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Szanowni Państwo

Przekazuję dziś na Państwa ręce drugi Raport Społecznej Odpowiedzialności Aquanet SA. Poprzedni raport powstał rok temu, inicjując 

nasze pierwsze kroki w dokumentowaniu podejmowanych przez nas działań w tym obszarze. Skłonił nas do uważnego, a często też krytycz-

nego przyjrzenia się otoczeniu spółki. Skutkiem tych przemyśleń stało się wypracowanie strategii definiującej nasze cele i kierunki działań, 

które chcemy podjąć w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jest ona też uzupełnieniem naszej aktualnej strategii biznesowej. 

Mamy świadomość kurczących się zasobów wody na świecie. Ten problem dotyczy także Wielkopolski. Nie pozostajemy obojętni na te 

wyzwania, dlatego w ramach naszej polityki zrównoważonego rozwoju kładziemy szczególny nacisk na kwestie ochrony i troski o zasoby 

środowiska naturalnego. 

Zakreślamy nasze horyzonty strategiczne na kilka lat. Chcemy regularnie informować o naszych zamierzeniach wszystkich, którzy chcą nam 

towarzyszyć w tej drodze. Zapraszamy do budowania wspólnego otoczenia wszystkich naszych interesariuszy: dostawców, władze gmin, 

klientów, pracowników, organizacje pożytku publicznego i innych, którzy chcą do nas dołączyć. Nikogo nie wykluczamy, szanujemy 

różnorodność i jesteśmy ciekawi każdej opinii.

Jako spółka jesteśmy powołani do tego, by zarabiać pieniądze, robimy to etycznie i odpowiedzialnie. Dlatego chętnie dzielimy się naszymi 

osiągnięciami i informujemy o naszych celach, które pomagają nam stawać się lepszymi. Z powodzeniem wprowadzamy założenia naszej 

strategii biznesowej, a już wkrótce rozpoczniemy realizację założeń strategii zrównoważonego rozwoju. 

To co napawa mnie optymizmem to fakt włączania się nowych grup interesariuszy do definiowania kierunków odpowiedzialności 

społecznej Aquanet. Nieustannie poprawiamy nasze relacje z otoczeniem zewnętrznym i nadal chcemy pielęgnować kulturę pracy                      

w oparciu o nasze wartości. 

Życzę Państwu miłej lektury, a tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoimi uwagami do tego dokumentu, serdecznie zapraszam do 

tworzenia przyszłości razem z nami.

Pragnę jeszcze podziękować dzieciom, które nadały charakter tegorocznemu raportowi, pięknie go ilustrując. Ze swojej strony im dedykuję 

nasze działania, bo to dla nich, przyszłych pokoleń, musimy być coraz lepsi i bardziej odpowiedzialni.

Paweł Chudziński

Prezes Zarządu,

Dyrektor Generalny
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SZCZEGÓLN E  P ODZIĘ KOWAN IA

[AKFA] [AKFANET][NET]

Troska o przyszłe pokolenia wyznacza od wielu lat cel naszych działań, dlatego z radością informujemy, że niniejszy raport powstał przy 

udziale i z pomocą dzieci. W październiku 2016 roku grupa chętnych dzieci pracowników Aquanetu została zaproszona do włączenia się 

w przygotowanie tegorocznego Raportu CSR. 

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie i przepiękne rysunki, które stały się inspiracją do powstania niniejszego raportu.
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Masz pytania w sprawie raportu? Skontaktuj się z nami

Dorota Wiśniewska

Rzeczniczka Prasowa Aquanet SA

tel. 61 835 93 51

e-mail: dorota.wisniewska@aquanet.pl
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ZOBACZ, CO

DLA CIEBIE

RAPORCIE CSR
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O AQUAN ET SA

O ŚRODOWISKU NATURALNYM

O PRACOWNIKACH

O OTOCZENIU RYNKOWYM

TABELA WSKAŹNIKÓW GRI

O ZAANGAŻOWANIU SPOŁECZNYM
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O NAS

Jesteśmy największą w Wielkopolsce spółką świadczącą usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Podstawowa działalność naszej firmy 

obejmuje pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Świadczymy również cały szereg usług dodatkowych 

dla klientów indywidualnych, firm oraz  spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

P ORTFEL USŁUG

Nasza działalność jest zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obejmuje miasto Poznań i gminy w Wielkopolsce. Główna 

siedziba spółki mieści się w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126. Na dzień 31.12.2016 roku Aquanet Spółka Akcyjna posiadała:  

21 Akcjonariuszy, w skład których wchodzi 10 miast i gmin (Poznań, Mosina, Puszczykowo, Czerwonak, Luboń, Suchy Las, Murowana 

Goślina, Kórnik, Swarzędz, Brodnica) oraz 11 osób fizycznych – uprawnieni pracownicy. Nie posiadamy oddziałów.

WODA

POBÓR

UZDATNIANIE

DOSTARCZANIE

ŚCIEKI

ODBIÓR

OCZYSZCZANIE

USŁUGI  DODATKOWE

USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE 

ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 

WODNO-KANALIZACYJNYM
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MAPA DZIAŁANIA

Współpraca kapitałowa – Gmina Ostroróg i Mieścisko

Gminy uczestniczące w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka – Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki

Odbiorcy hurtowi – Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Pobiedziska, Rokietnica, Tarnowo Podgórne

Z IAŁANIA

a kapitałowa – Gmina Ostroróg i Mieścisko

estniczące w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka – Czerwonak Murowana Goślina Swarzędz Pobiedziska i Skoki

Gmina
Ostroróg

Gmina
Rokietnica

Gmina
Tarnowo
Podgórne

Gmina
Dopiewo

Gmina
Komorniki

Gmina
Luboń

Gmina
Puszczykowo

Gmina
Mosina

Gmina
Brodnica

Gmina
Kórnik

Gmina
Kleszczewo

Gmina
Swarzędz

Gmina
Pobiedziska

Gmina
Czerwonak

Gmina
Murowana
Goślina

Gmina
Mieścisko

Gmina
Suchy Las

Miasto
Poznań
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N ASI  ODBIORCY

Z myślą o naszych odbiorcach każdego dnia troszczymy się o to, aby woda dostarczana była w sposób nieprzerwany, a jej jakość i walory 

smakowe spełniały ich oczekiwania.

N ASZ E UDZIAŁY

Jednym z biznesowych elementów naszej aktywności jest rozbudowa struktury firmy poprzez wydzielanie wybranych zakresów 

działalności. W ten właśnie sposób zawiązała się Grupa Kapitałowa Aquanet. Obecnie w jej skład, poza Aquanetem jako jednostką 

dominującą, wchodzi 5 spółek. To firmy, które są coraz bardziej rozpoznawalne na krajowym rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Udziały Aquanet SA w kapitale zakładowym poszczególnych spółek nie uległy zmianie.

2015

119 808 126 930 105,9

44 480 45 205 101,6

3 521 5 626 159,8

71 807 76 099 106,0

2016 DYNAMIKA (%)

Liczba odbiorców ogółem, w tym:

Struktura udziałów na dzień 31.12.2016 r.

112

Przychody netto ze sprzedaży (w tys. zł): 

działalność wodociągowa: 190 018 

działalność kanalizacyjna: 249 001 

działalność pomocnicza: 18 437 

przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 144 

OGÓŁEM: 457 600 

- to łączna liczba naszych obiektów 

(oczyszczalni, przepompowni, stacji 

uzdataniania wody, ujęć i zbiorników wody)
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Z myślą o naszych pracownikach stale się doskonalimy, aby tworzyć przyjazne i rozwojowe miejsce pracy. Na dzień 31.12.2016 roku 

zatrudnialiśmy 817 pracowników. 

N AS I  PRACOWNICY

Aby zachować ciągłość naszych usług, angażujemy się we współpracę z dostawcami i nadal chcemy rozwijać z nimi długofalowe                      

i  wartościowe  relacje. Mamy pełną świadomość, że bez nich nie byłaby możliwa realizacja naszych strategicznych zadań, z kolei my mamy 

pośredni wpływ na ich działalność.  

Nasza polityka przetargowa oparta jest na Prawie Zamówień Publicznych i naszych procedurach wewnętrznych. Nad prawidłowym 

przebiegiem składania zamówień i ich realizacją czuwają Dział Przetargów i Dział Zaopatrzenia. Nasze relacje z dostawcami obejmują 

wyłącznie zakres określony zawartą umową.   

Dostawcy zgłaszają się do nas w odpowiedzi na ogłoszenia o zamówieniach, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej 

(www.aquanet.pl), platformie zakupowej, w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Specyfikacja 

przetargowa zawiera wszystkie istotne wymagania stawiane dostawcy danego materiału. Złożenie przez dostawcę najkorzystniejszej oferty 

wiąże się z podpisaniem z nim umowy na dostawy. Realizacja dostaw materiałów, usług oraz wykonanie robót budowlanych odbywa się na 

podstawie Prawa Zamówień Publicznych i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Aquanet SA, do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Procedura zakupu towarów, usług i robót budowlanych do 30 000 euro. 

Wybór odpowiednich procedur uzależniony jest od przewidywanej wartości zamówienia. 

W  przypadku Aquanet SA Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy jest umową zawartą pomiędzy Zarządem spółki, a  związkami zawodowymi. Blisko 
100% pracowników spółki podlega jej regulacjom. Zgodnie z zapisem §1 Ust. 2 ZUZP “Przepisy Układu Zbiorowego mają zastosowanie do 
wszystkich pracowników spółki, z wyłączeniem Zarządu oraz Głównego Księgowego. Nie wystepują w Aquanet znaczące różnice w liczbie osób 
zatrudnionych związane z porą roku lub pracami sezonowymi.

N AS I  DOSTAWCY

‒

OGÓŁEM

221

20

3

244

528

43

2

573

Zatrudnienie kobiet 

i mężczyzn ze względu 

na rodzaj umowy o pracę 

dostawcy krajowi: 2 853 kontrahentów  dostawcy zagraniczni: 15 kontrahentów

KOBIETY % %MĘŻCZYŹNI

2015 rok – 807 osób 243 kobiety 564 mężczyzn

244 kobiety 573 mężczyzn2016 rok – 817 osób
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N ASZ E OD POWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM 

Paweł Chudziński
PREZES ZARZĄDU

Marek Borkowski 
WICEPREZES ZARZĄDU

Michał Fornal 
WICEPREZES ZARZĄDU

Działamy opierając się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy otwarci na problemy naszych interesariuszy i to ich oczekiwania 

wyznaczają główne kierunki w podejmowanych przez nas decyzjach biznesowych. W naszej działalności skupiamy się na realizacji celów 

społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, a służy temu przyjęta przez nas nowa strategia operacyjna na lata 2016-2020. 

Nad działalnością naszej spółki czuwa Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. Ten model zarządczy wpisuje się w dobre praktyki 

odpowiedzialnego zarządzania współczesną firmą. Nie występują w naszej strukturze nadzorczej komisje. 

Z ESPÓŁ AQUANET SA

ZARZĄD

Na czele naszej firmy stoi trzyosobowy Zarząd, który działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą. W 2016 roku 

nastąpiła zmiana w stosunku do roku poprzedniego na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Technicznego. Stanowisko to objął w dniu 

25.04.2016 roku Marek Borkowski, po zakończeniu kadencji przez Włodzimierza Dudlika (czas trwania kadencji: 25.06.2003-25.04.2016). 

„Podnosimy poprzeczkę” ‒ pod takim hasłem spotkaliśmy się w Poznaniu podczas Międzynarodowej Konferencji EBC w 2016 roku.               

To zobowiązujące hasło przyświeca naszym działaniom od początku istnienia, co dla firmy z ponad 150-letnim doświadczeniem nie 

jest niczym zaskakującym, a jednak ciągle chcemy „podnosić poprzeczkę”. W ciągu najbliższych lat chcemy kontynuować nasz 

wzrost, podnosząc jednocześnie parametry jakościowe. Chcemy stać się atrakcyjnym, otwartym i chętnie wybieranym pracodawcą. 

Mamy świadomość, że zrównoważony rozwój oznacza również konieczność włączania szerszych grup naszych interesariuszy do 

naszych projektów, ale też sami planujemy zwiększyć swoją aktywność w projektach naszych partnerów.

WICEPREZES

ZARZĄDU
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ZE SPÓŁ AQUANET SA

Paweł Rzepka
PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Tamm
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Draszkiewicz
CZŁONEK RADY

Paweł Leszek Klepka
CZŁONEK RADY

Elżbieta Celichowska
CZŁONEK RADY

Beata Kocięcka
CZŁONEK RADY

Radosław Woszek
CZŁONEK RADY

Zbyszek Grocholski
CZŁONEK RADY

Beata Ławniczak
CZŁONEK RADY

Nad naszą działalnością stały nadzór sprawuje Rada Nadzorcza, która jest wybierana przez pracowników, a jej kadencja trwa 3 lata.

Rada Nadzorcza w powyższym składzie została powołana na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.04.2016 roku,                 

za wyjątkiem Elżbiety Celichowskiej, która w skład Rady Nadzorczej została powołana na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadze-

nia z dnia 30.06.2016 roku.

Zakres działań Walnego Zgromadzenia obejmuje: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielanie absolutorium członkom organów z wykonywania przez nich obowiązków, 

a także podejmowanie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty oraz uchwalanie rocznych oraz wieloletnich planów działania spółki. 

Nasza działalność jest regulowana przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeks Spółek Handlowych 

oraz przez Statut Spółki, przepisy wewnętrzne i regulaminy. Spółka działa zgodnie z Ustawą z dnia 7.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 139) oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 

28.06.2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886). Na działalność naszej firmy istotny wpływ mają również przepisy                      

w zakresie opłat za szczególne korzystanie ze środowiska naliczane na podstawie stawek publikowanych corocznie w Monitorze Polskim 

oraz przepisy dotyczące zagospodarowania osadów zawarte w Ustawie z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. 

zmianami).

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca określamy też główne ryzyka wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. W latach 

2012-2015 wprowadziliśmy tzw. System Zarządzania Majątkiem. Jest to uporządkowany zestaw działań i narzędzi mających

określać jak gospodarować majątkiem, aby spółka mogła realizować zadania, dla których istnieje. Dodatkowo dyrektorzy poszczególnych 

pionów spółki na bieżąco określają i szacują ryzyka, które w dalszej kolejności raportują Zarządowi.

Źródło: Dane własne

RADA NADZORCZA

WALNE ZGROMADZENIE
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N ASZ E WARTOŚCI

Wierzymy, że postępowanie według określonych norm jest niezbędne do prowadzenia skutecznej działalności. Dlatego pracujemy nad  

stworzeniem Kodeksu Etycznego, który ma pomagać w podejmowaniu właściwych decyzji, etycznych i zgodnych z prawem. W połowie 

2017 roku zostanie przedstawiony Zarządowi projekt naszego Kodeksu Etycznego, którego treść po akceptacji zamieścimy na naszej stronie 

internetowej. Kodeks ma być naszym zobowiązaniem do promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych, do działania w zgodzie                  

z prawem i przeciwdziałania wszystkim nadużyciom.

Naszych pracowników obowiązuje system wartości przyjęty przez nas w 2015 roku. Przez cały ubiegły rok trwały prace nad jego 

wdrożeniem. Aby były one przez wszystkich rozumiane i żeby móc w oparciu o nie stworzyć system, powołano Grupę Projektową, której 

zadaniem było ich odpowiednie zdefiniowanie. 

Zapewnienie wysokiego poziomu usług poprzez odpowiedzialne 

zarządzanie obszarami, kierowanie zespołami i sobą; 

utożsamianie się z firmą, dbanie o wizerunek spółki, powierzone 

mienie, środowisko naturalne i społeczność lokalną, odważne 

reagowanie na nieprawidłowe zachowanie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dynamiczne rozwijanie spółki poprzez ciągłe doskonalenie siebie 

i innych, zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi 

pracowników i kształtowaniu proaktywnej postawy, budowanie 

kultury organizacji uczącej się.

ROZWÓJ

Zagwarantowanie jakości pracy i efektywności organizacji 

w celu zapewnienia satysfakcji klientów zewnętrznych 

i wewnętrznych.

PROFESJONALIZM

Aktywne rozwiązywanie problemów, wprowadzanie zmian i udoskonaleń, wytrwałe realizowanie powierzonych celów.

ZAANGAŻOWANIE

Budowanie kultury szacunku w relacji z klientem zewnętrznym 

i wewnętrznym poprzez prawidłową, asertywną i uczciwą 

komunikację, dbałość o współpracę oraz rozwiązywanie 

konfliktów.

SZACUNEK
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Kolejnym krokiem było przypisanie poszczególnym wartościom konkretnych zachowań (słownik wartości). Zachowania zostały opisane na 

sześciu poziomach stanowisk. Do poszczególnych poziomów zostały przyporządkowane stanowiska w zależności od ich celu i roli 

w organizacji. Wdrażanie tego systemu służy rozwojowi pracowników, wyznacza horyzont oraz kierunki rozwoju, sygnalizuje zachowania 

będące warunkiem odnoszenia sukcesu na stanowisku.

Kierunek naszego działania określają cele strategiczne: misja i wizja firmy.

Od kilku lat w Aquanet SA  jestem odpowiedzialna za projekty HR mające na celu 

wdrożenie optymalnych procesów związanych z zarządzaniem ludźmi. Obecnie 

pracuję wraz z moim zespołem nad wprowadzeniem systemu wartości. Dla mnie 

to zadanie jest szczególnie ważne, bo dotyka bardzo czułej materii, która stanowi 

fundament rozwoju naszej firmy. Uważam, że wartości to serce każdej organi-

zacji, o które musimy dbać poprzez promowanie odpowiednich zachowań. 

Wdrażając system wartości, słuchamy naszych pracowników. To oni mówią nam, 

co jest dla nich ważne w środowisku pracy, jakich oczekują postaw od kadry 

zarządzającej i od siebie nawzajem. Uważam, że wartości mają ogromny wpływ 

na rozwój ludzi pracujących w organizacji, a także wyznaczają horyzont oraz 

kierunki rozwoju naszej spółki. Cieszę się, że mam możliwość pracować w miejscu 

zgodnym z takimi wartościami jak: odpowiedzialność, rozwój, profesjonalizm, 

szacunek i zaangażowanie. 

KIEROWNIK DZIAŁU 

ZARZĄDZANIA ZASOBAMI 

LUDZKIMI
Joanna Beszterda
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N ASZ E CZŁONKOSTWO

W naszej działalności czerpiemy wzory od najlepszych zarówno w Polsce, Europie, jak i na świecie. Przyglądamy się dobrym praktykom 

biznesowym i chętnie też dzielimy się naszą wiedzą, stawiając w swoich działaniach na innowacyjność. Spółka od kilku lat poddaje swoje 

finanse ocenie. W roku 2016 została utrzymana ocena długoterminowego ratingu międzynarodowego na poziomie BBB. Do poziomu A+ 

podniosła się też ocena długoterminowego ratingu krajowego. W opinii Fitch Ratings spółka posiada płynność finansową na bezpiecznym 

poziomie, a program inwestycyjny jest realizowany skutecznie i terminowo.

Jesteśmy członkami Europejskiej Organizacji Współpracy na rzecz Benchmarkingu (ang. European Benchmarking Co-operation, skrót EBC) 

oraz Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Management. Członkostwo w obu organizacjach nakłada na nas szereg obowiązków: od 

przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów w działaniach gospodarczych po oddawanie się międzynarodowej analizie 

porównawczej, która służy poprawie efektywności poprzez systematyczne poszukiwanie i implementację najlepszych praktyk w branży 

wodociągowo-kanalizacyjnej.   

W każdym roku dobrowolnie przygotowujemy i analizujemy ponad trzysta wskaźników, przyjmując na siebie zobowiązanie 

odpowiedzialności prowadzonego biznesu, transparentności komunikacji, przejrzystości procesów operacyjnych i zarządzania naszym 

wpływem na otoczenie.

W 2016 roku Aquanet był gospodarzem X Międzynarodowej Konferencji 

Benchmarkingowej. Gościliśmy w Poznaniu 84 przedstawicieli 

przedsiębiorstw wodociągowych z 33 krajów. 

Konferencja skoncentrowana była na ocenie efektywności działania 

przedsiębiorstw wodociągowych. 

CZY WIESZ,
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O RAPORCIE

Nasz drugi Raport Społecznej Odpowiedzialności obejmuje dane za rok 2016 (od 01.01.2016 do 31.12.2016) opracowany został w  2017 roku. 

Raportowaliśmy w oparciu o rekomendacje standardu GRI G4 na poziomie „core” z wykorzystaniem wskaźników podstawowych i dodat-

kowych. W kwietniu 2016 roku ukazał się nasz pierwszy raport i jest on dostępny na stronie internetowej www.aquanet.pl, natomiast trzeci 

ukaże się w pierwszej połowie 2018 roku. W roku poprzednim nastąpiła jedna zmiana w strukturze władz spółki (raportujemy ją w opisie 

składu Zarządu). Raport dotyczy wyłącznie jednostki dominującej Aquanet SA, nie zostały w nim zawarte dane dotyczące naszych spółek 

zależnych. Raport nie zawiera również jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednim Raporcie.
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N ASZ A ST RATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

N A LATA 2 017-2022

Wypracowaliśmy filozofię działania, która jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed nami rynek. Przeprowadziliśmy szeroką analizę 

trendów zrównoważonego rozwoju i standardów odpowiedzialności. Chcemy w sposób jasny i przejrzysty komunikować nasze działania, 

do czego obliguje nas wypracowana polityka zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, która będzie obowiązywała po 

akceptacji Zarządu. Postępy z jej wdrażania będą regularnie raportowane Zarządowi i na bieżąco prezentowane na naszej stronie 

internetowej, która zostanie uruchomiona na początku czerwca. Wypracowanie jej było poprzedzone szeroką analizą sytuacji w spółce,                    

a nasze wnioski zostały oparte na bezpośrednich rozmowach z pracownikami i szczegółowych badaniach. 

Odbyliśmy 30 spotkań pracowniczych, indywidualnych i grupowych z reprezentantami różnych działów, 3 spotkania                  

z Zarządem, przeprowadziliśmy analizę i zmapowaliśmy nasze procesy, skupiając się na rynku i trendach, społeczeństwie, 

CSR, miejscu pracy i środowisku. Przeprowadziliśmy również anonimową ankietę dotyczącą kwestii zrównoważonego 

rozwoju i CSR w Aquanet SA, w której wzięło udział 251 pracowników, co stanowi udział 31% całej kadry.

CELE STRATEGICZNE

PROJEKTY STRATEGICZNE

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

Budowa etycznego, różnorodnego 
i elastycznego środowiska pracy

Stały monitoring zakresu 
korzystania ze środowiska

Zapewnienie powszechnego 
dostępu do informacji 

o poziomie świadczonych usług 
i stanie jakości wody w sieci 

Edukowanie i rozwój świadomości 
społeczeństwa w zakresie znaczenia 

wody w życiu

Angażowanie pracowników 
we wspierany przez spółkę 

wolontariat 

Zagospodarowanie wód 
opadowych na terenach 

obiektów Aquanetu

Aktywne uczestnictwo 
w kształtowaniu i rozwoju 

kompetencji przyszłej kadry 
ekspertów w branży wod.-kan.

Aktywne partnerstwo w działaniach 
podejmowanych na rzecz 

społeczności lokalnych i regionu

Zapewnienie i promocja 
najwyższych standardów 
zdrowego i bezpiecznego 

miejsca pracy

Cykliczne raportowanie w zakresie 
zrównoważonego rozwoju 

i społecznej odpowiedzialności 
biznesu

Prowadzenie stałego i otwartego 
dialogu z pracownikami

Systematyczne zwiększanie 
produkcji zielonej energii

Systematyczny dialog z klientami 
i partnerami

Podejmowanie i wspieranie 
działań charytatywnych
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D EFINIOWANIE ZAWARTOŚCI  RAPORTU

SESJI

PRACOWNIKÓW      ORGANIZACJE EKOLOGICZNE      WŁADZE GMIN      ZARZĄD

GRUPY

INTERESARIUSZY

BLOKI

TEMATYCZNE

Biznes i odpowiedzialność są ze sobą blisko powiązane. Firma odpowiedzialna to 

firma świadoma swojej roli społecznej i rynkowej, a także rozumiejąca wagę 

transparentności w komunikacji z interesariuszami. Między innymi, z tego powodu, 

rok 2016 był czasem wytężonej pracy nad strategicznym zdefiniowaniem szans 

związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem. Nowa 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu na lata 2017- 

-2022, to ważny krok ku łączeniu oczekiwań interesariuszy i współczesnych wyzwań 

rynku. Wypracowane rozwiązania wspierają cele biznesowe spółki, a także wpisują 

się w wyzwania kluczowe dla całej branży. Gratuluję firmie AQUANET SA odwagi 

mierzenia się z nowymi wyzwaniami. Mam nadzieję, że w odpowiedzi na te 

wyzwania powstanie przestrzeń dla promocji dobrych praktyk w branży i na rynku.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

WHITE LEAF

Dialog i głosy naszych partnerów są dla nas jedną z ważniejszych wartości, dlatego treść niniejszego raportu powstawała przy udziale 

naszych interesariuszy. 

W tym roku postanowiliśmy zaprosić do współtworzenia raportu:

Wszyscy zaproszeni interesariusze reprezentowali grupy dla nas priorytetowe, a ich zdania są fundamentem do budowania odpowiedzial-

nego biznesu. W związku z tym naturalną rzeczą było definiowanie treści raportu na podstawie procesu konsultacji z naszymi pracownikami, 

partnerami zewnętrznymi i Zarządem. 

Analizy i odbyte spotkania potwierdziły, że najważniejsze dla naszych interesariuszy pozostają cztery bloki, które raportujemy: 

środowisko naturalne (52,17%), miejsce pracy (21,7%), rynek (21,74%), zaangażowanie społeczne (4,35%).

Wyniki badania interesariuszy zostały omówione podczas warsztatu decyzyjnego, który odbył się 17.01.2017 roku. Uczestniczyli w nim 

pracownicy reprezentujący różne piony w firmie. Podczas warsztatu omówiliśmy szczegółowo każde z zagadnień poddanych raportowaniu. 

W rezultacie zatwierdziliśmy główne aspekty raportowania oraz wskaźniki, które prezentujemy w Matrycy Wskaźników oraz Tabeli 

Wskaźników GRI. 

W swoim wyborze interesariuszy kierowaliśmy się również koniecznością przeprowadzenia prac nad utworzeniem naszej polityki 

zrównoważonego rozwoju na lata 2017-2022.

5 4 4
ŁĄCZNA LICZBA

ZGŁOSZONYCH

TEMATÓW

56
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WPŁYW I ZNACZENIE ASPEKTU DLA INTERESARIUSZY

MIEJSCE PRACY RYNEK
ŚRODOWISKO

NATURALNE

ZAANGAŻOWANIE

SPOŁECZNE

ASPEKTY

NIEISTOTNE

23 31 33

03 07 3822

42

04 14 17

30

55

0610

11

02 01 18

51

13 29 34

40 43 45

46 48 52

28

32 41

25

19 20 21

26 27

05 08 12

37 39 44 47

24 35 36 53
09 15 16

49 50 54

Określenie zawartości raportu oparliśmy o rekomendacje GRI (m.in. identyfikacja i priorytetyzacja). Zgromadziliśmy oczekiwania partnerów 

i poddaliśmy wewnętrznej analizie. Opisaliśmy zagadnienia ważne dla nas i naszych interesariuszy. Dalej pogrupowaliśmy je w 4 bloki 

tematyczne: miejsce pracy, rynek, społeczeństwo i środowisko naturalne.
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I STOTNE ASPEKTY UWZGL ĘDNIONE W RAPORCIE

Procesy poboru 
i uzdatniania wody

Procesy
dostarczania wody

Procesy odbioru
i oczyszczania ścieków

Procesy odprowadzania
ścieków22

23

19

20

21 24 31

3326

27

03

53

05

07

08

12

37

38

39

44

47

35

36

ŚRODOWISKO NATURALNE

MIE JSC E  P RACY

RYN E K

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Zagospodarowanie
osadów

Działania prewencyjno-
-edukacyjne w zakresie
odorów

Ochrona ujęć
wody

Inwestycje

Dress code

Zatrudnianie
pracowników

System, zasady
i oceny pracowników

Edukacja ekologiczna
społeczeństwa

Zasady wynagradzania
pracowników

Bezpieczeństwo
pracowników

Bezpieczeństwo
danych klientów

Dialog
z klientami

Komunikacja
marketingowa

Czas opiniowania
dokumentacji 
projektowych

Standardy
obsługi klienta

Zarządzanie kryzysowe
w przypadku awarii,
powodzi czy wycieków

Zielona
energia

Zapobieganie
zanieczyszczeniom
przemysłowym

Zarządzanie śladem
węglowym

Wśród ważnych tematów, o których rozmawialiśmy z naszymi interesariuszami i których opis znajduje się w tym raporcie,             

były m.in.:

 - priorytety w ramach zrównoważonego rozwoju i CSR,

 - liczba przypadków nielegalnych włączeń wód deszczowych do kanałów sanitarnych,

 - liczba awarii i zatorów sieci kanalizacyjnej,

 - przykłady zrealizowanych i planowanych inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową,

 - edukacja ekologiczna w gminach,

 - informacja o czasie opiniowania dokumentacji projektowych.
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ŚWIAT NAUKI

KOORDYNATORZY 
INWESTYCJI NA POZIOMIE 

GMINY

PA RT NE RZY SPOŁECZNI

Nie zmieniła się grupa naszych interesariuszy, którą zdefiniowaliśmy przy okazji prac nad naszym pierwszym raportem. 

Chcemy, żeby zasady funkcjonowania naszej firmy były przejrzyste. Dlatego naszą dobrą praktyką stały się 

spotkania i prowadzenie dialogu, a formę kontaktu dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych 

interesariuszy. W kolejnym roku, zgodnie z zapisami naszej polityki zrównoważonego rozwoju, chcemy 

wykazać się w tym zakresie jeszcze większą aktywnością, o czym będziemy informować na naszej stronie 

internetowej oraz w przyszłorocznym raporcie.  

KLIENCI PRACOWNICY SPÓŁKI ZALEŻNE

GMINY
INSTYTUCJE 

OCHRONY ŚRODOWISKA

SŁUŻBY PUBLICZNE BENEFICJENCI ROZWOJU DOSTAWCY

REGULATORZY FIRMY DORADCZE

INSTYTUCJE FINANSOWE SPOŁECZNOŚCI LOKALNE MEDIA

PRACOWNIE
URBANISTYCZNE

ADMINISTRACJA
PAŃSTWOWA

CZY
WIESZ,

Chc

spo

inte

wy

inte

Odbyliśmy 2 sesje z pracownikami Aquanetu, 3 sesje 

dialogowe z partnerami zewnętrznymi: wysłuchaliśmy opinii 

władz gmin w Kórniku i Mosinie oraz zaprosiliśmy do 

wspólnych rozmów organizacje pozarządowe: 

Stowarzyszenie Ulepsz Poznań, PTOP Salamandra, Fundacja 

Ratuj Ryby i ECO Wielkopolska.  
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JA K PROWADZIMY DIALOG Z NASZYMI INTERESARIUSZAMI ? 

PRACOWNICY KLIENCI

AKCJONARIUSZE SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

DOSTAWCY MEDIA

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

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, 

serwis internetowy YouTube)

Kampanie informacyjne i społeczne

Raporty zrównoważonego rozwoju

Raporty roczne

Raporty zrównoważonego rozwoju

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Okresowe spotkania

Opiniowanie planów i projektów 

Omawianie taryf i inwestycji 

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  

Regularne spotkania i kontakty z Działem 

Zakupów

Dedykowany kanał komunikacji do produktu 

e-Faktura

Szkolenia

Biuro prasowe i bieżąca komunikacja 

Konferencje prasowe

Spotkania bezpośrednie

Komunikaty prasowe

Komentarze i wywiady ekspertów

Raporty zrównoważonego rozwoju
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P RACA NAD RAPORTEM

Dzieci naszych pracowników bardzo zaangażowały się we współtworzenie niniejszego raportu, co widać na poniższych zdjęciach. Było dużo 

zabawy, ale jeszcze więcej artystycznej pracy.
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O ŚRODOWISKU NATURALNYM



2016 rok był dla mnie rokiem wyjątkowym. Objąłem stanowisko Wiceprezesa Zarządu 

Aquanet SA i był to dla mnie powrót do domu. Najbardziej jednak cieszy fakt, że wróci- 

łem w tak ważnym dla firmy momencie. Wprowadzamy nową strategię biznesową                   

i rozpoczęliśmy prace nad wdrażaniem własnej drogi zrównoważonego rozwoju, więc 

możliwość włączenia się w tym momencie w zarządzanie firmą jest dla mnie sporym 

wyzwaniem.

CSR wyznacza zupełnie nowe priorytety w biznesie. Sukcesu firmy nie mierzy się już 

wyłącznie maksymalnymi zyskami. Celem jest partnerska wymiana, „ekonomia 

zysku-bez zysku”. Obecnie firma wygrywa tylko wtedy, gdy jednocześnie włączy do gry 

tych, którzy razem z nią budują jej sukces, a więc pracowników, klientów, dostawców, 

współpracujące organizacje pozarządowe i społeczność lokalną. Dlatego chcemy 

inwestować część swoich zasobów, swoją wiedzę i umiejętności w działania 

przynoszące społeczeństwu korzyści, bo tylko taki model biznesu ma przyszłość. 

WICEPREZES

ZARZĄDUMarek Borkowski

Ś RODOWISKO NATURALNE

W ODA

PRO CE SY POB O RU I  U ZDATNIANIA WODY

Priorytetem dla nas jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw najlepszej jakości wody. Pozyskiwana z ujęcia woda jest poddawana 

szczegółowemu i czasochłonnemu procesowi uzdatniania, który umożliwia osiągnięcie właściwych jej parametrów wynikających                      

z obowiązujących przepisów. Naszą wodę pozyskujemy z 17 ujęć i uzdatniamy w 16 stacjach zlokalizowanych na terenie Poznania oraz 

gmin: Mosina, Swarzędz, Kórnik, Murowana Goślina i Suchy Las. Zasadniczym źródłem wody na ujęciach w Poznaniu i Mosinie jest rzeka 

Warta. Woda z tych ujęć pobierana jest bezpośrednio z rzeki, ale zanim trafi do sieci wodociągowej, jest tłoczona do stawów infiltracyjnych, 

gdzie przez 6 tygodni przesiąka przez grube warstwy piasku i żwiru (od 20 do 40 m) i naturalnie się oczyszcza w wyniku procesów fizycznych, 

chemicznych i biologicznych. Natomiast w Gruszczynie i Murowanej Goślinie ujmowane są wody głębinowe (nawet z 50 m). 

ujmowaniu wody ze studni głębinowych przez pompy, silnym napowietrzaniu wody, przetrzymywaniu wody w komorach, gdzie                       

w wyniku zachodzących procesów zawarte w wodzie nieuzdatnionej żelazo przybiera postać łatwo wytrącalnych związków chemicznych,

filtracji wody na filtrach kwarcowych pospiesznych, gdzie w procesie filtracji powstałe w komorach związki żelaza i wytrącone na 

filtrach związki manganu zostają zatrzymane na złożu filtracyjnym,

usuwaniu zatrzymanych związków żelaza i manganu,

ozonowaniu (tylko w Mosinie) i filtracji na filtrach węglowych (tylko w Mosinie i Gruszczynie), dezynfekcji chemicznej wody uzdatnionej 

za pomocą chloru, dwutlenku chloru lub obydwu równocześnie (Mosina i Gruszczyn), a następnie wtłoczeniu jej do sieci 

wodociągowej. W stacji w Poznaniu przed dezynfekcją chemiczną jest stosowana dodatkowa dezynfekcja fizyczna – lampami UV.

Ujmowane wody podziemne uzdatniane są we wszystkich naszych stacjach w bardzo skuteczny sposób. 

Technologia polega na:
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CAŁ KOW ITY POB ÓR WO DY WEDŁUG ŹRÓDŁA

             

 

2015STACJE UZDATNIANIA WODY

15 195

24 074

5 121

821

963

327

46 501

17 371

23 078

4 805

885

1 021

338

47 498

114,3

95,9

93,8

107,8

106,0

103,4

102,1

2016 DYNAMIKA (%)

Poznań

Mosina

Gruszczyn

Murowana Goślina

Kórnik

Suchy Las

OGÓŁEM

W 2016 roku ilość wyprodukowanej wody wyniosła 47 498 tys. m3, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost o 2,1%. 

Wody powierzchniowe, w tym wody 

z terenów podmokłych, rzek, jezior 

i oceanów

W  roku 2016 pobraliśmy łącznie:

Produkcja wody (ilość wody wtłoczonej do sieci) według obiektów w roku 2016 w porównaniu do roku 2015 (tys. m3) 

21 340 921 m3

Wody gruntowe (wody podziemne)

27 769 336 m3

49 002 107 m3 wody

21 340 921 m3

wody powierzchniowej

27 661 186 m3

wody podziemnej

Ścieki z innej organizacji

881 648 m3

Woda zakupiona z innych 

przedsiębiorstw wodociągowych

108 150 m3

Woda deszczowa bezpośrednio zebrana 

i przechowywana przez organizację 

0 m3

(hurtowe przyjęcie ścieków do oczyszczenia 

w naszych oczyszczalniach z gmin: Tarnowo 

Podgórne, Dopiewo, Pobiedziska i Skoki)

Raportowana objętość wody wynika z pomiarów jej ilości na poszczególnych ujęciach wody. Dane są zgodne z przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego raportem 

zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r. 

(dotyczy Chludowa)
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1.

2.

P ROC ESY DOSTARCZANIA WODY

Pobór wody z rzeki Warty do stawów infiltracyjnych.

Naturalna filtracja w stawach infiltracyjnych. Woda przesiąka

przez grubą warstwę piasków będących naturalnym filtrem.

3.
Natlenianie. Woda przesiąka przez piaszczyste dno stawów,

a następnie jest pobierana przez studnie i doprowadzana

specjalnymi rurociągami (lewarami) do stacji uzdatniania wody.

5.

6.

Gromadzenie wody w zbiorniku retencyjnym, w którym następuje

wstępna dezynfekcja wodą chlorową.

Dezynfekcja końcowa za pomocą chloru, który niszczy bakterie

i zapobiega ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

7.
Bezpieczna i czysta woda płynie do kranów odbiorców końcowych.

4.
Uzdatnianie wody w stacji uzdatniania polega na usuwaniu związków

manganu i żelaza.
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ŹRÓDŁA WO DY W RAMAC H P OZN AŃSKIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO 

Ź RÓDŁA WODY

Główne ujęcie wody dla aglomeracji poznańskiej Mosina-Krajkowo zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 

o nazwie Warta od Pyszącej do Kopli – Europejski Kod Jednolitych Części Wód Powierzchniowych PLRW60002118573.

Drugie pod względem wielkości ujęcie Dębina zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Warta od 

Kopli do Cybiny – Europejski Kod Jednolitych Części Wód Powierzchniowych PLRW60002118579.

Najmniejsze w ramach PSW ujęcie Gruszczyn i Promienko zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie 

Cybina – Europejski Kod Jednolitych Części Wód Powierzchniowych PLRW600017185899.

Główne ujęcia znajdują się w tej samej Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW60060.*

Bogdanka (gmina Poznań) – 42,54 km2

Warta od Kopli do Cybiny (gmina Poznań) – 43,58 km2

Warta od Cybiny do Różanego Potoku – LOŚ (gmina Poznań) – 15,64 km2 

Warta od Cybiny do Różanego Potoku – COŚ (gmina Czerwonak) – 3,88 km2

Kopel od Głuszynki do ujścia (gmina Kórnik) – 4,55 km2

Głuszynka (gmina Kórnik) – 82,31 km2

Warta od Pyszącej do Kopli (gmina Mosina) – 94,26 km2

Trojanka – Struga Goślińska (gmina Murowana Goślina) – 125,34 km2*

Nasza działalność nierozerwalnie wiąże się z ingerencją w zasoby wodne. Działamy tak, aby nie zaburzać naturalnej równowagi przyrodniczej. 

Poniżej prezentujemy wielkość powierzchni jednolitych części wód powierzchniowych w gminach oraz ujęcia w ramach poznańskiego 

systemu wodociągowego.
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OBSZ A RY O CHRON Y PRZYRODNICZEJ (KRAJOWE I  MIĘDZYNARODOWE) WYSTĘPUJĄCE 

NA P OS ZCZ E GÓLNYC H UJĘC IAC H:  

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 

oraz ujęcie Boduszewo – Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka – otulina.*

OBSZ ARY O CHRON Y PRZYRODY

POMNIKI PRZYRODY  |  REZERWATY  |  OBSZARY PTASIE – NATURA 2000  |  OBSZARY SIEDLISKOWE – NATURA 2000 

Na terenie naszej działalności znajdują się obszary ochrony przyrody:

Mamy świadomość wagi tych obszarów dla kraju i regionu oraz społeczności lokalnych. W związku z tym są one ogrodzone i objęte 

naszym stałym monitoringiem. Współpracujemy też z organizacjami ekologicznymi i uczelniami dla zapewnienia bezpieczeństwa                

i równowagi ekosystemów w obrębie naszych obiektów.
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BIO RÓŻ NO RO D NOŚĆ  N A N ASZYC H UJĘCIACH

W związku z tym, że nasze ujęcia są integralną częścią obszarów chronionych, wiemy, że na ich terenie czasowo bytują ważne dla 

środowiska naturalnego gatunki roślin i zwierząt. W przyszłości planujemy wprowadzić ich stały monitoring. 

* Dane pochodzą z:

1. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – centralny rejestr form ochrony przyrody = obszary ochrony przyrodniczej 

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

2. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – mapy i opisy jednolitych części wód: 

http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/plan-gospodarowania-wodami-dla-obszaru-dorzecza-odry/221-foldery-jcwp

W ramach sieci obszarów Natura 2000 w województwie 

wielkopolskim chronionych jest 75 gatunków ptaków, 

33 typy siedlisk przyrodniczych, 34 gatunki zwierząt 

innych niż ptaki i 8 gatunków roślin. 

CZY WIESZ,
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Ś C IEK I

PRO CE SY O DBIO RU I  O CZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Ze względu na ograniczone zasoby wody słodkiej oraz zwiększające się jej zużycie dokładamy wielu starań, żeby oddać środowisku to, co 

zabieramy. Każdego dnia setki metrów nieczystości trafiają do naszych oczyszczalni, a my poddajemy je skomplikowanym procesom 

technologicznym, aby zwrócić przyrodzie czystą wodę. Jesteśmy specjalistami w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Z należytą 

starannością dbamy o niezawodność i bezpieczeństwo ekologiczne naszych obiektów oraz sieci kanalizacyjnych. Usługi kanalizacyjne 

świadczymy w sposób ciągły, zgodnie z normami określonymi przez pozwolenia wodnoprawne oraz obowiązujące w Polsce i Unii Europej- 

skiej przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

W 2016 roku przyjęliśmy i oczyściliśmy 54,2 mln m3 ścieków, tj. o 3 mln m3 ścieków więcej niż w roku poprzednim, poddając je obróbce 

mechaniczno-biologicznej z usuwaniem biogenów. Najwięcej, bo aż 37 mln m3, oczyściła Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach. 

Około 13 mln m3 nieczystości płynnych zostało oczyszczonych w naszej drugiej co do wielkości oczyszczalni, tj. Lewobrzeżnej Oczyszczalni 

Ścieków w Poznaniu. 

Pozostałe oczyszczalnie w Mosinie, Szlachęcinie, Borówcu i Chludowie przyjęły i oczyściły łącznie 4,3 mln m3 ścieków. W porównaniu                      

z rokiem 2015 oczyściliśmy w tych oczyszczalniach o 0,6 mln m3 ścieków więcej. 

Ilość ścieków przepływających przez poszczególne oczyszczalnie w latach 2015-2016 przedstawiono w poniższej tabeli.

2015OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

36 661

10 895

1 401

994

1 199

5

117

51 272

37 029

12 883

1 571

1 166

1 463

0

117

54 229

101,0

118,2

112,1

117,3

122,0

0,0

100,0

105,8

2016 DYNAMIKA (%)

Centralna OŚ

Lewobrzeżna OŚ

OŚ w Mosinie

OŚ w Szlachęcinie

OŚ w Borówcu

OŚ na Os. Głuszyna w Poznaniu

OŚ w Chludowie

OGÓŁEM

Przepływ ścieków przez oczyszczalnie w 2016 roku w porównaniu do 2015 roku (tys. m3)
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PRO CE SY O DPROWADZAN IA ŚC IEKÓW

      

W ramach usprawnienia odbioru ścieków w 2016 roku przyjęliśmy do eksploatacji 130 pompowni ścieków, w tym nową przepompownię 

„Garbary” w Poznaniu, którą wyposażyliśmy w nowoczesne technologie i instalację antyodorową. Obiekt niewątpliwie zwiększy 

przepustowość kanalizacji ogólnospławnej, a także zmniejszy ryzyko podtopień i awaryjnych zrzutów ścieków do rzeki Warty. Jakość naszej 

pracy podniosą także zakupione w 2016 roku 4 pojazdy dwufunkcyjne służące do hydrodynamicznego czyszczenia sieci. 

Badania jakości zrzucanych ścieków wykonuje akredytowane laboratorium zgodnie z referencyjną metodyką, natomiast standardy jakości 

odprowadzanych ścieków muszą być zgodne z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi. Wyliczenia opieramy o własną 

metodologię pomiaru.

Wszelkie awarie były usuwane na bieżąco. Przyjęto 1 695 zgłoszeń dotyczących zatorów w sieci kanalizacyjnej, 

tj. o 122 mniej niż w roku ubiegłym. 

Wykryto 147 przypadków nielegalnych włączeń wód deszczowych do kanałów sanitarnych na 2 717 skontrolowanych posesjach. 

55 334 143

366 627

 Całkowita objętość planowanych i nieplanowanych zrzutów ścieków

Całkowita objętość ścieków powtórnie wykorzystana przez inną organizację

DŁUGOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ: 2 163,8 km

1 613 m KANAŁÓW – PODDANYCH RENOWACJI W 2016 ROKU 

83 km PRZEWODÓW KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ

– PODDANYCH INSPEKCJI TELEWIZYJNEJ 

207 km SIECI KANALIZACYJNEJ
2 135 szt. PRZYŁĄCZY

WARTOŚĆ (m3)

– OCZYSZCZONYCH HYDRODYNAMICZNIE 

CA ŁKOW ITA O BJĘTO ŚĆ  ŚC IEKÓW
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Oczyszczonych ścieków przez nasze oczyszczalnie ścieków komunalnych 

w zmierzonej ilości 54 229 803 m3, w której uwzględniona jest woda 

deszczowa i infiltracja. Oszacowana ilość tych ścieków bez infiltracji i wody 

deszczowej wynosi 37 795 282 m3. 

Wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody – traktowanych zgodnie 

z przepisami jako ścieki przemysłowe w ilości 941 745 m3. 

Nieplanowanych zrzutów ścieków stanowiących mieszaninę ścieków 

komunalnych i opadowych odprowadzanych przelewami burzowymi 

w zmierzonej ilości 162 595 m3. 

Łączna ilość odprowadzanych ścieków, w tym:

Centralna Oczyszczalnia Ścieków
zlokalizowana jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Warta od Cybiny do Różanego Potoku, Europejski Kod 

Jednolitych Części Wód Powierzchniowych PLRW600021185933, Europejski Kod Jednolitych Części Wód Podziemnych PLGW600060

Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków
zlokalizowana jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Warta od Cybiny do Różanego Potoku, Europejski Kod 

Jednolitych Części Wód Powierzchniowych PLRW600021185933, Europejski Kod Jednolitych Części Wód Podziemnych PLGW600060

Oczyszczalnia Szlachęcin
zlokalizowana jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Warta od Różanego Potoku do Dopływu z Uchorowa, 

Europejski Kod Jednolitych Części Wód Powierzchniowych PLRW600021185991, Europejski Kod Jednolitych Części Wód Podziemnych 

PLGW600060

Oczyszczalnia Mosina w Puszczykowie 

zlokalizowana jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Warta od Pyszącej do Kopli – Europejski Kod Jednolitych 

Części Wód Powierzchniowych PLRW60002118573, Europejski Kod Jednolitych Części Wód Podziemnych PLGW600060

Oczyszczalnia Borówiec 

zlokalizowana jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Głuszynka – Europejski Kod Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych PLRW6000251857489, Europejski Kod Jednolitych Części Wód Podziemnych PLGW600060

Oczyszczalnia Chludowo
zlokalizowana jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Samica Kierska – Europejski Kod Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych PLRW6000231871299, Europejski Kod Jednolitych Części Wód Podziemnych PLGW600060

Ścieki wprowadzane ze wszystkich naszych oczyszczalni mają znaczenie dla odbiorników tych ścieków, 

dlatego dla bezpieczeństwa poddajemy je regularnym badaniom.
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Jesteśmy świadomi globalnych zagrożeń ekologicznych, a będąc firmą czerpiącą ze środowiska czujemy się w obowiązku działać odpo- 

wiedzialnie na rzecz środowiska i przyszłych pokoleń, dlatego zajęliśmy się wytwarzaniem zielonej energii oraz produkcją osadu 

pościekowego.  

W 2016 roku we wszystkich oczyszczalniach Aquanetu wyprodukowaliśmy ok. 75 tys. ton osadu pościekowego, z czego 11 tys. ton 

poddaliśmy procesowi termicznego suszenia. Odparowując wodę z osadu, pozyskaliśmy ok. 2,5 tys. ton bezpiecznego dla środowiska 

granulatu zagospodarowanego przez firmy zewnętrzne do produkcji paliw alternatywnych.  Pozostałe 64 tys. ton osadu wywiozły i za- 

gospodarowały w ramach odzysku firmy zewnętrzne.

W 2016 roku uzyskaliśmy największą z dotychczasowych produkcję biogazu. W Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz Lewobrzeżnej 

Oczyszczalni Ścieków wytworzyliśmy niemal 10 mln m3 biogazu. 8 mln m3 spaliliśmy w gazogeneratorach, produkując ok. 17,5 mln kWh 

energii elektrycznej. Wytworzona w ten sposób zielona energia zaspokoiła ponad 54% zapotrzebowania obu obiektów na energię 

elektryczną, co ograniczyło konieczność jej zakupu od dostawcy. Pozostały biogaz zużyto na potrzeby docieplenia obiektów.

ZAG O S PO DA RO WAN IE O SAD ÓW I  ZIELONA ENERGIA

Podejmujemy szereg zadań, które mają na celu eliminację odorów. Dzięki stałemu monitoringowi stanu powietrza i systematycznie planowa-

nym pracom – naprawom, konserwacji, przeglądom, które są prowadzone na terenie naszych obiektów – jesteśmy w stanie podejmować 

działania prewencyjne nawet z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacje o możliwości zwiększenia uciążliwości zapachowej trafiają do 

mieszkańców, urzędów i mediów dzięki naszej stronie internetowej i portalom społecznościowym, a także komunikatom kierowanym do 

mediów. 

DZIAŁA NIA PREWENCYJNO- ED UKACYJNE W ZAKRESIE ODORÓW

54%PONAD
ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ POCHODZI

Z ZIELONEJ ENERGII
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Nasze działania nie mogą być oderwane od troski o otoczenie i środowisko, dlatego dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa w każdej 

przestrzeni. Żeby skutecznie przeciwdziałać niebezpieczeństwom, przeanalizowaliśmy zagrożenia i na tej podstawie została utworzona 

„Mapa zagrożeń”, zewnętrznych i wewnętrznych, która pozwala określić stopień ryzyka i konsekwencje jego wystąpienia. Mamy bardzo 

szczegółowo opracowany Plan Zarządzania Zdarzeniami Nadzwyczajnymi, w ramach którego zapisanych zostało szereg wewnętrznych 

procedur i instrukcji, które określają dokładnie działania, jakie powinny zostać przedsięwzięte w sytuacji zagrożenia i na jakie działy są 

nałożone obowiązki. Nad bezpieczeństwem i prewencją czuwa bezpośrednio nasz Dział Ochrony Zakładu.

W zakresie działań ochronnych przed powodzią powstał Plan działań kryzysowych na wypadek powodzi zaktualizowany w 2014 roku. Po 

powodziach w latach 2010 i 2011 opracowano Plan działań popowodziowych obejmujący realizację inwestycji mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa powodziowego naszych obiektów.

Przykłady zrealizowanych i planowanych inwestycji:

ZARZ ĄDZ A NIE K RYZYSOWE W P RZYPADKU AWARII,  POWODZI  

CZY W YCIE KÓ W 

Modernizacja wału przeciwpowodziowego chroniącego teren Centralnej Oczyszczalni 

Ścieków przed zalaniem przy wysokich stanach rzeki Warty

W ramach budowy nowej przepompowni ścieków przy ul. Garbary 120 oddano 

do użytku przepompownię powodziową umożliwiającą odprowadzenie ścieków  

ogólnospławnych do rzeki Warty

Modernizacja i budowa nowych komór na rurociągach lewarowych na terenie ujęcia 

wody na Dębinie

Budowa pompowni wody + lampa UV, w tym przebudowa magistral na terenie SUW 

Wiśniowa w ramach zadania powodziowego

Zakup agregatów prądotwórczych dla Przepompowni Garbary oraz SUW Wiśniowa 

(termin realizacji 2017 rok)

W 2015 roku była kontynuowana realizacja szczelnych obudów studni lewarowych na 

terenie ujęcia wody na Dębinie zabezpieczających przed rozszczelnieniem w trakcie 

powodzi
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Z dniem 3.12.2015 roku Zarząd powołał mnie do pełnienia funkcji kierownika 

NDRCH i tak zaczęła się moja przygoda z drużyną. Członkowie drużyny przyjęli 

mnie z otwartością i zapowiedzieli zaangażowanie we współpracę w zakresie 

szkoleń, ćwiczeń i poprawy bezpieczeństwa eksploatacji chlorowni. I tak się stało. 

Razem przeprowadziliśmy 8 ćwiczeń, podczas których udało się wdrożyć 10 z 17 

zgłoszonych zadań mających na celu usprawnienie działań ratowników, poprawę 

bezpieczeństwa obiektu i usprawnienie akcji ratunkowych. Obecnie pracujemy  

nad tym, aby każdy z ratowników poprawił swoje wyniki w zakresie działań ratun-

kowych i ciągle usprawniamy system bezpieczeństwa.

KIEROWNIK SERWISU OBIEKTÓW PRODUKCJI WODY I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, 

KIEROWNICZKA NIEETATOWEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA CHEMICZNEGO

Agnieszka Arabska-Opala

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa działa w naszej firmie Nieetatowa Drużyna  Ratownictwa 

Chemicznego. W myśl tego rozporządzenia, przedsiębiorstwo stosujące środki chemiczne, mogące stanowić zagrożenie poza terenem 

działalności, ma obowiązek posiadać własny zespół ratownictwa chemicznego. Nasza drużyna liczy obecnie 12 pracowników z różnych 

działów, którzy przechodzą szkolenia oraz ćwiczenia praktyczne. W roku 2016 nasi ratownicy pod okiem kadry szkolącej ze Szkoły  

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej uczyli się udzielania pierwszej pomocy oraz minimalizowania zagrożenia wynikającego                      

z niekontrolowanej emisji chloru do atmosfery. 

PRO CE DURY BEZP IECZEŃ STWA
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Dbamy o bezpieczeństwo, stawiając w swoich działaniach na skuteczną prewencję.  Nasze ujęcia posiadają strefy ochronne i są stale moni-

torowane, aby jak najszybciej zareagować w sytuacjach zagrożenia zanieczyszczeniami, skażeniami, awariami czy atakami terrorystycznymi. 

W roku 2016 w ramach zadania inwestycyjnego „Monitoring wody ujmowanej z rzeki Warty” zostały zrealizowane takie przedsięwzięcia jak 

zamontowanie na ujęciu wody w Krajkowie i Dębinie urządzeń biomonitoringu oraz kamer do obserwacji rzeki. 

Biomonitoring funkcjonuje w oparciu o bakterie luminescencyjne, a jego celem jest wczesne ostrzeganie o zatruciu wód rzeki Warty.                      

W przypadku wykrycia skażenia mamy możliwość natychmiastowego zaprzestania tłoczenia wody z rzeki na nasze ujęcia oraz wyłączenia 

studni usytuowanych najbliżej rzeki. System ten jest pierwszym zrealizowanym w Polsce, drugim w Europie i dziesiątym na świecie. 

Kamery służą do obserwacji rzek, a w przypadku ujęcia na Dębinie również do monitorowania mostu autostradowego, który znajduje się na 

terenie ujęcia, na wypadek zdarzeń drogowych mogących skutkować przedostaniem się substancji niebezpiecznych do Warty bądź na teren 

ujęcia. Na każdym z wymienionych wyżej obiektów zainstalowano po dwie kamery, klasyczną o dużej rozdzielczości i termowizyjną,                      

co umożliwia całodobową kontrolę stanu rzeki Warty.

Posiadamy też system biomonitoringu oparty na wykorzystaniu małż. To metoda autorstwa pracowników Zakładu Ochrony Wód Uniwer-

sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Polega ona na obserwacji i rejestracji ruchów muszli i ostrzegania dźwiękowego w sytuacji zanie- 

czyszczenia wody. 

OCH RO NA UJĘĆ  WODY I  ZAPO B IEGANIE ZANIECZYSZCZENIOM 

PRZ E M YS ŁOW YM

Zastosowany przez nas system do biomonitoringu Microtox® CTM 

automatycznie wykrywa szeroki zakres toksyn, włączając metale, 

pestycydy, fungicydy, herbicydy, rozpuszczalniki na bazie chloru, 

związki chemiczne używane w przemyśle i toksyny sinicowe. Tak 

obszerne spektrum działania umożliwia wykrywanie szkodliwych 

związków w wodzie bez potrzeby wykonywania dokładnych, 

pracochłonnych i drogich testów.

CZY WIESZ,CZY
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W trosce o środowisko rozpoczęliśmy pracę nad obliczeniem sumy gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery podczas prowadzonej 

przez nas działalności, czyli tzw. śladu węglowego. Został on wyliczony osobno dla procesu produkcji i dystrybucji wody oraz odbioru                      

i oczyszczania ścieków.

Wskaźnik składa się ze znormalizowanej emisji brutto pochodzącej z zakupionej energii oraz energii odnawialnej wygenerowanej przez 

przedsiębiorstwo.

Przy obliczeniach śladu węglowego uwzględniono trzy zakresy: 

1. Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych pochodzące ze źródeł będących własnością lub pod kontrolą przedsiębiorstwa wodocią- 

gowego (napowietrzanie i ozonowanie wody).  

2. Pośrednie emisje gazów cieplarnianych, których źródłem jest zakupiona energia. 

3. Pośrednie emisje ze źródeł niebędących własnością i niezarządzanych przez Aquanet (powstające na etapie produkcji chemikaliów stoso-

wanych podczas uzdatniania wody).

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o metodologię European Benchmarking Co-operation „Methodology Part II: Reference 

Guide” (version 5.4, 2015).

ŚLAD W Ę G LO WY

Ślad węglowy dla produkcji i dystrybucji wody

Ślad węglowy na m3 wody pitnej wykorzystanej przez klienta = 0,33 (kg CO2eq)

Odbiór i oczyszczanie ścieków

Ślad węglowy = 0,29 (kg CO2eq/m3 ścieków)
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O PRACOWNIKACH



N ASI  PRACOWNICY

Prowadzona przez nas polityka kadrowa ma wspierać realizację naszej strategii i pomagać w sprawnym prowadzeniu działalności. 

Zapewniamy naszym pracownikom kulturę pracy, która pozwala na ich pełne zaangażowanie i rozwój w oparciu o nasze wartości. Dbamy     

o naszych pracowników kompleksowo. Oprócz realizowania obowiązków nałożonych na nas prawem, dodatkowo zapewniamy osobom 

zatrudnionym pakiet świadczeń medycznych w sieci LUX MED. Regularnie przeprowadzamy ankietę wśród pracowników, badając 

satysfakcję z warunków pracy. Obejmuje ona różnorodne pytania, aby dać pełen obraz firmy. Nasi pracownicy mogą gromadzić swoje 

wkłady na indywidualnych kontach oraz zaciągać nieoprocentowane pożyczki w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP). 

Pomoc udzielana jest też w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który przeznaczony jest na działalność socjalną, tj. 

usługi  świadczone przez spółkę w zakresie różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udziela-

nej pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach 

określonych umową. Dbamy też o zdrowie naszych pracowników, częściowo opłacając karty MultiSport, dzięki którym mogą oni zadbać                   

o formę fizyczną w różnych placówkach sportowych.   

Dokładamy wszelkich starań, aby być przyjaznym miejscem pracy, równości szans i sprawiedliwego traktowania bez względu na płeć, wiek, 

narodowość czy światopogląd. Dlatego w 2016 roku zostało powołane do istnienia nowe, niezależne stanowisko Koordynatora ds. Osób                 

z Niepełnosprawnością. Do jego podstawowych zadań należy niesienie pomocy pracownikom w wypełnianiu wniosków i kompletowaniu 

dokumentacji medycznej w procesie uzyskiwania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawanego przez Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu. Koordynator udziela również niezbędnych informacji oraz czuwa nad sytuacją 

każdego zainteresowanego, a także nad przywilejami wynikającymi z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz nad zatrudnianiem 

osób niepełnosprawnych.

W 2016 roku Zarząd spółki powierzył mi pełnienie funkcji Koordynatora ds. Osób                 

z Niepełnosprawnością. Nie ukrywam, że zaufanie, jakim mnie obdarzono, 

sprawiło mi wielką radość, szczególnie że zajmując się kwestiami socjalnymi                        

i problematyką PFRON interesowałam się już wcześniej. Dodatkowo pomaganie 

innym zawsze sprawia mi ogromną radość, szczególną, jeśli moje działania, do 

których należy pośrednictwo w załatwianiu spraw urzędowych, przynoszą pozyty-

wne rezultaty (np. uzyskanie orzeczenia). Zawsze, gdy przychodzi do mnie nowa 

osoba, traktuję ją w indywidualny sposób, staram się pomóc, udzielić 

wyczerpujących informacji przy zachowaniu całkowitej dyskrecji. Jestem przeko-

nana, że każdy pracownik socjalny powinien być otwarty na problemy innych 

pracowników, powinien służyć radą i pomocą w przezwyciężaniu pojawiających 

się trudności. Deklaruję jednocześnie, że dołożę wszelkich starań, by nie zawieść 

zaufania i że wszelkie obowiązki wynikające z pełnionej funkcji będę wykonywać 

sumiennie, mając na uwadze wyłącznie dobro moich koleżanek i kolegów z pracy.

SPECJALISTA DS. SOCJALNYCH, 

KOORDYNATOR DS. OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Joanna Maniak
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N AS I  PRACOWNICY

Dział Kadr przeszedł swojego rodzaju metamorfozę. Zmiany wynikają z roszady 

personalnej, na emeryturę odeszły pracownice, które kształtowały oblicze tego 

działu przez szereg lat. W roku 2016 pracę zakończył również wieloletni kierownik 

działu, Ryszard Piotrowski, którego obecność dla wielu pracowników była czymś 

oczywistym, niepodważalnym i niezmiennym. Dziś pracujemy w mniejszym gronie, 

stąd zmuszeni jesteśmy szukać wsparcia w rozwoju systemów informatycz- nych. 

Nie oznacza to, że chowamy się za ekrany monitorów – wciąż jesteśmy otwarci                      

i gotowi do pomocy. Pracownik, jako klient wewnętrzny, zasługuje na obsługę na 

najwyższym poziomie i taką staramy się świadczyć. Zmiana, którą odczuwamy, 

wynika z faktu, że dziś pracownik jest częściej kontrahentem niż petentem, 

przychodzi w sprawie, a nie po pomoc. To wymaga od nas wzmożonego wysiłku                   

i sprawia, że chcemy się rozwijać.

KIEROWNIK DZIAŁU 

KADR I PŁAC

Regularnie rozdajemy naszym pracownikom bilety do teatru, 

kina, na koncerty i wystawy. 

Z działalności sportowo-rekreacyjnej (np. karty MultiSport) 

korzysta 144 pracowników.

Z pożyczki na partycypację w Towarzystwie Budownictwa 

Społecznego (w ramach ZFŚS) w roku 2016 skorzystało 

114 pracowników.

CZY WIESZ,CC
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DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W LICZBACH

W roku 2016 rynek pracy był zdecydowanie rynkiem pracownika i dlatego w naturalny sposób wystąpiła u nas fluktuacja kadr. Część osób 

przeszła na emeryturę bądź rentę, jak również odnotowano odejścia z powodu złożonych wypowiedzeń przez pracowników. Liczba odejść 

nie była duża, ale generowała istotną utratę kompetencji. W celu zwiększenia naszej atrakcyjności na rynku pracy prowadziliśmy  wzmożone 

działania mające na celu budowanie marki pracodawcy. W ramach działań Employer Branding został zaprezentowany program stażowy, 

który promowano na obchodach Światowego Dnia Wody Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz na Targach Pracy.

 PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W LATACH 2015 I 2016 W PODZIALE NA GRUPY ZAWODOWE 

2015 2016

810OGÓŁEM 809

3ZARZĄD 3

464PRACOWNICY UMYSŁOWI 463

343PRACOWNICY FIZYCZNI 343
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5218-29 LAT
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%
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%
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27,7

34

313

226POWYŻEJ 50 LAT

817 244 573RAZEM
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DANE  DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W LICZBACH

ŁĄCZNA LICZBA NOWYCH PRACOWNIKÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI

LICZBA

2418-29 LAT

3730-50 LAT

2

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

6

13

0

%

9,5

20,6

0,0

%

28,6

38,1

3,2

30,2 69,8

18

24

2POWYŻEJ 50 LAT

63 19 44RAZEM

POZIOM FLUKTUACJI PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA WIEK, PŁEĆ

KOBIETY

18-29 LAT 30-50 LAT POWYŻEJ 50 LAT

MĘŻCZYŹNI

6LICZBA PRZYJĘĆ DO PRACY 

4LICZBA ZWOLNIEŃ Z PRACY

33,3WSKAŹNIK PRZYJĘĆ W %

22,2

13

3

7,7

1,8

0

7

0,0

12,1

18-29 LAT 30-50 LAT POWYŻEJ 50 LAT

18

3

52,9

8,8

24

11

7,7

3,5

2

19

0,9

8,4WSKAŹNIK FLUKTUACJI (ZWOLNIEŃ) W %
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DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W LICZBACH

W roku 2016 najliczniejszą grupę pracowników stanowiły osoby z łącznym stażem pracy w przedziale od 31 do 40 lat. Liczba osób o takim 

stażu pracy zmniejszyła się w 2016 roku o 1,3% w stosunku do roku 2015.

STAŻ PRACY

6,12%
do 5 lat

15,67%
6-10 lat

22,89%
11-20 lat

17,99%
21-30 lat

27,66%
31-40 lat

9,67%
powyżej 40 lat
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BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Wymagającym zadaniem jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i odpowiedniej higieny pracy. Podejmujemy maksymalne wysiłki, 

żeby wywiązywać się z tego zadania odpowiedzialnie, co wynika też ze specyfiki naszej branży. Kontrolę nad tą przestrzenią w naszej firmie 

pełni bezpośrednio Dział BHP oraz Komisja ds. BHP. Do obowiązków Komisji należy wydawanie zaleceń i uwag pokontrolnych oraz przygo-

towanie rekomendacji bezpośrednio do Zarządu. Z kolei dział BHP na bieżąco zbiera informacje i analizuje wypadki, szkoli regularnie 

naszych pracowników.

Dodatkowymi działaniami są obejmowani nasi pracownicy fizyczni (ok. 42% kadry), którzy wykonują prace remontowo-budowlane                      

i serwisowe. Część z nich pracuje w trudnych warunkach przy złożonych procesach technologiczno-biologicznych w oczyszczalniach                      

i stacjach uzdatniania wody. Czujemy się szczególnie zobowiązani do oceniania ryzyka wynikającego z ich specyfiki pracy. Ewentualne 

zagrożenia są analizowane i omawiane podczas spotkań z Zarządem. 

Pomimo, że występują u nas stanowiska pracy, na których nasi pracownicy są narażeni na utratę zdrowia,  wypadki oraz na szkodliwe 

działanie czynników zewnętrznych (chemicznych, fizycznych lub biologicznych) nie występują u nas choroby zawodowe.

Prowadzona przez nas profilaktyka, edukacja, kontrole wewnętrzne oraz systematyczna modernizacja infrastruktury naszych obiektów, 

istotnie przekładają się na zmniejszenie stopnia ryzyka związanego z wypadkowością. Wszystkie odnotowane w 2016 roku wypadki miały 

charakter lekki. W raportowanym okresie nie odnotowaliśmy wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Najczęstszą ich przyczyną,              

wg oceny TOL czyli uwglęniającą trzy czynniki: techniczny, organizacyjny i ludzki,  jest czynnik ludzki. 

ŁĄCZNA LICZBA WSZYSTKICH WYPADKÓW PRZY PRACY

SUMA

23

28,15

22,70

221

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI WYPADKÓW (IR)

WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI WYPADKÓW

23

522

LICZBA WYPADKÓW LEKKICH PRZY PRACY 

LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NA SKUTEK WYPADKÓW PRZY PRACY 
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Mamy transparentne zasady wynagradzania naszych pracowników, są one podane do wiadomości wszystkim zatrudnionym osobom. 

Poziom wynagrodzenia oraz benefitów uzależniony jest od miejsca pracownika w strukturze firmy. Podstawą są 3 główne kryteria 

jakościowe: terminowość, zaangażowanie i jakość pracy. Taka forma zapewnia przekazanie konstruktywnej informacji zarówno 

przełożonemu, jak i pracownikowi.

Nasz system wynagradzania opiera się na opracowanym w 2015 roku taryfikatorze stanowisk. Dokonaliśmy oceny wartości stanowisk                      

i określiliśmy „widełki płac”, określając wartości minimalne i maksymalne płac zasadniczych w poszczególnych grupach zaszeregowania. 

Taryfikatory są podane do wiadomości wszystkim pracownikom. 

Jasne są też zasady awansu w naszej firmie. Awansować mogą osoby posiadające określony profil kompetencyjny i osiągające regularnie 

wysokie wyniki. Awans może mieć charakter poziomy lub pionowy. 

W IV kwartale 2016 rozpoczęliśmy pilotażowy projekt dotyczący wdrażania systemu wartości, który ma służyć rozwojowi pracowników.             

W I etapie wzięło w nim udział 317 pracowników (244 pracowników i 73 przełożonych). 

Z uwagi na własną metodologię liczenia średniej liczby godzin w roku przypadających na pracownika zaraportowanie wskaźnika G4-LA9 

nie jest możliwe (zobowiązujemy się do przyjęcia rekomendowanej przez GRI metodologii liczenia i zaraportowanie wskaźnika w kolejnym 

raporcie).

Z A SADY OCENY 

I  WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW 
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N ASZ  DRESS CODE

Jak nas widzą, tak nas piszą, wygląd naszych pracowników świadczy o nas. Jesteśmy firmą, której nie jest obojętne, jak wyglądają osoby nas 

reprezentujące i dlatego obowiązuje u nas dress code, który został zapisany w „Księdze Standardów Zawodowych Pracownika Spółki 

Aquanet” w 2012 roku. Jest to zapis, w którym zawarto wskazania zalecanej garderoby oraz uwagi co do ogólnego wyglądu, a także 

informacje o tym, czego kategorycznie nosić nie wypada. Dokument dotyczy wszystkich pracowników umysłowych. Nie dotyczy osób 

pracujących na co dzień w odzieży roboczej, ochronnej lub profilaktycznej. Osoby otrzymujące odzież od firmy zobowiązane są nosić 

ubranie z aktualnym logo. Oczekujemy od naszych pracowników kultury bycia, a także kultury stroju, która jest doskonałym sposobem na 

okazanie szacunku naszym klientom i partnerom.  
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O ZAANGAŻOWANIU SPOŁECZNYM



N ASZ E ZAANGAŻOWANIE 

W  EDUKACJĘ SPOŁECZEŃSTWA

Głównym kierunkiem naszej komunikacji zewnętrznej jest szeroko pojęta edukacja, która wynika z naszej troski o środowisko naturalne.   

Od lat naszymi priorytetami są szerzenie wiedzy o znaczeniu wody w życiu człowieka i uczenie właściwych postaw ekologicznych. 

Dodatkowo angażujemy się w działania na rzecz regionu oraz jego mieszkańców, ponieważ uważamy, że będąc  firmą wielkopolską mamy 

taki obowiązek. Chętnie też niesiemy pomoc organizacjom pozarządowym. Wszystkie nasze przedsięwzięcia mają charakter masowy                      

i nieodpłatny.       

Pracę w marketingu cechuje kreatywność i bardzo cieszy mnie fakt, że w obecnych 

czasach nie ogranicza się ona wyłącznie do reklamy firmy, produktu czy wspierania 

marki. Od momentu kiedy nasze działania są oparte na filozofii CSR, nabrały one 

jeszcze większego znaczenia w wymiarze społecznym. Priorytetem są przemyślane 

działania, które przynoszą konkretne efekty. Dla nas jednym z najważniejszych 

punktów działania w ramach CSR w 2017 roku będzie budowanie naszego wolon-

tariatu, za utworzeniem którego opowiedzieli się pracownicy Aquanetu. Głęboko 

wierzę, iż nasz zespół aktywnie i licznie włączy się  w szeroką pomoc i okaże serce               

w trudnych i wymagających sytuacjach.     

RZECZNICZKA PRASOWA

AQUANET SA

W ramach Akcji Edukacyjnej Plusk odwiedzają nas przedszkolaki, młodzież szkolna 

i seniorzy – mimo różnicy wieku łączy ich jedno, uwagę wszystkich przyciągają 

eksperymenty, doświadczenia, pokazy, przykłady i ciekawe opowieści. Słowa uczą, 

przykłady pociągają – tymi słowami kieruję się, gdy oprowadzam grupy po 

obiektach Aquanetu. Nic nie robi większego wrażenia na słuchaczach jak opowieść 

o dzikach i bobrach na ujęciu czy skarbach, jakie można znaleźć w ściekach: 

telefonach, biżuterii i słynnej już pralce „Frani”…

SPECJALISTA 

DS. PROMOCJI EKOLOGII
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JA K  E DUKUJEMY?

A KCJ A E DUKACYJNA PLUSK   

Skutecznie i od wielu lat nauczamy dzięki Akcji Edukacyjnej Plusk. To jeden z najstarszych naszych projektów, ale cieszący się niesłabnącym 

zainteresowaniem. Już nieprzerwanie od 19 lat wyjaśniamy dzieciom, młodzieży i seniorom, skąd pobieramy wodę, w jaki sposób ją 

uzdatniamy i jak wygląda proces oczyszczania ścieków. W ten sposób popularyzujemy też wiedzę na temat znaczenia naszej działalności 

dla poprawy środowiska naturalnego. Zajęcia są profesjonalnie przygotowywane przez koordynatorów akcji i dostosowane do wieku 

uczestników. Odbywają się one w dwóch formach: wycieczek po naszych obiektach (ujęcie wody na Dębinie, zwiedzanie Stacji Uzdatniania 

Wody i Centralnej/Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków) oraz lekcji przeznaczonych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, podczas 

których dzieci w sposób łatwy i przyjazny dowiadują się o naszej działalności i szeroko pojętej ekologii. 

Akcja Edukacyjna Plusk ma własny autobus                     

i kierowcę. Uczestnicy są przywożeni, obwożeni po 

obiektach i na koniec odwożeni na miejsce wyjazdu.    

Autobus od 2009 roku przejechał 85 643 km,           
w tym w 2016 roku 12 876 km.

CZY WIESZ,

szeroko poję

C

Gmina
Tarnowo
Podgórne
– 2 wycieczki

Gmina
Dopiewo
– 4 wycieczki

Gmina
Komorniki
– 3 wycieczki

Gmina
Luboń
– 5 wycieczek

Gmina
Puszczykowo
– 2 wycieczki

Gmina
Mosina
– 4 wycieczki

Gmina
Kórnik
– 1 wycieczka

Gmina
Kleszczewo
– 1 wycieczka

Gmina
Swarzędz
– 2 wycieczki

Gmina
Czerwonak
– 8 wycieczek

Gmina
Murowana
Goślina
– 6 wycieczek

Gmina
Suchy Las
– 3 wycieczki

4 226

– tyle osób skorzystało 

w 2016 roku.

49 913

– łączna liczba uczestników 

od 1999 roku.
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NASZE KAMPANIE SPOŁECZNE

Głównym celem  naszych kampanii, podobnie jak Akcji Edukacyjnej Plusk, jest uczenie właściwych postaw ekologicznych. Żeby skutecznie 

komunikować i docierać do jak najszerszego kręgu odbiorców, kładziemy duży nacisk na atrakcyjność naszych kampanii, a chcąc iść                      

z duchem czasu, dostosowujemy się do postępujących zmian technologicznych i dlatego wybieramy różne kanały komunikacji. Dzięki temu 

nasze działania są widoczne nie tylko w przestrzeni miejskiej, ale też w Internecie. Taka forma promocji przynosi nam oczekiwane efekty                      

i pomaga w skutecznym nauczaniu. 

Z powodzeniem zachęcamy naszych klientów do picia wody z kranu i uczymy odpowiedzialnego zachowania. O sukcesie naszych kampanii 

świadczy fakt, że wzrasta liczba osób pijących wodę z kranu i są one już powszechnie rozpoznawalne. Podczas badań satysfakcji mieszkańcy 

bardzo pozytywnie ocenili materiały graficzne przygotowane w ramach kampanii „1m3 = 1000 litrów” i „Zdrowa moda – z kranu woda!”.                

Jak wynika z deklaracji ankietowanych, blisko 3/4 respondentów przyznało, że podoba im się kampania  promująca picie wody z kranu,                   

a blisko 70% respondentów doceniło kampanię „1m3 = 1000 litrów”. 
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CZY WIESZ,

Kampania „Nie śmieć w sieć” została doceniona przez jury 

konkursu Kampania Społeczna Roku 2015 i zdobyła nagrodę 

w kategorii Kampania o tematyce ekologicznej. Zdaniem jury 

konkursu kampania ta przekazywała ważne informacje, 

które często są nieznane odbiorcom. Doceniono podjęcie 

niełatwego tematu w inspirujący sposób, a także intrygujące 

hasło i wysoki poziom językowy kampanii.

C

14 000 metrów sześciennych wody 

‒ taką ilością wody wsparliśmy 

17. PKO Maraton im. Macieja Frankiewicza.

W ramach promocji picia wody               

z kranu zamontowaliśmy 41 zdrojów 

wodnych w placówkach szkolnych 

(31 – w Poznaniu, 10 – w gminach).
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261 018 zł

225 razy 

12 razy
W ramach Funduszu 

Wodociągowego w 2016 roku 

udzieliliśmy najuboższym 

dofinansowania budowy do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej  

w wysokości 261 018 zł.

8 950 000 zł

Łącznie od 2004 do 2016 roku na Fundusz 

Wodociągowy przeznaczyliśmy 8 950 000 zł. 

W 2016 roku – 800 000 zł.

JA K  POMAGAMY?

Włączamy się w różne formy pomocy, nadal chcemy to robić i ten kierunek działania rozwijać. Pomagamy osobom o najniższych 

dochodach, które mają problemy z terminowym regulowaniem opłat za wodę i ścieki. Wspieramy szereg podmiotów finansowo                      

i organizacyjnie. Z dumą możemy poinformować, że konieczność pomagania w różnych przestrzeniach dostrzegli również nasi pracownicy, 

którzy w ankietach oraz na spotkaniach poświęconych naszemu zaangażowaniu rekomendowali wspieranie działań charytatywnych, 

dlatego też w roku 2017 przystąpimy do budowania wolontariatu. 

F UND USZ  WODOCIĄGOWY

Nieprzerwanie od 2004 roku pomagamy osobom najuboższym w opłacaniu rachunków za wodę i ścieki. Pomoc ta 

trafia do mieszkańców Poznania i okolic, którzy są odbiorcami naszych usług. Od dwóch lat zakres pomocy w ramach 

funduszu został rozszerzony o dofinansowanie najuboższym budowy podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.              

W ten sposób wspieramy gminy przy realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w części 

dotyczącej osiągnięcia stopnia podłączenia ścieków do systemu zbiorczego. 

225 razy wsparliśmy podłączenie gospodarstwa 

domowego do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

12 razy wsparliśmy podłączenie wewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej budynku z istniejącą studzienką na przyłączu kanalizacyjnym.
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P OMOC  ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Wspieramy również organizacje pozarządowe i ta pomoc od 13 lat ma charakter konkursów. Co roku ogłaszamy od dwóch do czterech 

konkursów rocznie. Każdy z nich poświęcony jest innym tematom, w ten sposób ich zasięg jest nieograniczony i umożliwia  przystąpienie do 

nich  różnym podmiotom. Zasady określane są w regulaminie, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, nagłaśniany przez media 

oraz zamieszczany na naszych portalach społecznościowych. W 2016 roku ogłosiliśmy dwa konkursy, wygrały je następujące organizacje: 

Konkurs: „Żyj aktywnie – żyj zdrowo” – 100 000 zł 

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Równy Start”, Fundacja Serdecznik, Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski, 

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalnej Polska – Wielkopolskie-Poznań, Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, Stowarzyszenie Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg.

Konkurs: „Nauczyć się żyć z rakiem – wiedza, świadomość, wsparcie” – 200 000 zł 

Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”, Fundacja Społeczna Ludzie dla Ludzi, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, 

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka.
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NASZE WSPARCIE DLA ORGANIZ ACJ I  POZ ARZĄDO W YCH

PRZYJMUJE RÓŻNE FORMY

W grudniu 2016 roku wysłaliśmy 700 wyjątkowych kartek 

świątecznych zrobionych przez osoby zmagające się z nie- 

pełnosprawnością. Dzięki temu wsparliśmy finansowo                   

5 organizacji (Hospicjum Pallium, Stowarzyszenie Na Tak, 

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej 

„Śmiałek”, Stowarzyszenie „Grajek” oraz Stowarzyszenie 

Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem 

Dziecięcym). 

Przekazaliśmy 20 rowerów dzieciom                

z Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”. 

Rowery zostały zakupione na potrzeby 

XXV Ogólnopolskiej Spartakiady Praco- 

wników Wodociągów i Kanalizacji im. 

Tadeusza Jakubowskiego, która odbyła 

się w sierpniu 2015 roku i której byliśmy 

organizatorem.
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Uczestniczyliśmy w akcji „Uszczypnij Raka” mającej na celu 

promowanie profilaktyki nowotworów oraz zdrowego trybu 

życia. Odwiedzający mogli przeprowadzić szereg badań, 

m.in. morfologię krwi, pomiar BMI czy poziomu glukozy,                     

a także uzyskać fachowe porady w zakresie profilaktyki 

nowotworowej. 

Drużyna Szpiku otrzymała od nas 

fotobudkę. Urządzenie miało swój debiut 

podczas III koncertu charytatywnego 

„Wznieś serce nad zło” im. Bartka 

Hadyńskiego. Ma to być dodatkowa 

atrakcja podczas różnych wydarzeń 

organizowanych przez Drużynę Szpiku. 

Już po raz drugi uczestniczyliśmy w akcji „Paczka dla boha- 

tera”, której celem jest pomoc wielkopolskim kombatantom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc 

okazana przez pracowników była jeszcze większa niż w roku 

2015, a zebrane dary trafiły m.in. do uczestników wydarzeń 

Poznańskiego Czerwca 1956 roku.
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Aktywnie uczestniczymy w projektach dedykowanych mieszkańcom Poznania i okolic, które najlepiej służą reklamie naszego miasta                      

i regionu. Organizujemy koncert plenerowy na Łęgach Dębińskich, włączamy się w działania sponsorskie, wspierając festiwale, koncerty, 

maraton, półmaratony oraz inne wydarzenia sportowe, kulturalne czy służące promocji zdrowia. Coraz częściej przyłączamy się do 

różnorodnych inicjatyw senioralnych. To nasz wkład w budowanie sukcesów społeczno-gospodarczych regionu. Wierzymy, że te wszystkie 

działania jak najlepiej się temu przysłużą.

WSPIERAMY PROJEKTY W RE G IO NIE  I  W Y DARZE NIA SPE CJALNE
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KOMUNIKACJA MARKETING O W A

Do komunikacji marketingowej podchodzimy rzetelnie, nasze działania w tej przestrzeni są przemyślane, ponieważ treść musi być spójna, 

jasna i czytelna dla wielu odbiorców. Dbamy o jej formę, opierając się na naszej polityce zarządzania informacją. To dokument, który 

wspiera budowę odpowiedzialnych i bezpiecznych komunikatów wewnątrz i na zewnątrz firmy, natomiast nasi pracownicy i Zarząd 

regularnie przechodzą szkolenia medialne. 

Nasze główne kanały komunikacji to strony internetowe: www.aquanet.pl oraz www.inwestycjeunijne.aquanet.pl. Tam znajdują się 

wszystkie najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności, które mogą być przydatne klientom, mieszkańcom i partnerom 

biznesowym. Jesteśmy też obecni w mediach społecznościowych, które służą nam do przekazywania na bieżąco informacji o awariach                     

i działaniach promocyjnych. Kanały te też pozwalają mieszkańcom Poznania i okolic na szybki kontakt z Działem Marketingu. Z kolei filmy 

promujące nasze inwestycje i kampanie społeczne są dostępne w serwisie YouTube. 

fot. Ożarowska
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INWESTUJEMY DLA DOBRA  R E G IO NU

Czujemy się odpowiedzialni za jakość życia mieszkańców i rozwój aglomeracji poznańskiej i dlatego nieustannie doskonalimy nasze usługi 

wodociągowo-kanalizacyjne. Szczególny nacisk kładziemy na inwestycje w zakresie modernizowania eksploatowanych obiektów, 

rozbudowy sieci oraz unowocześniania technologii produkcji wody i oczyszczania ścieków. Wszystkie podejmowane przez nas działania 

służą poprawie jakości naszych usług, przynoszą efekty ekologiczne oraz przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ INWE STYCYJ NĄ PO KRY W AM Y

ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH O RAZ UNIJ NYCH

Na koniec 2016 roku zakończyła się realizacja programu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  

perspektywy 2007-2013. Program ten obejmował pięć etapów projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów 

wodnych w Poznaniu i okolicach” i trwał 9 lat. Wartość netto programu to 967 mln zł, a pozyskane dofinansowanie wyniosło 440 mln zł netto. 

131 979 zł

CZY
WIESZ,

W 2015 roku długość sieci wynosiła 4083,10 km, a w 2016 roku 

4562,10 km, natomiast stopień skanalizowania aglomeracji 

wyniósł 95% (Poznań – 97,91%, Murowana Goślina – 90,82%, 

Kórnik – 89,08%, Mosina, Puszczykowo – 93,28%). 
Dane z dnia 31.12.2016.    

W 2016 roku Aquanet poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 131 979 zł na:

budowę nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe,

pozostałe zadania.

Jak przyczyniamy się do rozwoju regionu:

Większa liczba gospodarstw podłączonych do sieci.

Zwiększenie konkurencyjności regionu dzięki budowie i modernizacji infrastruktury.

Rozwój budownictwa innych inwestycji.

Mniej zanieczyszczeń, poprawa jakości wód w regionie i ogólnego stanu środowiska.

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Wsparcie dla środowisk naukowych.
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Dostrzegamy korzyści płynące z podejmowania badań rozwojowych i dlatego powołaliśmy w 2016 roku Departament Technologii, którego 

zadaniem jest między innymi wprowadzanie innowacji i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

W JAKIE BADANIA INWESTUJ E M Y?

W ramach zrealizowanego programu osiągnęliśmy zakładany efekt ekologiczny: 

w zakresie gospodarki ściekowej podłączono do sieci kanalizacji sanitarnej ok. 37 tys. mieszkańców,

częściowo uporządkowano gospodarkę ściekową w Poznaniu na obszarach: Szczepankowa, Marlewa i Minikowa, Naramowic, 

Starołęki, Głuszyny, Czapur, Wiórka, Fabianowa, Górczyna – os. ks. Skorupki,

zadbano o ochronę stawów sołackich, przeprowadzając przebudowę istniejącego poniemieckiego systemu kanalizacji sanitarnej. 

Nowy system kanalizacji sanitarnej zyskała również ulica Pułaskiego, dokonano tam wymiany starych, często ponad 100-letnich rur,

uporządkowano istniejący system kanalizacji sanitarnej w rejonie Śródki w Poznaniu.

WARTOŚĆ NAKŁADÓW INWE STYCYJ NYCH ( TYS.  ZŁ)

Wykonanie

87 611

44 368

131 979

Wyszczególnienie

Zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych

Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Spójności

OGÓŁEM

Aby znaleźć się w czołówce liderów trzeba zdecydowanie wyprzedzać trendy. Nie wystarczy 

kopiować najlepszych, trzeba stawiać na innowacyjne rozwiązania, które przyniosą 

poprawę jakości usług, przysłużą się środowisku i otoczeniu, za które jesteśmy 

odpowiedzialni. Objęcie przeze mnie stanowiska Dyrektora ds. Technologii pozwala mi 

właśnie na szukanie takich najlepszych technologicznych rozwiązań. W 2016 roku 

zakończyliśmy badania prowadzone w Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa w Poznaniu,           

a także rozwinęliśmy współpracę z Politechniką Poznańską przy badaniach pilotażowych 

nad procesem usuwania azotu z wykorzystaniem bakterii Anammox, a przed nami stoi 

jeszcze wiele wyzwań. 

DYREKTOR 

DEPARTAMENTU TECHNOLOGII

Zakończenie badań pilotażowych prowadzonych w Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa w Poznaniu, które miały na celu znalezienie 

optymalnej technologii dla procesu uzdatniania wody.

Kontynuację badań pilotażowych nad procesem usuwania azotu z wykorzystaniem bakterii Anammox (we współpracy z Politechniką 

Poznańską).

DO NAJWAŻNIEJSZYCH OSI ĄG NIĘ Ć W  2 0 1 6  R O KU NAL E ŻY  ZALICZYĆ:
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994 – to numer, pod którym nasi klienci mogą   

uzyskać informację o awarii lub ją zgłosić. W połowie 

roku 2017 uruchamiamy system informowania                     

o awariach za pomocą wiadomości SMS.

CZY WIESZ,

NASZE STANDARDY OBSŁUG I  KL IE NTÓ W

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że klienci są dla nas najważniejsi, dlatego, żeby sprostać ich oczekiwaniom, stawiamy na rozwój. Nieustannie 

pracujemy nad ulepszeniem dotychczasowych sposobów budowania relacji, a priorytetami są dla nas otwarty i regularny dialog oraz 

formułowanie zrozumiałych przekazów dostosowanych do ich oczekiwań.

Dokładamy wszelkich starań, żeby nasza obsługa była profesjonalna i życzliwa. Oprócz określonych zachowań, których oczekujemy od 

naszych pracowników, obowiązuje nas dokument o nazwie Księga Standardów Obsługi Klienta Aquanet. Dokument ten został 

wypracowany w 2016 roku przez grupę naszych pracowników, ma formę prezentacji i jest rozwinięciem obowiązującego od ubiegłego roku 

w Dziale Obsługi Klienta i Dziale Windykacji Standardu Obsługi Klienta. Zawiera najważniejsze zasady obsługi klientów i jednocześnie 

stanowi wyjściowy materiał szkoleniowy. 

W ostatnim czasie Zarząd zaakceptował Księgę Standardów Obsługi Klienta 

Aquanet.

Księga Standardów Obsługi Klienta Aquanet jest efektem pracy zespołu projek-

towego Projektu Strategicznego P10 – Utrzymanie wysokiej satysfakcji klientów – 

oraz czternastu przedstawicieli tych działów spółki, których pracownicy mają 

bezpośredni kontakt z klientami. Podczas warsztatów przeprowadzonych od 

września do listopada 2016 roku wspólnie wypracowaliśmy dokument w formie 

prezentacji, który zawiera najważniejsze zasady obsługi klientów i jednocześnie 

stanowi wyjściowy materiał szkoleniowy. 

Zależy mi bardzo, żeby Księga Standardów Obsługi Klienta Aquanet nie była 

jedynie dokumentem, ale żeby jej zapisy znalazły swoje odbicie w naszej codzien-

nej praktyce.

GŁÓWNY SPECJALISTA

DS. OBSŁUGI KLIENTA
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Za pomocą portalu EBOK można bez wychodzenia z domu: kontrolować i opłacać 

swoje faktury, kontrolować zużycie wody, podawać stan wodomierza, przesyłać 

wnioski i reklamacje, ustawiać powiadomienia mailowe i SMS dotyczące faktur                  

i odczytów oraz uzyskać opinię, warunki techniczne lub uzgodnić projekt przyłącza                 

dla posesji  przy istniejącej sieci tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej bez podpisu.

Dla skutecznego wdrożenia zapisów Księgi Standardów Obsługi Klienta Aquanet 

utworzony został plan przeszkolenia pracowników naszej firmy. Szkolenia dla 

około 200 naszych pracowników przeprowadzi Dział Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi. Oprócz szczegółowego zapoznania się z zapisami dokumentu mają 

one na celu wypracowanie umiejętności i postaw koniecznych do prawidłowej 

obsługi klientów.

CZY WIESZ,

Chcąc zwiększyć wygodę naszych klientów, pod koniec lipca 2016 roku oddaliśmy do ich dyspozycji EBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi 

Klienta Aquanet, które jest dostępne w Internecie pod adresem: ebok.aquanet.pl. Portal zastąpił dotychczas funkcjonujące Internetowe 

Biuro Obsługi Klienta IBOK.

Już 5960 osób korzysta z portalu EBOK

CZY WIESZ,
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Jerzy Lechnerowski 

Lata 2015 oraz 2016 były okresem bardzo intensywnego budowania dobrych relacji 

pomiędzy firmą Aquanet SA a Gminą Mosina. Nasza współpraca dotyczyła zarówno 

części obszarów strategicznych, jak i operacyjnych łączących wspólne przedsięwzięcia. 

Mamy ogromną nadzieję, że powstałe relacje pomogą w prawidłowym postrzeganiu 

oczekiwań i rozumieniu potrzeb społeczeństwa Gminy Mosina przez firmę Aquanet SA.  

Jesteśmy przekonani, że spółka zachowa dotychczasowy komunalny charakter, 

wzmacniając tym poczucie społecznej odpowiedzialności wśród swoich dotychczaso- 

wych partnerów, w tym także Gminy Mosina. Problemy poruszone w ramach bloku 

tematycznego powstałego podczas rozpoczętego dialogu z Aquanet SA nie wyczerpują 

tematyki, jaka powinna towarzyszyć rozmowom prowadzonym z naszym partnerem. 

Liczymy na to, że podobnie jak w latach 2015 i 2016, także w roku 2017 będziemy 

wspólnie z Zarządem spółki Aquanet kontynuowali dialog w celu uzgodnienia 

strategicznych planów i priorytetów na najbliższy rok.

BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY MOSINA 

Bardzo cenię sobie współpracę ze spółką Aquanet, a przede wszystkim z Zarządem 

spółki oraz z pracownikami odpowiedzialnymi w spółce za prowadzenie inwestycji. 

Dzięki tej współpracy udało się w Gminie Kórnik zrealizować wiele inwestycji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, m.in. kanalizację Borówca i Kamionek, gdzie 

doprowadzono sieć do kilku tysięcy domów. 

Spółka realizuje zadania inwestycyjne na wysokim poziomie technologicznym,               

co zapewnia sprawne funkcjonowanie urządzeń przez kilkadziesiąt najbliższych lat.

Istotą działania spółki Aquanet jest wspólne działanie akcjonariuszy dla podniesienia 

jakości życia mieszkańców aglomeracji poznańskiej związane z dostępnością do sieci 

wodno-kanalizacyjnej, przy stosunkowo małej różnicy cen. Sądzę, że ta tendencja 

rozwoju spółki utrzyma się przez kolejne lata, czego życzę spółce Aquanet, wszystkim 

akcjonariuszom, a przede wszystkim oczywiście Miastu i Gminie Kórnik.

Jerzy Lechnerowski BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KÓRNIK
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Uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej Geospatial 

Portal. To portal mapowy, który umożliwia szybkie 

sprawdzenie, czy dana działka lub adres ma dostęp do sieci 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej.

CZY WIESZ,

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI:

1. Ocena kontaktu z pracownikami Aquanetu

kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, zarówno w odniesieniu do inkasentów, jak i pracowników Biura Obsługi Klienta. 

Wartości wskaźników oceny pracowników w roku 2016 są wyższe niż w roku 2015 w odniesieniu do pracowników BOK i nieznacz- 

nie niższe w przypadku inkasentów. Na bardzo wysokim poziomie kształtuje się również ocena zadowolenia z terminowości 

dostarczania faktur. 

2. Ocena prac służb technicznych i oznakowanie robót

Zostały ocenione wysoko, przy czym w obu tych przypadkach odnotowano nieznaczne pogorszenie ocen w roku 2016 w stosunku 

do roku 2015.  

3. Ocena jakości obsługi i zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Ten punkt oceniono bardzo wysoko. Na tle innych spółek miejskich świadczących usługi publiczne jesteśmy najlepiej ocenianą 

firmą w Poznaniu. Odnotowane nieznacznie niższe niż w rekordowym roku 2015 wartości wskaźników wizerunku firmy mogą być 

efektem zmniejszenia intensywności działań promocyjnych w roku 2016 w porównaniu do roku obchodów jubileuszu 150-lecia 

poznańskich wodociągów. 

4. Ocena jakości naszej wody

Mieszkańcy w przeważającej większości doceniają zarówno zapach, kolor, jak i walory smakowe naszej wody. Zaobserwowano 

również wzrost liczby osób pijących wodę z kranu, co potwierdza pozytywny kierunek zmian postaw mieszkańców, a także 

skuteczność prowadzonych kampanii promocyjnych.

5. Ocena wysokości cen

Nasi klienci są nadal w przeważającej mierze niezadowoleni z wysokości cen za wodę, choć odsetek osób niezadowolonych z cen 

wody w roku 2016 jest o blisko 4 punkty procentowe niższy niż w roku 2015. Po raz pierwszy w gminach powiatu poznańskiego 

odnotowano niższy poziom akceptacji cen za odprowadzanie ścieków niż w samym Poznaniu, co może wskazywać na wzrost 

świadomości taryfy cenowej wśród klientów spółki.

6. Ocena ekologicznych inwestycji

Poparcie dla prowadzenia ekologicznych inwestycji utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, podobnie kształtuje się również 

świadomość zagrożeń ekologicznych związanych z zanieczyszczeniem wody.

7. Ocena kampanii „Zdrowa moda – z kranu woda!”

Zdaniem ankietowanych to najbardziej rozpoznawalna i skuteczna akcja promocyjna. Z uwagi na walory edukacyjne i promo- 

wane postawy oszczędzania wody bardzo pozytywnie oceniono również kampanię „1 m3 = 1000 litrów”. 

STAWIAMY NA SATYSFAKCJĘ  NASZYCH KL IE NTÓ W

Jakość naszych usług doskonalimy również, opierając się na wiedzy, którą uzyskujemy dzięki bezpośrednim kontaktom z klientem w naszych 

Biurach Obsługi, oraz prowadzonym nieprzerwanie od 13 lat badaniom satysfakcji naszych odbiorców.  

629
W 2016 roku przeprowadzono 629 wywiadów 

kwestionariuszowych z mieszkańcami Poznania 

i 8 gmin objętych działalnością Aquanetu, w tym 

z 416 klientami indywidualnymi. 
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Dane naszych klientów są całkowicie bezpieczne, nad ich ochroną czuwa Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Do jego zadań należą 

zapewnienie przestrzegania przepisów „Polityki bezpieczeństwa” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych”, które zostały przez nas przyjęte uchwałą z dnia 13.07.2016 roku. Natomiast kierownicy poszczególnych 

działów zobowiązani zostali do zapoznania swoich pracowników z przepisami oraz bieżącej kontroli ich przestrzegania. Działamy w oparciu 

o Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia           

29.04.2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

O tym, że dane nie były i nie są zagrożone, świadczy fakt, że dotychczas nie wpłynęły do nas żadne uzasadnione skargi dotyczące 

naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych. 
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Fundamentem naszej komunikacji jest odpowiedzialność, ale także etyka i przejrzystość. Działamy transparentnie, nie ukrywamy żadnych 

faktów i na bieżąco komunikujemy wszystkie ważne informacje i zmiany. W 2016 roku nie było żadnych prawomocnych rozstrzygnięć                      

w zakresie kar z tytułu naruszenia zasad wolnej konkurencji, oznakowania i informacji o produktach i usługach, komunikacji marketingowej 

(promocji, reklamy i sponsoringu), naruszenia norm środowiskowych czy działań niezgodnych z regulacjami. O tym, jak się komunikujemy, 

piszemy w rozdziale o zaangażowaniu społecznym.

W poprzednim roku zaraportowaliśmy jedno postępowanie UOKIK przeciwko Aquanet SA. Decyzją z grudnia 2014 roku UOKiK stwierdził 

naruszenie art. 106 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16.02.2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez uznanie, że pobieranie opłat 

za czynności administracyjno-techniczne związane z wydawaniem i aktualizacją warunków technicznych podłączenia oraz uzgadnianiem                 

i opiniowaniem projektów technicznych przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych narusza zbiorowe interesy konsumentów. 

UOKiK nałożył na nas karę w wysokości 209 068 zł. Decyzja ta jest nieprawomocna, więc złożyliśmy od niej odwołanie do Sądu Okręgowego 

w Warszawie. W poprzednim roku czekaliśmy na wyznaczenie terminu rozprawy, termin został wyznaczony na 18.05.2017 roku.

ODPOWIEDZIALNA KOMUN IKACJA

Dokumenty projektowe są opiniowane na podstawie uaktualnionej we wrześniu 2011 roku „Procedury uzgadniania dokumentacji sieci                       

i przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci kanalizacji światłowodowej stanowiącej własność Aquanet Spółki 

Akcyjnej”. Zakres tej procedury obejmuje wszystkie działania spółki od momentu złożenia wniosku o uzgodnienie dokumentacji do wysłania   

lub odbioru uzgodnionej dokumentacji.

Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków” § 21 – 30 dni trwa uzgodnienie przedłożonej 

dokumentacji lub wydanie opinii. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać przedłużony o kolejne 14 dni, o czym informujemy strony 

zainteresowane.

CZAS OPINIOWANIA DOKUM E NTACJ I  PR OJ E KTO W E J
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TABELA WSKAŹNIKÓW GRI



WSKAŹNIKI  P ROF ILOWE

G4-1

WSKAŹNIK GRI OPIS

STRATEGIA I ANALIZA

PROFIL ORGANIZACYJNY

RAPORTOWANY STRONA

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

3

G4-3 Nazwa organizacji 10

G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi 10

G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 10

G4-6 Liczba krajów, w których firma prowadzi działalność 10

G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji 10

G4-17 Informacja na temat wszystkich jednostek ujętych w skonsolidowanych sprawozdaniach 

finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach

12

G4-18 Proces definiowania zawartości Raportu oraz wdrożenia zasad raportowania do zdefiniowania 

zawartości Raportu

20-21

G4-19 Kluczowe aspekty raportowania 23

G4-20 Istotność aspektu wewnątrz organizacji 22

G4-21 Oddziaływanie aspektu na zewnątrz organizacji 22

G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich Raportach, 

z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu

19

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

pomiaru zastosowanych w Raporcie

19, 53

G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, 

charakterystyki klientów/ konsumentów i beneficjentów

10, 11, 12

G4-9 Skala działalności organizacji 12, 13

G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci 13

G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi 13

G4-12 Łańcuch dostaw 13

G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności 14, 19

G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności 15

G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 

deklaracje, zasady i inne inicjatywy

18

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

w krajowych/międzynarodowych organizacjach

18

PROCES IDENTYFIKACJI TREŚCI RAPORTU

0080



WSKAŹNIKI  P ROFILOWE

WSKAŹNIK GRI

LEGENDA: wskaźnik raportowany

wskaźnik raportowany częściowo

nie dotyczy

OPIS

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

RAPORTOWANY STRONA

G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 24

G4-28 Okres raportowania 19

G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, 

dpowiedzialnymi za poszczególne zadania

14-15

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

postępowania oraz kodeksów etyki

16, 54, 72 ,73

80, 81, 82, 83

G4-29 Data publikacji ostatniego Raportu ( jeśli został opublikowany) 19

G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itd.) 19

G4-31 Osoba kontaktowa 5

G4-32 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w Raporcie

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

G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy 21

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

i grupy interesariuszy

24

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

również poprzez ich zaraportowanie

22

PROFIL RAPORTU

ŁAD ORGANIZACYJNY

ETYKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI  AQUANET SA |  201600 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI  AQUANET SA |  201681



WSKAŹNIKI  S ZCZE GÓŁOWE

KAT E G O RIA  E KO NOMICZNA

KAT E G O RIA  Ś RODOWISKOWA

G4-EC7

WSKAŹNIK GRI OPIS

POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY

RAPORTOWANY STRONA

WSKAŹNIK GRI OPIS RAPORTOWANY STRONA

Rozwój oraz wpływ inwestycji w infratrukturę oraz usługi 40, 42, 70, 71

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

skali i zakresu oddziaływania

59-66,

70, 73, 75

G4-EN8

WODA

Łączny pobór wody według źródła 31

G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów ceplarnianych 43

G4-EN9 Źródła wody, gdzie pobór stanowi dużą ingerencję w zasoby wodne 33-35

EMISJE

ŚCIEKI I ODPADY

G4-EN22 Całkowita objetość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia 37

G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem 39

82



WSKAŹNIKI  S ZCZE GÓŁOWE

WSKAŹNIK GRI OPIS RAPORTOWANY STRONA

KAT E G ORIA  S PO Ł ECZNA

G4-LA1

ZATRUDNIENIE

Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, 

płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region

13, 48, 49

G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi 

kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji I sponsoringu 

według rodzaju skutków

77

G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów 

oraz utraty danych 

76

G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba 

wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów i płci

52

52

G4-LA11 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje 

rozwoju zawodowego, z podziałem na płeć oraz kategorię zatrudnienia

53

G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta 75

G4-LA7 Pracownicy często zapadający na choroby zawodowe lub szczególnie narażeni na choroby zawodowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

EDUKACJA I SZKOLENIA

PRODUKTY I USŁUGI

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

OCHRONA PRYWATNOŚCI KLIENTA

LEGENDA: wskaźnik raportowany

wskaźnik raportowany częściowo

nie dotyczy
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