych ścieków muszą być zgodne z obowiązującymi  
pozwoleniami wodnoprawnymi

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia

56 744 563 m3

Całkowita objętość planowanych  
i nieplanowanych zrzutów ścieków

1 398 383 m3

Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody 
(traktowane zgodnie z przepisami 

jako ścieki przemysłowe)

55 305 666 m3

Ścieki komunalne oczyszczone  
przez nasze oczyszczalnie

40 514 m3

Zrzuty ścieków 
stanowiące mieszaninę ścieków  

komunalnych i opadowych 
odprowadzanych przelewami burzowymi



Źródło: 

Dane przygotowano na podstawie zbiorczego zestawienia danych za 2017 roku.  

o rodzajach i ilościach odpadów i o sposobach gospodarowania odpadami oraz o in-

stalacjach służących do odzysku. Dotyczy odpadów odzyskiwanych, a wytworzonych 

na terenie firmy oraz przyjętych do odzysku od podmiotów zewnętrznych – komórka: 

odzysk oraz przekazane do przetwarzania poza granice firmy zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. 

1. Odpady przekazane do kompostowania podmiotom zewnętrznym (dot. ustabi-

lizowanych komunalnych osadów ściekowych). Na terenie firmy odpady nie są 

kompostowane. 

2. Dotyczy odpadów odzyskiwanych, a wytworzonych na terenie firmy oraz przy-

jętych do odzysku od podmiotów zewnętrznych. Odzysk na podstawie obowią-

zujących zezwoleń. 

3. Odpady nie są składowane na terenie firmy i nie były przekazywane do składowa-

nia na składowiska odpadów. 

4. Odpady wytworzone przez firmę i zbierane na terenie firmy zgodnie z decyzja-

mi zezwalającymi na zbieranie. Sukcesywnie wywożone do zagospodarowania 

przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.

Metody utylizacji Wartość w tonach

powtórne wykorzystanie nie dotyczy

przetwarzanie (1) 111 174,26

kompostowanie (2) 70 879,46

odzysk, w tym odzysk energii (3) 34 795,06

spalanie (spalanie masy) 0 

wprowadzanie do głąbokich studni 0

składowanie na składowiskach odpadów (4) 0

przechowywanie na terenie zakładu (5) 0

inne nie dotyczy

Całkowita waga odpadów niebezpiecznych i bezpiecznych  
w podziale na metody utylizacji

Metody utylizacji

wywóz bezpośredni przez organizację raportującą 
lub w inny sposób potwierdzony bezpośrednio

Przewozimy do odzysku na swoich obiektach – komunalne osady ściekowe, osady z klarowania wody. Pozostałe wy-
tworzone odpady przekazywane są do odzysku transportem firm zewnętrznych posiadających stosowne zezwolenia 
na transport odpadów. Potwierdzeniem są karty przekazania odpadów.

informacje dostarczone przez wykonawcę  
usług utylizacji odpadów

Decyzja administracyjna na transport, przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów, karta przekazania odpa-
dów wystawiana przez Wytwórcę odpadów (Aquanet), a potwierdzona przez wykonawcę usług (podmiot odbierający 
odpady do zagospodarowania).

standardowa informacja dostarczona  
przez wykonawcę usług utylizacji odpadów

Oświadczenie wykonawcy usługi, w jaki sposób będą/są zagospodarowane nasze odpady (metody odzysku/uniesz-
kodliwiania).

Dane przygotowano na podstawie zbiorczego zestawienia danych za 2018 rok o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania odpadami  

oraz o instalacjach służących do odzysku.

Standardy jakości odprowadzanych do środowiska ścieków określo-
ne są w pozwoleniach wodnoprawnych, przy czym:

1. Jakość odprowadzanych wód popłucznych  
w pozwoleniach wodnoprawnych jest limitowana  
dwoma parametrami – zawiesiną i żelazem,  
które są charakterystyczne dla procesu uzdatniania 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 zakresie wprowadzanych do wód substancji 
biogennych, powodujących eutrofizację odbiorników,  
tj. azotu i fosforu.
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Jak zarządzamy odpadami na naszych obiektach

Segregujemy odpady:
1. Zawierające rtęć, 

2. Zużyte materiały szlifierskie, 

3. Zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania  
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, 

4. Opakowania z metali zawierające niebezpieczne  
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 
azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, 

5. Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe  
nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania robocze zanieczyszczone sub-
stancjami niebezpiecznymi (np. PCB), baterie i akumulatory  
ołowiowe, inne baterie i akumulatory, zużyte urządzenia 
zawierające niebezpieczne elementy, m.in. zużyte  
świetlówki, zużyte urządzenia elektryczne, tworzywa 
sztuczne, szkło, kable inne niż wymienione, 

6. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, 

7. Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, 
opakowania z papieru i tektury, aluminium, żelazo i stal,

8. Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarne,

9. Odpadowy toner drukarski,

10. Odpady z drewna.

Przetwarzamy odpady:

odpady  
wytworzone

360,22349 Mg

odpady przekazane 
do wykorzystania 

/unieszkodliwienia

360,22349 Mg

odpady  
magazynowane

0 Mg

odpady  
przekazane na wysypisko

0 Mg

Gospodarka odpadami za 2018 rok

Produkcja zielonej energii 
Podobnie jak w roku 2017 na bardzo wysokim poziomie utrzymała 
się produkcja biogazu. W Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Lewo-
brzeżnej Oczyszczalni Ścieków 

 → wytworzyliśmy aż 10,1 mln m3 biogazu, 

 → z czego 8,2 mln m3 spaliliśmy w gazogeneratorach 

 → otrzymując 17,8 mln kWh energii elektrycznej 

 → wytworzona w ten sposób zielona energia zaspokoiła  
57,1 % zapotrzebowania obu obiektów na energię  
elektryczną. 

 → pozostałe 1,9 mln m3 biogazu zużyliśmy na potrzeby 
technologiczne i docieplenie obiektów. 

Tym samym Spółka przyczyniła się do ograniczenia wpływu na śro-
dowisko poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych. Wysoką 
produkcję biogazu uzyskano między innymi dzięki przyjmowaniu 
odpadów zawierających tłuszcze w ramach prowadzonego procesu 
odzysku R-3.

2016

54%

Pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną, w dwóch obiek-
tach (COŚ i LOŚ), przy wykorzystaniu zielonej energii.

2017

58%

2018

57,1%

Nasze zarządzanie odpadami jest regulowane przez dyrektywy unijne i zapisy prawa. Prowadzimy ich monitoring, segregację i przekazujemy je 
wyłącznie odpowiednim organom, posiadającym zezwolenie na gospodarowanie odpadami. Od wszystkich odbiorców odpadów posiadamy 
wymagane zaświadczenia. Wszystkie wytworzone przez nas odpady zostały przekazane firmom, które za nie odpowiadają.

Spis treści
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Jak zapewniamy bezpieczeństwo? 

Przykłady działań  
podejmowanych w 2018 roku 

W 2018 r. prowadziliśmy zarówno działania podnoszące wydajność 
oczyszczalni ścieków, jak i obniżające emisję nieprzyjemnych zapa-
chów.

W działaniach zapewniających bezpieczeństwo prewencja i szaco-
wanie niebezpieczeństw jest najlepszym sposobem na zarządzanie. 

Definiujemy ryzyka i podejmujemy kroki zapobiegające wystąpieniu 
awarii, powodzi czy zanieczyszczeń. 

Zarządzanie kryzysowe w przypadku awarii, powodzi, wycieków 
czy ochrona ujęć wody są niezmiennie od lat obszarami niezwykle 
ważnymi. Żeby skutecznie im przeciwdziałać, przeanalizowaliśmy  
zagrożenia i na tej podstawie została utworzona „Mapa zagrożeń”, 
zewnętrznych i wewnętrznych, w której określa się stopień ryzyka  
i konsekwencje jego wystąpienia.

1. Na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w ramach za-
dań inwestycyjnych miała miejsce modernizacja kanalizacji 
wewnętrznej oraz modernizacja kolektora prawobrzeżnego 
doprowadzającego ścieki do oczyszczalni. Obecnie trwa 
realizacja tych inwestycji. W 2018 roku rozpoczęto moder-
nizację układu napowietrzania bioreaktorów w części biolo-
gicznej oczyszczalni. Na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni 
Ścieków ważną inwestycją rozpoczętą w 2018 roku jest mo-
dernizacja hali dmuchaw. W ramach zadania wymienione 
zostały dotychczasowe dmuchawy powietrza na dmucha-
wy energooszczędne. 

2. Na terenie oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie w dalszym 
ciągu trwały prace modernizacyjne w zakresie części me-
chanicznej, osadowej i biologicznej wraz z rozbudową ukła-
du biofiltracji powietrza. W roku 2018 trwały również prace 
nad analizą opłacalności dla dwóch wariantów: rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Chludowie oraz budowy kanalizacji 
sanitarnej i skierowanie ścieków z tej zlewni do Poznańskie-
go Systemu Kanalizacyjnego. 

3. Spółka kontynuowała monitoring 35 instalacji do oczysz-
czania powietrza zlokalizowanych na oczyszczalniach 
ścieków w Koziegłowach, Poznaniu, Mosinie, Borówcu oraz 
Szlachęcinie. W III kwartale 2018 roku Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wykonał na na-
sze zlecenie olfaktometryczne badanie skuteczności pracy 
instalacji do oczyszczania powietrza zlokalizowanych na te-
renie COS, LOS, OS Szlachęcin i OS Mosina–Puszczykowo.

4. Badania olfaktometryczne zostały wykonane w ramach 
działań monitorujących skuteczność pracy instalacji do 
dezodoryzacji powietrza złowonnego ujmowanego  
z obiektów technologicznych na wymienionych oczysz-
czalniach ścieków. W przypadku stwierdzenia przekroczeń 
wartości dopuszczalnych podejmowane są działania na-
prawcze mające na celu przywrócenie pełnej skuteczności 
oczyszczania powietrza. 

5. W minionym roku w nowy materiał filtracyjny wyposażone 
zostały trzy biofiltry zlokalizowane na COS, 2 biofiltry na 
LOŚ oraz 2 biofiltry na OS Borówiec. (W ramach czynności 
eksploatacyjnych dokonujemy sprawdzenia skuteczności 
redukcji zanieczyszczeń powodujących uciążliwość odo-
rową i w związku z tym wskazane biofiltry zostały zakwali-
fikowane do wymiany na nowy materiał filtracyjny w celu 
zachowania ciągłości i skuteczności pracy).

6. Jednocześnie od września 2018 roku rozpoczęliśmy syste-
matyczne dawkowanie chlorku żelaza na obiektach techno-
logicznych LOŚ w celu redukcji siarkowodoru, jako substan-
cji silnie odorowej i korozyjnej na konstrukcje żelbetowe 
zbiorników.

Czy wiesz, że…
 → Posiadamy specjalny system biomonitoringu opartego 

o bakterie luminescencyjne, a jego celem jest wczesne 
ostrzeganie o zatruciu wód rzeki Warty. W przypadku 
wykrycia skażenia mamy możliwość natychmiastowego 
zaprzestania tłoczenia wody rzecznej na nasze ujęcia oraz 
wyłączenia studni usytuowanych najbliżej rzeki. System  
ten jest pierwszym zrealizowanym w Polsce, drugim  
w Europie i 10 na świecie. 

 → Z kolei biomonitoring z udziałem małż to metoda autor-
stwa pracowników Zakładu Ochrony Wód Uniwersytetu  
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Polega ona na obserwacji  
i rejestracji ruchów muszli i ostrzegania dźwiękowego  
w sytuacji zanieczyszczenia wody.  
W lipcu 2017 roku został zainstalowany kolejny, trzeci, taki 
system biomonitoringu na Stacji Uzdatniania Wody  
w Gruszczynie. Znajduje się w budynku filtrów węglowych.

Spis treści
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Pracownicy

Michał
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Przyjazny pracodawca Zatrudnienie
Nasza polityka kadrowa jest oparta na poszanowaniu praw pracow-
ników, wysokiej kulturze pracy, zapewnieniu kompleksowej opieki  
i bezpieczeństwa. Nasi pracownicy mają również zapewnione dodat-
kowe świadczenia, które służą zdrowiu i komfortowi ich pracy. Jeste-
śmy otwarci na dialog z pracownikami, czemu służą regularne spotka-
nia z Zarządem, oraz ankiety badające satysfakcję z warunków pracy. 
Priorytetem dla nas jest także dbałość o rozwój pracowników. 

Podążamy za zmianami na rynku pracy, dlatego mamy w swoich 
strukturach koordynatora ds. osób z niepełnosprawnością. W ramach 
naszej strategii pochylamy się również nad wyszkoleniem kadry pra-
cowniczej, dlatego w roku 2018 powołaliśmy pierwszą klasę kształ-
cącą naszych przyszłych pracowników. Jesteśmy otwarci na różno-
rodność, a także równe traktowanie pracowników niezależnie od płci, 
wieku, narodowości czy światopoglądu. Benefity, które zapewniamy 
pracownikom, są dla wszystkich, niezależnie od formy zatrudnienia.

Na dzień 31.12.2018 zatrudnionych było 838 pracowników, w tym 264 kobiety (31,50%) i 574 mężczyzn (68,5 %). W Aquanecie nie występują zna-
czące różnice w liczbie osób zatrudnionych związane z porą roku lub pracami sezonowymi. W firmie funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
będący umową zawartą pomiędzy Zarządem spółki, a związkami zawodowymi. Zgodnie z zapisem par. 1 ust. 2 ZIPZ „Przepisy Układu Zbiorowego 
mają zastosowanie do 99,9 % pracowników z wyłączeniem 4 osób. (Zarządu oraz Głównego Księgowego).

18–29 lat 30–50 lat >50 lat 18–29 lat 30–50 lat >50 lat

liczba przyjęć do pracy 8 27 0 18 17 2

liczba zwolnień z pracy 1 9 9 9 14 18

wskażnik przyjęć w % 11,1 % 37,5 % 0,0 % 25,0 % 23,6 % 2,8 %

wskaźnik fluktuacji  
(zwolnień) w %

1,7 % 15,0 % 15,0 % 15,0 % 23,3 % 30,0 %

liczba % liczba %

czas nieokreślony 230 27,5 % 548 65,4 %

czas określony 28 3,3 % 22 2,6 %

pozostałe umowy 
– czas próbny

6 0,7 % 4 0,5 %

pozostałe umowy 
– umowy zbiorowe

0 0 % 0 0 %

Poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek i płeć

Zatrudnienie kobiet i mężczyzn ze względu na rodzaj umowy o pracę 

 → Dopłaty do kart Multisport 
 

 → Pakiet świadczeń medycznych 
 

 → Nieoprocentowane pożyczki w Pracowniczej 
Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) 

 → Pomoc materialna lub finansowa w ramach 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 → Upominki dla dzieci pracowników  
(dla nowo narodzonych i tych nieco starszych)

Benefity dla pracowników
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Nowi pracownicy zatrudnieni w 2018 roku
Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region. W naszej firmie nie ma pracowników nadzorowanych oraz samoza-

trudnionych. Nie prowadzimy ewidencji zatrudnienia kobiet i męż-
czyzn w podziale na obiekty. 

W 2018 roku nie wystąpiły zwolnienia wśród nowych pracowników.

liczba % liczba %

czas nieokreślony 3 8,82 % 7 21,21 %

czas określony 25 73,53 % 23 69,70 %

pozostałe umowy  
– czas próbny

6 17,65 % 3 9,09 %

pozostałe umowy  
– umowy zbiorowe

0 0,00 % 0 0,00 %

Razem 0 100,00 % 0 100,00 %

Zatrudnienie nowych pracowników ze względu na rodzaj umowy o pracę 

liczba ogólna liczba % liczba %

18–29 lat 21 7 20,59 % 14 42,43 %

30–50 lat 44 27 79,41 % 17 51,51 %

> 50 lat 2 0 0,00 % 2 6,06 %

Razem 67 34 100,00 % 33 100,00 %

Łączna liczba nowych pracowników według wieku
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Szkolenia
Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji naszych pracowników, 
czego wyrazem było przyjęcie za nasz cel strategiczny zarządzania 
rozwojem kadry pracowniczej.

Poniższe dane dotyczą szkoleń wewnętrznych.

LICZBA PRACOWNIKÓW

LICZBA DNI SZKOLENIOWYCH

LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH

329

45

204   

Różnorodność
W naszej firmie nie występują żadne grupy mniejszościowe. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom zarządzania różnorodnością w roku 2018, 
przeprowadziliśmy ankietę wśród naszych pracowników dotyczącą różnorodności. Udział w niej wzięło 223 ankietowanych. 

Kolejnym etapem było przeprowadzenie dwudniowych warsztatów z różnorodności i inkluzyjności dla wybranej 15-o osobowej grupy ambasado-
rów i ambasadorek różnorodności. Odbyły się one w grudniu 2018 roku. Efektem było wypracowanie rekomendacji do podjęcia kolejnych kroków, 
koniecznych przy zarządzaniu w firmie różnorodnością.

grupy wiekowe liczba pracowników %

18–29 lat 50 5,97 %

30–50 lat 506 60,38 %

> 50 lat 282 33,65 %

Razem 838 100,00 %

liczba ogólna liczba % liczba %

< 30 lat 0 0 0 % 0 0%

30–50 lat 3 1 33 % 2 67 %

> 50 lat 9 3 33 % 6 67 %

Razem 12 4 8

Różnorodność wiekowa wśród wszystkich pracowników

Różnorodność pracowników w organach zarządzania
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Nasi pracownicy otrzymują jasne informacje odnośnie do zasad  
i sposobu ich wynagradzania. Nasz system opiera się na opracowa-
nym w 2015 roku taryfikatorze stanowisk. Dokonaliśmy oceny war-
tości stanowisk i określiliśmy „widełki płac”, określając wartości mini-
malne i maksymalne płac zasadniczych w poszczególnych grupach 
zaszeregowania. Taryfikatory są podane do wiadomości wszystkim 
pracownikom. 

Regularnie odbywają się również rozmowy z przełożonymi, podczas 
których omawiane są postępy z realizacji zadań. Analizie poddawane 
są 3 kryteria: terminowość, zaangażowanie i jakość pracy. Taka forma 
zapewnia przekazanie konstruktywnej informacji zarówno przełożo-
nemu, jak i pracownikowi. Nasi pracownicy nie są poddawani ocenie.

Transparentne są również zasady awansu w naszej firmie. Awanso-
wać mogą osoby posiadające określony profil kompetencyjny i osią-
gające regularnie wysokie wyniki pracy. Awans może mieć charakter 
poziomy lub pionowy.

W 2018 roku jednym z najważniejszych zadań była realizacja celu 
naszej strategii CSR Wiedza i profesjonalizm naszych pracowni-
ków kształtują naszą pozycję na rynku, w ramach którego podję-
liśmy działania w sferze kształcenia zawodowego i zorganizowali-
śmy pierwszą klasę patronacką. Chcemy w ten sposób zapobiegać 
powstawaniu luki kompetencyjnej i pokoleniowej. Weszliśmy we 
współpracę z wybraną szkołą (Zespół Szkół Budowlanych) i zaczęli-
śmy  kształcić swoją przyszłą kadrę pracowniczą. Pierwsza klasa pa-
tronacka uczy się na kierunku: „Monter sieci instalacyjnej i urządzeń 
sanitarnych”. Trzech uczniów odbywa regularną praktykę w Aquane-
cie, natomiast nasi pracownicy dzielą się z uczniami swoją wiedzą. 

Uczniowie mają okazję  
połączyć naukę z pracą,  

nauczyć się zawodu,  
skorzystać z wiedzy  

i doświadczenia ekspertów. 
Natomiast my inwestujemy 
w pracowników o profilach 

zawodowych dopasowanych 
do potrzeb firmy.

Już od lat konsekwentnie pracujemy nad budową wizerunku naszej 
firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Podjęliśmy szereg działań, które 
mają skutecznie zachęcić młodych do podjęcia pracy w naszej firmie. 
Od lat bierzemy udział w Targach Pracy, z sukcesami realizujemy nasz 
program Aquastażu, dzięki któremu udało się nam zatrudnić wielu 
młodych specjalistów.

System wynagrodzeń

Aquanet jako  
przyszły pracodawca

Strategia
Wiedza i profesjonalizm  
naszych pracowników  

kształtują naszą pozycję na rynku

Spis treści
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W każdej przestrzeni naszej działalności na czołowym miejscu sta-
wiamy bezpieczeństwo. Tak jest również w przypadku zapewnienia 
najwyższych standardów bezpieczeństwa naszym pracownikom. 
Kontrolę nad tym pełnią: Dział BHP, który na bieżąco zbiera infor-
macje, analizuje wypadki i szkoli kadrę, oraz Komisja ds. BHP, która 
przedkłada zalecenia i uwagi pokontrolne, i rekomendacje bezpo-
średnio Zarządowi.

Nie występują u nas choroby zawodowe. Pracując sukcesywnie nad 
modernizacją infrastruktury na obiektach, zmniejsza się stopień ry-
zyka związanego z wypadkowością. Stanowiska, gdzie występuje 
emisja szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych, fizycznych 
i biologicznych poddajemy regularnym badaniom, które przeprowa-
dza laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemologicznej  
w Poznaniu.

Główną przyczyną wypadków w 2018 roku były: nieostrożność, 
niedostateczna koncentracja, zaskoczenie niespodziewanym zda-
rzeniem, a także nieprzestrzeganie przepisów BHP. W związku z tym 
można przyznać, że najczęstszą przyczyną wypadków wg. oceny 
TOL (czynniki: techniczny, organizacyjny i ludzki), był czynnik ludzki. 
Regularnie też poddajemy też szkoleniom BHP naszych pracowni-
ków 

W roku 2018 liczba wypadków uległa nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do lat poprzednich. Skala ciężkości wypadków wzrosła w porówna-
niu z poprzednimi latami. Średni wskaźnik ciężkości wypadków z trzech ostatnich lat wynosi: 32,84. Wskaźniki te budowane są w oparciu o liczbę 
zatrudnionych pracowników oraz liczbę dni niezdolności do pracy. Dowodzi to, że wszystkie zgłoszone wypadki są rzetelnie rejestrowane i na tej 
podstawie prowadzone jest dochodzenie powypadkowe. Dwa zgłoszenia, z uwagi na niespełnienie formalnych, ustawowych przesłanek do uzna-
nia ich za wypadki w pracy, nie zostały za takie uznane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 7 pracownikom poszkodowanym jednorazowe 
odszkodowania z tyt. wypadków w pracy na łączną kwotę 71 555,00 zł.

 → Szkolenie na stanowiskach robotniczych  
– 261 pracowników

 → Szkolenie pracowników inż.-techn. oraz pracowników 
kierujących pracownikami  
– 81 pracowników 

 → Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców  
i osób kierujących pracownikami  
– 34 pracowników

 → Szkolenie okresowe BHP dla pracowników  
administracyjno-biurowych  
– 26 pracowników 

 → Szkolenie okresowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej  
– 32 pracowników

 → Szkolenie okresowe dla pracowników Służby BHP  
– 2 pracowników

 

Ogółem koszty ww. szkoleń wyniosły:  
61 770,00 zł

 → Szkolenie wstępne  
– 73 pracowników   
(w tym stażyści, praktykanci i wolontariusze)

Realizacja szkoleń BHP  
w 2018 roku 

Charakterystyka wypadkowości

Liczba wypadków przy pracy w 2018 roku:

Kobiety Mężczyźni Łącznie

Łącznie 2 23 25

Wypadki śmiertelne 0 0 0

Wypadki ciężkie 0 0 0

Wypadki lekkie 2 23 25

Wypadki zbiorowe 0 0 0

Liczba osób  
zatrudnionych

Liczba osób  
poszkodowanych 

= liczba wypadków

Liczba dni niezdolności 
do pracy na skutek 

wypadków

838 25 1028

Wskaźnik częstotliwości wypadków: 29,83

Wskaźnik ciężkości wypadków: 41,12

Wskaźnik częstotliwości wypadków w latach 2013–2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Spis treści
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Zaangażowanie  
społeczne

Monika
główna technolog dS. ścieków
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Priorytetami naszego zaangażowania społecznego są edukacja  
i niesienie wszelkiego rodzaju pomocy; dodatkowo też jako firma 
wielkopolska czujemy się w obowiązku wspierać ważne wydarzenia 
w regionie. Nasze działania są nieodpłatne i mają charakter masowy. 
Żeby nasze działania były w pełni transparentne, wypracowaliśmy 
mapę zaangażowania społecznego, aby w jasny sposób komuniko-
wać, w jakie przedsięwzięcia się angażujemy i komu niesiemy po-
moc. Jest ona dostępna na naszej stronie internetowej poświęconej 
społecznej odpowiedzialności CSR. 

Zgodnie z zapisami naszego Kodeksu Etycznego nasza firma oficjal-
nie deklaruje swoją apolityczność w podejmowanych działaniach 
społecznych, w związku z tym nie przekazała żadnych środków pie-
niężnych na partie polityczne czy polityków.

Już 20 lat temu odbyła się 
pierwsza wycieczka w ramach  
Akcji Edukacyjnej Plusk.  
W czerwcu zaprosiliśmy dzie-
ci do wspólnego świętowania 
urodzin bobra Pluska, który 
wszedł już w wiek młodzień-
czy. Dzięki tej naszej wielolet-
niej akcji popularyzujemy wie-
dzę na temat znaczenia wody 

w życiu każdego człowieka, objaśniamy procesy poboru, uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków. Uczymy właściwych postaw ekolo-
gicznych. 

Akcja jest skierowana do dzieci, młodzieży i seniorów. Organizujemy 
wycieczki edukacyjne po terenach naszych obiektów – ujęciu wody 
w Dębinie oraz Stacjia Uzdatniania Wody i Centralnej/Lewobrzeżnej 
Oczyszczalni Ścieków.

Angażujemy się społecznie Jak uczymy?

W 2018 roku zorganizowaliśmy:  

 → 122 wycieczki, w tym:

 → 55 dla osób spoza Poznania

 → 67 dla mieszkańców Poznania

 → 47 lekcji w 25 szkołach, w tym: 

 → 9 poza Poznaniem 

 → 16 w Poznaniu



Charakter edukacyjny mają również nasze kampanie społeczne. 
Czujemy się w obowiązku kształtować właściwe postawy ekologicz-
ne. Od lat skutecznie zachęcamy Wielkopolan do picia wody z kranu, 
żeby zmniejszać zużycie olbrzymich ilości plastiku. W tym celu mon-
tujemy w szkołach zdroje wodne. Uczymy także odpowiedzialnego 
zachowania zwłaszcza w przypadku wyrzucania odpadków do sieci 
wodociągowej

Od 2015 roku  
Aquanet zamontował łącznie  

71 zdrojów wodnych  
w 59 szkołach  

zlokalizowanych w Poznaniu  
oraz sąsiednich gminach.

Czy wiesz, że…
 → W badaniach satysfakcji klienta z 2018 roku  

52% ankietowanych deklarowało, że pije wodę z kranu,  
z czego 29% regularnie (to 1% więcej niż w roku 2017).
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Wspieramy organizacje pozarządowe, organizując dla nich w ciągu 
roku od dwóch do czterech konkursów tematycznych. Tematy są 
bardzo różnorodne, tak żeby ich zasięg był jak największy i umożli-
wiał przystąpienie do konkursów dużej liczbie beneficjentów. Są one 
skutecznie reklamowane na naszej stronie internetowej oraz nagła-
śniane przez media. 

W roku 2018  
w ramach nagród przekazaliśmy  

240 tys. zł  
(3 konkursy po 80 tys. zł)

Pomagamy

Mamy haka na raka
udzieliliśmy wsparcia Fundacji Serdecznik,  
Społecznej Fundacji Ludzie dla Ludzi,  
Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami  
Nowotworowymi w Poznaniu

Okaż kulturę i chroń naturę
udzieliliśmy wsparcia Samodzielnemu Kołu  
Terenowemu nr 185 Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego oraz Polskiemu Towarzystwu  
Ochrony Przyrody Salamandra

Niepełnosprawni siłacze
udzieliliśmy wsparcia Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”,  
Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka, Fundacji „Stworzenia Pana  
Smolenia”, Stowarzyszeniu na Rzecz Młodzieży 
Sprawnej Inaczej „Śmiałek”.
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Od roku „Płyniemy z pomocą” 
dzięki naszemu wolontariato-
wi pracowniczemu.

Wolontariat pracowniczy Płyń 
z pomocą powstał w ramach 
strategii CSR i zrównoważo-
nego rozwoju 2017–2022. 

Celem, który sobie wyznaczyliśmy, było podejmowanie i wspieranie 
działań charytatywnych. Wolontariat zaś był odpowiedzią na oczeki-
wania naszych pracowników i interesariuszy zewnętrznych i wpisy-
wał się w wyznaczony przez nas cel. Działamy zgodnie z wypraco-
wanymi przez nas kierunkami zaangażowania społecznego.

W 2017 roku zamknęliśmy wszystkie prace wokół wypracowania for-
malnego kształtu naszego wolontariatu. Zakres naszego działania zo-
stał określony w ramach regulaminu. Pomoc, którą niesiemy, może 
przyjmować różne formy: 

 → Konkursy grantowe
Nasi wolontariusze mogą rozpisywać grant finansowy  
i wskazywać wybrane przez siebie organizacje pozarzą-
dowe, które mogą skorzystać z naszego wsparcia finanso-
wego. Dodatkowo nasi wolontariusze mogą się włączać  
w działania przewidywane w zgłaszanych przez siebie pro-
jektach. Taka forma pomocy wymaga od samych wolonta-
riuszy uczenia się zarządzania projektem i nakłada na pra-
cowników odpowiedzialność.

Granty 2018 w liczbach:

 → 8 projektów na łączną kwotę 40 000 zł

 → 17 wniosków o grant

 → 35 wolontariuszy

 → Niesienie pomocy
Włączamy się w niesienie pomocy organizacjom pozarzą-
dowym. Priorytetem są dla nas projekty na rzecz ochrony 
środowiska. Działamy wszędzie tam, gdzie jesteśmy po-
trzebni. Naszymi sztandarowymi projektami, które realizu-
jemy regularnie, są m.in. współpraca ze Stowarzyszeniem 
Zupa na Głównym oraz z Fundacją Niesiemy Nadzieję. Or-
ganizujemy również zbiórki pieniężne i rzeczowe.
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Obok działalności edukacyjnej niezwykle istotna jest dla nas nasza 
tożsamość lokalna, dlatego włączamy się w organizację różnych wy-
darzeń na terenie Poznania i okolic. Jesteśmy przekonani, że w ten 
sposób przyczyniamy się do wzrostu atrakcyjności naszego regionu. 

 → Koncerty:  
Aquanet Jazz Festival, Koncert Filharmonii Poznańskiej, 
Juwenalia  

 → Przedstawienia:  
Teatr Muzyczny

 → Wydarzenia sportowe:  
11. PKO Półmaraton, 19. PKO Maraton, BIEG na Tak, Ekiden 
i mniejsze: Sport Camp – letni cykl zajęć sportowych dla 
dzieci, Turniej Szkolny – Fundacja Wielspin Reha, Bieg 
Biało-Czerwonej 

 → Wydarzenia ważne dla regionu:  
Udział w upamiętnianiu 100. rocznicy powstania  
wielkopolskiego, Festiwal Pyrlandia  

My na mapie lokalnej
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Czy wiesz, że…
 → Z okazji 100. rocznicy powstania wielkopolskiego  

w ramach akcji „Przypnij kokardę” ozdobiliśmy ponad 100 
hydrantów. Współpracowaliśmy przy tej akcji  
z: Bombardowanie włóczką, Dziennym Domem Pomocy 
„Słoneczna przystań” oraz Gminnym Ośrodkiem „Sokół”. 
Ozdobiliśmy hydranty w centrum Poznania,  
na Łazarzu, Ostrowie Tumskim, Jeżycach, Wildzie,  
Grunwaldzie, ale również w okolicach Poznania:  
w Murowanej Goślinie, Czerwonaku, Kicinie, Swarzędzu, 
Luboniu i Promnicy.

Komunikujemy odpowiedzialnie
Nasza komunikacja oparta jest na polityce zarządzania informacją. 
Jest to dokument, który wspiera budowę odpowiedzialnych i bez-
piecznych komunikatów wewnątrz i na zewnątrz firmy. Dodatkowo 
nasi pracownicy i Zarząd przechodzą cykliczne szkolenia medialne. 
W ciągu najbliższych lat komunikacja zewnętrzna będzie analizowa-
na i poprawiana tam, gdzie to konieczne w ramach naszych działań 
strategicznych. 

Nasze główne kanały komunikacji to:

 → Strony internetowe: 

www.aquanet.pl 

www.inwestycjeunijne.aquanet.pl 

csr.aquanet.pl

 → Media społecznościowe: 

 
twitter

 
 
facebook 
 
 
 
instagram 

 → Bezpośredni kontakt z mediami: 

 
rzecznik

Spis treści
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SpecjaliSta dS. warunków technicznych

Rynek



Rok 2018 był rokiem szczególnym dla Spółki. 

Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, a przede wszystkim nowe otoczenie prawne,  
skłoniło nas do zweryfikowania strategii biznesowej na najbliższe lata. Jeszcze wyraźniej niż poprzednio, 
zaznaczyliśmy w niej obszary istotne dla nas jako przedsiębiorstwa świadomego wpływu  
podejmowanych działań na społeczeństwo i środowisko. Jest to z jednej stronny budowanie trwałych 
relacji z klientem, transparentna komunikacja z interesariuszami oraz odpowiedzialność  
za współpracowników, z drugiej natomiast – doskonalenie procesów zarządzania majątkiem istniejącym 
i planowanym, z zastosowaniem innowacyjnych, przyjaznych naturze rozwiązań. 

W tym roku również po raz pierwszy w skład Zarządu Spółki została powołana kobieta. Oczywiście  
miało to duże znaczenie na poziomie indywidualnym – dla mnie, ale również na poziomie społecznym  
– przede wszystkim dla kobiecej części kadry, o czym wiele z nich mnie zapewniało.

Anna Graczyk
WicePrezeska zarządu
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Nieustanny rozwój jest motorem napędowym współczesnych firm. Naszym 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. 

Dane finansowe z działalności finansowej, pomocniczej i przychodów 
operacyjnych są raportowane w rocznym sprawozdaniu Zarządu. 

Bezpośrednia wartość ekonomiczna podzielona i wytworzona

2017 2018

Bezpośrednia wartość ekonomiczna 
wytworzona

501 674 514 100

Podzielona wartość ekonomiczna 422 914 456 283

Wartość ekonomiczna zatrzymana 78 760 57 817Mniej zanieczyszczeń,  
poprawa jakości wód w regionie  

i ogólnego stanu środowiska

Wsparcie  
dla środowisk naukowych

Poprawa bezpieczeństwa  
przeciwpowodziowego

W 2018 roku nakłady inwestycyjne obejmowały zarówno sieci ka-
nalizacyjne i wodociągowe, jak i obiekty inżynierii wodociągowej  
i kanalizacyjnej. 

 → Budowa nowej infrastruktury 75 546 tys. zł 

 → Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe 81 268 tys. zł 

 → Pozostałe zadania  2 184 tys. zł

Ogółem wartość nakładów inwestycyjnych w 2018 roku wyniosła:

158 998 tys. zł, w tym:

 → 90 971 tys. zł  
na zadania finansowane ze środków własnych,

 → 68 027 tys. zł  
na zadania współfinansowane ze środków  
Funduszu Spójności.

Rynek, a inwestycje Co za nami?

Większa liczba gospodarstw  
podłączonych do sieci

Rozwój budownictwa  
innych inwestycji

Zwiększenie konkurencyjności regionu 
 dzięki budowie i modernizacji infrastruktury
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Rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji kolejnej, siódmej fazy 
projektu unijnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VII”, 
dla której planuje się pozyskanie dofinansowania z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wstępne szacunki 
wartości projektu to około 200 mln zł netto. 

Nieustannie naszym celem jest polepszenie warunków życia i zdro-
wia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu ka-
nalizacji sanitarnej, ograniczającą niekontrolowane zrzuty ścieków 
do odbiorników oraz umożliwiającą podłączenie do niej kolejnych 
budynków mieszkalnych, a także zapewnienie dostaw wody ze zbior-
czego systemu zasilania w wodę i poprawa funkcjonowania sieci wo-
dociągowej.

Cele zrealizowane na terenie  
miasta Poznań oraz sąsiednich gmin  
w 2018 roku:

 → ponad 21 km nowej sieci wodociągowej, 

 → niemal 20 km nowej sieci kanalizacyjnej,

 → około 170 przyłączy wodociągowych,

 → około 470 przyłączy kanalizacyjnych.

Czy wiesz, że…
 → W 2018 rozpoczęliśmy budowę kanalizacji sanitarnej dla istniejących mieszkańców w ul. Ostrowskiej i sąsiednich oraz na terenie osiedli 

Krzesiny i Krzesinki. Powstanie tam około 20 km sieci oraz przepompownie ścieków, dzięki czemu do nowo wybudowanej sieci  
kanalizacyjnej zostanie podłączonych prawie 800 mieszkańców. 

 → Kontynuujemy prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Poznania – Szczepankowo. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji 
rozpoczętych w roku 2018. Łącznie zostanie wybudowane ponad 12 km sieci z 530 przyłączami. Realizowana inwestycja zapewni około 
1855 mieszkańcom dostęp do kanalizacji sanitarnej.   

Przed nami
 → Planujemy powstanie sieci kanalizacyjnej  

m.in. na Podolanach, Umultowie czy Morasku.

 → W planach inwestycyjnych Spółki na rok 2019 jest również 
budowa instalacji fotowoltaicznej w Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków w Koziegłowach. Dzięki inwestycji planujemy  
docelowo przeprowadzić renowację ponad 2,5 km sieci. 
Wartość inwestycji wynosi prawie 30 mln złotych.

 → Jedną z większych i ważniejszych inwestycji, która jest przed 
nami to modernizacja stacji uzdatniania wody na Wiśniowej.
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Badania

Inwestycje i modernizacje przyjazne środowisku

Ważniejsze osiągnięcia  
w dziedzinie badań i rozwoju

Aby z sukcesem zapewniać najwyższą jakość usług, musimy sto-
sować najlepsze rozwiązania techniczne i technologiczne. Sprzyja 
temu współpraca z jednostkami badawczymi i wprowadzanie wszel-
kich innowacji . W celu sprawnego zarządzania tą przestrzenią w na-
szych strukturach został powołany Departament Technologii .

Każdego roku podejmujemy działania w kierunku poprawy jakości wody, modernizowania obiektów wodociągowych oraz inicjujemy wiele no-
wych rozwiązań. W ramach Programu Energetycznego realizowane są inwestycje, które mają na celu znaczne podniesienie energooszczędności 
obiektów Spółki. Program jest jednym z ważniejszych elementów strategii energetycznej Spółki, która kładzie duży nacisk na zrównoważony 
rozwój obszarów Spółki pod kątem energooszczędności i rozwoju systemów energetycznych.

Wśród najważniejszych prac prowadzonych w obszarze badawczo-
-rozwojowym w roku 2018 należy wymienić:

 → przeprowadzenie badań fermentacji porcjowej oraz fer-
mentacji ciągłej w Stacji Badawczej zlokalizowanej  
w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach,

 → przygotowanie mapy procesu technologicznego dla 
Centralnej Oczyszczalni Ścieków służącej między innymi 
planowaniu zmian na oczyszczalni,

 → kontynuowanie współpracy z Uniwersytetem  
Przyrodniczym w Poznaniu w zakresie badań  
nad fermentacją osadów,

 → prowadzenie w II połowie 2018 roku testów przydatności 
systemu do optymalizacji pracy węzła osadowego  
Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Spis treści
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Obsługa klienta

Agata
SpecjaliStka dS. adminiStracyjnych



1. Stawiamy na jak najszybszą i profesjonalną obsługę, 

2. Dążymy do zmniejszenia liczby procedur, uproszczenia 
dokumentacji, żeby w pełni spełnić oczekiwania klientów. 

3. Nie zapominamy jednak o niesieniu pomocy klientom, 
okazywaniu im empatii, bo to nasze główne wartości  
w relacjach z klientem i na nich budujemy naszą  
odpowiedzialność. 

Chcąc się rozwijać i poprawiać w tych przestrzeniach, gdzie to ko-
nieczne, przeprowadzamy badania satysfakcji, regularnie poddając 
się w ankietach ocenie naszych interesariuszy. Szczegółowo anali-
zujemy również ilość reklamacji i skarg od naszych klientów, które 
również są dla nas jasnym komunikatem, co należy poprawić. 

Odbiorcy Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2018 Zmiana %

Gospodarstwa domowe 122 393 126 417 103,3 %

Pozostali odbiorcy 10 424 10 611 101,8 %

Razem 132 817 137 028 103,2 %

Liczba odbiorców, sposób rozliczania Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2018 Zmiana %

Odbiorcy rozliczani za usługi wodociągowe 46 264 50 594 109,4 %

Odbiorcy rozliczani za usługi kanalizacyjne 7 448 8 119 109,0 %

Odbiorcy rozliczani jednocześnie  
za usługi wodociągowe i usługi kanalizacyjne

79 105 78 315 99,0 %

Razem 132 817 137 028 103,2 %

Liczba odbiorców usług (punkty rozliczeniowe) 
w podziale na grupy odbiorców ze stanem z 31.12.2018 roku w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego.

Na dzień 31.12.2018 roku mieliśmy łącznie 97 896 klientów,  
dla których świadczymy usługi w 137 028 punktach rozliczeniowych

Podział odbiorców (punktów rozliczeniowych) 
według świadczonych im usług 
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e-Faktura

Wniosek

Frontem do klienta, czyli jak?

EBOK
Od 2016 funkcjonuje Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Aquanet, 
które cieszy się rosnącym zainteresowaniem naszych klientów. Bez 
wychodzenia z domu, nasi klienci mogą kontrolować i opłacać 
swoje faktury, podawać stan wodomierza oraz sprawdzać zużycie 
wody. Poprzez EBOK można również składać wnioski i reklamacje 
oraz ustawić powiadomienia mailowe i SMS-owe, dotyczące faktur 
i odczytów. 

Obecnie poprzez EBOK nasi klienci otrzymują od nas e-faktury, któ-
re mogą z poziomu portalu opłacić elektronicznie, nie ponosząc 
kosztów prowizji.

W 2017 roku 8685 zarejestrowanych klientów 
W 2018 roku ponad 13 225 zarejestrowanych klientów

Już 13,5 % wszystkich klientów  
korzysta z EBOK

EBOK w liczbach

13 225 
liczba użytkowników

23 066 
liczba korzystających z e-faktury

378 
średnia miesięczna liczba  
rejestrowanych klientów EBOK

452 
łączna liczba wiadomości  
od klientów przez EBOK

3762 
łączna liczba wniosków od klientów

Czy wiesz, że…
 → Przygotowaliśmy również aplikację,  

która pozwala korzystać z EBOKa  
na urządzeniach mobilnych.  
Jednym z rozwiązań zastosowanych  
w aplikacji jest możliwość  
podawania stanów wodomierzy  
wyłączenie poprzez przesłanie  
zdjęcia tarczy wodomierza.



Poziom świadczenia usług 

SAP Aquabilling

To dokument, który określa obowiązujące nas standardy. Dostęp do 
niego jest nieograniczony, ponieważ znajduje się na naszej stronie 
internetowej. To najbardziej przydatne informacje dla naszych klien-
tów. Zamieszczone są tam odpowiedzi na następujące pytania: 

 → ile dni trwają: rozpatrzenie skargi, naprawa i wymiana 
wodomierzy, 

 → ile czasu trwa usuwanie awarii, 

 → kiedy powinniśmy zapewnić zastępcze źródło wody  
w przypadku awarii 

i wiele innych. 

Dokument jest dostępny pod adresem: 

www.aquanet.pl/files/text/poziom-swiadczenia-uslug-76.pdf

Wdrożyliśmy nowy system rozliczeniowo-ewidencyjny. Jest to jedno 
z nowocześniejszych rozwiązań tego typu, pozwalające na wprowa-
dzenie wielu udogodnień związanych z rozliczeniami za świadczone 
usługi, zarówno z puntu widzenia klientów, jak i pracowników.

Jeszcze nieco liczb…

Standard obsługi klienta

 → 476 650 
rocznie dokonywanych odczytów 

 → 28 164  
rocznie wymienianych i montowanych wodomierzy  
na nowo odbieranych przyłączach, w tym 

7550 
wodomierzy z odczytem zdalnym

 → 25 100 
wodomierzy planujemy wymienić w 2019 roku 

– wszystkie na wodomierze ze zdalnym odczytem

 → 1939 
liczba podłączeń posesji do sieci wodociągowej

 → 2198 
 liczba podłączeń posesji do sieci kanalizacyjnej

Pracowników spółki obowiązuje tzw. standard obsługi klienta, który 
zawiera najważniejsze zasady obsługi klienta w Aquanecie. 

W 2018 roku kontynuowaliśmy cykl szkoleń z obowiązujących u nas 
standardów, tj. oczekiwanych sposobów komunikowania się z part-
nerami zewnętrznymi. 

Naszych pracowników obowiązuje dress code.

W 2018 roku z zakresu SOK  
przeszkolono 240 pracowników  

z 14 działów
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Badania satysfakcji klienta

Podobnie jak w roku ubiegłym większość przebadanych klientów 
naszej spółki deklarowała, że ostatnio kontaktowała się z Działem 
Obsługi Klienta – niemal 70% wskazań. Blisko ¼ respondentów zała-
twiała ostatnią sprawę w dziale technicznym, a jedynie niespełna 12% 
ankietowanych w dziale windykacji.

Warto przy tym wspomnieć, że badani mogli wskazać na więcej niż 
jeden dział jako miejsce, z którym ostatnio się kontaktowali – z tego 
względu rozkład procentowy nie sumuje się do 100%.

Ponad 60% badanych oceniło wsparcie uzyskane ze strony Aquanetu w najwyższy możliwy sposób (ocena 1), pozostałe oceny pozytywne – 2, 3, 
4, 5 zostały wybrane łącznie przez niemal 30% ankietowanych. 

Jedynie niespełna 9% uczestników badania zdecydowało się na wystawienie ocen negatywnych (w przedziale 6–10), a ocena najniższa na za-
proponowanej skali (10) została wybrana przez zaledwie 3% badanych.

Pierwsze z pytań brzmiało:
W jakim stopniu firma Aquanet ułatwiła Pani/Panu załatwienie Pani/Pańskiej sprawy?
 
W pierwszej części kwestionariusza zawarte zostało pytanie dotyczące stopnia, w jakim firma Aquanet ułatwiła klientom załatwienie ich sprawy. 
Uczestnicy badania bardzo docenili zaangażowanie przedstawicieli Spółki Aquanet. W skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza wysoki stopień wsparcia, 
a 10 niski stopień wsparcia) średnia ocena dla wszystkich odpowiedzi zebranych w toku badania wyniosła 2,2, co stanowi bardzo dobry wynik.

Od wielu lat nasza firma poddaje się badaniom, mającym na celu 
sprawdzenie satysfakcji klienta i określenie przestrzeni, które należy 
poprawić. W tym roku zebrane wyniki w ramach badania CES mogli-
śmy zestawić z wynikami uzyskanymi w roku poprzednim. Głównymi 
celami badania były:

1. Ocena wsparcia klienta przez organizację w załatwie-
niu ważnej dla niego sprawy.

2. Ocena kosztów zaangażowania klienta w załatwienie 
ważnej dla niego sprawy.

Dział 
Obsługi Klienta

Dział 
Techniczny

Dział 
Windykacji

2017

2018

2018
2017

Max

Min

Najwyższa ocena (1) Średnia ocena dla wszystkich odpowiedzi

Średnia ocena  
w 2018 roku: 2,2
w 2017 roku: 2,4 

Najniższa ocena (10)

2017

54,8 %

4 %

62,6 %

3 %

2017

2018

2018

54
,9

 %

62
,2

 %

26
,7

 %

24
,4

 %

22
,2

 %

11
,9

 %
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Osoby, które zdecydowały się na zaznaczenie niższych ocen (6–10), 
zostały poproszone o opisanie swoich problemów. Odpowiedzi, któ-
re zostały udzielone na to pytanie zostały skategoryzowane, a zapro-
ponowane kategorie oraz liczebności wskazań zostały przedstawio-
ne na powyższej tabeli. 

Długi czas oczekiwania/
odległe terminy

Brak pomocy/wsparcia  
ze strony Aquanetu

Utrudniony kontakt 
/brak informacji

Problemy  
organizacyjne

Skomplikowane  
procedury

Problemy  
z fakturami

Nieodpowiednia  
lokalizacja punktów

Konieczność  
przyjazdu osobiście

18 
11

16 
17

15 
17

12 
21

10 
10

8 
16

3 
3

0 
5

Niespełna 9% uczestników badania wyraziło swoje zastrzeżenia od-
nośnie do zakresu i skali pomocy, jakiej udzielił im w ostatnim czasie 
Aquanet w prowadzeniu załatwianej przez nich sprawy. 

2018 2017

Najważniejsze wyniki badań 

1. Oceny zgromadzone w toku badania „Customer Effort Score” w roku 2018 plasują się podobnie jak w roku ubiegłym na bardzo 
wysokim poziomie. Oceny odnoszące się do wsparcia klienta przez organizację w załatwieniu ważnej dla niego sprawy, jak również 
oceny odnoszące się do poziomu zaangażowania klienta w załatwienie ważnej dla niego sprawy są bardzo pozytywne. 

2. Zanotowano znaczący wzrost ocen średnich wystawionych dla działu windykacji w przypadku obu pytań.

3. Zanotowano wzrost ocen najwyższych, co oznacza, że bardzo wielu uczestników badania nie odczuwa żadnej potrzeby ulepszenia 
systemu wsparcia klienta w procesie załatwiania spraw. 

4. Kilkoro z uczestników badania zwróciło uwagę na kwestię wprowadzenia możliwości składania pewnych dokumentów drogą 
internetową.

5. Mnogość pozytywnych uwag, które zostały udzielone przez respondentów w sposób całkowicie spontaniczny, potwierdza, że 
większość klientów Aquanetu jest bardzo zadowolona z poziomu obsługi klienta świadczonej przez Spółkę. 

6. Niemal 40 uczestników badania postanowiło wyrazić pozytywne opinie na temat pracowników Aquanetu, z którymi kontaktowali 
się przy okazji ostatnio załatwianej sprawy. Należy przy tym zauważyć, że były to uwagi spontaniczne, niewywołane żadnym kon-
kretnym pytaniem. Ankietowani często wspominali o tym, że przedstawiciele Spółki są mili, sympatyczni, ale też kompetentni oraz 
sprawni.

Jako najczęstszy powód wystawienia  
negatywnej oceny badani wymieniali:

 → Długi czas oczekiwania/odległe terminy (18 wskazań),

 → Brak pomocy/wsparcia ze strony firmy/nieuprzejma  
obsługa (16 wskazań), 

 → Utrudniony kontakt/brak informacji (15 wskazań) 

 → Problemy organizacyjne (12 wskazań).
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Reklamacje

Odpowiedzialna komunikacja  
i liczba skarg dotyczących  
naruszenia prywatności klientów 
oraz utraty danych

Sprawy

W 2018 r. liczba zgłoszonych reklamacji wyniosła 2 642, z czego aż 
1 737 zostało rozpatrzonych przychylnie dla klienta. W 70,6% były 
to reklamacje dotyczące faktur, w 20,9% wiązały się z problemami 
technicznymi, natomiast 2,0% przypadków odnosiło się do usług. 
Reklamacje faktur z zakresu awarii na instalacji wewnętrznej stano-
wiły 6,5%. 

Do Spółki 74,4% reklamacji wpłynęło drogą papierową bądź e-ma-
ilową, natomiast 25,6% reklamacji zostało przekazanych przez EBOK. 

Etyka i przejrzystość stanowią podstawę naszej komunikacji w każdej 
przestrzeni działalności. Informujemy o wszystkich zmianach i wyda-
rzeniach istotnych dla naszych interesariuszy. W minionym roku nie 
było żadnych prawomocnych rozstrzygnięć w zakresie kar z tytułu 
zasad wolnej konkurencji, oznakowania i informacji o produktach  
i usługach, komunikacji marketingowej (promocji, reklamy i sponso-
ringu), naruszenia norm środowiskowych czy działań niezgodnych  
z regulacjami. 

Całkowita liczba złożonych i uzasadnionych skarg dotyczących naru-
szenia prywatności klienta w podziale na:

 → skargi złożone przez strony zewnętrzne i potwierdzone 
przez organizację: 4

 → skargi złożone przez organy regulacyjne: 0.

Całkowita liczba zidentyfikowanych wycieków, kradzieży lub utraty 
danych klienta: 

 → w ramach „wycieków” należy wspomnieć o 2 zdarzeniach 
nieuprawnionego dostępu do danych, w wyniku których 
poufność utraciły 24 rekordy danych: imię, nazwisko, adres.

W dniu 5 grudnia 2014 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów wydał decyzję stwierdzającą stosowanie przez Spółkę, sprzecz-
nych z przepisami prawa, praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów poprzez: 

 → zamieszczanie w umowach z odbiorcami postanowienia 
zobowiązującego odbiorcę usług do uregulowania  
należności za wodę i ścieki w terminie określonym  
w fakturze (stwierdzając równocześnie, że Spółka  
zaniechała już stosowania tej praktyki); 

 → zamieszczanie w umowach z odbiorcami postanowienia 
uprawniającego Spółkę do rozwiązania umowy z 3-mie-
sięcznym okresem wypowiedzenia; 

 → pobieranie od osób chcących podłączyć się do sieci opłat 
za czynności administracyjno-techniczne, które nie zostały 
uwzględnione w katalogu warunków przyłączenia  
nieruchomości do sieci wynikającym z ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
odprowadzaniu ścieków (tj. za wydanie warunków  
technicznych na podłączenie do sieci, aktualizację  
warunków technicznych, uzgodnienie lub opiniowanie 
projektu technicznego podłączenia, aktualizację  
uzgodnienia projektu technicznego przyłączy). 

Tą samą decyzją Urząd nałożył na Spółkę karę za stosowanie ww. 
praktyk w kwocie 209 068 złotych. Od powyższej decyzji Spółka 
odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 
wyrokiem z dnia 18 maja 2017 roku oddalił odwołanie Spółki. Wobec 
powyższego, Spółka złożyła apelację, niestety Sąd Apelacyjny wyro-
kiem z dnia 28 maja 2018 roku oddalił apelację Spółki, a co za tym 
idzie decyzja UOKiK stała się prawomocna. 

Po otrzymaniu decyzji UOKiK (w toku postępowania sądowego), 
Spółka zaniechała stosowania rozwiązań uznanych przez Urząd za 
praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, a po uprawo-
mocnieniu się decyzji, uiściła karę. 

Spółka nie wniosła od wyroku Sądu Apelacyjnego skargi kasacyjnej.

W 2018 roku do Departamentu Handlu i Marketingu wpłynęło łącznie 
71 727 pism i wiadomości elektronicznych od odbiorców usług, sta-
nowiących podstawę do realizacji 42 601 spraw. 

W porównaniu do roku 2017, ilość korespondencji przychodzącej 
uległa zwiększeniu o 46,3%.

Spis treści
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Jak raportujemy?
Nasze raporty CSR publikujemy co roku. Poprzedni raport ukazał 
się w maju 2018 roku. Obecny raport obejmuje dane za rok 2018 
(01.01–31.12.2018). Poprzednie raporty są dostępne na naszej stronie 
poświęconej społecznej odpowiedzialności: 

http://csr.aquanet.pl/. 

Po raz pierwszy raportujemy, inspirując się rekomendacjami między-
narodowego standardu Global Reporting Initiative – GRI Standards 
na poziomie core. Kolejny raport ukaże się w 2019 roku. Nasze rapor-
ty nie są poddawane audytom. Nastąpiła jedna zmiana w stosunku 
do raportu z roku poprzedniego, w 2018 roku nastąpiła zmiana na 
stanowisku wiceprezesa Zarządu, poprzedniego prezesa Marka Bor-
kowskiego zastąpiła Anna Graczyk.

Nasi interesariusze

koordynatorzy inwestycji  
na poziomie gminy

klienci pracownicy

spółki zależne

służby publiczne beneficjenci rozwoju

dostawcy regulatorzy

świat nauki

instytucje finansowe społeczności lokalne

media pracownie urbanistyczne

administracja państwowa

firmy doradcze

gminy

instytucje 
ochrony środowiska

Zmiana staje się chlebem powszednim współczesnego świata. Biznes rozumie ją jak nikt inny.  
Wymagania klientów, potrzeby akcjonariuszy, oczekiwania społeczności lokalnych czy presja  
medialna to jej części składowe. Każdego dnia pojawiają się nowe okoliczności, które uniemożliwiają 
proste biznesowe rozwiązania. 

Dlatego przedsiębiorstwa szukają nowych dróg i definicji odpowiedzialnego biznesu. Swoją definicję  
od kilku lat posiada również spółka Aquanet SA, realizując strategię CSR. Jej stałymi elementami  
są dialog, współpraca i różnorodność. Szczególnie ta ostatnia wybrzmiewa nieco silniejszym tonem  
w czwartym już raporcie Spółki. 

Przez cały rok 2018 rozwijaliśmy projekty, które wspierają strategiczne cele poznańskiej spółki. Rozwój 
wolontariatu pracowniczego czy projekt klas patronackich to tylko niektóre z nich. Szans było więcej,  
ale niektóre są jeszcze realizowane, dlatego kolejny raport to opis drogi po odpowiedzialnym  
biznesie, nie jego ostatecznego celu. On bowiem kreśli drogę po mapie zmian, szans, zagrożeń,  
innowacji i trendów. Odkrywanie nieznanego to paliwo rozwoju, czego życzę Zarządowi i wszystkim 
pracownikom spółki Aquanet.

Łukasz Smolarek
ceo White Leaf
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Systematycznie zmieniamy kierunek naszego dialogu, żeby obraz 
naszej działalności był jak najbardziej wszechstronny i pomagał nam 
budować odpowiedzialny biznes. Regularnie przeprowadzamy sesje 
dialogowe z kluczowymi interesariuszami i każdorazowo służą one 
przygotowaniu raportu CSR. W wyborze interesariuszy, z którymi się 
w danym roku spotykamy, kierujemy się wyzwaniami biznesu oraz 
kluczem tematycznym raportu. Nasze sesje są prowadzone w formu-
le bezpośrednich rozmów. 

W tym roku odbyły się spotkania z naszymi największymi klientami 
– spółdzielniami mieszkaniowymi, które znajdują się na terenie pro-
wadzonej przez nas działalności. Wybór był podyktowany wprowa-
dzanymi zmianami w naszej polityce klienckiej i rozpoczęciem prac 
nad wdrożeniem nowej strategii wprowadzenie CRM. 

 

W 2018 roku odbyły się  
4 sesje dialogowe:  

w Poznaniu, Swarzędzu i Luboniu
  

Nasi interesariusze zgłosili  
29 pomysłów, usprawnień i oczekiwań

Wszystkie uzyskane opinie dały nam szeroki obraz prowadzonej 
przez nas polityki w przestrzeni dedykowanej największym klientom  
i pomogły nam zidentyfikować tematy ważne dla naszych intere-
sariuszy. Pozwoliły nam też właściwie zdiagnozować punkty naszej 
działalności, które wymagają poprawy lub wyjaśnienia. Na tej podsta-
wie oraz przy uwzględnieniu wyzwań prawnych, trendów w obsza-
rze zrównoważonego rozwoju i CSR, przeglądu dobrych praktyk CSR 
w branży wod.-kan., powstała tegoroczna matryca istotności i treść 
raportu, który budowany był w oparciu o aspekty kluczowe 

Raport został oparty także o naszą strategię CSR. Ważne i kluczowe 
tematy zostały poddane wewnętrznej dyskusji i po weryfikacji, ze-
stawionej z oczekiwaniami interesariuszy, powstała treść tego doku-
mentu.

Nasze oczekiwania połączyliśmy z oczekiwaniami interesariuszy, a następnie podzieliliśmy je na trzy grupy tematyczne i przypisaliśmy istotność 
oddziaływania: Aspekty Kluczowe (AK) i Aspekty Ważne (AW)

Sesje dialogowe 2018 Matryca istotności
Tematy ekonomiczne

Wyniki ekonomiczne AW
Udział wydatków na usługi/produkty dostawców lokalnych AW
Pośredni wpływ ekonomiczny AK
Strategia biznesowa i jej plany na przyszłość AK

Tematy środowiskowe
Energia – produkcja zielonej energii AK
Woda AK
Emisje gazów cieplarnianych AK
Ścieki AK
Zarządzanie tematem odpadów AW
Zgodność działalności środowiskowej z prawem AK

Tematy społeczne
Zatrudnienie AW
BHP AK / AW
Edukacja i szkolenia pracowników AW
Różnorodność i równość szans w miejscu pracy AW
Społeczność lokalna i programy zaangażowania społecznego AK / AW
Komunikacja marketingowa AK
Ochrona prywatności klienta AK
Marketing oraz oznakowanie produktów i usług AW
Bezpieczeństwo produktu AK
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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 Aquanetu  → Poradniki, instrukcje, ankiety dla klientów na stronie  
www.aquanet.pl → Pogotowie wodociągowe pod numerem 994 → Trzy Punkty Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku → Media społecznościowe (facebook, twitter, kanał YouTube) → Kampanie informacyjne i społeczne → Raporty zrównoważonego rozwoju

MEDIA → Biuro prasowe i bieżąca komunikacja  → Konferencje prasowe → Spotkania bezpośrednie → Komunikaty prasowe → Komentarze i wywiady ekspertów → Raporty zrównoważonego rozwoju

AKCJONARIUSZE → Raporty roczne → Raporty zrównoważonego rozwoju → Walne zgromadzenia Akcjonariuszy → Okresowe spotkania → Opiniowanie planów i projektów  → Omawianie taryf i inwestycji 

DOSTAWCY → Regularne spotkania i kontakty z Działem Zakupów → Dedykowany kanał komunikacji do produktu e-faktura → Szkolenia

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE → Regularne spotkania ze stowarzyszeniami, organizacjami  
pozarządowymi, 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

Sposób prowadzenia dialogu z naszymi interesariuszami:



St
ro

na
 5
9

Nasza strategia
W 2017 roku Zarząd spółki oficjalnie przyjął strategię zrównoważone-
go rozwoju i odpowiedzialnego biznesu na lata 2017–2022. W 2018 
roku udało nam się zrealizować część zadań, które sobie wyznaczy-
liśmy.

2018 rok był dla nas wszystkich sprawdzianem. Powołaliśmy wolontariat, który nabrał rozpędu,  
został niezwykle ciepło przyjęty przez naszych pracowników i zaistniał już na pozarządowej  
mapie Poznania. 

To był też pierwszy rok funkcjonowania naszej klasy patronackiej. Zarówno my,  
jak i nasi stażyści musieliśmy pokonać wiele trudności formalnych, żeby powołać do życia  
klasę o profilu „Monter sieci instalacyjnej i urządzeń sanitarnych”. 

Podjęliśmy też pierwsze kroki, aby budować naszą politykę różnorodności. Efektem podjętych prac 
były przeprowadzenie ankiety wśród pracowników, badającej, czym dla nich jest różnorodność, 
oraz warsztatów z wybraną grupą pracowników. Wyjątkowym początkiem działań była sesja pasji 
pracowniczych, która miała swój finał na wystawie w firmie oraz raporcie. To spore wyzwanie, ale 
konieczne do podjęcia. Mamy nadzieję, że projekt będzie się rozwijał podobnie, jak inne, które 
wyznaczyliśmy sobie do realizacji w roku 2019.

Agnieszka Kaczmarek  
sPecjaListka ds. WsParcia sPrzedaży i komunikacji oraz koordynatorka csr
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Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju 2017–2022
Cele strategiczne

Projekty strategiczne

Budowa etycznego, różnorodnego  
i elastycznego środowiska pracy

Angażowanie pracowników we 
wspierany przez spółkę wolontariat  

Prowadzenie stałego i otwartego 
dialogu z pracownikami

Zarządzanie szkoleniami  
dla pracowników

Zapewnienie i promocja  
najwyższych standardów zdrowego  
i bezpiecznego miejsca pracy

Wiedza i profesjonalizm naszych 
pracowników kształtują naszą 
pozycję na rynku

Dbamy o jakość środowiska Czujemy się szczególnie  
odpowiedzialni wobec naszych 
klientów i partnerów

Angażujemy się społecznie 

Stały monitoring zakresu korzystania 
ze środowiska

Zagospodarowanie wód opadowych 
na terenach obiektów Aquanet

Systematyczne zwiększanie  
produkcji zielonej energii

Zapewnienie powszechnego 
dostępu do informacji o poziomie 
świadczonych usług i stanie jakości 
wody w sieci

Aktywne uczestnictwo  
w kształtowaniu i rozwoju  
kompetencji przyszłej kadry  
ekspertów w branży wod.-kan.

Systematyczny dialog  
z klientami i parterami 

Cykliczne raportowanie w zakresie 
zrównoważonego rozwoju  
i społecznej odpowiedzialności 
biznesu

Edukowanie i rozwój świadomości 
społeczeństwa w zakresie znaczenia 
wody w życiu

Aktywne partnerstwo w działaniach 
podejmowanych na rzecz  
społeczności lokalnych i regionu

Podejmowanie i wspieranie działań 
charytatywnych zakresie  
zrównoważonego rozwoju  
i społecznej odpowiedzialności 
biznesu

1. 2. 3. 4.

Spis treści



List Prezesa
Szanowni Państwo, 

oddajemy dzisiaj w Państwa ręce kolejny Raport społecznej odpowiedzialności biznesu naszej Spółki. 
Działalność podstawowa Aquanetu jest wpisana w dbałość o środowisko naturalne, jednakże naszą  
ambicją i wyzwaniem jest nie poprzestawać jedynie na tym. Zrównoważony rozwój, który zawiera  
w sobie społeczną odpowiedzialność biznesu, rozumiemy jako wyważenie racji wszystkich naszych  
interesariuszy. Wyrazem tego jest nasza konsekwencja w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju 
oraz zawarcie jej istotnych elementów w Strategii Aquanetu na lata 2019–2021. 

Dbałość o klientów wyraża się w przyjęciu CRM jako jednego z naszych bardziej istotnych projektów 
strategicznych oraz w dbałości o dostępność ekonomiczną i techniczną do naszych usług.  
Równocześnie szczególną wagę przykładamy do działań społecznych, wśród których akcja edukacyjna 
prowadzona od 21 lat zajmuje poczesne miejsce. Edukacja społeczna stanowi dla nas wyzwanie i cel 
sam w sobie, czego wyrazem jest kampania „Nie śmieć w sieć” oraz objęcie patronatem jednej z klas  
kształcących w zawodach „wodociągowych”. Równocześnie pragnę zaznaczyć istotne zaangażowanie 
naszych pracowników w wolontariat, który przybiera rozmaite formy i zakres. Przeciwdziałanie  
wykluczeniu ubogim, jako wyraz naszej wrażliwości, znajdowało od wielu lat odzwierciedlenie w Fun-
duszu Wodociągowym, a obecnie przyjmuje również inne formy. Pozwolą Państwo, że w tym miejscu 
złożę podziękowanie tym wszystkim naszym pracownikom, którzy poświęcają swój czas, a nierzadko 
czas swoich bliskich, na realizowanie potrzeb ludzi, którzy często nie ze swojej winy znaleźli się poza 
głównym nurtem społecznym. Dzięki nim wszyscy stajemy się lepsi. 

Ochrona środowiska znajduje w naszym przedsiębiorstwie nowy wymiar. Z jednej strony oczywiste  
jest spełnianie wymogów prawa w naszej działalności podstawowej, z drugiej zaś nasze działania  
kierujemy na odnawialne źródła energii, energooszczędne technologie oraz środki transportu  
o napędzie elektrycznym. Poszanowanie energii we wszystkich jej wymiarach jest jednym z naszych klu-
czowych kierunków działań. Szacunek jako wartość, której hołdujemy, odnosi się także do dostawców 
Aquanetu. To z myślą o nich opracowaliśmy i wdrażamy Kodeks etyki. Transparentność działania  
uważamy za swoją powinność. 

W ciągu minionego roku zmieniliśmy swoje podejście do interesariuszy, czego wyrazem było  
zaproszenie dostawców, klientów, dziennikarzy, właścicieli oraz pracowników do prac nad strategią 
Spółki. To właśnie nasi interesariusze są jej autorami, a my, jako organizacja, jej realizatorami. Czujemy  
na sobie wielką odpowiedzialność, mając na względzie wysiłek, czas oraz zaangażowanie naszych  
interesariuszy włożone w prace nad Strategią.

Paweł Chudziński
Prezes zarządu

Spis treści
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Sesje dialogowe

Aleksandra
SpecjaliStka dS. koordynacji kontaktu
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Na wszystkie pytania, które padły podczas sesji dialogowych, posta-
nowiliśmy odpowiedzieć, a tam, gdzie to konieczne, wprowadzić 
konkretne działania dla rozwiązania zgłaszanych problemów. 

SM Młodych 

Zaproponowano współpracę edukacyjną, społeczną i marketingową 
z domami kultury, w co SM chętnie włączy się jako pośrednik.

 → Odpowiadamy 
Zostaną przeprowadzone spotkania w ramach kampanii 
„Picia wody z kranu”. Dodatkowo mogą być dostarczone 
materiały reklamowe (odpowiedź na kolejne oczekiwanie).

SM Luboń 

Mieszkańcy Spółdzielni prosili o zorganizowanie spotkania, cyklu 
spotkań lub przygotowanie dedykowanych materiałów edukacyj-
nych na temat picia wody z kranu. W opinii uczestników sesji, miesz-
kańcy osiedla boją się pić wodę z kranu, co nie wynika z niechęci,  
a głównie braku rzetelnej wiedzy na ten temat.

 → Odpowiadamy 
Zostaną przeprowadzone spotkania edukacyjne w ramach 
kampanii „Picia wody z kranu”. Dodatkowo dostarczymy 
materiały reklamowe (odpowiedź na kolejne oczekiwanie).

SM Swarzędz

Informowano, że przy inwestycji na ul. Kwaśniewskiego 1 dość moc-
no opóźniają się dokumentacje po stronie Aquanetu.

 → Odpowiadamy  
Zadaniem tym zajmuje się pracownik działu IBM  

– projekt w ramach inwestorstwa zastępczego wykonuje  
SM Swarzędz. Projektowanie jest bardzo opóźnione  
(termin aneksowanej umowy minął w zeszłym roku),  
a przekazywane materiały są niekompletne i wymagają 

poprawek. W tej chwili kończy się etap opiniowania.  
Projekt został złożony bez uzgodnień z zarządcą drogi. 
Odpowiedź przekazano Specjalistce ds. obsługi klientów  
korporacyjnych. 

SM Wielkopolanka

Proszono o przygotowanie wykazu osób ze strony Aquanetu z krótki-
mi opisami, kto czym się zajmuje: w opinii SM bardzo usprawni to co-
dzienną współpracę. W chwili obecnej SM takiej wiedzy nie posiada.

 → Odpowiadamy  
W celu uniknięcia rozproszenia informacyjnego  
spółdzielnie mają się nauczyć kontaktu z Aquanetem  
przez swoich dedykowanych opiekunów, w tym celu 
specjaliści ds. obsługi klientów korporacyjnych odbędą  
cykl spotkań.

Odpowiadamy naszym  
interesariuszom

Współpracę pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu a Aquanet SA  
należy określić jako wielopłaszczyznową. Aquanet SA jako podmiot świadczący usługi  
wodociągowo-kanalizacyjne dba o wysoką jakość komunikacji z otoczeniem zewnętrznym  
– 65-tysięczną grupą mieszkańców Rataj, Chartowa i Żegrza. 

Za pośrednictwem Spółdzielni Aquanet SA od kilku lat edukuje użytkowników sieci  
wodociągowo-kanalizacyjnej poprzez rozpowszechnianie informacji o dobrych praktykach, kształtowa-
nie odpowiedzialnych postaw wśród odbiorców kampanii „Nie śmieć w sieć”. 

Współpraca na linii „Osiedle Młodych” – Aquanet SA pomogła w 2018 roku zorganizować także sesję  
dialogową, pozwalającą poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców w stosunku do Spółki, a także 
określić przyszłe formy współpracy między Stronami. 

Ponadto Aquanet SA od wielu lat wspiera ratajską kulturą, będąc aktywnym partnerem oraz sponsorem 
wydarzeń kulturalnych, artystycznych i sportowych organizowanych przez domy kultury SM „Osiedle 
Młodych” w Poznaniu.

Julia Tritt  
rzecznik PrasoWy sm „osiedLe młodych” W Poznaniu

Spis treści
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SpecjaliStka dS. ekSploatacji Sieci i obiektów wod.-kan.

Wskaźniki
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Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony

Indeks treści GRI Standards

ZAŁOŻENIA I PODSTAWY RAPORTOWANIA

GRI 101 Założenia i podstawy raportowania 56–63

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony Zakres raportowania

Wskaźniki profilowe

PROFIL ORGANIZACJI

GRI 102-1 Nazwa organizacji 7

GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi 7

GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 7

GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej 7

GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji 7, 8

GRI 102-6 Obsługiwane rynki 7

GRI 102-7 Skala działalności 8

GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji 8, 30, 31

GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw 11

GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości 9, 56

GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności 9, 10

GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy 11

GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach 11

STRATEGIA

GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla 61

GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk 9, 11, 14, 16, 21, 22, 26, 28

ETYKA I INTEGRALNOŚĆ

GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań 11

ŁAD ORGANIZACYJNY

GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy 9, 10

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą 56

GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi 30

GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację 57

GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy 57

GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również przez ich zaraportowanie 57, 63
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Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony Zakres raportowania

Wskaźniki profilowe (cd.)

PRAKTYKA RAPORTOWANIA

GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 9

GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu i granic aspektów 57

GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy 57

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

– nie dotyczy

GRI 102-49 Zmiany w raportowaniu 56

GRI 102-50 Okres raportowania 56

GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) 56

GRI 102-52 Cykl raportowania 56

GRI 102-53 Dane kontaktowe 4

GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive 56

GRI 102-55 Indeks GRI 67

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

PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 10, 44, 61

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 10, 44, 61

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 10, 44, 61

Wskaźniki szczegółowe

TEMATY EKONOMICZNE

ASPEKT RAPORTOWANIA: WYNIKI EKONOMICZNE 

GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna podzielona i wytworzona 8, 45

ASPEKT RAPORTOWANIA: POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY

GRI 203-1 Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi 16, 22, 26, 28, 45, 46

GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny 11, 36, 38–42, 47, 51

ASPEKT RAPORTOWANIA: PRAKTYKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

GRI 204-1 Udział wydatków na usługi/produkty dostawców lokalnych 11
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Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony Zakres raportowania

Wskaźniki szczegółowe (cd.)

TEMATY ŚRODOWISKOWE

ASPEKT RAPORTOWANIA: WODA

GRI 303-1 Łączny pobór wody według źródła 17

GRI 303-2 Źródła wody, gdzie pobór stanowi dużą ingerencję w zasoby wodne 17

ASPEKT RAPORTOWANIA: EMISJE

GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 20

ASPEKT RAPORTOWANIA: SCIEKI

GRI 306-1 Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia 21, 24

GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania 25, 26 

ASPEKT RAPORTOWANIA: ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI ŚRODOWISKOWYMI

GRI 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska 54

TEMATY SPOŁECZNE

ASPEKT RAPORTOWANIA: ZATRUDNIENIE

GRI 401-1 Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia 31

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

30

ASPEKT RAPORTOWANIA: BHP

GRI 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą 34

ASPEKT RAPORTOWANIA: RÓŻNORODNOŚĆ

GRI 405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności 32

ASPEKT: SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

GRI 413-1 Jednostki biznesowe organizacji, uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe 21, 36–42, 52–54, 57

ASPEKT: UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM

GRI 415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów 37

ASPEKT: ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA

GRI 416-2 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo 54

ASPEKT: MARKETING ORAZ OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG

GRI 417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w dotyczącymi komunikacji marketingowej 54

ASPEKT: OCHRONA PRYWATNOŚCI KLIENTA

GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta lub utraty danych klientów 54



Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony

Podejście do zarządzania i ewaluacja podejścia do zarządzania w danym obszarze

GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Obszar Wyniki Ekonomiczne i Pośredni Wpływ Ekonomiczny 8, 45–46, 58, 60–61

Obszar Praktyki Zamówień 11

Obszar Wpływu Środowiskowego (w tym zarządzania energią, emisjami, wodą,ściekami, odorami, wykorzystaniem zasobów, odpadami) 14, 20–23, 26–28

Obszar Zatrudnienie 30–31, 33

Obszar BHP 35

Obszar Róźnorodność 30–32

Obszar Zaangażowanie Społeczne i Społeczność Lokalna 37–42

Obszar Zdrowie, Ochrona Danych i Bezpieczeństwo Klienta 49, 51–52

Obszar Marketing oraz Oznakowanie Produktów i Usług 42, 54

Legenda:

Zakres raportowania: 

pełny

niepełny

Spis treści



Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się podzielić swoimi pasjami i wzięli udział w sesji fotograficznej.

Aquanet SA
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

tel. + 48 61 835 91 00
www.aquanet.pl


