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WITOLD ZIOMEK
Prezes Zarz¹du MPWiK S.A.

Szanowni Pañstwo,

Z dum¹ prezentujê Pañstwu pierwszy w historii MPWiK S.A. we Wroc³awiu 
raport zrównowa¿onego rozwoju. To dla nas bardzo wa¿ny krok, pod-
sumowuj¹cy wieloletni¹, wytê¿on¹ pracê na rzecz Wroc³awia i jego 
mieszkañców.

Bran¿a wodoci¹gowo-kanalizacyjna, jak ma³o która specjalizacja, œciœle 
zwi¹zana jest ze œrodowiskiem naturalnym i jego kondycj¹. Dlatego tak 
wa¿ne jest, aby firmy z tego sektora charakteryzowa³y siê systemem 
zarz¹dzania wykraczaj¹cym dalece poza narzucane im przez prawo zo-
bowi¹zania i kierowa³y siê w swoim dzia³aniu odpowiedzialnoœci¹ za 
spo³eczeñstwo.

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

Jednym z filarów strategii zrównowa¿onego rozwoju spó³ki jest „Spo³e-
czeñstwo”. Swego rodzaju znakiem firmowym naszego przedsiêbior-
stwa s¹ inicjatywy zorientowane na cele spo³eczne. Wœród cyklicznych 
akcji warto wymieniæ m.in. Œwiatowy Dzieñ Wody, Miêdzynarodowy 
Dzieñ Ziemi, coroczn¹ zbiórkê krwi oraz wsparcie jednego z wroc³aw-
skich schronisk dla bezdomnych zwierz¹t. Ich realizacja nie by³aby mo-
¿liwa bez aktywnego i bezinteresownego zaanga¿owania pracowników. 

Realizujemy tak¿e, wpisan¹ w statut naszej organizacji, misjê eduka-
cyjn¹. Jej najbardziej spektakularnym przejawem jest dzia³alnoœæ, po-
wo³anego do ¿ycia w 2015 roku, Centrum Edukacji Ekologicznej 
Hydropolis. To unikatowe w skali Europy przedsiêwziêcie, ³¹cz¹ce wa-
lory edukacyjne z nowoczesn¹ form¹ wystawiennicz¹, na sta³e wpisa³o 
siê na listê najciekawszych atrakcji Dolnego Œl¹ska.

Istotnym elementem budowania strategii zrównowa¿onego rozwoju 
w biznesie jest skuteczne ws³uchiwanie siê w potrzeby naszych klien-
tów. Dostarczaniu wysokiej jakoœci us³ug sprzyjaj¹, systematycznie 
wprowadzane w codziennej pracy, innowacyjne technologie. Wyznaczo-
ny przez Zarz¹d 10 lat temu kierunek rozwoju spó³ki zapocz¹tkowa³ 
proces jej cyfrowej transformacji. Od 2016 roku brygady techniczne
 

wroc³awskiego MPWiK wykorzystuj¹ urz¹dzenia mobilne — tablety 
i smartfony. Zrezygnowa³y równie¿ z papierowych map, na rzecz infor-
macji pobieranych z nowoczesnych aplikacji. W perspektywie wielo-
letniej d¹¿ymy do sta³ej poprawy efektywnoœci pracy i zapewnienia 
pozycji lidera w bran¿y.

Z myœl¹ o pracownikach MPWiK stawia miêdzy innymi na modernizacjê 

floty spe³niaj¹cej normê Euro 6, nowoczesny sprzêt specjalistyczny oraz 

rozwój kompetencji i usprawnianie procesów. W 2017 roku uruchomili-

œmy Centrum Rozwoju Kadr (CeRoK). CeRoK opiera siê o fachowoœæ i do-

œwiadczenie wieloletnich pracowników spó³ki, którzy swoj¹ wiedz¹ dziel¹ 

siê z innymi zatrudnionymi. Wszystkie instalacje oraz materia³y eduka-

cyjne zosta³y wykonane z inicjatywy i przez samych pracowników. 

Uzupe³nieniem oferty Centrum Rozwoju Kadr s¹ równie¿, dopasowane 

do naszych potrzeb, szkolenia realizowane przez specjalistyczne firmy. 

Takie podejœcie do rozwoju kompetencji wpisuje siê w wieloletni¹ 

strategiê spó³ki, której nadrzêdnym celem jest budowanie wspólnej 

to¿samoœci, rozumianej jako troska o przedsiêbiorstwo, klientów, miasto 

Wroc³aw oraz spo³eczeñstwo. 

Dziêkujê pracownikom, klientom i partnerom, dziêki którym codziennie 

zapewniamy najwy¿sze standardy prowadzonej dzia³alnoœci. Wspólnie 

tworzymy Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji.

Zapraszam do lektury Raportu i zachêcam do dzielenia siê swoimi 

uwagami i opiniami.

MISJA
Nasz¹ misj¹ jest s³u¿ba 

spo³ecznoœci Wroc³awia 

i wspieranie rozwoju 

miasta



O MPWiK

Jesteœmy wroc³awsk¹ firm¹ 

wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ 

o wieloletniej tradycji. 

Jako oficjaln¹ datê powstania firmy 

przyjmuje siê 1 sierpnia 1871 r., 

kiedy to rozpocz¹³ funkcjonowanie 

nowoczesny, jak na tamte czasy, 

zak³ad produkcji wody „Na Grobli”. 

Pod obecn¹ nazw¹ dzia³amy od 1951 roku, 

a od 2011 roku jesteœmy spó³k¹ akcyjn¹.

Mapa Wroc³awia

z gminami oœciennymi 

pokazuj¹ca zasiêg 

dzia³ania MPWiK

Wroc³aw
mapa obiektów MPWiK:

       G³ówna siedziba MPWiK (Na Grobli)

       Wroc³awska Oczyszczalnia Œcieków „Janówek”

       Zak³ad Produkcji Wody „Mokry Dwór”

       Zak³ad Produkcji Wody „Na Grobli”

       Stacja Uzdatniania Wody „Leœnica”

       Tereny Wodonoœne 
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Portfel us³ug 

WODA ŒCIEKI

US£UGI DODATKOWE EDUKACJA EKOLOGICZNA

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

INNE

ODBIÓR
OCZYSZCZANIE

POBÓR
UZDATNIANIE

DOSTARCZANIE

KLUCZOWE INFORMACJE

WIZJA
Doskona³oœæ w dzia³aniu
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Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ naszej firmy jest pobór, uzdatnianie i do-

starczanie wody do klientów oraz odbiór i oczyszczanie œcieków. 
3W 2017 roku dostarczyliœmy prawie 39 mln m  wody i odebrali-

3 œmy ponad 51 mln m œcieków. 

Od 2010 roku eksploatujemy równie¿ sieæ kanalizacji deszczowej 

oraz œwiadczymy us³ugi z tym zwi¹zane, czyli zagospodarowanie 

wód opadowych i roztopowych. 

Prawa i obowi¹zki MPWiK okreœla Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania œcieków 

na obszarze Wroc³awia, zatwierdzony 

przez Radê Miejsk¹ Wroc³awia 

w drodze uchwa³y.

Zaopatrujemy naszych klientów w wodê dziêki dwóm g³ównym 

wroc³awskim zak³adom uzdatniania wody: „Mokry Dwór” 

i „Na Grobli” oraz Stacji Uzdatniania Wody „Leœnica”. 

Wszystkie œcieki po przejœciu przez system kanalizacji trafiaj¹ 

do zarz¹dzanej przez nas Wroc³awskiej Oczyszczalni Œcieków 

„Janówek”.

W 2015 roku otworzyliœmy Centrum Edukacji Ekologicznej 

„Hydropolis”, którego g³ównym zadaniem jest edukowanie spo-

³eczeñstwa w kwestiach zwi¹zanych z ekologi¹. 

W samym 2017 roku nasze Centrum odwiedzi³o prawie 300 ty-

siêcy zwiedzaj¹cych.

Liczba odwiedzaj¹cych 

GRUPY SZKOLNE

1 370

93 856

107 590

POZOSTALI

12 102

174 523

186 041

2015

2016 

2017

13 409

268 379

293 631

+

570

68



ZRÓWNOWA¯ONY ROZWÓJ — to taki, 

w którym potrzeby obecnego pokolenia 

mog¹ byæ zaspokojone bez umniejszania 

szans przysz³ych pokoleñ na ich zaspokojenie.
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W£ADZE FIRMY

Piotr S³omianny
Dyrektor Finansów

El¿bieta Prusak
G³ówny Ksiêgowy

Anna Sudnik
Mened¿er Zarz¹dzaj¹cy 

Obszarem HR i Us³ug Wsparcia

Robert Lewandowski
Wiceprezes Zarz¹du

Witold Ziomek
Prezes Zarz¹du 

Hanna Kamiñska
Mened¿er Zarz¹dzaj¹cy 

Obszarem Organizacyjnym

Gabriela Œwi¹der 
Dyrektor Centrum 

Obs³ugi Klienta i Inwestycji

Tomasz Konieczny
Dyrektor Centrum 

Nowych Technologii

MISJA
Nasz¹ misj¹ jest s³u¿ba 

spo³ecznoœci Wroc³awia 

i wspieranie rozwoju miasta

WIZJA
Doskona³oœæ w dzia³aniu 

 

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

KLIENCI
DOSKONALE WYPE£NIAMY
OCZEKIWANIA KLIENTÓW

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

PRACOWNICY
DBAMY O PRACOWNIKÓW
I TWORZYMY WARUNKI
DO ICH ROZWOJU

FILOZOFIA I STRATEGIA Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa ukierunkowana 

jest na spe³nienie oczekiwañ naszych g³ównych 

interesariuszy przy zapewnieniu trwa³ego 

i zrównowa¿onego rozwoju spó³ki oraz miasta 

Wroc³aw.

Wierzymy, ¿e poprzez minimalizowanie nasze-

go wp³ywu na œrodowisko, wspieranie lokalnych 

spo³ecznoœci, dbanie o zdrowie i bezpieczeñstwo 

naszych pracowników, klientów i kontrahentów, 

jak równie¿ doskonalenie naszych procesów i ro-

zwój nowych technologii, przyczyniamy siê do 

budowania lepszej przysz³oœci.



HISTORIA
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1272
Ksi¹¿ê Henryk IV Prawy (Probus) 

nadaje miastu Wroc³aw przywilej

korzystania z rzecznej wody

1386
Materia³y archiwalne o pierwszej 

czerpalni wody i wodoci¹gu 

we Wroc³awiu

Pierwszy w obecnej Polsce zespó³ 

maszyn parowych pracuj¹cy 

w miejskim wodoci¹gu

1827

1871
Powstanie Zak³adu Produkcji Wody 

„Na Grobli”. Oficjalna data powstania 

wroc³awskich wodoci¹gów 

1974

1982
Uruchomienie Zak³adu Produkcji 

Wody „Mokry Dwór” 

1997
Wielka PowódŸ

Uruchomienie pierwszej 

w Polsce stacji ozonowania 

wody

1951
Utworzenie przedsiêbiorstwa pañstwowego: 

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów 

i Kanalizacji we Wroc³awiu

1993
Przekszta³cenie 

w Spó³kê z ograniczon¹ 

odpowiedzialnoœci¹
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Przekszta³cenie 

w Spó³kê 

Akcyjn¹, 

Powstanie 

Centrum 

Nowych 

Technologii Rozbudowa i modernizacja Wroc³awskiej 

Oczyszczalni Œcieków „Janówek” — wy³¹czenie 

z eksploatacji Pól Irygacyjnych Osobowice

Uruchomienie pierwszego 

centralnego systemu 

kanalizacyjnego Wroc³awia

Uruchomienie filtra powolnego 

„Na Grobli” — budynek dzisiejszego 

Hydropolis

Koniec poboru wody z rzeki Odry 

na rzecz wody gruntowej,  

uruchomienie pompowni „Œwi¹tniki”

Festung Breslau, 

Powo³anie Zak³adów Wodoci¹gów 

i Kanalizacji m. Wroc³awia

Oficjalne uruchomienie 

Wroc³awskiej Oczyszczalni 

Œcieków „Janówek”

Modernizacja 

Zak³adu Produkcji

Wody „Na Grobli”

Otwarcie

HYDROPOLIS

2005

Pierwszy 

„Raport 

zrównowa¿o-

nego 

rozwoju 

MPWiK S.A.” 
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ZASADY ETYCZNE

W swoich codziennych praktykach 

staramy siê utrzymywaæ 

najwy¿sze standardy etyczne. 

Mamy œwiadomoœæ, ¿e rzetelne 

i odpowiedzialne traktowanie 

klientów i wspó³pracowników 

przek³ada siê nie tylko na sposób 

postrzegania firmy i jej rozwój, 

ale równoczeœnie jest gwarantem 

efektywnej i satysfakcjonuj¹cej 

wzajemnej wspó³pracy.

Nasza dzia³alnoœæ opiera siê na przepisach 

prawa, wewnêtrznych regulacjach oraz ogólnie 

przyjêtych normach etycznych, œrodowiskowych 

i spo³ecznych.

 

W 2010 roku spisaliœmy a zasa-

dy, którymi kierujemy siê w codziennej pracy  opi-

sali my w 2012 roku w 

Nasze Wartoœci  ,

œ Kodeksie Etycznym Pra-
cowników.

STANDARDY I POLITYKI

Wdro¿yliœmy Zintegrowany System Zarz¹dzania (ZSZ) w oparciu o 3 standardy: 

Jakoœæ (norma  PN-EN ISO 9001)  

Œrodowisko (norma PN-EN ISO 14001)

Bezpieczeñstwo i higiena pracy (norma PN-EN 18001)
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NAGRODY

Wyró¿nienie w konkursie Zabytek Zadbany za Hydropolis

II miejsce dla Hydropolis w plebiscycie National Geographic 
7 Nowych Cudów Polski

Nagroda specjalna w konkursie Piêkny Wroc³aw za Hydropolis

Lider Informatyki XX lecia w kategorii U¿ytecznoœæ Publiczna

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu w kategorii „najlepsza inicjatywa 
edukacyjna” dla Hydropolis

Lider Informatyki w kategorii U¿ytecznoœæ Publiczna

Digital Excellence Leader za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie  
innowacyjnoœci i transformacji cyfrowej

Dolnoœl¹ski Gryf — Nagroda Gospodarcza 2017 w kategorii Pionier 
Wieku Cyfrowego

Nagroda publicznoœci w europejskim konkursie 
MiedŸ w Architekturze 2017 dla Hydropolis

2
0

1
6

DOSTAWCY

Budowanie partnerskich relacji z dostawcami ma dla nas istotne znaczenie w kontekœcie dbania o wysok¹ jakoœæ oferowanych pro-
duktów i us³ug. W procesach uzdatniania wody i odprowadzania œcieków wykorzystujemy nowoczesne technologie, materia³y i us³ugi
spe³niaj¹ce najbardziej rygorystyczne kryteria jakoœciowe. 

2
0

1
7

Przy zawieraniu umów nak³adamy na naszych 
dostawców szereg obowi¹zków, zwi¹zanych 
z ochron¹ œrodowiska (np. segregowanie 
odpadów, postêpowanie zgodnie 
z decyzjami administracyjnymi, 
wybór œrodków chemicznych 
o odpowiednich parametrach, 
wybór œrodków transportu spe³niaj¹cych 
okreœlone wymogi emisji spalin), 
ochron¹ obiektów, przestrzeganiem 
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa 
oraz zasad BHP.
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Interesariusze s¹ dla nas kluczowi w prowadzeniu dzia³alnoœci, dlatego te¿ zale¿y nam na budowaniu z nimi partnerskich relacji 
opartych na zaufaniu i d³ugofalowej wspó³pracy. Dbamy o budowanie kontaktów i komunikowanie siê z otoczeniem w sposób 
odpowiedzialny, przejrzysty i uczciwy. W trosce o jakoœæ wzajemnych relacji dostosowujemy kana³y komunikacji i formy prowadzenia 
dialogu do okreœlonych grup naszych interesariuszy.

INTERESARIUSZE MPWiK

KOMUNIKACJA Z WYBRANYMI INTERESARIUSZAMI

Badanie opinii pracowników (BOP)

Spotkania Summit, Briefing

Wewnêtrzny biuletyn informacyjny „Kropelka”

Intranet (m.in. HelpDesk, Biblioteka Wirtualna)

Ekrany multimedialne i tablice informacyjne

Komunikaty mailowe

Coroczny piknik pracowniczy „Wodnik”

Spotkania z pracownikami, zwi¹zkami zawodowymi oraz Rad¹ Pracowników

PRACOWNICY

KLIENCI

W£AŒCICIEL/

URZ¥D MIEJSKI WROC£AWIA

DOSTAWCY 

SPO£ECZNOŒÆ LOKALNA

MEDIA

Badania Satysfakcji Klientów (w tym CAPI)

Elektroniczne Biuro Obs³ugi Klienta (eBOK)

Pogotowie wod-kan (994) i Call Center

Stacjonarne Centrum Obs³ugi Klienta

Komunikaty SMS

Strona internetowa www.mpwik.wroc.pl: Wirtualny Doradca, Live Chat  

Raporty roczne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zatwierdzanie planów inwestycyjnych i finansowych

Rady Budowy przy prowadzonych inwestycjach

Dialog techniczny

Szkolenia

Punkty informacyjne w trakcie wystaw i imprez okolicznoœciowych oraz pikników osiedlowych 

Ankiety

Wolontariat pracowniczy, akcje charytatywne

Akcje ekologiczne i edukacyjne

Lokalne partnerstwo w wydarzeniach

Rzecznik prasowy i bie¿¹ca komunikacja

Konferencje prasowe

Spotkania z przedstawicielami mediów lokalnych

Media spo³ecznoœciowe — Facebook, Twitter, You Tube

Kampanie informacyjne i spo³eczne

Pikniki na osiedlach i wizyty w domach

Ulotki, poradniki, instrukcje

Ankiety

Omawianie taryf 

Kolegia Prezydenckie

Wspó³praca z wydzia³ami i jednostkami Urzêdu Miejskiego

Regularne spotkania i kontakty 

Internetowa Platforma Zakupowa

Strona internetowa www.mpwik.wroc.pl

Komunikaty prasowe

Media spo³ecznoœciowe — Facebook, Twitter, You Tube

Strona internetowa — www.mpwik.wroc.pl

Konsultacje z lokalnym samorz¹dem

Media spo³ecznoœciowe — Facebook, Twitter, You Tube

Strona internetowa www.mpwik.wroc.pl

LEGENDA

Ka¿dego dnia 

W dni robocze

Minimum 1 x w miesi¹cu

4 x w roku

Minimum 1 x w roku 

1 x w roku

Zgodnie z ustaleniami 
umowy

W zale¿noœci od potrzeb



PRACOWNICY
DBAMY O PRACOWNIKÓW

I TWORZYMY WARUNKI

DO ICH ROZWOJU

698

ZATRUDNIENIE

NA KONIEC ROKU

Tworzymy przyjazn¹ kulturê pracy, 

w której zaanga¿owani liderzy 

i zaanga¿owani pracownicy wspólnie 

realizuj¹ zadania i opracowuj¹ 

innowacyjne rozwi¹zania. 

Wspieramy pracowników 

w ich indywidualnym rozwoju 

i zachêcamy do dzielenia siê wiedz¹. 

Dbamy o bezpieczne i ergonomiczne 

œrodowisko pracy oraz zachowanie 

równowagi pomiêdzy prac¹ 

a ¿yciem osobistym.

Zatrudniamy blisko 700 pracowników, którym oferujemy mo¿li-

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

zaanga¿owania w swoje zadania, mia³ czas na ¿ycie rodzinne, 

pasje i hobby.

Wysoko cenimy doœwiadczenie naszych pracowników, ich wiedzê 

i nabyte przez lata pracy umiejêtnoœci. Czerpiemy si³ê z ró¿no-

rodnoœci, doœwiadczenia, kompetencji, wiedzy, a tak¿e potrzeb 

i oczekiwañ pracowników, tworz¹c klimat dialogu i ducha wspó³-

pracy.  

Nasza Polityka HR jest œciœle powi¹zana ze strategi¹ MPWiK. 

Wyznaczone obszary dzia³ania s¹ tymi, które wspieraj¹ reali-

zacjê ustalonych celów i zadañ strategicznych.  

POLITYKA HR

ZATRUDNIAMY
NAJLEPSZYCH

ROZWIJAMY
I SZKOLIMY

DBAMY O 
BEZPIECZEÑSTWO

PRACY

OTACZAMY
OPIEK¥

WSPIERAMY
ZESPO£OWOŒÆ

I INNOWACYJNOŒÆ

PROMUJEMY
OTWARTOŒÆ
NA DIALOG

DOCENIAMY
SUKCESY

3 powody, dla których warto pracowaæ w MPWiK:

InnowacyjnoœæStabilnoœæ Rozwój
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ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Skuteczne realizowanie naszych ambitnych celów nie by³oby mo¿liwe bez ogromnego zaanga¿owania pracowników. 

Ich rozwój jest jednym z filarów naszej strategii. 

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

SZKOLENIA BHP KURSY JÊZYKOWE

TRENERZY  WEWNÊTRZNI UPRAWNIENIA

PLANOWANIE SZKOLEÑ KONFERENCJE, SEMINARIA

KURSY ZAWODOWE

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

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

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

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

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

Bezpieczeñstwo naszych 
pracowników jest dla nas 
bardzo wa¿ne, dlatego 
dbamy, aby szkolenia BHP 
by³y œciœle powi¹zane 
z sytuacjami, 
z którymi spotykaj¹ 
siê nasi pracownicy. 
W zwi¹zku z tym szkolenia 
z zakresu BHP s¹ prowadzone 
przez inspektorów BHP,
zatrudnionych w naszej
firmie.
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dop³aty do wypoczynku (w tym równie¿ dla dzieci), 

prywatna opieka medyczna,

karty sportowe pozwalaj¹ce na wolny wybór aktywnoœci,

upominki œwi¹teczne, 

preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na ¿ycie,

dofinansowanie do okularów,

dofinansowanie do nauki,

nisko oprocentowane po¿yczki na cele mieszkaniowo-

remontowe,

kasa zapomogowo-po¿yczkowa,

udzia³ w pracowniczym programie 

emerytalnym,

upominki na Dzieñ Dziecka.

 

Wszystkim naszym pracownikom zatrudnionym na umo-

wê o pracê, oferujemy bogaty pakiet œwiadczeñ dodat-

kowych, takich jak:

Od 2011 roku realizujemy Badanie Opinii Pracowników. Liczymy 

siê ze zdaniem naszej za³ogi i chcemy tworzyæ coraz lepsze 

warunki pracy oraz rozwoju. Badanie jest dialogiem 

z pracownikami, w którym ka¿dy mo¿e anonimowo wyraziæ swoj¹ 

opiniê w wa¿nych dla niego tematach dotycz¹cych ¿ycia firmy. 

DIALOG

Dzia³ania kszta³tuj¹ce bezpieczeñstwo pracy 

oparte s¹ na otwartej i jasnej komunikacji 

ze wszystkimi pracownikami. 

Podejmujemy systematyczne dzia³ania 

na rzecz poprawy stanu bezpieczeñstwa 

i higieny pracy, dziêki którym:

   zmniejszyliœmy liczbê wypadków przy pracy,

   zapobiegliœmy wypadkom dziêki identyfikacji 

   zdarzeñ i miejsc potencjalnie niebezpiecznych,

   ograniczyliœmy koszty i straty zwi¹zane 

   z wypadkami,

   podnieœliœmy komfort pracy.



KLIENCI
DOSKONALE WYPE£NIAMY

OCZEKIWANIA KLIENTÓW

Zapewniamy niezawodne dostawy 

wysokiej jakoœci wody oraz us³ugi 

odbioru œcieków w mo¿liwie 

jak najni¿szej cenie. 

Wyprzedzamy oczekiwania 

klientów poprzez wprowadzanie 

innowacyjnych  technologii, 

us³ug  i narzêdzi komunikacji. 

Stale d¹¿ymy do podnoszenia 

satysfakcji klienta poprzez 

doskonalenie obs³ugi 

oraz procesów wewnêtrznych.

Klienci stanowi¹ jeden z filarów naszej 

strategii. W swojej codziennej pracy sta-

wiamy na to, by realizowaæ ich potrzeby 

i budowaæ relacje oparte na partner-

stwie. D¹¿ymy do tego, aby odbiorcy na-

szych us³ug mieli do nas pe³ne zaufanie, 

a powierzaj¹c nam swoje sprawy, byli 

pewni, ¿e zostan¹ one sprawnie i szybko 

rozwi¹zane. 

W trosce o bezpieczeñstwo i zdrowie 

odbiorców naszych us³ug, parametry ja-

koœci wody s¹ stale monitorowane pod 

k¹tem spe³nienia wymagañ prawnych.

Laboratorium MPWiK prowadzi co dzien-

ne badania jakoœci wody na wszystkich 

etapach jej ujmowania, uzdatniania i dy-

strybucji. Tylko w roku 2016 pobraliœmy 

10 623 próbki wody oraz wykonaliœmy 

85 582 analizy i badania fizykochemiczne 

i biologiczne wody.
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ZPW „Na Grobli” ZPW „Mokry Dwór”
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ZDALNE 

ODCZYTY 

WODOMIERZY

O TO PYTALI NASI 

INTERESARIUSZE

Jak wygl¹da 

proces uzdatniania 

wody i oczyszczania 

œcieków?
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Od roku 2010 wdra¿amy 

i rozwijamy program 

zdalnych odczytów 

wodomierzy. 

Dziêki niemu nasi klienci:

maj¹ regularn¹, 

comiesiêczn¹ informacjê 

o iloœci pobranej wody 

(tworzymy bazê 

pomiarow¹ dla klientów 

pozwalaj¹c¹ 

na bie¿¹cy nadzór 

poborów wody 

dostarczanej 

do posesji), 

nie musz¹ byæ obecni 

na posesji w trakcie 

dokonywania odczytu,

maj¹ zapewniony 

indywidualny dobór 

wodomierza, 

ustalony na podstawie 

danych pomiarowych 

pozyskanych 

z systemu 

automatycznego 

odczytywania 

wodomierzy, 

uzyskuj¹ szybk¹ i rzeteln¹ 

informacjê 

o nieprawid³owoœciach 

zwi¹zanych z prac¹ 

wodomierzy g³ównych 

(skrócenie czasu 

przekazywania 

informacji). 



Inwestowanie w budowê i modernizacjê sieci wodoci¹gowych 

i kanalizacyjnych oraz obiektów s³u¿¹cych do produkcji wody 

i oczyszczania œcieków stanowi nieod³¹czn¹ czêœæ naszej dzia-

³alnoœci. Rozwój miasta nie by³by mo¿liwy bez inwestycji na po-

trzeby nowo powstaj¹cych osiedli, budynków mieszkalnych czy 

us³ugowych. 

Obecnie MPWiK eksploatuje ponad 2000 km sieci wodoci¹gowej 

i blisko 2000 km sieci kanalizacyjnej. Najstarsze czêœci kanali-

zacji pochodz¹ z 1850 r. 

Dziêki inwestycjom ostatnich lat stopieñ skanalizowania miasta 

Wroc³awia na koniec 2017 r. wzrós³ do 98,6 %. Jeszcze 10 lat 

temu, tj. na koniec 2007 r. wskaŸnik ten wynosi³ 93%.

14

SL RAT, czyli „elektroniczny szczur”, to nowoczesne 

urz¹dzenie akustyczne, s³u¿¹ce do szybkiego 

identyfikowania miejsc wystêpowania zatorów. 

Sk³ada siê ono z nadajnika oraz odbiornika, wyposa¿onych 

w GPS. Jesteœmy pierwszym przedsiêbiorstwem w Polsce, 

które zaczê³o wykorzystywaæ to nowoczesne urz¹dzenie.  

Dziêki niemu w ci¹gu 5 minut jesteœmy w stanie zmierzyæ 

60 metrowy odcinek sieci kanalizacyjnej i za pomoc¹ 

odbieranych dŸwiêków okreœliæ stopieñ wype³nienia sieci. 

Nasi pracownicy, przy u¿yciu „elektronicznego szczura”, 

ka¿dego dnia mog¹ sprawdziæ dziesiêciokrotnie d³u¿szy 

odcinek  sieci kanalizacyjnej ni¿ przy zastosowaniu 

tradycyjnej metody — inspekcji TV.

OGRANICZANIE AWARII

Aby nieprzerwanie dostarczaæ wodê jak najwy¿szej jakoœci oraz 

zapewniæ sta³y odbiór œcieków, niezbêdne s¹ systematyczne 

prace remontowe i modernizacyjne. Zdajemy sobie sprawê, ¿e za-

równo prowadzone inwestycje jak i awarie sieci wodoci¹gowych 

czy kanalizacyjnych powoduj¹ niedogodnoœci dla mieszkañców 

Wroc³awia. Bêd¹c tego œwiadomi realizujemy szereg dzia³añ, 

które maj¹ na celu zminimalizowanie negatywnego wp³ywu na 

spo³ecznoœæ lokaln¹. 

W okresie ostatnich lat skróciliœmy œredni czas przerw w dosta-

wach wody o ponad 40%. Od roku 2014 prowadzimy równie¿ 

Dzia³ania maj¹ce na celu zmniejszenie liczby zatorów na sieci 

kanalizacyjnej.

Liczba zatorów na sieci kanalizacyjnej i przy³¹czach na 100 km 

sieci kanalizacyjnej (wg European Benchmarking Co-opertation, 

wOp-034)
MPWiK S.A.

Œrednia europejska (EBC)

WK£AD W ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY

27,5

43

64,1

40,9

27,5

44,5
49,2

39 40

21,4

2016 20172012 2013 2014 2015

67
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W KONTAKCIE Z KLIENTAMI

Bezp³atne Komunikaty SMS to us³uga polegaj¹ca na informo-

waniu o przerwach w dostawie wody, zarówno tych planowych, 

jak i awaryjnych. Us³uga jest bezp³atna i spersonalizowana, co 

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

niach dotycz¹cych zg³oszonego przez nich adresu.

Przyjazna dla odbiorców 
strona internetowa to miej-

sce, w którym u¿ytkownicy 

znajduj¹ najpotrzebniejsze 

informacje oraz materia³y 

o firmie. Mamy œwiadomoœæ, 

¿e strony www to elektroni-

czne wizytówki firm, a co za 

tym idzie najbardziej widocz-

ny kana³ komunikacji.

Nowoczesne Centrum Ob-
s³ugi Klienta zosta³o stwo-

rzone w 2017 roku przy 

wykorzystaniu istniej¹cego 

obiektu. Budynek ³¹czy 

w sobie tradycjê i nowo-

czesnoœæ, czyli dwa aspek-

ty oddaj¹ce charakter na-

szej firmy. 

Przy projektowaniu przy-

œwieca³a nam idea, aby 

zarówno pracownicy, jak 

i wszyscy goœcie czuli siê 

w tej przestrzeni wyj¹tko-

wo. Zastosowane rozwi¹-

zania podnosz¹ standard 

pracy oraz maj¹ bezpo-

œredni wp³yw na wysok¹ 

jakoœæ obs³ugi klienta.

Naszym priorytetem s¹ intuicyjne, przejrzyste i nowoczesne kana³y komunikacji. Dialog z klientami to zarówno dedykowane do tego 

aplikacje, ale tak¿e szereg inicjatyw, za poœrednictwem których komunikujemy siê z naszymi odbiorcami. Ws³uchujemy siê w ich 

potrzeby, analizujemy je i szukamy najlepszych rozwi¹zañ.

Elektroniczne Biuro Obs³ugi 
Klienta (eBOK) jest stale 

rozbudowywane o nowe funk-

cjonalnoœci tak, aby korzysta-

nie z niego by³o jak naj³atwiej-

sze. D¹¿ymy do tego, aby nasi 

klienci coraz wiêcej spraw 

zwi¹zanych z dostaw¹ wody 

i odprowadzaniem œcieków re-

alizowali za poœrednictwem 

swojego konta w eBOK.

Live Czat i Wirtualny Doradca 

to dwa kana³y komunikacji, 

umo¿liwiaj¹ce szybkie i spraw-

ne uzyskanie informacji bez 

koniecznoœci wysy³ania maila, 

telefonowania czy wizyty w sie-

dzibie MPWiK. Korzystanie 

z nich zapwnia efektywn¹ obs³u-

gê i szybk¹ reakcjê na zg³aszane 

przez klientów pytania i pro-

blemy. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

Ogólne zadowolenie z us³ug MPWiK

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

Zadowolenie klientów ze sposobu rozliczania i przejrzystoœci faktur

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

Zadowolenie z ci¹g³oœci dostaw wody

www.mpwik.wroc.pl

www.mpwik.wroc.pl



DOSKONA£OŒÆ
BUDUJEMY FIRMÊ 

WIOD¥C¥ W BRAN¯Y

Mamy œwiadomoœæ, ¿e z uwagi na zmiany klimatyczne oraz po-

stêp cywilizacyjny bran¿a wodoci¹gowo-kanalizacyjna mierzy siê 

z ca³kowicie nowymi wyzwaniami. 

Podejmujemy liczne dzia³ania badawczo-rozwojowe, do realiza-

cji których idealne warunki stwarza powo³ane w 2011 roku 

Centrum Nowych Technologii (CNT). Odwa¿nie stawiamy na 

nowe technologie, które s¹ elementem tzw. inteligentnych miast. 

Pozwalaj¹ one na ci¹g³e doskonalenie jakoœci œwiadczonych 

us³ug oraz minimalizacjê uci¹¿liwoœci, wynikaj¹cych miêdzy 

innymi z usuwania awarii.

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

zowanych procesów oraz utrzymanie ich efekywnoœci na wyso-

kim poziomie. 

Od wielu lat optymalizujemy nasze procesy poprzez ich auto-

matyzacjê z wykorzystaniem najnowoczeœniejszych narzêdzi 

informatycznych. W spó³ce funkcjonuje elektroniczny obieg do-

kumentów, który zapewnia nie tylko monitoring i szybsze za³a-

twianie spraw, ale równie¿ pozwala na znacz¹ce ograniczenie 

zu¿ycia papieru.

Wspó³tworzymy przysz³oœæ bran¿y, 

osi¹gaj¹c najlepsze wyniki wœród 

przedsiêbiorstw w kraju i Europie. 

Ci¹gle doskonalimy procesy, 

technologie i modele biznesowe. 

Uczestniczymy w innowacyjnych 

projektach na szczeblu krajowym 

i miêdzynarodowym, 

w partnerstwie ze œrodowiskami 

naukowymi i biznesowymi. 

DOSKONALENIE PROCESÓW

WSPÓ£PRACA 
NAUKOWO–BADAWCZA

Centrum Nowych Technologii to jednostka o charakterze nauko-

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

nalizacyjnej. Pod szyldem CNT dzia³aj¹ równie¿ biblioteki: 

Techniczna oraz Wirtualna, z których korzystaæ mog¹ wszyscy 

pracownicy MPWiK. 

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

i na œwiecie publikacji o charakterze bran¿owym, jak równie¿ 

opracowania autorstwa naszych pracowników.

Stale wspó³pracujemy z wroc³awskimi uczelniami wy¿szymi. 

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

towania w przedsiêbiorstwie innowacyjnych rozwi¹zañ przyja-

znych naturze i wspieraniu powstawania prac dyplomowych po-

wi¹zanych tematycznie z obszarem naszej dzia³alnoœci. Szereg 

prac naukowych, których twórcami s¹ wroc³awscy badacze 

i naukowcy, powsta³o na bazie wiedzy zgromadzonej w MPWiK.

Dysponujemy specjalistycznym zapleczem w postaci dwóch pilo-

ta¿owych stacji badawczych. Ta unikalna infrastruktura s³u¿y 

równie¿ m³odym naukowcom przy realizacji sta¿ów w naszej 

firmie.

Stacja Badawcza WOŒ wybudowana w celu prowadzenia badañ 

nad rozwi¹zaniami technologicznymi s³u¿¹cymi zapewnieniu 

ekonomicznego, stabilnego oraz odpowiednio niskiego poziomu 

azotu ogólnego w œciekach oczyszczonych.

Stacja Badawcza ZPW Mokry Dwór wykorzystywana jest do 

badañ nad potencja³em nowoczesnych technik oczyszczania 

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



Wspólnie z firm¹ Microsoft i Future Processing opracowaliœmy 

nowoczesny system informatyczny — Smartflow. Jest to innowa-

cyjne rozwi¹zanie, które pozwala œledziæ proces dystrybucji wody 

w sieci wodoci¹gowej i wykrywaæ ukryte podziemne wycieki. 

Czujniki umieszczone na sieci wodoci¹gowej zasilaj¹ aplikacjê 

SmartFlow, która w chmurze analizuje dane w celu generowania 

alertów. W przypadku awarii lub nielegalnego poboru wody, 

informacja o zdarzeniu jest b³yskawicznie przesy³ana do MPWiK. 

Dziêki rozwi¹zaniom akustycznym, miejsce awarii jest precyzyj-

nie wyszukiwane przez nasze brygady — to pierwszy krok do 

podjêcia interwencji.

Aplikacja SmartFlow, w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy, pomog³a 

zaoszczêdziæ blisko pó³ miliarda litrów wody, to tyle, co pojem-

noœæ ponad 130 basenów olimpijskich.
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MONITORING ATMOSFERYCZNY

Za rozwi¹zanie SmartFlow, w 2017 roku, 

MPWiK zosta³o nagrodzone tytu³em Lidera Informatyki 

w kategorii U¿ytecznoœæ Publiczna.

System monitoringu danych meteorologicznych 

i hydrologicznych RAINBRAIN

Maj¹c na uwadze istotny wp³yw opadów atmosferycznych na eksplo-

atacjê systemu kanalizacyjnego Wroc³awia oraz prowadzenie procesu 

oczyszczania œcieków, stale monitorujemy intensywnoœæ i czas trwania 

opadów przy u¿yciu w³asnej sieci deszczomierzy oraz stacji meteorolo-

gicznych.

Dodatkowo, w celu optymalizacji systemu nawadniania terenów wodo-

noœnych, przy u¿yciu piezometrów, prowadzimy bie¿¹cy monitoring 

poziomu wód gruntowych.

DESZCZOMIERZ

Miejsce wykonywania pomiarów i obserwacji 

meteorologicznych. S³u¿y do pomiarów: 

temperatury, wilgotnoœci, ciœnienia 

atmosferycznego, prêdkoœci i kierunku wiatru, 

nas³onecznienia, us³onecznienia.

Urz¹dzenie do pomiarów poziomu swobodnego 

zwierciad³a wody w warstwie wodonoœnej.

Urz¹dzenie do pomiaru iloœci opadów 

atmosferycznych.

STACJA METEOROLOGICZNA

PIEZOMETR

serwery danych MPWiK



SPO£ECZEÑSTWO
DZIA£AMY W SPOSÓB 

ODPOWIEDZIALNY 

SPO£ECZNIE I TROSZCZYMY 

SIÊ O ŒRODOWISKO 

NATURALNE
Dbamy o zrównowa¿ony rozwój 

firmy zapewniaj¹c jej bezpieczne 

funkcjonowanie w przysz³oœci. 

Racjonalnie korzystamy z zasobów 

naturalnych  i minimalizujemy 

negatywny wp³yw naszych 

procesów na œrodowisko. 

Prowadzimy dzia³ania 

w zakresie edukacji 

ekologicznej spo³eczeñstwa.

Zgodnie z przyjêt¹ Polityk¹ Ochrony Œrodowiska 

wszystkie podejmowane przez nas dzia³ania 

maj¹ na celu ograniczenie negatywnego oddzia-

³ywania na œrodowisko oraz ukierunkowane s¹ 

na rozwijanie technologii proekologicznych i pro-

mowanie œwiadomoœci œrodowiskowej. 

Dok³adamy wielu starañ, aby spe³niæ wszystkie 

niezbêdne wymogi prawne w zakresie ochrony 

œrodowiska. Dziêki temu w okresie raportowa-

nia nie na³o¿ono na nas ¿adnych kar finanso-

wych oraz sankcji pozafinansowych z tytu³u 

naruszeñ przepisów ochrony œrodowiska

POBÓR WODY

Woda, któr¹ MPWiK kieruje do sieci wodoci¹gowej 

Wroc³awia i oœciennych gmin, pochodzi przede wszystkim 

z rzek maj¹cych swoje Ÿród³a w Sudetach i na Przedgórzu 

Sudeckim.

Wody z rzeki Nysy K³odzkiej, dziêki kana³owi przerzutowemu 

w Micha³owie, doprowadzane s¹ do rzeki O³awy, a nastêpnie 

trafiaj¹ do dwóch wroc³awskich zak³adów uzdatniania wody: 

„Mokry Dwór” i „Na Grobli”. Do tego pierwszego bezpoœrednio, 

natomiast do ZPW „Na Grobli" po wstêpnym oczyszczeniu na 

terenach wodonoœnych. 

D³ugoœæ kana³u przerzutowego 
rzeka Nysa K³odzka — rzeka O³awa 

wynosi oko³o 52 km.

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

ujêcia wody powierzchniowej.
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Wodê dla miasta zabezpieczaj¹ dwa zbiorniki retencyjne 

na rzece Nysa K³odzka — „Nysa” i „Otmuchów”. Zgroma-

dzona w nich rezerwa 5 milionów metrów szeœciennych 

gwarantuje nieprzerwane zaopatrywanie Wroc³awia 

w wodê nawet przez kilka miesiêcy katastrofalnej suszy. 

Ujêcia, obiekty i tereny wodonoœne MPWiK znajduj¹ siê 

pod szczególn¹ ochron¹ sanitarn¹. Na ich terenie mog¹ 

przebywaæ jedynie osoby upowa¿nione. To konieczne, aby 

zapewniæ bezpieczeñstwo produkcji wody i jej dostaw do 

mieszkañców. 

19

OCHRONA UJÊÆ WODY

IWA — metodyka ograniczania strat wody

Szybkoœæ detekcji 

i napraw wycieków

Modernizacja przewodów Regulacja ciœnienia

Aktywna kontrola wycieków

15 -

10 -

5 -

0 -
10,2

2009                                2012                                 2016

3Straty wody w sieci wodoci¹gowej (mln m )

8,2

W celu skutecznej realizacji metodyki, uruchomiono pro-

jekt „Ograniczenie iloœci wody niesprzedanej”, w ramach 

którego utworzono 26 stref opomiarowanych przy pomocy 

78 przep³ywomierzy wraz z pomiarem ciœnienia. Strefy te 

pokrywaj¹ obecnie 65% sieci wodoci¹gowej Wroc³awia.

Poziom strat wody na dystrybucji, obliczony wed³ug 

metodologii IWA, wyniós³ w 2017 roku 14,27%.

6,4

OGRANICZANIE STRAT WODY

W celu obni¿enia strat wody, w 2009 roku powo³aliœmy 

Zespó³ Diagnostyki Sieci Wodoci¹gowej. Jego g³ównym 

zadaniem jest prowadzenie aktywnej kontroli wycieków 

w sieci wodoci¹gowej na terenie Wroc³awia. 

Kolejnym etapem by³o wdro¿enie w 2014 roku metodyki 

ograniczania strat wody wed³ug International Water Asso-

ciation (IWA).

Poziom strat wody, okreœlony na pocz¹tku dzia³alnoœci 

Zespo³u, wynosi³ 22%.
Poziom strat wody, okreœlony na pocz¹tku dzia³alnoœci 

Zespo³u, wynosi³ 22%.

mln



ODBIÓR I OCZYSZCZANIE 
ŒCIEKÓW

Przez dziesiêciolecia najwiêksz¹ oczyszczalni¹ 

œcieków we Wroc³awiu by³y Pola Irygacyjne Oso-

bowice, które od 1881 roku pe³ni³y funkcjê natu-

ralnej oczyszczalni œcieków. Pola irygacyjne 

z systemem rowów doprowadzaj¹cych, ziem-

nymi osadnikami wstêpnymi oraz czêœci¹ 

biologiczn¹ opart¹ o proces naturalnego oczy-

szczania œcieków w gruncie, zajmowa³y teren 

ponad 1100 hektarów. Dziêki wykorzystaniu 

funduszy z Unii Europejskiej i rozbudowie nowo-

czesnej Wroc³awskiej Oczyszczalni Œcieków 

(WOŒ), w maju 2015 roku definitywnie zaprze-

stano pompowania œcieków na Pola Irygacyjne 

Osobowice. 

Wroc³awska Oczyszczalnia Œcieków jest oczy-

szczalni¹ mechaniczno-biologiczn¹ z chemi-

cznym wspomaganiem usuwania zwi¹zków 

fosforu o œredniodobowej przepustowoœci 
3170 000 m /d. System przepompowni œcieków 

wraz z istniej¹c¹ sieci¹ kanalizacji rozdzielczej 

i ogólnosp³awnej stwarza mo¿liwoœæ skiero-

wania ca³ego strumienia œcieków z terenu 

miasta na Wroc³awsk¹ Oczyszczalniê Œcieków. 

Obserwowany w latach 2013-2017 wzrost iloœci 

œcieków na WOŒ, jest wynikiem blisko 99% 

stopnia skanalizowania miasta Wroc³aw oraz 

obs³ugi gmin oœciennych.

WODA TECHNOLOGICZNA

Podczas rozbudowy Wroc³awskiej Oczyszczalni Œcieków 

w latach 2009 2012, wykonano miêdzy innymi instalacjê -

s³u¿¹c¹ do wykorzystania œcieku oczyszczonego 

jako tzw. wody technologicznej w procesach zwi¹zanych 

z oczyszczaniem œcieków. Dzia³anie to pozwoli³o 

na zmniejszenie zu¿ycia wody czystej oraz ograniczenie 

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

(wg metodologii EBC: wOp-EBC-024c):
MPWiK S.A.

Œrednia europejska (EBC)

Na dachu budynku starej ozonowni przy ul. Na Grobli we Wroc³awiu, 

w wyniku projektu pilato¿awego, zainstalowaliœmy uk³ad trzech 

ODNAWIALNYCH �RÓDE£ ENERGII (OZE), 

tj.: kolektory s³oneczne, turbina wiatrowa oraz polikrystaliczne 

modu³y fotowoltaiczne.  Wyprodukowana przez OZE energia 

cieplna i elektryczna wykorzystywana jest  do ogrzania 

wody u¿ytkowej oraz zewnêtrznego oœwietlenia budynku.

W skojarzeniu z energi¹ elektryczn¹ generatory wytwa-

rzaj¹ równie¿ ciep³o, które wykorzystywane jest do ogrze-

wania w procesach technologicznych. Zapewnia to samo-

wystarczalnoœæ oczyszczalni przez 9 miesiêcy w ci¹gu roku.

ENERGIA

W latach 2013-2016 przeprowadziliœmy szereg dzia³añ w kie-

runku poprawy efektywnoœci energetycznej. Podstaw¹ do opra-

cowania Programu Poprawy Efektywnoœci Energetycznej na 

lata 2014-2018 by³y wyniki audytu energetycznego. Program 

przewiduje realizacjê 14 zadañ daj¹cych oszczêdnoœci energii 

na poziomie 1 GWh rocznie. Wypracowana w ten sposób meto-

dologia pos³u¿y³a do opracowania i wdro¿enia procesu ci¹g³ego 

doskonalenia w kierunku poprawy efektywnoœci energetycznej 

przedsiêbiorstwa. 

Energia, zu¿ywana przez urz¹dzenia Wroc³awskiej Oczyszczalni 

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

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

linowe generatorów jest biogaz wytwarzany w wyniku fermen-

tacji osadów œciekowych, dlatego energia wytwarzana przez ge-

neratory zaliczana jest do energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odna-

wialnych.

2016 20172014 2015

0,270,25

0,32

0,86

0,93
0,91

0,87



22

ZAANGA¯OWANIE SPO£ECZNE

Spo³eczna odpowiedzialnoœæ firmy takiej, jak nasza, to nie tylko 

dba³oœæ o œrodowisko naturalne, ale równie¿ anga¿owanie 

w dzia³ania zwi¹zane z potrzebami lokalnej spo³ecznoœci, edu-

kacj¹ ekologiczn¹ i dziedzictwem kulturowym.

SPO£ECZNA ODPOWIEDZIALNOŒÆ BIZNESU 

(CSR) (z ang. Corporate Social Responsibility) zgodnie 

z definicj¹ zawart¹ w normie PN-ISO 26000, jest to 

odpowiedzialnoœæ organizacji za wp³yw jej decyzji i dzia³añ 

na spo³eczeñstwo i œrodowisko zapewniana przez 

przejrzyste i etyczne postêpowanie, które: 

przyczynia siê do zrównowa¿onego rozwoju, 

w tym dobrobytu i zdrowia spo³eczeñstwa;

uwzglêdnia oczekiwania interesariuszy;

jest zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem i spójne 

z miêdzynarodowymi normami postêpowania;

jest zintegrowane z dzia³aniami organizacji 

i praktykowane w jej relacjach.

MPWiK ma zaszczyt dbaæ o budowle wodoci¹gowe, których po-

wstanie siêga XIX i XX wieku. Powierzono nam opiekê nad obiek-

tami zaliczanymi do cenionych na ca³ym œwiecie skarbów archi-

tektury przemys³owej.

DZIA£ANIA CHARYTATYWNE

Im jest nas wiêcej, tym wiêcej mo¿emy 

zdzia³aæ i wiêcej z siebie daæ. Dzia³amy 

lokalnie, myœlimy globalnie, poniewa¿ 

wiemy, ¿e ¿yczliwoœæ wraca.

23,5 l
oddanej 

krwi

100
uczestników
Wampiriady

0,5 tony 
darów 

przekazanych 
ka¿dorazowo na rzecz 
Towarzystwa Pomocy 

im. Œwiêtego
 Brata Alberta

Ponad 

100 
darczyñców 

w 
„Akcji Kredka” 

2016–2017

Ponad 
jedna tona 

wysokiej jakoœci 
karmy przekazana 

do schroniska 

Wa¿nym elementem naszej spo³ecznej odpowiedzialnoœci s¹ 

dzia³ania charytatywne i wolontariat. Dobroczynnoœæ i bezinte-

resownoœæ, czyli klasyczna chêæ niesienia pomocy — to w³aœnie 

przyœwieca naszym pracownikom w realizowaniu dzia³añ o cha-

rakterze filantropijnym. Wampiriada, czyli firmowa zbiórka krwi, 

Akcja „Kredka” na rzecz Wroc³awskiego Centrum Opieki i Wy-

chowania, pomoc bezdomnym oraz wsparcie dla zwierz¹t, 

to przyk³ady akcji, w które anga¿uj¹ siê pracownicy MPWiK.
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EDUKACJA EKOLOGICZNA

Nasze kompetencje obliguj¹ nas do edukowania w tematach racjonalnego i odpowiedzialnego 

wykorzystywania zasobów wody dlatego aktywnie w³¹czamy siê w projekty zwi¹zane z edukacj¹ 

ekologiczn¹, inicjujemy kampanie spo³eczne oraz tworzymy sieci wspó³pracy ze szko³ami 

i uczelniami w zakresie promowania œwiadomoœci ekologicznej, rozbudowuj¹c tym samym 

poczucie wspó³odpowiedzialnoœci za œrodowisko.

KAMPANIE SPO£ECZNE

Jako firma odpowiedzialna spo³ecznie systematycznie staramy 

siê zmieniaæ i udoskonalaæ metody podnoszenia œwiadomoœci 

ekologicznej kolejnych pokoleñ. Jedna z pierwszych, na naszym 

koncie, du¿ych kampanii spo³ecznych realizowana by³a pod ha-

s³em „Nie lej wody!”. Kolejnym krokiem by³a kampania doty-

cz¹ca w³aœciwego korzystania z sieci kanalizacyjnej pod has³em 

„Nie zapychaj! Pomyœl!”. 

W roku 2017 naszym dzia³aniom przyœwieca³o has³o „B¹dŸ EKO 

z MPWiK”.

MPWIK DZIECIOM

W 2013 roku powo³aliœmy do ¿ycia B³êkitkê i Groblika – 

stra¿ników wody. Wszystko po to, aby dzieci, uto¿samia-

j¹c siê z naszymi bohaterami, ³atwiej przyswaja³y trudne 

tematy zwi¹zane z ekologi¹ i œrodowiskiem naturalnym. 

B³êkitka i Groblik to równie¿ bohaterowie strony interne-

towej www.mpwikdzieciom.pl.
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10 737 km 10 780 km 10 884,5 km

48 51 54

2015 2016 2017

Liczba przejechanych przez MPWiK kilometrów

Liczba pracowników, którzy uczestniczyli w wyzwaniu

WROC£AW

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

32 401,5 km

W roku 2017, ju¿ trzeci raz z rzêdu, nasi pracownicy wziêli udzia³ w Europejskim Wyzwaniu Rowerowym.

ŒWIATOWY DZIEÑ WODY

Coroczn¹ okazj¹ do podnoszenia œwiadomoœci spo³ecznej w te-

matyce wody jest Œwiatowy Dzieñ Wody, wyznaczony przez 

UNESCO na 22 marca. Od kilku lat obchody przygotowujemy 

we wspó³pracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wroc³awiu 

i kinem Nowe Horyzonty.

DOLNOŒL¥SKI FESTIWAL NAUKI

Od siedmiu lat partnerujemy organizowanemu cyklicznie Dolno-

œl¹skiemu Festiwalowi  Nauki, podczas którego realizowane s¹ 

programy edukacyjno-promocyjne adresowane do mi³oœników 

nauki, kultury czy sztuki.

Odleg³oœæ Ziemi od Ksiê¿yca

384 400 km D³ugoœæ równika

40 075 km

MPWIK NA ROWERZE 



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

wszystko zamienia siê w pustyniê. 

Hydropolis jest jedynym w Polsce centrum wiedzy o wodzie 

i jednym z nielicznych tego typu obiektów na œwiecie. Pomys³ 

na inwestycjê zrodzi³ siê w 2011 roku. Niezbêdnym by³o prze-

prowadzenie prac remontowych w zabytkowym zbiorniku 

wody, który nie pe³ni³ ju¿ wczeœniejszej funkcji. 

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

substancjê ¿ycia z innej, fascynuj¹cej perspektywy.

Dodatkowo, wraz z rozpoczêciem roku szkolnego 2016/2017, 

rozpoczêliœmy wdra¿anie oferty edukacyjnej, któr¹ prowa-

dziliœmy dwutorowo: zwiedzanie wystawy z przewodnikiem 

oraz zajêcia warsztatowe spójne z zagadnieniami ówczesnej 

podstawy programowej dla uczniów przedszkoli, szkó³ pod-

stawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

65 m 
obwód 

ekranu 360° 

w strefie 

Planeta Wody

1500 
ryb 

w ³awicy w strefie 

Ocean ¯ycia 

+1 poluj¹cy na nie 

¿ar³acz tygrysi

260 cm 

wysokoœæ 

transparentnej rzeŸby 

Dawida, jedynego 

na œwiecie modelu 

wykonanego 

z akrylu

46,5 m 

d³ugoœæ drukarki 

wodnej zamontowanej 

na fasadzie 

wejœciowej 

Hydropolis

1:1 

skala repliki 

legendarnego 

batyskafu 

„Trieste”

24070 m  

powierzchnia 

zbiornika, 

w którym mieœci 

siê wystawa



Wersja elektroniczna

jest dostêpna na stronie:

www.mpwik.wroc.pl/csr

Raportu zrównowa¿onego rozwoju MPWiK S.A.
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