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Rok 2017 był bardzo owoc-
nym rokiem dla Aquanet 
w przestrzeni  społecznej 
odpowiedzialności biz-
nesu. Dzięki naszym pra-
cownikom został nakreślo-
ny kształt naszej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
i odpowiedzialnego bizne-

Dziękujemy naszym superbohaterom. W ich rolę wcielili się nasi pracownicy, którzy wzięli udział 
w sesji zachęcającej do wstąpienia do wolontariatu pracowniczego. Chcieliśmy w ten sposób poka-
zać, że każdy z nas może stać się bohaterem i popłynąć z pomocą potrzebującym.

Podziękowania

Masz pytania 
w sprawie raportu? 

Skontaktuj się z nami 
tel. 61 8359 346, 

e-mail: agnieszka.kaczmarek@aquanet.pl
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O to pytali nasi interesariusze…

Odpowiadamy naszym 
interesariuszom  
Wpisując się w oczekiwania naszych inte-
resariuszy, każdorazowo kiedy zobaczycie 
Państwo w raporcie ten znak graficzny, 
w tym miejscu odpowiadamy na najważ-
niejsze kwestie poruszane w trakcie sesji 
dialogowych 2017, które poprzedzały prace 
nad publikacją.

Ważne

su na lata 2017-2022 i formalnie już zamknęliśmy prace nad 
kształtem wolontariatu pracowniczego. Raport ten dedyku-
jemy naszym pracownikom – przyszłym wolontariuszom, 
którzy mamy nadzieję,  „popłyną z pomocą” potrzebującym.   

Szanowni	Państwo.	

W	trosce	o	środowisko	naturalne,	a	także	wpisując	się	w	promocję	dobrych	praktyk	CSR	oddajemy	w	Państwa	
ręce	wersję	graficzną	raportu.	Tym	samym	chcielibyśmy	podkreślić,	że	niniejsze	wydanie	nie	będzie	dostępne	
w	wersji	drukowanej.
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Zmieniające się otoczenie powoduje zmiany w naszej or-
ganizacji. Powoduje i będzie powodować inne rozłożenie 
akcentów i nakładów ponoszonych na różne obszary na-
szej aktywności. Nie będziemy jednak odchodzić od tego, 
co jest naszym wyzwaniem dnia codziennego, czyli służe-
nia naszym klientom. Nie będzie wpływać na zmiany wy-
znawanych przez nas wartości. Jedno i drugie jest bowiem 
tym, czym jesteśmy i tym, do czego zostaliśmy powołani. 
Dochowywanie norm jakościowych i przepisów prawa nie 
jest wyzwaniem, a obowiązkiem. Wyzwaniem jest tworze-
nie coraz większej wartości dla klientów, akcjonariuszy 
i pozostałych interesariuszy Spółki, bez zaniedbywania jej 
samej. Wzrost efektywności operacyjnej oraz wdrożenie 
procesów dostosowawczych do nowych uwarunkowań 
legislacyjnych jest naszym priorytetem na najbliższy rok. 
Wzrost efektywności nie może odbywać się bez wzrostu 
naszej wiedzy. Wzrost wiedzy to rozwój. Rozwój to jed-
na z naszych wartości. Tak samo jak profesjonalizm, bez 
którego nie jest możliwe funkcjonowanie w nowocze-
snym społeczeństwie.

Jesteśmy zdeterminowani, by pomimo mniej sprzyjających 
warunków otoczenia prawnego, utrzymać w najwyższym 
możliwym stopniu nasze zdolności do realizacji społecz-
nie pożądanych inwestycji. Zamierzamy także, w miarę 

Kieruję do Państwa list, który chciałbym by był wstępem, jak i myślą przewodnią 
Raportu CSR naszej Spółki.

List prezesa

Jesteśmy zdeterminowani, by 
pomimo mniej sprzyjających 

warunków otoczenia prawnego, 
utrzymać w najwyższym 
możliwym stopniu nasze 
zdolności do realizacji 
społecznie pożądanych 

inwestycji

możliwości, w dalszym ciągu uczestniczyć i współtworzyć 
wszelkiego rodzaju aktywności społeczności lokalnej, chociaż 
mamy świadomość, że możliwości te mogą zostać ograniczo-
ne. Będziemy się angażować tam, gdzie tylko będzie to moż-
liwe i gdzie będzie to zgodne z naszą strategią i z naszymi 
wartościami. Zaangażowanie to jedna z naszych wartości. 

Najbardziej istotnym procesem dla całej jego organizacji oraz 
jej interesariuszy, który został zaplanowany na obecny rok, 
jest stworzenie nowej strategii. Strategii, do tworzenia któ-
rej zaprosiliśmy interesariuszy zewnętrznych, jak i pracow-
ników szczebla podstawowego. To na ich barkach złożyliśmy 
opisanie przyszłości naszej Spółki na następne trzy lata. Jest 
to szczególne wyzwanie ze względu na to, że po raz pierw-
szy od wielu lat będzie tworzona zupełnie nowa strategia 
i ze względu na to, że będzie ona tworzona w najbardziej od 
wielu lat zmiennych warunkach otoczenia. Z szacunkiem do 
przeszłości będziemy tworzyć przyszłość. Szacunek to jedna 
z naszych wartości.

Nasi klienci są naszymi sąsiadami. Czasami tylko trochę dal-
szymi. Nie szkodzi. Oni też stanowią część naszej organizacji. 
Część naszego najbliższego otoczenia. To za ich zdrowie je-
steśmy w jakieś części odpowiedzialni. Odpowiedzialność to 
jedna z naszych wartości.

Paweł Chudziński,  Prezes Zarządu



Michał Fornal
Wiceprezes Zarządu

Cieszę się, że nasi pracownicy tak 
chętnie włączyli się w działania 

wolontariatu i w ten sposób Aquanet 
dołączył do firm odpowiedzialnych spo-
łecznie na pozarządowej mapie Pozna-
nia. Według mnie wolontariat buduje 
zaufanie i wzmacnia wartości, więc wie-
rzę też, że wpłynie pozytywnie na rela-
cje między pracownikami, integrując ich 
w działaniu na korzyść otoczenia.

O Aquanet
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Jesteśmy największą w Wielkopolsce spółką świadczącą usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Podstawowa 
działalność naszej firmy obejmuje pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ście-
ków. Świadczymy również cały szereg usług dodatkowych dla klientów indywidualnych, firm oraz spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych.

Mapa działania

O nas

Obszar zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania 
ścieków, gminy:
-Murowana Goślina
-Czerwonak
-Suchy Las
-Swarzędz (miasto)
-Poznań (miasto)
-Luboń
-Mosina
-Puszczykowo
-Kórnik
-Mosina

Współpraca kapitałowa,
gminy: 
-Mieścisko
-Ostroróg

Obszar 
zbiorowego 
zaopatrzenia 
w wodę, 
gminy: 
-Skoki (miasto)
-Pobiedziska

Obszar hurtowej 
sprzedaży wody,
gminy: 
-Kleszczewo
-KomornikiObszar zbiorowego 

odprowadzania ścieków 
i hurtowego odbioru ścieków,
gminy: 
-Kostrzyn
-Brodnica

Obszar hurtowej 
sprzedaży wody 
i hurtowego odbioru 
ścieków, gminy: 
-Tarnowo Podgórne
-Dopiewo

Nasz portfel usług

Woda

Pobór
Uzdatnianie
Dostarczanie

Strukturę własnościową spółki na koniec 2017 r. przedstawia poniższa grafika: 

Gmina Mosina

Miasto i Gmina 
Kórnik

1,77% 

2,28% 

2,28% 

2,52% 

3,63% 

6,65% 

1,20% 

2,25% 

Miasto i Gmina 
Murowana Goślina

Miasto Puszczykowo

Miasto  Gmina 
Swarzędz

Gmina Czerwonak

0,02% Gmina Brodnica

Miasto Luboń

0,02% Osoby fizyczne 
-uprawnieni 
pracownicy

Gmina Suchy Las

Ścieki

Odbiór 
Oczyszczanie

Usługi dodatkowe

Usługi doradcze w zakresie zarządzania przedsiebiorstwem 
wodociagowo-kanalizacyjnym

77,38% 
Miasto Poznań

O	nas
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Należymy do czołówki firm wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. W roku poprzednim zaopatrzyliśmy w wodę blisko 
900 tys. mieszkańców aglomeracji poznańskiej. 

Działalność spółki jest zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obejmuje miasto Poznań i gminy w Wielkopol-
sce. Główna siedziba mieści się w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126. Nie posiadamy w naszej strukturze oddziałów. 

O Aquanet

łączne przewidywane 
przychody osiągnięte 
w 2017 r. wyniosły prawie

510 mln zł
zatrudniamy

820 osób

w 2017 r. wyprodukowaliśmy

46 mln m³ czystej wody 
oraz oczyściliśmy 

59 mln m³ ścieków

długość eksploatowanej sieci 
wodociągowej wynosi 

2 408 km
a kanalizacyjnej

2 400 km

zaopatrujemy w wodę 

900 tys. 
mieszkańców 
aglomeracji poznańskiej

posiadamy:

17 ujęć wody

16 stacji uzdatniania wody

6 oczyszczalni ścieków

Jesteśmy największą w Wielkopolsce spółką świadczącą usługi wodociągowo-
kanalizacyjne. 

Mapa działania

Udział przychodów od odbiorców usług 
z poszczególnych gmin w działalności 
wodociągowej i kanalizacyjnej

4% 

2% 

3% 

2%

78% 

2% 

3% 

1% 

3% 

Poznań

Swarzędz

Czerwonak

MosinaLuboń

Murowana Goślina

Suchy Las

PuszczykowoKórnik

Pozostałe gminy 1% 

1% 
1% 
2% 
2% 

2% 

3% 

3% 

3% 

4% 

78% 

Wyszczególnienie 2016 2017 Dynamika %

Sprzedaż wody ogółem (tys. m³) 40 922 40 203 98,2%

- gospodarstwa domowe 27 937 27 743 99,3%

- pozostali odbiorcy 12 985 12 460 96,0%

Ścieki odprowadzone (tys. m³) 40 525 40 929 98,6%

- Ścieki bytowe i przemysłowe 37 654 38 165 101,4%

- gospodarstwa domowe 25 409 25 833 101,7%

- pozostali odbiorcy 12 245 12 332 100,7%

-Ścieki dowożone 1 023 954 93,3%

-Ścieki opadowe i roztopowe 1 848 1 810 97,9%

O	Aquanet



Aquanet Raport CSR12 13

Struktura grupy kapitałowej

W 2017 roku nastąpiła zmiana w strukturze Grupy Kapitałowej Aquanet na skutek dokonanej przez Spółkę zależną Terlan 
inwestycji kapitałowej. Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. struktura Grupy kapitałowej Aquanet przedstawia się następująco:

O Aquanet

261 020

20 226

77

471 557

190 234 Działalność wodociągowa

Działalność kanalizacyjna

Działalność pomocnicza

Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów

Ogółem

190 234

261 020

20 226

77

Spółka dominująca

Spółki zależne

TOR-MEL sp. z o.o.

Udział przychodów od odbiorców usług z poszczególnych gmin w działalności 
wodociągowej i kanalizacyjnej w 2017 roku (przychody netto ze sprzedaży w tys. zł)

83,6% 32,7% 100%100%

66,7%

100%

Nasze odpowiedzialne zarządzanie biznesem 

Działamy zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, które służą zapewnieniu najwyższej jakości naszych 
usług. W swojej działalności opieramy się na zasadach zrównoważonego rozwoju, a przyjęta strategia CSR i odpowiedzial-
nego biznesu jest odpowiedzią na oczekiwania naszych interesariuszy. 

Nasza działalność jest regulowana szczególnie przez zapisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz przez Statut Spółki, aktu-
alne ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obowiązują nas również przepisy 
w zakresie opłat szczególnie za korzystanie ze środowiska oraz przepisy dotyczące zagospodarowania osadów.  

Model zarządczy w spółce w wpisuje się w dobre praktyki zarządzania współczesną firmą. Na czele spółki stoi Zarząd, 
a nadzór na nim sprawują, dziewięcioosobowa Rada Nadzorcza, wybierana na trzy lata i Walne Zgromadzenie.  W naszej 
strukturze nie występują komisje. Od roku poprzedniego nie zmienił się skład władz spółki.  

Funkcje nadzorcze dodatkowo sprawują dyrektorzy poszczególnych pionów, którzy na bieżąco określają i szacują ryzyko, 
które w dalszej kolejności regularnie raportują Zarządowi. 

Paweł Chudziński  
Prezes Zarządu

Michał Fornal
Wiceprezes Zarządu

Marek Borkowski  
Wiceprezes Zarządu

O to pytali nasi interesariusze…

Czy firma Aquanet może w swoim raporcie CSR podać infor-
macje na temat Planów Bezpieczeństwa Wody?
Od października 2017 r. Aquanet SA rozpoczął prace związane z opracowaniem Planu 
Bezpieczeństwa Wody. Dokument ten będzie nieodzowną częścią wspomagającą działania 
zmierzające do eliminowania ryzyka mającego wpływ na jakość wody ujmowanej, produko-
wanej  i dystrybuowanej. W celu stworzenia planu powołana została komisja koordynująca 
i opracowująca dokument. W chwili obecnej zdefiniowane zostały zagrożenia, które mogą  
wystąpić i mają wpływ na jakość wody  na każdym z poszczególnych procesów. Kolejnym 
etapem będzie ocena ryzyka, uszeregowanie ich według wagi i rangi oraz podjęcie odpo-
wiednich działań w celu ich wyeliminowania. 

O	Aquanet
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O Aquanet

W 2015 roku przyjęliśmy system wartości naszej spółki. Wie-
rzymy, że postępowanie według wspólnie wypracowanych 
norm i kierunków, jest niezbędne do prowadzenia skutecz-
nej i odpowiedzialnej działalności biznesowej.

Członkostwa

Jesteśmy firmą, która stawia na innowacje i najwyższe stan-
dardy zarządzania, dlatego od lat przyglądamy się i czer-
piemy swoją wiedzę od najlepszych zarówno w kraju, jak 
i na świecie. Jesteśmy członkami Europejskiej Organizacji 
Współpracy na rzecz Benchmarkingu (ang. Benchmarking 
Co-operation, w skrócie EBC) oraz Izby Gospodarczej Wo-
dociągi Polskie Management. Przynależność do obu orga-
nizacji nakłada na nas szereg obowiązków, przestrzegania 
zasad, zarówno w sferze etyki, jak i w działaniach gospo-
darczych, poddawanie się regularnej ocenie w analizach po-
równawczych. To konieczne dla sprawnego i efektywnego 
działania. 

Już od trzech lat dobrowolnie przyjmujemy na siebie zo-
bowiązania, które nakłada na nas prowadzenie społecznej 
odpowiedzialności biznesu, analizujemy naszą działalność 
na podstawie ponad 300 wskaźników, na które odpowia-
damy w naszych raportach.  Regularnej ocenie poddajemy 
również swoje finanse.

O to pytali nasi interesariusze…

Czy Aqaunet może odnieść się 
w swoim raporcie do ostatnich 
zmian prawnych w kwestii pra-
wa wodnego?
Prawo wodne weszło w życie z dniem 
1.01.2018 r., wśród najważniejszych zmian, 
które wprowadza jest powołanie Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie i przekazanie na jego ręce kompe-
tencji w zakresie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Wody Polskie wykonywać będą 
w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia 
właścicielskie w stosunku do wód oraz nie-
ruchomości związanych z wodami, stano-
wiących własność Skarbu Państwa. 

W ramach zmian Polska została podzielna 
na 11 regionalnych zarządów. Nasza Spółka 
podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej z siedzibą w Poznaniu (dalej Re-
gulator). Regulator przejął kompetencje do 
weryfikowania i zatwierdzania taryf, które 
dotychczas skupione były w rękach gmin.

Łańcuch dostaw

Działamy tak, aby zachować nieprzerwany łańcuch dostaw, a polityka przetargowa była transparentna dla naszych do-
stawców. Politykę przetargową opieramy na Prawie Zamówień Publicznych i wewnętrznych procedurach. Nad prawidło-
wym 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 przetargowych. Warunki współpracy określone są w zaproszeniu, opisie tech-
nicznym oraz umowie. Spełniając te warunki, o wyborze dostawcy decyduje najniższa cena.

11

171

3 423 kontrahentów - dostawcy krajowi

kontrahentów - dostawcy zagraniczni

Działalność pomocnicza 3 423

171

11

Podział dostawców aktywnych w 2017 r.:

O	Aquanet

W roku 2017 została utrzymana ocena długoterminowego 
ratingu międzynarodowego na poziomie BBB. Utrzymana 
również pozostała ocena długoterminowego ratingu krajo-
wego na poziomie A+. Obie perspektywy ratingu są stabil-
ne. Według przewidywań Agencji Ratingowej Fitch, istnieje 
duże prawdopodobieństwo podniesienia na początku roku 
2018 długoterminowego ratingu międzynarodowego Spół-
ki do poziomu BBB+. W opinii Fitch Ratings spółka posiada 
płynność finansową na bezpiecznym poziomie,  a program 
inwestycyjny jest realizowany skutecznie i terminowo.
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Jak raportujemy?

Jak prowadzimy dialog z interesariuszami?

Nieustannie dialog jest podstawą do tworzenia naszych raportów, stał się on regularną dobrą praktyką, która służy sze-
rokiej komunikacji z interesariuszmi. Nie tylko ze względów wizerunkowych, ale przede wszystkim ze względów edu-
kacyjnych, ponieważ  otwierając się na głosy z zewnątrz, budujemy odpowiedzialny biznes oparty na obopólnym dobru. 
Poznajemy oczekiwania naszych interesariuszy, a  oni poznają nas, uczymy się siebie zrozumieć. 

Tegoroczne sesje

Systematycznie zmieniamy kierunek naszego dialogu, żeby obraz naszej działalności był jak najbardziej wszechstronny i po-
magał nam budować odpowiedzialny biznes. Sesje dialogowe prowadzimy regularnie. Każdorazowe przygotowanie raportu 
CSR poprzedzamy dialogiem z kluczowymi interesariuszami w formule bezpośrednich rozmów. W tym roku odbyły się spo-
tkania z naszymi największymi partnerami biznesowymi oraz pracownikami, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami 
(Działy: obsługi klienta oraz windykacji). Przygotowując się do publikacji niniejszego raportu przeprowadziliśmy: 4 sesje dia-
logowe w Poznaniu, rozmawialiśmy z 17 kluczowymi interesariuszami, którzy zgłosili 51 pomysłów, usprawnień i oczekiwań.

Gminy

Koordynatorzy 
inwestycji 
na poziomie 
gminy

Instytucje 
ochrony 
środowiska

Służby 
publiczne

Firmy 
doradcze

Świat 
nauki

Beneficjenci 
rozwoju

Dostawcy

Regulatorzy

Spółki 
zależne

Pracownicy

Instytucje 
finansowe

Społeczności 
lokalne

Media

Pracownie 
urbanistyczne

Administracja 
państwowa

Klienci
Miejsce pracy

Zatrudnienie  i oceny pracowników W

Zasady wynagradzania pracowników W

Wolontariat pracowniczy W/Z

Work life balance 
(równowaga praca-rodzina)

W/Z

Kultura zarządzania projektami W

Klienci i partnerzy

Bezpieczeństwo danych klientów W

Dialog i standardy obsługi klientów W/Z

Komunikacja marketingowa W/Z

Dialog i współpraca z samorządami W/Z

Zaangażowanie społeczne

Priorytety zaangażowania społecznego W/Z

Mierzenie efektów zaangażowania spo-
łecznego w czasie

W/Z

Edukacja ekologiczna społeczeństwa W/Z

Kampanie społeczne w regionie działania 
(równowaga praca-rodzina)

W/Z

Środowisko naturalne

Procesy poboru, uzdatniania i dostarcza-
nia wody

W/Z

Procesy odbioru, oczyszczania i oczysz-
czania ścieków

W/Z

Działania prewencyjno-edukacyjne w za-
kresie odorów

W/Z

Inwestycje przyjazne środowisku W/Z

Zarzadzanie kryzysowe w przypadku 
awarii, powodzi czy wycieków 

W/Z

Zielona energia W/Z

Zapobieganie zanieczyszczeniom prze-
mysłowym

W/Z

Zarządzanie śladem węglowym W/Z

Plany bezpieczeństwa wody W/Z

Uzyskane w ten sposób opinie, obu grup interesariuszy, dały nam szeroki obraz prowadzonej przez nas polityki w prze-
strzeni dedykowanej klientom i pozwolił na właściwie zdiagnozowanie punktów naszej działalności, które wymagają popra-
wy lub wyjaśnienia. Na tej podstawie oraz przy uwzględnieniu wyzwań prawnych, trendów w obszarze zrównoważonego 
rozwoju, wyników badań satysfakcji klientów, sesji strategicznych z kierownikami odpowiedzialnymi za kluczowe z punktu 
widzenia zrównoważonego rozwoju i CSR obszary spółki, przeglądu dobrych praktych CSR w branży wod.-kan.,  powstała 
tegoroczna matryca istotności i treść raportu.

Jak	raportujemy?

* zebrane oczekiwania podzieliliśmy na 4 grupy i przypisaliśmy istotność 

oddziaływania aspektu wewnątrz (W) i na zewnątrz organizacji (Z).
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Jak raportujemy?

Sposób prowadzenia dialogu 
z naszymi interesariuszami:

3. Akcjonariusze
Raporty roczne
Raporty zrównoważonego rozwoju
Walne zgromadzenia Akcjonariuszy
Okresowe spotkania
Opiniowanie planów i projektów 
Omawianie taryf i inwestycji 

5. Dostawcy
Regularne spotkania i kontakty 
z Działem Zakupów
Dedykowany kanał komunikacji do 
produktu e-Faktura
Szkolenia

6. Media
Biuro prasowe i bieżąca komunikacja 
Konferencje prasowe
Spotkania bezpośrednie
Komunikaty prasowe
Komentarze i wywiady ekspertów
Raporty zrównoważonego rozwoju

4. Społeczności lokalne
Regularne spotkania ze stowarzysze-
niami, organizacjami pozarządowymi, 
związkami przy okazji realizacji projek-
tów i konkursów społecznych
Spotkania edukacyjne w szkołach 
i na uczelniach
Punkty informacyjne w trakcie wystaw 
i imprez okolicznościowych
Wycieczki do naszych zakładów  

2. Klienci
Badania satysfakcji i wizerunku
EBOK- Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 
Aquanet 
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

1. 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

Agnieszka Kaczmarek
Specjalista ds. Marketingu i koordynator C

Rok 2017 upynął nam pod znakiem intensywnych prac nad realizacją naszej strategii 
i aktywnymi działaniami związanymi z kilkoma ważnymi projektami CSR. W tym 

okresie dzięki zaangażowaniu wielu pracowników, opracowaliśmy zasady wolontariatu 
pracowniczego, powstał bardzo ważny dokument jakim jest Kodeks Etyki, stworzyliśmy 
zasady naszej mapy zaangażowania społecznego, oraz rozpoczęliśmy pracę nad stworze-
niem własnej klasy patronackiej, kształcącej naszą przyszłą kadrę. To tylko najważniejsze 
działania w pierwszym roku realizacji strategii. Kolejne lata zapowiadają się równie pra-
cowicie, o czym dowiecie się Państwo z kolejnej publikacji raportu CSR za rok 2018.

Odpowiedzialność za korzystanie z zasobów, zrównoważone prowadzenie i dostęp 
do  inwestycji, troska o społeczności lokalne czy świadomość wpływu na gospo-

darkę lokalną nieprzerwanie budują społecznie odpowiedzialne DNA spółki Aquanet. 
Rola, którą Aquanet pełni w Wielkopolsce, nakłada na nią szereg zobowiązań publicz-
nych. Misja publiczna to jedno, a maksymalizacja pozytywnego wpływu na region i ludzi 
to drugie. W tym miejscu otwiera się przestrzeń na strategię i odpowiedzialność. Ich 
realizacja przejawia się m.in. w otwartej i świadomej komunikacja z interesariuszami, 
umiejętności wsłuchiwania się w ich opinie by budować biznes etyczny, różnorodny 
i otwarty na głosy wielu grup społecznych. Mam nadzieję, że doświadczenia, które już 
po raz trzeci zebraliśmy w raporcie CSR, będą dla Państwa cennym źródłem informacji 
o firmie i jej ludziach. Osobiście, cieszę się, że jako doradca i partner mam możliwość 
współuczestniczenia w budowie wartości, realizacji strategii CSR i codziennej pracy 
z grupą fantastycznych ludzi. 

Łukasz Smolarek
CEO White LeafC

* Nasz trzeci Raport Społecznej Odpowiedzialności obejmuje dane 

za rok 2017 (od 01.01.2017 do 31.12.2017) opracowany został w 2018 

roku. Raportowaliśmy w oparciu o rekomendacje standardu GRI G4 

na poziomie „core” z wykorzystaniem wskaźników podstawowych 

i dodatkowych. Raportujemy w cyklu rocznym. Kolejny raport ukaże 

się w pierwszej połowie 2019 roku. Tegoroczny  raport dotyczy wy-

łącznie jednostki dominującej Aquanet SA, nie zostały w nim zawarte 

dane dotyczące naszych spółek zależnych. Nasz poprzedni raport 

ukazał się w kwietniu 2017 roku i jest dostępny na stronie:

www.csr.aquanet.pl.
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W 2017 roku Zarząd spółki oficjalnie przyjął strategię zrównoważonego rozwoju 
i odpowiedzialnego biznesu na lata 2017-2022. Przez pół roku udało się nam nakreślić 
kierunki na kolejne lata, oraz wdrożyć już część zadań.  

Strategia CSR 
i zrównoważonego rozwoju 2017-2022

Budowa etycznego, różnorodnego 
i elastycznego środowiska pracy
Angażowanie pracowników we wspierany 
przez spółkę wolontariat  
Zarządzanie szkoleniami dla pracowników
Zapewnienie i promocja najwyższych 
standardów zdrowego i bezpiecznego 
miejsca pracy

1. Wiedza i profesjonalizm naszych 
pracowników kształtują naszą pozycję 
na rynku Stały monitoring zakresu korzystania 

ze środowiska
Zagospodarowanie wód opadowych 
na terenach obiektów Aquanet
Systematyczne zwiększanie produkcji 
zielonej energii

2. Dbamy o jakość środowiska

4. Angażujemy się społecznie 

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

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 partnerami 
Cykliczne raportowanie w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i społecznej 
odpowiedzialności biznesu

3. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni 
wobec naszych klientów i partnerów

Nasza strategia Agnieszka Kaczmarek
Specjalista ds. Marketingu i koordynator C

Rok 2017 upynął nam pod znakiem intensywnych prac nad realizacją naszej strategii 
i aktywnymi działaniami związanymi z kilkoma ważnymi projektami CSR. W tym 

okresie dzięki zaangażowaniu wielu pracowników, opracowaliśmy zasady wolontariatu 
pracowniczego, powstał bardzo ważny dokument jakim jest Kodeks Etyki, stworzyliśmy 
zasady naszej mapy zaangażowania społecznego, oraz rozpoczęliśmy pracę nad stworze-
niem własnej klasy patronackiej, kształcącej naszą przyszłą kadrę. To tylko najważniejsze 
działania w pierwszym roku realizacji strategii. Kolejne lata zapowiadają się równie pra-
cowicie, o czym dowiecie się Państwo z kolejnej publikacji raportu CSR za rok 2018.

Rok 2017 upynął nam pod znakiem intensywnych prac nad realizacją naszej strategii 
i aktywnymi działaniami związanymi z kilkoma ważnymi projektami CSR. W tym 

okresie dzięki zaangażowaniu wielu pracowników, opracowaliśmy zasady wolontariatu 
pracowniczego, powstał bardzo ważny dokument jakim jest Kodeks Etyki, stworzyliśmy 
zasady naszej mapy zaangażowania społecznego oraz rozpoczęliśmy pracę nad stworze-
niem własnej klasy patronackiej, kształcącej naszą przyszłą kadrę. To tylko najważniejsze 
działania w pierwszym roku realizacji strategii. Kolejne lata zapowiadają się równie pra-
cowicie, o czym dowiecie się Państwo z kolejnej publikacji raportu CSR za rok 2018.

Agnieszka Kaczmarek
Specjalista ds. Marketingu i koordynator CSRC
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Mamy wolontariat pracowniczy

Jednym z najważniejszych efektów 
prac prowadzonych wokół strate-
gii w poprzednim roku było wy-
pracowanie regulaminu i kształtu 
wolontariatu pracowniczego „Płyń 
z pomocą”. Koordynatorem wolon-

tariatu została Agata Maciołek, pracownik działu Zarządza-
nia Środowiskowego.  W ramach wolontariatu udzielamy 
pomocy w różnych formach:

• W formie pomocy, wsparcia oraz pracy własnej 
• W formie pieniężnej – Grant (darowizna) [4 edycje 

konkursów w ciągu roku po 15 000,00 zł w sumie 60 
000,00 zł na cały rok]

• W formie zbiórek rzeczowych i pieniężnych 

Została powołana Rada Wolontariatu, która ma rozstrzygać 
wnioski z prośbą o granty, w jej skład wchodzą pracownicy 
i zaproszone do pomocy osoby z zewnątrz. 

O to pytali nasi interesariusze…

Czy mogę się dowiedzieć jak 
wygląda postęp realizacji Stra-
tegii CSR w praktyce?
W ramach realizacji strategii CSR 
w 2017 roku pracowaliśmy nad rozwojem, 
usprawnieniem lub stworzeniem 39 zadań 
projektowych. Nad ich realizacją czuwa 
15 kierowników projektów. Nad postępami 
prac pracowaliśmy 35 h miesięcznie, 
co daje rocznie 420 h, a więc ponad 
2,5 miesiąca celowych spotkań, dyskusji 
i prac. 

Kodeks Etyki 

W poprzednim raporcie zapowiada-
liśmy nasze prace nad stworzeniem 
Kodeksu Etyki. W roku 2017 udało nam 
się dołączyć do grona  firm, które mogą 
poszczycić się tym, że nasze zasady mają 
umocowanie w etyce. Mamy nadzieję, 

że przejrzystość wypracowanych norm będzie jasna i zro-
zumiała zarówno dla pracowników, jak i naszych interesa-
riuszy zewnętrznych.  

Przystąpiliśmy również do rozpropagowania zapisów Ko-
deksu Etyki. Zostało wydrukowanych 1500 ulotek, dedyko-
wanych na zewnątrz firmy, jak i dla naszych pracowników. 
Pracownicy otrzymali pełną wersję Kodeksu Etyki z przy-
pisami ułatwiającymi zrozumienie spornych sytuacji, jak 
i wersję skrócone, które zawierały najważniejsze informacje.  
Z myślą o naszych interesariuszach KE znajduje się również 
na naszej stronie firmowej pod adresem:
www.aquanet.pl/kodeks-etyki-aquanet-sa

Nasza strategia

Czym jest dla mnie wolontariat? To wyraz tego, jaki mamy stosunek do naszego 
otoczenia. Czy w pełni akceptujemy to, jakie ono jest czy jednak chcemy, aby 

choć w niewielkim stopniu stało się lepsze…To działanie wynikające przede wszystkim 
z potrzeby serca, empatii oraz wiary w to, że może jednostkowe działania nie zmienią 
całego świata, ale mogą zmienić jednego człowieka. Że chociaż nie uratujemy wszyst-
kich zwierząt, to możemy sprawić, że los przynajmniej jednego z nich  stanie się bar-
dziej ‘ludzki’… Wierzę, że w naszej Spółce uda nam się stworzyć silną drużynę wolonta-
riuszy i razem będziemy w stanie uczynić wiele dobrego!

Agata Maciołek
Specjalista ds. Zarządzania Środowiskowego i koordynator wolontariatu



Przemysław Olejniczak 
Kierownik Centralnego Systemu Zarządzania 

Duma i satysfakcja to pierwsze 
uczucia, które pojawiają się, kie-

dy myślę o wolontariacie. Od wielu lat 
nasza firma dokłada wszelkich starań, 
żeby zapewnić bezpieczeństwo środo-
wisku, między innymi wprowadzając in-
nowacyjne technologie. Teraz wreszcie 
i my, pracownicy, możemy się również 
włączyć w działania na rzecz środowi-
ska, niosąc różne formy pomocy. 

Środowisko
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Woda

Pylisty
węgiel aktywny

Filtry 
pośpieszne

antracytowo-
-piaskowe

Ozonowanie

Filtry 
węglowe

Zbiornik wody
czystej

Dezynfekcja
CIO²

Ozon

Sieć 
wodociągowa

Sieć 
wodociągowa

Komora
Kontaktowa

Aeracja

Komora 
reakcji II

Komora 
reakcji I

Schemat poboru i uzdatniania wody na przykładzie SUW Mosina 

Mamy w swojej działalności szereg zadań, które wymagają szczególnej uwagi 
i odpowiedzialności, jednak priorytetem jest dla nas zapewnienie nieprzerwanych 
dostaw najlepszej jakości wody. 

Źródła wody 

Nasza działalność nierozerwalnie wiąże się z ingerencją 
w zasoby wodne. Działamy tak, aby nie zaburzać natural-
nej równowagi przyrodniczej. 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 zawie-
rającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środo-
wiska za 2017 r.:
• 17 241 tys. m³ - wody powierzchniowe 
• 30 451 tys. m³ - wody gruntowe
• 1 079 tys. m³- hurtowe przyjęcie ścieków do oczyszcze-

nia z gmin: Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Pobiedziska, 
Skoki

• 99, 5 tys. m³- woda zakupiona z Chludowa i Nieszawy
• 0 m³ - woda deszczowa bezpośrednio zebrana i prze-

chowywana przez organizację 

Emisje gazów cieplarnianych

W trosce o środowisko rozpoczęliśmy pracę nad oblicze-
niem sumy gazów cieplarnianych emitowanych do atmos-
fery podczas prowadzonej przez nas działalności, czyli 
tzw. śladu węglowego. Obecny wskaźnik został wyliczony 
w ramach zakresu 1 tj. ze źródeł będących własnością orga-
nizacji raportującej, lub przez nią kontrolowanych.

Dezynfekcja
CIO2

Odgazowanie
O to pytali nasi interesariusze…

Skąd jest woda w wielkopol-
skich kranach?
Nasza „kranówka” pobierana jest z 17 ujęć 
i uzdatniana na 16 stacjach zlokalizowanych 
na terenie Poznania oraz gmin: Mosi-
na, Swarzędz  Kórnik, Murowana Gośli-
na i Suchy Las. Głównym źródłem wody 
na ujęciach w Poznaniu i Mosinie jest rzeka 
Warta. Zanim jednak woda trafi do sieci 
wodociągowej jest tłoczona do stawów 
infiltracyjnych, gdzie przez 6 tygodni prze-
siąka przez grube warstwy piasku i żwiru 
i naturalnie się oczyszcza w wyniku proce-
sów fizycznych, chemicznych i biologicz-
nych. Natomiast w Gruszczynie i Murowa-
nej Goślinie ujmowane są wody głębinowe 
(nawet z 50 m głębokości). Tylko w 2017 
roku ilość wyprodukowanej wody wyniosła 
46 232 352 m³.

Aby spełnić najwyższe standardy jakości nasza woda podda-
wana jest szczegółowemu procesowi uzdatniania i regularnej 
kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Aquanet La-
boratorium Sp. z o.o. Spełnia ona również wymogi Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z 20.04.2010 r. dotyczące jako-
ści wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 72 
Poz. 466), a także Dyrektywy Unii Europejskiej (98/83/EC).     

Woda
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Woda powierzchniowa
94,26 km² - Mosina- Krajkowo zlokalizowana jest w obrębie Jednolitej Części 
Wód Powierzchniowych o nazwie Warta od Pyszącej do Kopli – Europejski Kod Jed-
nolitych Części Wód Powierzchniowych PLRW60002118573

43,58 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

Woda podziemna
3817,5 km² - 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

15,7 % - tyle wynosi łączny pobór wody przez Aquanet SA, z dostępnych zasobów 
wodnych wymienionej wyżej tj. Jednolitej Części Wód Podziemnych wynoszących 531 
728 m³/d 

Woda

Źródła wody w przypadku których pobór stanowi dużą ingerencję w ogół 

47811,95

7838,15 ton¹ ekwiwalentu CO₂

ton² ekwiwalentu CO₂

47811,95

7838,15

Emisja gazów cieplarnianych (bilans masowy i wskaźniki)

* Przypisy: 1) Wielkość brutto bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych CO2, 

HFC (Zakres 1), 2) Emisje biogenicznego CO2 w tonach metrycznych ekwiwalentu 

CO2  oddzielnie od ilości brutto emisji bezpośrednich (Zakres 1), 3) Źródła emisji 

oraz wskaźniki potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) – spalanie 

paliw, transport, klimatyzacja, 4) Podejście zintegrowane do emisji – kontrola 

operayjna

Woda

Dane sprzedażowe

W 2017 sprzedaż wody 
ukształtowała się na poziomie 

40 203 tys. m³ 

i była o 1,8% niższa niż 
w roku ubiegłym

Największy udział 
w strukturze zakupu 
wody miała grupa gospo-
darstw domowych

(69%) Na koniec 2017 r. za usługi
wodociągowe rozliczaliśmy niemal 

125,4 tys. odbiorców
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Woda

Obszary ochrony przyrodniczej (narodowe lub międzynarodowe) zlokalizowane bezpośrednio lub 
w sąsiedztwie naszych obiektów.

Mosina - Krajkowo   -  
Natura 2000 - obszary 
ptasie i siedliskowe 
(Rogalińska 
Dolina Warty 
i Ostoja Wielkopolska), 
Wielkopolski Park 
Narodowy

Dębina - użytki 
ekologiczne

Promienko - Park 
Krajobrazowy Promno 
- otulina, Natura 2000 
- obszary siedliskowe 
(Ostoja koło Promna) 
- dotyczy tylko studni 
nr VIII

Biedrusko w gminie 
Suchy Las - Natura 
2000 - obszary 
siedliskowe 
(Biedrusko) - dot. 
studni nr 1 i 2

Zielątkowo - 
Obszar Chronionego 
Krajobrazu - Dolina 
Samicy Kierskiej 
w gminie  Suchy 
Las, Natura 2000 
- obszary ptasie 
(Dolina Samicy)

Park Krajobrazowy 
Puszcza Zielonka 
w gminie Murowana 
Goślina - dot. ujęcia 
Głęboczek i ujęcia 
Kamińsko oraz ujęcie 
Boduszewo - Park 
Krajobrazowy Puszcza 
Zielonka - otulina 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu w gminie 
Kórnik - dotyczy ujęcia 
Os. Staszica i ujęcia 
Kamionki

SUW Kórnik

1.

2.

3.

4.

6.
2.

5.

3.

1. 7.
4.

5.

6. 7.
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) Regionaly Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – mapy i opisy 
jednolitych części wód, http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/plan-go-
spodarowania-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

Obiekty Aquanet

Ścieki

Dbamy o niezawodność i bezpieczeństwo obsługiwanej przez nas infrastruktury kanalizacyjnej.  Każdego dnia setki me-
trów nieczystości trafia do naszych oczyszczalni, my  z kolei poddajemy je skomplikowanym procesom technologicznym, 
żeby zwrócić przyrodzie to co zabraliśmy z ujęć wody. Ścieki oczyszczamy z zachowaniem norm określonych przez po-
zwolenia wodno-prawne oraz obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przepisy ochrony środowiska. 

5. Osadniki 
wtórne

1. Budynek krat

6. Zagęszczacze

2. Piaskowniki

7. Wydzielone 
komory 

fermentacyjne

3. Osadniki 
wstępne

8. Zbiornik 
biogazu

4. Bioreaktory

4.

5.

3.

1.
2.

6.
7.

8.

Ścieki
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Ścieki

Odbiór i oczyszczanie ścieków

W 2017 r. przyjęliśmy i oczyściliśmy 58 654 mln m³ ścieków, 
tj. o 4,4 mln m³ ścieków więcej niż w roku poprzednim, pod-
dając je obróbce mechaniczno-biologicznej z usuwaniem 
biogenów. Poniższa tabela przestawia roczne przepływy dla 
poszczególnych oczyszczalni eksploatowanych przez Aqu-
anet S.A. 

Obiekt Przepływ 
(w m³)

Centralna Oczyszczalnia 
Ścieków

41 258 191

Lewobrzeżna Oczyszczalnia 
Ścieków

12 449 873

Oczyszczalnia Ścieków 
w Mosinie-Puszczykowo

1  656 501

Oczyszczalnia Ścieków 
w Szlachęcinie

1 712 991

Oczyszczalnia Ścieków 
w Borówcu

1 422 914

Oczyszczalnia Ścieków 
w Chludowie

143 844

Oczyszczalnie  łącznie 58,6 mln m³ 
ścieków

Roczne przepływy ścieków dla poszczególnych 
oczyszczalni Aquanet  

Procentowy udział ścieków dopływających do poszczegól-
nych oczyszczalni:

• Centralna Oczyszczalnia Ścieków - 70,7%
• Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków – 21%
• Oczyszczalnia Ścieków w Mosinie-Puszczykowo - 2,8%
• Oczyszczalnia Ścieków w Szlachęcinie - 2,9%
• Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu – 2,4%
• Oczyszczalnia Ścieków w Chludowie – 0,2% 

Procesy odprowadzania ścieków 

By zminimalizować ryzyko występowania zatorów czy też 
zarwania systemu kanalizacyjnego prowadzimy systema-
tyczne przeglądy, audyty i czyszczenie sieci. W ten sposób 
dbamy o zapewnienie  prawidłowej przepustowości dla 
eksploatowanej przez nas kanalizacji sanitarnej i ogólno-
spławnej.

Badania jakości zrzucanych ścieków wykonuje akredyto-
wane laboratorium zgodnie z referencyjną metodyką, na-
tomiast standardy jakości odprowadzanych ścieków muszą 
być zgodne z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawny-
mi. Wyliczenia opieramy o własną metodologię pomiaru. 

Ścieki wprowadzane ze wszystkich naszych oczyszczal-
ni mają znaczenie dla Jednolitych Części Wód Powierzch-
niowych 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 Poto-
ku do Dopływu z Uchorowa” PLGW600060), Oczyszczal-
nia Mosina w Puszczykowie („Warta od Pyszącej do Kopli” 
PLRW60002118573, PLGW600060), Oczyszczalnia Borówiec 
(„Głuszynka” PLRW6000251857489, PLGW600060), Oczysz-
czalnia Chludowo („Samica Kierska – PLRW6000231871299, 
PLGW600060).

Spójrz jak w 2017 dbaliśmy o bezpieczeństwo sieci?

Dokonaliśmy renowa-
cji sieci kanalizacyjnej 
o łącznej długości 

585 m

Wyczyściliśmy 

194 km sieci kanalizacyjnej 
2771 przyłączy kanalizacyjnych

Usunęliśmy

515 awarii 
uszkodzonych elementów systemu 
kanalizacyjnego, tj.: studni, włazów, 
kanałów i przyłączy 

Zlikwidowaliśmy

1810 zatorów

Przeprowadziliśmy 
inspekcję telewizyjną

80,5 km 
sieci kanalizacyjnej

Przyjęliśmy

1627 zgłoszeń 
dotyczących zatorów – o 68 mniej 
niż w roku ubiegłym (w ramach 
eksploatacji kanalizacji sanitarnej 
i ogólnospławnej)

Ścieki
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Ścieki

O to pytali nasi interesariusze…

Jaka jest długość sieci kanali-
zacyjnej firmy Aquanet?
Łączna długość kanalizacji sanitarnej 
i ogólnospławnej Aquanetu wynosi 
2145,2 km. W linii prostej to odległość 
z Poznania do Barcelony.

Metody utylizacji Wartość Mg 
(Mg=tona)

powtórne wykorzystanie nie dotyczy

przetwarzanie ¹ 112912

kompostowanie ² 67214

odzysk, w tym 
odzysk energii ³

29031

spalanie (spalanie masy) 0

wprowadzanie 
do głębokich studni

0

składowanie na 
składowiskach odpadów ⁴

0

przechowywanie 
na terenie zakładu 5

8632

inne nie dotyczy

Źródło: Dane przygotowano na podstawie zbiorczego zestawienia danych 
za 2017r. o rodzajach i ilościach odpadów  i o sposobach gospodarowania 
odpadami oraz o instalacjach służących do odzysku. 1) Dotyczy odpadów 
odzyskiwanych a wytworzonych na terenie firmy oraz przyjętych do odzy-
sku od podmiotów zewnętrznych – komórka: odzysk oraz przekazane do 
przetwarzania poza granice firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) 
Odpady przekazane do kompostowania podmiotom zewnętrznym (dot. usta-
bilizowanych komunalnych osadów ściekowych). Na terenie firmy odpady 
nie są kompostowane. 3) Dotyczy odpadów odzyskiwanych a wytworzonych 
na terenie firmy oraz przyjętych do odzysku od podmiotów zewnętrznych. 
Odzysk na podstawie obowiązujących zezwoleń. 4) Odpady nie są składowa-
ne na terenie firmy i  nie były przekazywane do składowania na składowiska 
odpadów. 5) Odpady wytworzone przez firmę i zbierane na terenie firmy 
zgodnie z decyzjami zezwalającymi  na zbieranie. Sukcesywnie wywożone do 
zagospodarowania przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.

Odpady i metody postępowania z odpadem

Procesy oczyszczania ścieków i przeróbka osadów 
ściekowych

Odpowiedzialność na polu szeroko pojętej ekologii jest 
jednym z wielu naszych priorytetów, szczególnie w obliczu 
globalnych zagrożeń środowiska. Podejmujemy działania, 
które podnoszą sprawność i wydajność procesów oczysz-
czania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych. Podej-
mowane przez nas decyzje inwestycyjne są w pełni prze-
myślane i poparte testami dostępnych na rynku technologii 
oczyszczania ścieków i zanieczyszczonego powietrza oraz 
zagospodarowania osadów.

Osady poddane procesowi termicznego suszenia

2016                          11 tys. ton = 2,5 tys. 
ton granulatu do produkcji paliw alternatywnych

2017                          13 tys. ton = 3 tys. 
ton granulatu do produkcji paliw alternatywnych  

Zagospodarowanie osadów pościekowych

2016                          ok. 75 tys. ton
2017                          ok. 80 tys. ton  

Osady zagospodarowane przez firmy zew. i zagospodarowane w ramach odzysku

2016                          64 tys. ton
2017                          67 tys. ton*

* Wszystkie podane wartości zostały zaokrąglone. 
* fosfor zawarty w osadach wrócił do natury

Spójrz jak w 2017 dbaliśmy o bezpieczeństwo sieci?

zysk, unieszkodliwianie odpadów. Stosowana karta przeka-
zania odpadów wystawiana jest przez Wytwórcę odpadów 
(Aquanet), a potwierdzona przez wykonawcę usług (podmiot 
odbierający odpady do zagospodarowania).  Dodatkowo wy-
konawca usług utylizacji odpadów zobligowany jest do zło-
żenia oświadczenia wykonawcy usługi w jaki sposób będą/
są zagospodarowane nasze odpady (metody odzysku oraz 
unieszkodliwiania).  

Jak zarządzamy odpadami?

Aquanet SA przewozi do odzysku  na swoich obiektach - 
komunalne osady ściekowe, osady z klarowania wody. Po-
zostałe wytworzone odpady  przekazywane są do odzysku 
transportem firm zewnętrznych posiadających stosowne 
zezwolenia na transport odpadów. Potwierdzeniem są karty 
przekazania odpadów dostarczone przez wykonawcę usług 
utylizacji odpadów. Zawierają one m.in. informacje o decy-
zjach administracyjnych na transport, przetwarzanie, od-

Ścieki
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Produkcja zielonej energii 

W 2017 r. wytworzyliśmy w Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków 10,8 mln m³ bio-
gazu z czego 9,2 mln m³ spaliliśmy na gazogeneratorach i wyprodukowaliśmy 19 mln kWh energii elektrycznej (energia 
zielona), która średnio stanowiła 58% zapotrzebowania dwóch obiektów na energię elektryczną, co ograniczyło koniecz-
ność zakupu energii od dostawcy.

O to pytali nasi interesariusze…

Proszę powiedzieć ile zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną pochodziło z tzw. zielonej energii?
W 2016 ponad 54% zapotrzebowania na energię elektryczną na dwóch obiektach (COŚ 
i LOŚ)  pochodziło z zielonej energii.  Z kolei w 2017 roku wartość ta wyniosła 58%.

Zielona Energia

Jakuba Ciesiółka
Główny EnergetykC

Spółka Aquanet mając na uwadze wzrost efektywności energetycznej, który przy-
czyni się do zrównoważonego rozwoju energooszczędności we wszystkich jej 

obszarach, przedsięwzięła kroki inwestycyjne, których celem jest obniżenie kosztów 
poprzez produkcję własną energii odnawialnej elektrycznej pochodzącej z odnawial-
nych źródeł energii (OZE). Wysoki stopień autokonsumpcji energii wytwarzanej w insta-
lacjach OZE przekłada się bezpośrednio na roczne oszczędności w przedsiębiorstwie 
wynikające z mniejszego wolumenu zakupu energii elektrycznej dla obiektów spółki. 
Strategia zrównoważonego rozwoju energetycznego w Spółce Aquanet SA przyjmuje 
innowacyjność i energooszczędność wszystkich obszarów zarządzania energią, jako 
główne cele pozwalające osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne.
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W ubiegłym roku podejmowaliśmy szereg skutecznych 
działań, ograniczających oddziaływanie odorowe na na-
szych obiektach, pomimo braku jednoznacznych przepi-
sów w tym zakresie. Prowadziliśmy systematyczną kontrolę 
efektywności pracy 35 instalacji do oczyszczania powie-
trza zlokalizowanych na naszych oczyszczalniach. Ponadto 
na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków zakończyły 
się pozytywnie testy redukcji wysokich stężeń siarkowo-
doru na poszczególnych obiektach technologicznych. Po-
niżej prezentujemy wybrane projekty zrealizowane w 2017 
roku, wpływające na zminimalizowanie negatywnych skut-
ków odorowych:

• Oczyszczalnia Ścieków Mosina – rozpoczęliśmy te-
sty dawkowania środka chemicznego Ferrox do stacji 
zlewczej zlokalizowanej na terenie OŚ Mosina. Testy 
wykazały spadek stężenia H2S na dolocie do biofiltra. 
Prognozujemy, że działanie to spowoduje ogranicze-
nie konieczności wymiany wsadu sorpcyjnego stano-
wiącego drugi etap oczyszczania powietrza. W 2017 r. 
zleciliśmy również wykonanie badań olfaktometrycz-
nych na tym obiekcie. Badania te zostały wykonane 
przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny ze Szczecina. 

W ubiegłym roku podejmowaliśmy szereg skutecznych działań, ograniczających 
oddziaływanie odorowe na naszych obiektach.

• Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) - kontynu-
owaliśmy testy „strącania wstępnego” na osadnikach 
wstępnych, mając na względzie wzrost produkcji bio-
gazu i poprawę odwadniania osadów po fermentacji. 

• Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków (LOŚ) - zwięk-
szyliśmy zakres wykorzystania piasku do odzysku 
poprzez montaż w hali krat separatora wypłukujące-
go z piasku związki organiczne. Przystosowaliśmy do 
pracy zdalnej budynek zagęszczarek osadu nadmier-
nego. 

• Oczyszczalnia ścieków w Borówcu - podnieśliśmy 
efektywność bioreaktorów dokonując ich technolo-
gicznego oczyszczenia po raz pierwszy od zakończe-
nia modernizacji obiektu w 2013 r.

• Oczyszczalnia Ścieków w Szlachęcinie – prowadzi-
liśmy dalszą modernizację oczyszczalni w zakresie 
części mechanicznej, osadowej i biologicznej wraz 
z rozbudową układu biofiltracji powietrza.  

Walczymy z odorami

O to pytali nasi interesariusze…

Na czym polega biomonitoring?
Mamy sprawdzone metody całodobowej kontroli jakości wody. Biomonitoring oparty 
o bakterie luminescencyjne, a  jego celem jest wczesne ostrzeganie o zatruciu wód rzeki 
Warty. W przypadku wykrycia skażenia mamy możliwość natychmiastowego zaprzesta-
nia tłoczenia wody z rzeki na nasze ujęcia oraz wyłączenia studni usytuowanych najbliżej 
rzeki. System ten jest pierwszym zrealizowanym w Polsce, drugim w Europie i 10 w świecie. 
Z kolei biomonitoring z udziałem małż to metoda autorstwa 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. 

Walczymy	z	odorami



Aquanet Raport CSR40 41

Jak zapewniamy bezpieczeństwo?

W tym przypadku stawiamy na prewencję, definiujemy ry-
zyka i podejmujemy kroki zapobiegające wystąpieniu awarii, 
powodzi czy zanieczyszczeniom. Żeby skutecznie przeciw-
działać potencjalnym zagrożeniom stworzyliśmy tzw. „Mapę 
zagrożeń”, zewnętrznych i wewnętrznych, w której określa 
się stopień ryzyka i konsekwencje jego wystąpienia.
Wybrane przykłady działań zrealizowanych w 2017 roku:

• W ramach zadania inwestycyjnego „Monitoring 
wody ujmowanej z rzeki Warty”  zostały 
zrealizowane następujące przedsięwzięcia: 
zamontowanie na Ujęciu Wody w Krajkowie i Dębinie 
urządzeń biomonitoringu oraz kamer do obserwacji 
rzeki. 

• Mamy bardzo szczegółowo opracowany Plan  
Zarządzania Zdarzeniami Nadzwyczajnymi, 
w ramach którego zapisanych zostało szereg 
wewnętrznych procedur i instrukcji, które 
określają dokładnie obowiązki jakie powinny zostać 
przedsięwzięte w sytuacji zagrożenia i na jakie działy 
są nałożone. 

Walczymy z odorami

• Nad bezpieczeństwem zarówno budynków, jak i ujęć 
czuwa bezpośrednio nasz Dział Ochrony Zakładu.

• Posiadamy Plan działań kryzysowych 
na wypadek powodzi zaktualizowany w 2014 roku. 
Po powodziach w latach 2010 i 2011 opracowano 
Plan działań po powodziowych obejmujący 
realizację inwestycji mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa powodziowego naszych obiektów.

• Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa działa w naszej firmie 
Nieetatowa Drużyna  Ratownictwa Chemicznego. 
W myśl tego rozporządzenia,  stosując środki 
chemiczne, mogące stanowić zagrożenie poza 
terenem działalności mamy obowiązek posiadać 
własny zespół ratownictwa chemicznego. Nasza 
drużyna składa się z pracowników różnych działów, 
którzy przechodzą szkolenia oraz ćwiczenia 
praktyczne. 

• Rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem Planu Bezpie-
czeństwa Wody (PBW), który to dokument ma wspo-
magać działania zmierzające do eliminowania ryzyka 
wpływającego na jakość wody ujmowanej, produko-
wanej  i dystrybuowanej.

Inwestycje i modernizacje przyjazne środowisku  

Każdego roku podejmujemy działania w kierunku poprawy 
jakości wody, modernizowania obiektów wodociągowych 
oraz inicjujemy wiele nowych rozwiązań. W ramach Pro-
gramu Energetycznego realizowane są inwestycje, które 
mają na celu znaczne podniesienie energooszczędność 
obiektów spółki. Program jest jednym z ważniejszych
elementów strategii energetycznej spółki, która kładzie
duży nacisk na zrównoważony rozwój pod kątem energo-
oszczędności i rozwoju systemów energetycznych.

W 2017 r. na uwagę zasługuje SUW Gruszczyn gdzie wy-
mienialiśmy i uzupełnialiśmy złoża kwarcowo-antracyto-
we oraz złoża węgla aktywnego na świeży materiał, przy 
zachowaniu ciągłości pracy stacji.  

Dodatkowo w Gruszczynie przeprowadzono zadania li-
kwidacji zbiornika bezodpływowego i przekierowania wód 
popłucznych do kanalizacji sanitarnej, zmiana ogrzewania 
z oleju opałowego na gaz.. Dodatkowo nawiązaliśmy też 
kontakt z Akademią Górniczo – Hutniczą w  Krakowie 
w aspekcie badania farmaceutyków w wodzie ujmowanej 
przez Aquanet.

Walczymy	z	odorami



Agnieszka Kaczmarek
Specjalista ds. Marketingu  

i koordynator CSR

Wyłącznie brak czasu i bariery psy-
chologiczne stoją na przeszkodzie 

włączenia się w wolontariat. Jestem jednak 
przekonana, że jak każdy z nas choć raz 
spróbuje zrobić coś dobrego dla innych, to 
włączenie się w wolontariat stanie się na-
turalnym odruchem i wielu pracowników 
„popłynie z pomocą”.  

Pracownicy
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Nasi pracownicy mają również zapewnione dodatkowe świadczenia, które mają służyć zdrowiu i komfortowi ich pracy. 
Jesteśmy otwarci na dialog z pracownikami, czemu służą regularne spotkania z Zarządem oraz ankiety badające satys-
fakcję z warunków pracy. Priorytetem dla nas jest również dbałość o rozwój pracowników.

Podążamy za zmianami na rynku pracy, dlatego mamy w swoich strukturach Koordynatora ds. osób z niepełnospraw-
nością. W ramach naszej strategii pochylamy się również nad wyszkoleniem kadry pracowniczej, chcemy uruchomić 
pierwszą klasę kształcącą naszych przyszłych pracowników. Jesteśmy otwarci na różnorodność, a także równe trakto-
wanie pracowników niezależnie od płci, wieku, narodowości czy światopoglądu. 

Nasza polityka kadrowa jest oparta na poszanowaniu praw pracowników, wysokiej 
kulturze pracy, zapewnieniu kompleksowej opieki i bezpieczeństwa.

Nasze miejsce pracy
Benefity dla pracowników

Dopłaty do kart Multisport

Nieoprocentowane pożyczki 
w Pracowniczej Kasie Zapomo-
gowo-Pożyczkowej (PKZP)

Pakiet świadczeń 
medycznych

Pomoc materialna lub finansowa 
w ramach Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych

Upominki dla dzieci pracow-
ników (dla świeżo urodzonych 
i tych nieco starszych)

Nasze	miejsce	pracy
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Wiek Łączna liczba 
pracowników

kobiety % mężczyźni %

18-29 lat 50 19 7,7% 31 5,4%

30-50 lat 498 173 70,3% 325 56,6%

powyżej 50 lat 272 54 22,0% 218 38,0%

820 246 574

Nowi pracownicy Liczba kobiety % mężczyźni %

18-29 lat 14 7 36,8% 7 19,4%

30-50 lat 38 10 52,6% 28 77,8%

powyżej 50 lat 3 2 10,5% 1 2,8%

55 19 36

Nasze miejsce pracy

Zatrudnienie 

Na dzień 31.12.2017 zatrudnionych było 820 pracowników. W Aquanet nie występują znaczące 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. Blisko 100% pracowników podlega jej re-
gulacjom. Zgodnie z zapisem &1 ust. 2 ZIPZ „Przepisy Układu Zbiorowego” mają zastosowanie do wszystkich pracowników 
spółki, z wyłączeniem Zarządu oraz Głównego Księgowego. 

Rodzaj umowy Liczba kobiety % mężczyźni %

czas nieokreślony 755 220 89,4% 535 93,2%

czas określony 48 21 8,5% 27 4,7%

pozostałe umowy - czas 
próbny

17 5 2,0% 12 2,1%

820 246 574

kobiety mężczyźni

18-29 lat 30-50 lat pow. 50 lat 18-29 lat 30-50 lat       
pow. 50 lat

Liczba przyjęć do pracy 7 10 2 7 28

Liczba zwolnień 
z pracy

0 4 9 1 11

wskaźnik przyjęć w % 36,8% 5,8% 3,7% 22,6% 8,6%

wskaźnik fluktuacji 
(zwolnień) w %

0,0% 2,3% 16,7% 3,2% 3,4%

Fluktuacje

Nasze	miejsce	pracy

Nowi pracownicy w podziale na obiekty kobiety mężczyźni

Poznań - Dolna Wilda 16 10

COŚ 3 12

Mosina 0 6

Murowana Goślina 0 2

Poznań - Stare Miasto 0 5

Gmina - Swarzędz 0 1

* zastępstwo 0 0

* wykonywania pracy 0 0
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Nasze miejsce pracy

System wynagrodzeń 

Nasi pracownicy otrzymują jasne informacje odnośnie 
zasad i sposobu ich wynagradzania. Nasz system opiera się 
na opracowanym w 2015 roku taryfikatorze stanowisk. Do-
konaliśmy oceny wartości stanowisk i określiliśmy „widełki 
płac”, określając wartości minimalne i maksymalne płac 
zasadniczych w poszczególnych grupach zaszeregowania. 
Taryfikatory są podane do wiadomości wszystkim pracow-
nikom. 

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

Transparentne są również zasady awansu w naszej firmie. 
Awansować mogą osoby posiadające określony profil kom-
petencyjny i osiągające regularnie wysokie wyniki pracy. 
Awans może mieć charakter poziomy lub pionowy.  

Aquanet jako przyszły pracodawca

Już od lat konsekwentnie pracujemy nad budową wizerun-
ku naszej firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Podjęliśmy 
szereg działań, które mają skutecznie zachęcić młodych do 
pracy następujące działania: 

• Na portalu pracuj.pl utworzyliśmy profil Aquanet 
SA informujący potencjalnych kandydatów o firmie 
i aktualnych procesach rekrutacyjnych. 

• Uczestniczyliśmy w targach pracy organizowanych 
przez poznańskie uczelnie wyższe. 

• W ramach 7. edycji odbywającego się w Spółce 
programu AQUASTAŻ, przygotowaliśmy dla 
uczestników warsztaty doskonalące kompetencje 
w zakresie komunikacji i współpracy w zespole, 
a także szkolenie rekrutacyjne. 

• Po raz drugi zorganizowaliśmy w okresie 
wakacyjnym GEOSTAŻ w obszarze GIS Spółki, 
adresowany do studentów kierunku Geoinformacja 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 

• W ramach działań z zakresu employer brandingu 
kontynuowano współpracę z poznańskimi 
uczelniami wyższymi. Polegała ona na tym, że 
dział Zarządzanie Informacją o Majątku razem 
z pracownikami działu Zarządzania Informacją 
o Majątku uczestniczył w cyklu wykładów dla 
studentów Geoinformacji dotyczących rozwoju GIS 
oraz spotkań informujących o możliwości odbycia 
staży w naszej Spółce. Studenci Geoinformacji, 
w ramach zajęć, brali również udział w wyjazdach 
na obiekt Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie.

Andrzej Czarnecki
Starszy Specjalista ds serwisu sieci wod-kan, były stażysta 

Odbyty w 2013 roku Aquastaż był dla mnie szczególnie ważny, bo przypadł 
na przełomowy moment mojego życia, jakim była zmiana uczelni i rozpoczę-

cie studiów magisterskich. To był ten moment gdy jako młody inżynier z pewną dozą 
nabytej wiedzy teoretycznej szukałem okazji do tego, aby zweryfikować ją w praktyce. 
Staż w Aquanecie całkowicie spełnił moje oczekiwania pozwalając na realizacje indy-
widualnego projektu pod czujnym okiem doświadczonych pracowników.Od momentu 
rozpoczęcia stażu wiele się jednak zmieniło, osoby które wtedy poznałem i czerpałem 
od nich wiedzę traktując ich jak nauczycieli, dalej pozostały moimi niepodważalnymi 
autorytetami, ale oprócz tego są moimi przyjaciółmi i ku mojej uciesze z każdym dniem 
coraz częściej się zdarza, że chcą zaczerpnąć mojej opinii na niektóre tematy.  
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Bezpieczne miejsce pracy

W każdej przestrzeni naszej działalności na czołowym miejscu stawiamy bezpieczeństwo. Tak jest również w przypadku 
zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa naszym pracownikom. Kontrolę nad tym pełnią: Dział BHP, który 

na bieżąco zbiera informacje, analizuje wypadki i szkoli 
kadrę oraz Komisja ds. BHP, która wydaje zalecenia 
i uwagi pokontrolne i rekomendacje bezpośrednio do 
Zarządu. 

Nie występują u nas choroby zawodowe. Sukcesywnie 
też pracując nad modernizacją infrastruktury na obiek-
tach zmniejsza się stopień ryzyka związanego z wypad-
kowością.  Główną przyczyną wypadków były: nie-
ostrożność, niedostateczna koncentracja, zaskoczenie 
niespodziewanym zdarzeniem, a także nieprzestrzega-
nie przepisów BHP. W związku z tym można przyznać, 
że najczęstszą przyczyną wypadków wg. oceny TOL 
(czynniki: techniczny, organizacyjny i ludzki), był czyn-
nik ludzki.    

O to pytali nasi interesariusze…

Proszę o informację jak Aquanet zarządza BHP na najbardziej 
narażone na szkodliwe substancje stanowiskach pracy?
Od W 2017 roku na zlecenie naszej firmy Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemologicznej w Poznaniu przeprowadziło badanie środowiskowe na stanowiskach, 
gdzie występuje emisja szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych, fizycznych oraz 
biologicznych, identyfikując miejsca, gdzie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. W każdym przypadku kiedy rygorystyczne 
normy zbliżały się do granic norm wprowadzaliśmy priorytetowe zalecenia dla stano-
wisk i plany kontrolne dla realizacji działań. Co więcej dodatkowymi działaniami są objęci 
pracownicy fizyczni, którzy stanowią powyżej 40% kadry. Pracują oni często w trudnych 
warunkach przy złożonych procesach, dlatego te przypadki są szczególnie analizowane 
i omawiane podczas cyklicznych spotkań z Zarządem.

W 2017 roku zmniejszyła się ilość wypadków w porównaniu z latami 2011-2016. Średni wskaźnik ciężkości wypadków 
z ostatnich lat wynosi: 27,84. Wskaźniki te budowane są w oparciu o ilość zatrudnionych pracowników oraz liczbę dni 
niezdolności do pracy.  

Zgodnie z Rocznym Planem szkoleń w 2017 ogółem przeszkoliliśmy 494 pracowników. Spośród tej grupy  284 osoby zaj-
mowały stanowiska robotnicze, 136 stanowiska inż. techniczne i kierownicze), a 74 pracowników (w tym stażyści, prakty-
kanci, wolontariusze) podlegało szkoleniu wstępnemu.

Rok Ilość 
wypadków

Ilość dni 
chorobowych

Wskaźnik 
częstości

Wskaźnik 
ciężkości

2016 23 522 28,15 22,69

2017 19 660 23,17 34,73

Bezpieczne	miejsca	pracy



Zbigniew Jóźwiak 
Kierownik Działu Zaopatrzenia

Pracuję w Aquanecie od lat 37. Niezmiernie 
cieszy mnie ta inicjatywa, ponieważ nigdy 

wcześniej nie miałem okazji włączyć się w po-
moc pod patronatem Aquanet SA. Wydaje mi 
się, iż wolontariat jest czymś, czego nasi pra-
cownicy potrzebowali. 

Zaangażowanie 
społeczne



Aquanet Raport CSR54 55

Pomagamy 
wykluczonym 
w trudnych 
sytuacjach 
życiowych

Wspieramy finansowo organizacje pozarządowe, które 
realizują działania na rzecz: zdrowia i zdrowego stylu 
życia, sportu i aktywności fizycznej, budowy więzi 
międzypokoleniowych, edukacji i budowy świadomości 
ekologicznej oraz chrony przyrody

Edukujemy
ekologicznie 
społeczności lokalne

Kształtujemy postawy i budujemy świadomość ekologiczną 
dzieci, młodzieży, studentów i seniorów

Kształtujemy 
postawy naszych 
odbiorców usług

Budujemy i kształtujemy
podstawy konsumenckie w szczególności dotyczące
racjonalizacji użytkowania wody oraz ograniczania 
zanieczyszczenia ścieków

Rozwijamy 
i wspieramy 
pasje naszych 
pracowników

Stwarzamy naszym pracownikom warunki, dzięki którym 
mogą aplikować i pozyskiwać środki finansowe (granty) 
na realizację projektów społecznych

Pomagamy 
finansowano
naszym Klientom

Dopłacamy do rachunków za wodę i ścieki naszym 
potrzebującym Klientom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej

Wspieramy kulturę 
i sztukę

Umożliwiamy społecznościom lokalnym i mieszkańcom 
regionu uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych

Czego dotyczy 
obszar kluczowy?

Jak definiujamy obszar kluczowy

Angażujemy się społecznie

Jako duża firma wielkopolska czujemy się w obowiązku nieść pomoc potrzebującym, 
edukować naszych interesariuszy oraz udzielać wsparcia przy dużych przedsięwzięciach 
w regionie. 
Nasze działania są nieodpłatne i mają charakter masowy. Aby w pełni działać transparentnie w roku poprzednim wypraco-
waliśmy naszą mapę zaangażowania społecznego, żeby w jasny sposób komunikować w jakie przedsięwzięcia się angażu-
jemy i komu niesiemy pomoc. 

Edukujemy dzieci, młodzież i seniorów

Już 20 lat temu wyjechała pierwsza wycieczka w ramach  
Akcji Edukacyjnej Plusk. Dzięki naszej wieloletniej akcji 
popularyzujemy wiedzę na temat znaczenia wody w życiu 
każdego człowieka, objaśniamy procesy poboru, uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków. Uczymy właściwych postaw 
ekologicznych. Akcja jest skierowana do dzieci, młodzie-
ży i seniorów. Odbywa się w dwóch formach wycieczek 
po naszych obiektach (ujęcie wody w Dębinie, zwiedzanie 
stacji Uzdatniania Wody i Centralnej/Lewobrzeżnej Oczysz-
czalni Ścieków) oraz lekcji przeznaczonych dla uczniów klas 
I-III szkoły podstawowej podczas, których w sposób prosty 
i przyjazny zapoznają się z podstawową działalnością naszej 
firmy oraz dobrymi praktykami ekologicznymi. 

Angażujemy	się	społecznie

Charakter edukacyjny mają również nasze kampanie spo-
łeczne. Czujemy się w obowiązku kształtować właściwe 
postawy ekologiczne. Od lat skutecznie zachęcamy Wiel-
kopolan do picia wody z kranu, żeby zmniejszać olbrzymie 
ilości plastiku. W tym celu również montujemy w szkołach 
zdroje wodne.

Pomagamy organizacjom pozarządowym

Nasze działania pomocowe mają dwojaki charakter. Poma-
gamy organizacjom pozarządowym, organizując dla nich 
w ciągu roku od dwóch do czterech konkursów tematycz-
nych. Tematy są bardzo różnorodne, tak żeby ich zasięg 
był jak największy i umożliwiał przystąpienie do konkursów 
dużej liczbie beneficjentów. Są one skutecznie reklamowa-
ne na naszej stronie internetowej oraz nagłaśniane przez 
media. W roku 2017 w ramch nagórd przekazaliśmy 300 tys. 
zł, wsparliśmy 13 organizacji pożytku publicznego i  zorga-
nizowaliśmy 3 konkursy charytatywne pod hasłem:
    • „Międzypokoleniowa więź - razem znaczy raźniej” 
    • „Rusz umysł i ciało - jak nie spróbujesz, to się zepsujesz”
    • „Burzymy ściany między nami – jesteśmy tacy sami” 

O to pytali nasi interesariusze…

Ile rocznie organizują Państwo 
wycieczek dla uczniów w ra-
mach programu Akacja Eduka-
cyjna Plusk?
Tylko w 2017 r. odbyło się 149 wycieczek 
po naszych obiektach. W ramach Akcji 
Edukacyjnej Plusk odbyły się również 
73 lekcje w szkołach. Jako ciekawostkę 
możemy dodać, że terminy na cały rok 
szkolny rozeszły się w 5 dni.
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Wspieramy osoby o najniższych dochodach

Drugą formą pomocy jest Fundusz Wodociągowy, który jest 
skierowany do osób o najniższych dochodach, które mają 
trudności z terminowym opłacaniem swoich rachunków 
za wodę i ścieki. W 2017 roku dopłaty do faktur Vat wynio-
sły 249 883 zł. Od trzech lat zakres pomocy w ramach fun-
duszu został poszerzony o dofinansowanie przyłączeń do 
sieci kanalizacyjnej.  Łączna kwota dofinansowania w 2017 
roku wyniosła 51 528 złotych. 

Inicjujemy ważne kampanie w regionie

Naszą misją jest edukacja i temu też głównie służą nasze 
kampanie. Od wielu lat kładziemy nacisk na naukę wła-
ściwych postaw ekologicznych. Skutecznie zachęcamy do 
picia wody z kranu oraz odpowiedzialnego zachowania 
w przypadku wyrzucania śmieci w sieć. Przybliżamy też 
mieszkańcom Poznania i okolic tematy związane z naszą 
działalnością, np. inwestycyjną, żeby mogli zrozumieć czym 
się zajmujemy.

Obok działalności edukacyjnej niezwykle istotna jest dla nas 
nasza tożsamość lokalna, dlatego włączamy się w organiza-
cję różnych wydarzeń na terenie Poznania i okolic. Jesteśmy 
przekonani, że w ten sposób przyczyniamy się do wzrostu 
atrakcyjności naszego regionu. 

    • Koncerty: Era Jazzu, Koncert Filharmonii Poznańskiej, 
Juwenalia  
    • Przedstawienia: Teatr na Wolnym, Teatr Muzyczny 
    • Wydarzeń sportowych: 9 imprez (w tym 8 dla biegaczy, w 
tym Półmaraton i Maraton)
    • Wydarzenia ważne dla regionu: Udział w upamiętnianiu 
Powstania Wielkopolskiego, Wystawa „Fridy Kahlo i Diego 
Rivera. Polski kontekst”, Poznań Design Festival, Pyrlandia  

Komunikujemy odpowiedzialnie

Nasza komunikacja nie jest przypadkowa, opiera się na poli-
tyce zarządzania informacją. Jest to dokument, który wspie-
ra budowę odpowiedzialnych i bezpiecznych komunikatów 
wewnątrz i na zewnątrz firmy. Dodatkowo nasi pracownicy i 
Zarząd przechodzą cykliczne szkolenia medialne. Nasze głów-
ne kanały komunikacji to:
    • Strony internetowe: www.aquanet.pl oraz www.inwesty-
cjeunijne.aquanet.pl, 
    • Media społecznościowe: twitter, facebook
    • Bezpośredni kontakt z mediami: rzecznik

Angażujemy się społecznie

Magdalena Szudrowicz
Specjalista ds. Obsługi Korporacyjnej, Biuro Zarządu

Od kilku lat jestem odpowiedzialna za prowadzenie działań charytatywnych w for-
mie konkursów charytatywnych skierowanych do organizacji pożytku publicz-

nego działających na obszarze świadczenia usług przez Aquanet. Praca ta jest bardzo 
ciekawa z uwagi na różnorodność pomysłów laureatów konkurów, jak również z uwagi 
na możliwość poznania tych organizacji od wnętrza. Spotkania zarówno z reprezentan-
tami organizacji, jak również ich podopiecznymi chwytają za serce z uwagi na problemy 
z jakimi przyszło im się zmierzyć. Mimo nadarzających się czasami trudności, uważam 
że ten sposób prowadzenia działań charytatywnych przynosi korzyści zarówno osobom 
potrzebującym, jak również sprzyja dobremu wizerunkowi Spółki.



Czy jest coś ważniejszego, niż nie-
sienie pomocy potrzebującym? 

Odkąd tylko usłyszałam o takiej możli-
wości, nie zastanawiałam się ani sekun-
dy. Zaskoczyła mnie liczba wolontariu-
szy z naszej firmy, którzy podzielają mój 
pogląd. 

Rynek

Joanna Plewka
Młodszy Specjalista ds. Administracji Kontraktu 
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Rynek, a inwestycje

Nieustanny rozwój jest motorem napędowym współczesnych firm.
Naszym są również inwestycje, które w sposób znaczący wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój aglo-
meracji poznańskiej. Od wielu lat modernizujemy eksploatowane obiekty, rozbudowujemy sieć, unowocześniamy produk-
cję wody i oczyszczanie ścieków, walczymy z uciążliwościami odorowymi. Nie działamy dla osiągania zysku jak np. spółki 
prawa handlowego, a uzyskiwane dochody z działalności komercyjnej (zysk netto) w całości przeznaczamy na cele statu-
towe.

W 2017 r. podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinan-
sowanie w kwocie 241 mln zł projektu: „Uporządkowanie 
gospodarki wodnościekowej dla ochrony zasobów wodnych 

Jak przyczyniamy się do rozwoju regionu?
Większa liczba gospodarstw podłączonych do sieci
Zwiększenie konkurencyjności regionu dzięki budowie i modernizacji infrastruktury
Rozwój budownictwa
Mniej zanieczyszczeń, poprawa jakości wód w regionie i ogólnego stanu środowiska
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Wsparcie dla środowisk naukowych

O to pytali nasi interesariusze…

Czy Aquanet może podzielić się informacją na temat wydat-
ków na cele inwestycyjne?
Wartość nakładów inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 r. w ramach zadań własnych wyniosła 
63 191 tys. zł, a zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności 38 734 tys zł. 
Ogółem daje to kwotę 101 925 tys zł. Najwięcej środków pieniężnych przeznaczyliśmy na ko-
lektor Junikowski, na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej (25 719 tys. zł), modernizację 
oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie (4 322 tys. zł), sieć wodociągową i kanalizację sanitarnę 
w obrębie cieku Mielcuch, etap I i II (3 906 tys. zł), kanalizację sanitarną w ul. Łowęcińskiej 
i Wrzesińskiej w m. Jasin (2 471 tys. zł).

w Poznaniu i okolicach – etap VI”. W ramach naszych zadań  
podjęliśmy się realizacji 61 zadań inwestycyjnych w gmi-
nach Czerwonak, Luboń i Swarzędz oraz wybudowania ok. 
126 km sieci kanalizacyjnej i 2,7 km sieci wodociągowej

Badania 

Aby z sukcesem zapewniać  najwyższą jakość usług musimy 
stosować najlepsze rozwiązania techniczne i technologicz-
ne.  
Sprzyja temu współpraca z jednostkami badawczymi i  
wprowadzanie wszelkich innowacji. W celu sprawnego 
zarządzania tą przestrzenią w naszych strukturach został 
powołany Departament Technologii. Poniżej prezentujemy 
wybrane przykłady współpracy badawczej:

• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 
zgodnie z umową - od 2017 r. do 2019 r. uczestniczymy 
w projekcie badawczym AquaNES, który realizowany 
jest w ramach Programu Horyzont 2020. Program doty-
czy przede wszystkim przeobrażania odkryć naukowych 

w innowacyjne produkty i usługi, które mają tworzyć nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw, oraz poprawić jakość życia. 
AquaNES to projekt badawczy finansowany przez Komisję 
Europejską, a konsorcjum projektu stanowi 30 partnerów 
(m.in. z Niemiec – Drezno, Berlin oraz Węgier – Budapeszt). 
Nadrzędnym celem jest wskazanie synergii w zakresie po-
łączenia naturalnych procesów uzdatniania wód w procesie 
infiltracji brzegowej z metodami inżynieryjnymi uzdatniania 
wód (ozonowanie, promieniowanie UV, filtracja poprzez 
węgiel aktywny, odwrócona osmoza, itp.). Wypracowane 
w ramach projektu rozwiązania mają być proponowane 
do wdrożenia w krajach Azji i Afryki. Ujęcie Wody Mosina 
– Krajkowo i SUW Mosina zostały wytypowane jako jeden 
z poligonów badawczych przedmiotowego projektu. 

Rynek,	a	inwestycje

• Akademia Górniczo-Hutnicza - współpraca w aspekcie 
badania farmaceutyków w ujmowanej przez nas wodzie.

• Politechnika Śląska - współpraca w zakresie oceny funk-
cjonowania stacji uzdatniania „Wiśniowa” w niezawodności 
eksploatacji Poznańskiego Systemu Wodociągowego.
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Obsługa klienta

Jak najszybsza i profesjonalna obsługa, mniej procedur utrudniających 
i przedłużających załatwienie spraw, uproszczenie dokumentacji - to tylko kilka 
przykładów oczekiwań naszych klientów wobec nas.
By móc się rozwijać i poprawiać jakość naszych usług zgodnie z życzeniami odbiorców prowadzimy badania satysfakcji, 
regularnie poddając się w ankietach ocenie naszych interesariuszy. Szczegółowo  analizujemy również ilość reklamacji 
i skarg od naszych klientów, które również są dla nas jasnym komunikatem, co należy poprawić. Na dzień 31.12.2017 r. mie-
liśmy łącznie 95 209 Klientów, dla których świadczymy usługi w 132 817 punktach rozliczeniowych. 

Liczba reklamacji w 2017 roku

1180 
łączna liczba reklamacji

608 176  roczna liczba 
wystawionych faktur za dostarczaną 
wodę i/lub odprowadzane ścieki 0,1%  łączny % 

reklamacji faktur rozpatrzo-
nych w stosunku do liczby 
wystawionych faktur 

1,24% łączny % reklamacji 
rozpatrzonych w stosunku do liczby 
klientów 

Katarzyna Szram
Kierownik Działu Obsługi Klienta

Troska o klienta i jego satysfakcja jest naszym priorytetem. Za cel stawiamy so-
bie polepszenie jakości obsługi klienta, partnerstwo oraz etyczne postępowanie 

w naszych relacjach. Podejmowane przez nas działania zmierzają do wdrożenia narzę-
dzi wspierających procesy obsługowe i zdecydowanie usprawniających komunikację, 
które posłużą również budowaniu długotrwałych relacji z klientami. Rozwiązania, które 
już wdrożyliśmy, EBOK i Standardy Obsługi Klienta, to początek drogi w budowaniu 
wysokiej jakości obsługi w Aquanecie. Kierunek tej drogi wyznaczają nam oczekiwania 
klientów i przykłady najlepszych praktyk na rynku.  
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Obsługa klienta

Frontem do klienta, czyli jak?

Od 2016 funkcjonuje Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Aquanet. Aktualnie w naszym EBOK-u mamy zarejestrowanych 
8 685 klientów. W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi, tylko w 2017 roku aż 240 pracowników z 14 działów 
odbyło szkolenia związane z przestrzeganiem  Standardu Obsługi Klienta.

Poziom Świadczenia Usług  

To dokument, który określa obowiązujące nas standardy. Dostęp do niego jest nieograniczony, ponieważ znajduje się 
na naszej stronie internetowej. To „rozkład jazdy Aquanet” dla naszych klientów. Zamieszczone tam są między innymi 
informacje o tym: ile dni muszą Oni poczekać na rozpatrzenie skargi, ile trwa naprawa i wymiana wodomierzy, ile czasu 
trwa usuwanie awarii, kiedy powinniśmy zapewnić zastępcze źródło wody, w przypadku awarii i wiele innych przydatnych 
informacji. Dokument jest dostępny pod adresem: http://www.aquanet.pl/files/text/poziom-swiadczenia-uslug-76.pdf

4 735                       liczba nowych użytkowników 

6 754                       liczba zgód na e-fakturę przez EBOK

17 818                      liczba korzystających z e-faktury 

391                          średnia miesięczna liczba rejestrowanych klientów EBOK 

152                          łączna liczba wiadomości od klientów

1020                       łączna liczba wniosków od klientów złożonych w EBOK

Dział Obsługi Klienta w liczbach
17 818 - klientów korzystających z e-faktury (co stanowi 19% klientów Spółki) 

501 424 - rocznie dokonywanych odczytów

17 130 - rocznie wymienianych i montowanych wodomierzy na nowo odbieranych przyłączach

49 039 - rocznie otrzymywanych pism drogą mailową, pocztową oraz złożonych osobiście  

40 808 - rocznie sporządzanych i wysyłanych pism do Klientów 

9 079 - rocznie sporządzanych umów, w tym 7 520 umów na usługi wodociągowo-kanalizacyjne

Badania satysfakcji klienta 

Od wielu lat nasza firma poddaje się  badaniom, mającym na celu sprawdzenie satysfakcji klienta i określenie przestrzeni, 
które wymagają uwagi. W ramach realizacji projektu badań klientów w roku poprzednim zastosowano metodologię badaw-
czą CES (Customer Effort Score). 

Odpowiedzialnie komunikujemy 

Etyka i przejrzystość są podstawami naszej komunikacji w każdej przestrzeni działalności. Informujemy o wszystkich 
zmianach i wydarzeniach istotnych dla naszych interesariuszy. W minionym roku  nie było żadnych prawomocnych roz-

strzygnięć w zakresie kar z tytułu naruszenia prywatności 
klientów, utraty danych, naruszenia zasad wolnej konku-
rencji, oznakowania i informacji o produktach i usługach, 
komunikacji marketingowej (promocji, reklamy i spon-
soringu), naruszenia norm środowiskowych czy działań 
niezgodnych z regulacjami. O sposoby naszej komunikacji 
raportujemy w rozdz. poświęconym zaangażowaniu spo-
łecznym.

W roku poprzednim informowaliśmy o jednym postępowa-
niu UOKiK przeciwko Aquanet. Nadal jesteśmy w trakcie 
rozstrzygnięć na drodze sądowej. W dniu 18 maja 2017 r. 
przed Sądem Okręgowym w Warszawie - Sądem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów odbyła się rozprawa, na której 
rozpoznano odwołanie Aquanet SA od decyzji Prezesa 
UOKiK. W tym samym dniu zapadł wyrok, oddalający 
odwołanie Spółki. W dniu 21 czerwca 2017 r. Pełnomocnik 
Aquanet SA wniósł od tego wyroku apelację do Sądu Ape-
lacyjnego w Warszawie. Obecnie czekamy na wyznaczenie 
rozprawy w tej sprawie.

Obszary ocenione pozytywnie Obszary do dalszego rozwoju

Wsparcie klientów  Komunikacja telefoniczna

Przyjazna i pomocna obsługa Czas oczekiwania na umowy

Łatwość załatwienia sprawy
Uproszczenie procedur

Ogólne zadowolenie z kontaktu 
z Biurem Obslugi Klienta

Wprowadzenie płatności elektronicznych

Źródło: 

Klienci firmy Aquanet, którzy są w trakcie załatwiania spraw lub bezpośrednio po ich załatwieniu. N = 910 wywiadów CES (PAPI/CATI/CAWI). PAPI: Punkty 

obsługi klienta w Poznaniu. CATI/CAWI: Tereny objęte działalnością Spółki

EBOK w liczbach

Obsługa	klienta
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WSKAŹNIK GRI STRATEGIA I ANALIZA Strona 
raportu Status

G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. 
dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej 
osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii

4 tak

PROFIL ORGANIZACYJNY

G4-3 Nazwa organizacji 10, 12, 66 tak

G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi 9 tak

G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 10 tak

G4-6 Liczba krajów, w których firma prowadzi działalność 8 tak

G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji 9 tak

G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, 
obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/ 
konsumentów i beneficjentów

8 tak

G4-9 Skala działalności organizacji 10, 12 tak

G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, 
rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci 46, 47 tak

G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi 46 tak

G4-12 Łańcuch dostaw 15 tak

G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące 
rozmiaru, struktury lub formy własności 12 tak

G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje 
zasadę ostrożności 13, 14 tak

G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady 
i inne inicjatywy

14 tak

G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak 
stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/
międzynarodowych organizacjach

14 tak

PROCES IDENTYFIKACJI TREŚCI RAPORTU

G4-17 Informacja na temat wszystkich jednostek ujętych w 
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji 
lub w ich odpowiednikach

12 tak

G4-18 Proces definiowania zawartości Raportu oraz wdrożenia 
zasad raportowania do zdefiniowania zawartości Raportu 16, 17 tak

G4-19 Kluczowe aspekty raportowania 16, 17 tak

G4-20 Istotność aspektu wewnątrz organizacji 16, 17 tak

G4-21 Oddziaływanie aspektu na zewnątrz organizacji 16, 17 tak

G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt 
informacji zawartych w poprzednich Raportach, z 
podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu

nie dotyczy

G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego Raportu 
dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru 
zastosowanych w Raporcie

nie dotyczy

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 16, 17 tak

G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup 
interesariuszy 16, 17 tak

G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając 
częstotliwość angażowania według typu i grupy 
interesariuszy

16, 17 tak

G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez 
interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, 
również poprzez ich zaraportowanie

16, 17 tak

PROFIL RAPORTU

G4-28 Okres raportowania 18 tak

G4-29 Data publikacji ostatniego Raportu (jeśli został 
opublikowany) 18 tak

G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itd.) 18 tak

G4-31 Osoba kontaktowa 3 tak

G4-32 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w 
Raporcie 66, 67 tak

G4-33 Polityka i wewnętrzna praktyka w zakresie zewnętrznej 
weryfikacji Raportu nie dotyczy nie dotyczy

ŁAD ORGANIZACYJNY tak

G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami 
podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, 
odpowiedzialnymi za poszczególne zadania

9, 13 tak

ETYKA

G4-56 Wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy 
zachowania ujęte w postaci kodeksów postępowania oraz 
kodeksów etyki

14 tak

Tabela wskaźników GRI

Wskaźniki profilowe
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WSKAŹNIK GRI STRATEGIA I ANALIZA Strona 
raportu Status

KATEGORIA EKONOMICZNA

ASPEKT: POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY

G4-EC7 Rozwój oraz wpływ inwestycji w infratrukturę oraz usługi 60, 61 tak

G4-EC8 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu 
ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu 
oddziaływania

54, 55, 56 tak

KATEGORIA ŚRODOWISKOWA

ASPEKT: WODA

G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła 27 tak

G4-EN9 Źródła wody, gdzie pobór stanowi dużą ingerencję 
w zasoby wodne 28, 30 tak

ASPEKT: EMISJE

G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów ceplarnianych 27, 29 tak

ASPEKT: ŚCIEKI I ODPADY

G4-EN22 Całkowita objetość ścieków według jakości i docelowego 
miejsca przeznaczenia 31, 32, 33 tak

G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz 
metody postępowania z odpadem 34, 35 tak

WSKAŹNIK GRI STRATEGIA I ANALIZA Strona 
raportu Status

KATEGORIA SPOŁECZNA

ASPEKT: ZATRUDNIENIE 

G4-LA1 Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych 
w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz 
poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć 
i region

46, 47 tak

ASPEKT: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych 
oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków 
śmiertelnych związanych z pracą według regionów i płci

51 częściowo

ASPEKT: EDUKACJA I SZKOLENIA

G4-LA11 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny 
swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, 
z podziałem na płeć oraz kategorię zatrudnienia

48 tak

ASPEKT: PRODUKTY I USŁUGI

G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta 65 tak

ASPEKT: KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami 
i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie 
komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, 
promocji I sponsoringu według rodzaju skutków

65 tak

ASPEKT: OCHRONA PRYWATNOŚCI KLIENTA

G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących 
naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych 65 tak

Wskaźniki szczegółowe

Tabela wskaźników GRI
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