


wieloletnia
STRATEGIA



SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Nowocześnie i z tradycją

Relacje z naszymi Klientami

Zapewnienie ciągłości usług

Stabilny rozwój przedsiębiorstwa

Firma odpowiedzialna społecznie

Podsumowanie

Liczba odbiorców usług MPWiK S.A.

700 tys. 

> 2 tys. km

Długość sieci wodociągowej

118 tys. m3/d

137 tys. m3/d

Średnia dobowa produkcja wody

Średni dobowy odbiór ścieków

132 mln zł

ok. 180  mln zł 

Nakłady inwestycyjne (2013)

Pozyskane fundusze unijne

Obsługiwana powierzchnia

293 km2

> 1,3 tys. km 

Długość sieci kanalizacyjnej

6 Liczba obsługiwanych gmin

7

8–13

14–23

24–35

36–43

44–53

54–57



Polityka cenowa – staramy się utrzymać ceny
na możliwie najniższym poziomie. 
Wśród dużych miast jesteśmy i chcemy pozostać jednymi z najtańszych.

mpwik@mpwik.wroc.pl

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce „Wieloletnią 
Strategię MPWiK S.A. we Wrocławiu”. 
Jest to dokument, który w historii naszej 
Firmy powstał po raz pierwszy. Dotąd bu-
dowaliśmy plany o najdłuższym horyzon-
cie czasowym pięciu lat. Jednakże branża 
wodociągowo-kanalizacyjna wymaga pla-
nowania na zdecydowanie dłuższy okres. 
Charakteryzuje się ona bardzo wysoką 
kapitałochłonnością, a jednocześnie wiel-
kie przedsięwzięcia inwestycyjne, takie jak 
kompleksowe modernizacje sieci wodno-
-kanalizacyjnej, trwają wiele lat.

Obecna Strategia nakreśla kierunek rozwo-
ju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego 
i MPWiK S.A. w perspektywie dwudziestu 
lat. Jej punkt startowy, rok 2014, jest ge-
neralnie dobry dla MPWiK S.A. Firma do-
starcza dobrej jakości wodę mieszkańcom 
miasta Wrocławia i niektórych gmin sąsied-
nich. Ścieki kierowane są na oczyszczalnię 
Janówek, pozwalającą na oczyszczanie 
wszystkich ścieków sanitarnych z miasta. 
Oczyszczalnia utrzymuje przewidziane 
przepisami prawa normy oczyszczania 
ścieków. Lecz przed naszą Firmą pojawia 
się wiele wyzwań na przyszłość.

Nie wiemy, jak będą się przedstawiały 
uwarunkowania gospodarcze i społeczne  
w tak długim czasie. W naszym przekonaniu 
jednak najbliższe dwadzieścia lat to okres, 
w którym nasze działania powinniśmy kon-
centrować na dwóch podstawowych kie-
runkach. Pierwszym jest zdecydowanie 
coraz silniejsza orientacja na jak najlepsze 
spełnianie oczekiwań naszych Klientów,  
a także pogłębianie społecznej odpowie-
dzialności naszej Firmy w stosunku do 
mieszkańców Wrocławia. Drugim jest stałe 
doskonalenie naszego działania w obszarze 
technologicznym i organizacyjnym.

Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Eu-
ropie i na świecie przez długie dziesiątki 
lat nie ulegała gwałtownym przemianom 
technologicznym. Ta sytuacja, zwłaszcza 
ze względu na dramatyczne braki wody  
w niektórych częściach świata oraz nowe 
wyzwania w zakresie skażenia środowi-
ska naturalnego, ulega zmianie. Postęp 
techniczny, zarówno w obszarze wodocią-
gowym, jak i oczyszczania ścieków, silnie 
przyspiesza. Chcemy, poprzez własną jed-
nostkę badawczo-rozwojową – Centrum 
Nowych Technologii – w ścisłej współpra-
cy z wyższymi uczelniami Wrocławia, być 
obecni w procesie wdrażania najnowszych 
technologii w branży zgodnie z kanonami 
filozofii zrównoważonego rozwoju.

Wprowadzenie

Zdzisław Olejczyk
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

MPWiK S.A. jest przedsiębiorstwem silnie
zorientowanym na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
i nowoczesnych technologii.

MPWiK S.A. wsłuchuje się
w potrzeby Klientów  
i na nie odpowiada.
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Jeśli są Państwo naszymi Klientami lub mieszkańcami naszego miasta, 
będziemy wdzięczni za informację zwrotną na temat treści zawartych w tej Strategii. 
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Nowocześnie
i z tradycją

1. Wczoraj i dziś

MPWiK S.A. we Wrocławiu to przedsię-
biorstwo o bogatej historii i z wieloletnimi 
tradycjami. Początki zasilania Wrocławia  
w wodę i odprowadzania ścieków sięgają 
XIII wieku, kiedy to Henryk IV przyznał mia-
stu przywilej zaopatrzenia w wodę. 

Jako datę powstania firmy przyjmuje się jednak 
1 sierpnia 1871 roku. Wówczas Na Grobli roz-
począł dzia łalność nowoczesny jak na tamte 
czasy Zakład Produkcji Wody (ZPW), którego 
głównym elementem była wieża wodna. Ta 
majestatyczna budowla wzbudza wielkie zain-
teresowanie także i dziś. W początkach lat 20. 
XX wieku wrocławskie wodociągi dostarczały 
przeciętnie 47 tys. m3  wody na dobę. W ciągu 
dwudziestu lat ta liczba zwiększyła się ponad 
dwukrotnie i wynosiła 110 tys. m3 na dobę. 

W maju 1945 roku ZPW „Na Grobli” oraz całą 
infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 
przejęła administracja polska. Początkowo 
utworzono dwa osobne przedsiębiorstwa: wo-
dociągowe i kanalizacyjne, które połączono  
1 sierpnia 1945 roku w jedno o nazwie Zakła-
dy Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.  
W 1952 roku, po naprawieniu wszystkich 
zniszczeń wojennych, zakład przemianowa-
no na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji – MPWiK. W latach 70. ubiegłego 
wieku jego wydajność okazała się niewystar-

czająca i rozpoczęto budowę nowego zakładu –  
w Mokrym Dworze, który zaczął działać w 1982 
roku. Z kolei w 1996 roku oddano do użytku trzy 
ważne inwestycje: Wrocławską Oczyszczalnię 
Ścieków po zakończeniu pierwszego etapu bu-
dowy, obejmującego część mechaniczną (nie-
stety zniszczoną przez powódź w 1997 roku), 
nową pompownię wód infiltracyjnych Świątniki 
oraz pompownię wody surowej w Michałowie. 
Kolejne lata to okres dalszego dynamicznego 
rozwoju i inwestycji podnoszących jakość ofe-
rowanych przez MPWiK S.A. usług.

Czwartego lipca 2001 roku zakończono roz
ruch, po wykonaniu drugiego etapu rozbu
dowy obejmującego część biologiczną, i uro-
czyście oddano do eksploatacji Wrocławską 
Oczyszczalnię Ścieków Janówek. W 2005 roku  
w ZPW „Mokry Dwór” zostały uruchomione filtry 
węglowe, dzięki czemu znacznie poprawiła się 
jakość wody docierającej do odbiorców. Dwa 
lata później modernizacji poddano ZPW „Na 
Grobli”. W 2012 roku do użytku oddano kolej-
ny raz rozbudowaną Wrocławską Oczyszczal-
nię Ścieków. W tym samym roku MPWiK S.A. 
zdecydowanie postawiło na doskonalenie dzia-
łania, wykorzystując innowacje i nowe techno-
logie. Własna jednostka naukowobadawcza – 
Centrum Nowych Technologii – umożliwia nam 
aktywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, 
pozyskiwanie technologii, urządzeń oraz part-
nerów, dzięki którym osiągamy coraz wyższą 
jakość i efektywność działania.

MPWiK S.A. jest przedsiębiorstwem, które wielowiekową tradycję łączy harmonijnie 
z dynamicznym rozwojem. Widać to zwłaszcza w dziedzinie innowacji i zarządzania – 
wdrażanie nowoczesnych technologii, podnoszenie jakości usług i koncentracja na 
potrzebach Klientów są priorytetami naszej działalności.
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Nasza determinacja oraz konsekwencja w działa-
niu na tych polach są widoczne między innymi w:
 

 ■ Ścisłej współpracy z wrocławskimi uczelnia-
mi, przede wszystkim z Politechniką Wro-
cławską.

 ■ Realizacji umowy partnerskiej z ITRI z Taj
wanu – jednego z największych ośrodków 
ba dawczych na świecie, między innymi  
w dzie dzinie technologii i rozwiązań dotyczą-
cych inżynierii środowiska.

 ■ Organizacji staży służących pozyskiwaniu 
wartościowych pracowników.

 ■ Dysponowaniu nowoczesną infrastrukturą 
techniczną umożliwiającą spełnienie rygory
stycznych norm jakości wody i oczyszczania 
ścieków. Aby zapewnić najwyższą jakość 
wody, badamy ponad 12 tys. prób wody  
i wykonuje my ponad 85 tys. analiz rocznie  
w nowocze snym i znakomicie wyposażonym 
laboratorium. Wszystkie działania podejmu-
jemy w ramach przyjętej filozofii zarządzania 
gwarantującej stały rozwój spółki i zwiększe-
nie satysfakcji na szych Klientów.

O rozwoju MPWiK S.A. najlepiej świadczy po-
większający się obszar naszego działania. 
Zaopatrujemy w wodę cały Wrocław, a także 
miejscowości w gminach ościennych, między 

innymi: Kobierzyce, Siechnice, Długołękę, Czer-
nicę, Wisznie Małą. Z naszych usług korzystają 
wodociągi w Brzegu Opolskim i Elektrociepłow-
nia Czechnica. Sukcesywnie pracujemy nad 
poszerzeniem zasięgu geograficznego naszych 
działań – dzięki temu coraz więcej mieszkańców 
naszego regionu może być spokojnych o jakość 
wody i profesjonalizm usług wodociągowoka-
nalizacyjnych.

2. Produkcja i dystrybucja wody

Uzdatniamy wodę pochodzącą z rzeki Oła-
wa oraz – dzięki systemowi przerzutowemu 
– wodę z zasilającej nas dodatkowo Nysy 
Kłodzkiej. Obsługiwanie obszaru, którego 
potrzeby związane z wodą nie mogą być za-
spokojone z zasobów jednej tylko rzeki Oławy, 
świadczy najlepiej o odpowiedzialności, jaka 
spoczywa na MPWiK S.A., i wyzwaniach, jakie 
podejmujemy w naszym rozwoju.

W celu zapewnienia dostaw wody wszystkim 
mieszkańcom Wrocławia jej produkcją zajmują 
się obecnie trzy jednostki MPWiK S.A.:

 ■ ZPW „Mokry Dwór”,
 ■ ZPW „Na Grobli”,
 ■ SUW „Leśnica”.

WYKRES 1. Udział jednostek MPWiK S.A. w produkcji wody

50,2 %
Na Grobli

49,6 %
Mokry Dwór

0,2 % 
Leśnica

Dwa pierwsze zakłady produkują 99,8% wody pły-
nącej w kranach naszych Klientów. W roku 2013 
było to średnio niemal 124 tys. m3/dobę. Zakłady 
produkcji wody łączy z naszymi Klientami liczą-
ca ponad 2000 km sieć rurociągów, która dzięki 
nowym inwestycjom stale się powiększa. Woda, 
którą produkujemy, odpowiada bardzo restrykcyj-
nym normom określonym przez ministra zdrowia,  
a nad jej jakością czuwa Laboratorium Jakości 
Wody MPWiK S.A.

Woda badana jest także w sieciach miejskich  
i bezpośrednio u Klientów – dzięki temu mamy 
pewność, że osiąga ona najwyższe europejskie 
standardy. Gwarantuje to także bezpieczeństwo 
i dobry smak.

3. Odbiór i oczyszczanie ścieków

Dzięki modernizacji i rozbudowie Wrocław-
skiej Oczyszczalni Ścieków (WOŚ) Janówek 
zmieniana jest funkcja pól irygacyjnych Oso-
bowice, wykorzystujących proces naturalne-
go oczyszczania ścieków w gruncie. 

Obecnie ze względu na utrzymanie ekosyste-
mu Pól Osobowickich są one nawadniane pod-
czas deszczów nawalnych wodami opadowymi 
z kanalizacji ogólnospławnej. Oczyszczalnie  
z domami Klientów łączy system kanałów  
i kolektorów o łącznej długości blisko 1300 km, 
który stale się powiększa.

N
ow

oc
ze

śn
ie

 i 
z 

tr
ad

yc
ją



12 13

Plany naszego rozwoju, skoncentrowane na 
uzyskiwaniu najwyższej jakości produkowanej 
wody i świadczonych usług, podzieliliśmy na 
cztery główne obszary działania:

Główne obszary strategiczne

Relacje 
z naszymi Klientami

Zapewnienie
ciągłości usług

Firma odpowiedzialna
społecznie

Stabilny rozwój
przedsiębiorstwa1 3

42

CELE:

 ■ utrzymywanie możliwie  

najniższego poziomu taryf,

 ■ podnoszenie poziomu zadowolenia 

naszych Klientów,

 ■ udoskonalanie sfery komunikacji  

i rozliczeń z naszą firmą.

CELE:

 ■ eliminacja uciążliwości wynikających z awarii, 

 ■ zwiększanie innowacyjności w obszarze 

jakości i dostaw wody,

 ■ optymalizacja zagospodarowania  

wód opadowych.

CELE:

 ■ poszukiwanie nowych technologii i rozwiązań 

w celu minimalizacji wpływu na środowisko, 

 ■ intensyfikacja działalności na rzecz  

społeczności lokalnej i pracowników spółki,

 ■ optymalizacja wykorzystania zasobów.

CELE:

 ■ zapewnienie dostępu do usług wszystkim 

mieszkańcom Wrocławia,

 ■ zwiększenie innowacyjności w obszarze 

zarządzania w celu minimalizacji kosztów,

 ■ intensyfikacja współpracy 

z gminami ościennymi.
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nowych Rozwiązań



14 15

Co mówią nasi Klienci?

Aby jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych 
Klientów, konieczna jest identyfikacja ich po-
trzeb. W tym celu od 2012 roku prowadzimy 
coroczne badania poziomu satysfakcji Klien-
tów, które pozwalają nam na ciągłe doskonale-
nie naszej działalności. Analiza wyników poka-
zuje, że najczęstszym z poruszanych tematów 
jest wysokość opłat.

Klienci chcieli wiedzieć:
 ■ jaki będzie przyszły poziom taryf (przede 

wszystkim są zainteresowani uzyskaniem 
jak najkorzystniejszych dla siebie cen za 
nasze usługi),

 ■ na co zostaną przeznaczone zgromadzone 
przez nas fundusze.

Cieszy nas, że w trakcie badań Klienci pozy-
tywnie wypowiadają się na temat bezpośred-
niej obsługi, a zwłaszcza uprzejmości i kultury 
naszych pracowników. Z wypowiedzi respon-
dentów wynika też, że oczekują oni wprowa-
dzenia określonych zmian w komunikacji elek-
tronicznej. W przeprowadzonych badaniach 
odbiorcy naszych usług postulowali przede 
wszystkim umożliwienie załatwiania im spraw 
z domu, bez konieczności odwiedzania siedzi-
by firmy. Wśród zaproponowanych przez Klien-
tów zmian na pierwszym miejscu znalazło się 
wdrożenie przez MPWiK S.A. elektronicznego 
Biura Obsługi Klienta (w skrócie eBOK), które 
funkcjonuje od 2014 roku.

Relacje
z naszymi Klientami

 ■ utrzymanie taryf na możliwie 
najniższym poziomie

 ■ ułatwienie dokonywania 
rozliczeń Klientów z MPWiK S.A. 

 ■ minimalizacja utrudnień 
w ruchu drogowym

 ■ udoskonalenie komunikacji 
z MPWiK S.A. 

 ■ podniesienie poziomu  
zadowolenia naszych Klientów
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Nasze cele

Najwyższa jakość
rodzi się w dialogu 
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W odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze  
w ostatnich latach dopasowujemy naszą poli-
tykę taryfową do sytuacji finansowej Klientów.  
Nasi pracownicy na bieżąco starają się rozwią-
zywać problemy wynikające z tymczasowych 
trudności finansowych naszych Klientów.

Jak chcemy osiągnąć nasze cele  
w zakresie relacji z Klientami?

1. Utrzymanie taryf na możliwie
najniższym poziomie

Uwzględniając opinie naszych Klientów, 
przyjęliśmy założenie, by w przyszłości 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków utrzy-
mać na możliwie najniższym poziomie. 

Zamierzamy w ciągu najbliższych pięciu lat 
oferować taryfy poniżej średniej opłat firm  
o podobnej skali działalności w branży.  
W 2014 roku wśród ośrodków miejskich po-
wyżej 500 tys. mieszkańców tylko w jednym 
mieście w Polsce obowiązywała niższa niż we 
Wrocławiu taryfa dla gospodarstw domowych 
za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Utrzymanie taryf na najniższym możliwym 
poziomie jest zadaniem wielowymiarowym. 
Wymaga stałego działania w zakresie opty-
malizacji kosztów dostawy wody oraz odbioru  
i oczyszczania ścieków. Niezwykle przydat-
nym narzędziem jest tu benchmarking, który 
polega na porównywaniu się przedsiębior
stw z branży i spoza oraz na przenoszeniu 
najlepszych wzorców do własnej organizacji. 

Lp. Inwestycja
Dotacja z UE

(w mln zł)
Wartość projektu

(w mln zł)

1
Etap III – budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej na osiedlach: Osobowice, Polanowice, Poświętne
66,3 133,9

2
Etap IV – budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlach: Zakrzów,  

Zgorzelisko, Pawłowice, Ratyń
35,5 71,2

3

Etap V – budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej na osiedlach: Kowale, Widawa, Lipa Piotrowska,  

Bieńkowice, Jagodno, Marszowice

65,1 149,7

4
Etap VI – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (pozostałe  

obszary i osiedla wrocławskie pozbawione sieci kanalizacji sanitarnej)
26,7 51,4

POZYTYWNIE OCENIANE

 ■ ciągłość dostaw wody
 ■ uprzejmość i kultura pracowników
 ■ dotrzymywanie terminów i ustaleń

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

TABELA 1.  Największe nowe inwestycje realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej 
 w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu”

Począwszy od 2012 roku, Centrum Nowych 
Technologii MPWiK S.A. rozpoczęło szerokie 
prace studialne na temat pozyskania maksy-
malnych korzyści z tego typu inicjatyw, zarów-
no polskich, jak i międzynarodowych. Dotyczą 
one nie tylko wiedzy o najlepszych rezultatach  
w zakresie efektywności, ale także możliwości 
wymiany doświadczeń z najlepszymi firmami  
w trakcie tzw. wizyt referencyjnych. 

W utrzymywaniu taryf na jak najniższym pozio-
mie kluczowe jest pozyskiwanie funduszy na 
inwestycje z zewnętrznych źródeł. Nasza firma 
już od wielu lat stara się współfinansować jak 
największą liczbę inwestycji z funduszy unij-
nych. Tylko w ciągu lat 2010–2014 pozyska-
liśmy z UE kwotę 132,5 mln zł. Także dzięki 
temu możemy zaproponować relatywnie niskie 
ceny naszych usług.

Prace nad zmniejszeniem kosztów to proces 
ciągły. Inspiracje z benchmarkingu są podsta-
wą zarówno doskonalenia struktur organiza-
cyjnych i zarządzania, jak i zmiany procesów 
technologicznych. 

Innym ważnym przedsięwzięciem w za-
kresie obniżenia kosztów, realizowanym 
z inicjatywy Centrum Nowych Technologii  
począwszy od roku 2013, jest program po-
prawy efektywności energetycznej spółki. 
Jest to plan wieloletni, obejmujący także bu-
dowę własnych źródeł energii odnawialnej.  
W roku 2014 i latach następnych prowadzony 
będzie program badawczy w zakresie skutecz-
ności energetycznej poszczególnych rodzajów 
alternatywnych źródeł energii w naszych wa-
runkach klimatycznych.
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2. Ułatwienie dokonywania rozliczeń 
Klientów z MPWiK S.A.

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków podstawą naliczania opłat za 
wodę i ścieki jest ilość dostarczonej wody, 
określona na podstawie odczytu urządzenia 
pomiarowego. W Polsce powszechną metodą 
odczytu urządzeń pomiarowych jest odczyt 
manualny – najbardziej kosztowny, obarczo-
ny wieloma niedogodnościami, związanymi  
z kłopotliwą lokalizacją wodomierza, generują-
cy trudności w pozyskaniu odczytu oraz stwa-
rzający ryzyko błędów. Odczytu manualnego 
dokonuje się stosunkowo rzadko, a co za tym 
idzie – konieczne jest prognozowanie zużycia.

W ostatnim badaniu satysfakcji naszych Klien-
tów na pytanie: „Jakie działania powinno podjąć 
MPWiK S.A. w celu poprawienia obsługi Klien-
ta?”, dwie trzecie naszych Klientów wyraziło 
potrzebę zdalnego odczytu liczników. Stanie się 
to możliwe do końca 2016 roku dzięki zaplano-
wanemu i realizowanemu projektowi „inteligent-
nych odczytów”, opartych na systemie zdalnej 
komunikacji i odczycie wodomierzy poprzez 
nakładkę przekazującą elektroniczne dane  
o poborze wody. Ma on na celu zastąpienie bie-
żącej metody odczytów manualnych komunikacją 
zdalną, która eliminuje niedogodności związane 
z lokalizacją wodomierza, niską częstotliwością 
odczytów oraz możliwymi błędami. Dzięki temu 
rozliczenia będą mogły odbywać się bez faktur 
prognozowych. Kolejną korzyścią dla Klientów 
będzie możliwość bieżącego śledzenia odczytów 
z wodomierzy w elektronicznym Biurze Obsługi 
Klientów.

Spodziewane efekty zastosowania „inteligent-
nych odczytów”:

 ■ dokonywanie rozliczeń na podstawie pomia-
rów rzeczywistego zużycia wody,

 ■ bardziej efektywny przebieg procesu produk-
cji wody,

 ■ zniwelowanie niedogodności dla Klientów 
związanych z oczekiwaniem na pracowników 
MPWiK S.A.,

 ■ wzrost zadowolenia w obszarze komunikacji  
z Klientami,

 ■ diagnostyka stanów awaryjnych na instala-
cjach wewnętrznych.

 
Na upraszczanie procedur związanych z roz-
liczeniami wpływa również rozwój e-BOK-a, 
który w obszarze rozliczeń pozwala naszym 
Klientom:

 ■ otrzymywać i opłacać faktury drogą elektro-
niczną, 

 ■ uzyskać dostęp do historii swoich rozliczeń 
oraz analiz zużycia, 

 ■ otrzymywać powiadomienia o nowych faktu-
rach oraz zbliżających się terminach płatno-
ści za pomocą emaili.

Działania takie pozwalają naszej firmie ograni-
czyć koszty związane z wysyłką faktur papiero-
wych, dzięki czemu przyczyniamy się także do 
ochrony środowiska naturalnego. Na początku 
2014 roku ponad połowa wodomierzy wyposa-
żona była w moduły przystosowane do zdalnego 
odczytu wskazań. Przystosowanie wszystkich 
liczników do odczytów metodą zdalną planujemy 
zakończyć w 2016 roku, co powinno radykalnie 
usprawnić proces odczytów i umożliwić naszym 
Klientom łatwiejszą kontrolę nad zużyciem wody.

Lp. Inwestycja Termin realizacji

1 Rozwój elektronicznego Biura Obsługi Klienta 2014

2 Inteligentne odczyty 2016

TABELA 2.  Planowane inwestycje w zakresie ułatwienia rozliczeń z MPWiK S.A.

3. Minimalizacja utrudnień 
w ruchu drogowym

Jednym z często wymienianych czynników, 
budzących niezadowolenie z działań MPWiK 
S.A., są utrudnienia w ruchu drogowym, wyni-
kające z planowanych prac eksploatacyjnych 
oraz awarii.

W związku z tym podjęto działania mające usu-
nąć te uciążliwości. Zrealizowany przez nasze 
Centrum Nowych Technologii w ramach współ-

pracy z Politechniką Wrocławską projekt „Wro-
cławska płyta drogowa” ma na celu minimalizację 
utrudnień w ruchu drogowym, spowodowanych 
wykopami związanymi z pracami w sieci wodocią-
gowokanalizacyjnej. Płyty coraz częściej można 
spotkać w miejscach usuwania awarii na terenie 
miasta. Mamy nadzieję, że wymienione wcześniej 
oraz opisane w następnych podrozdziałach inwe-
stycje będą skutkować wyższym poziomem zado-
wolenia naszych Klientów i pozwolą nam utrzy-
mać pozycję lidera wśród firm z branży utilities.

R
el

ac
je

 z
 n

as
zy

m
i K

lie
nt

am
i



20 21

Działaniem udoskonalającym komunikację, które-
go realizacja planowana jest na 2014 rok, będzie 
rozwój call center – narzędzia do obsługi ruchu 
telefonicznego w naszej firmie. Dzięki niemu 
podniesiony zostanie standard obsługi Klientów, 
którzy automatycznie będą kierowani do konsul-
tantów posiadających odpowiednie kompetencje, 
zgodnie z wybranym tematem rozmowy. 

Mieszkańcy kontaktujący się z MPWiK S.A. na 
numer alarmowy 994 otrzymają automatyczną 
informację z  przygotowywanymi na bieżąco ko-
munikatami o aktualnych przerwach w dostawie 
wody. Pozwoli to na obsługę wszystkich dzwonią-
cych zarówno podczas codziennej pracy MPWiK 
S.A., jak i  podczas dużych awarii na sieci wodo-
ciągowej.

Spodziewane efekty wprowadzonego
rozwiązania:

 ■ łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji dla 
mieszkańców, 

 ■ odciążenie centralnej dyspozytorni,
 ■ usprawnienie procesu usuwania awarii.

W przeprowadzonych badaniach jednym  
z postulatów naszych Klientów było zmoder-
nizowanie strony internetowej spółki. Prace  
w tym zakresie rozpoczęto w 2014 roku. Nowa 

witryna będzie mieć estetyczną szatę graficz-
ną, wzbogaconą o nowoczesne i korzystne 
rozwiązania, które umożliwią prostszy dostęp 
do zawartych tam materiałów. Wraz z nową 
stroną internetową wdrożymy wersję mobilną 
serwisów MPWiK S.A., która pozwoli naszym 
Klientom na łatwy i szybki dostęp do istotnych 
informacji za pomocą telefonu komórkowego. 
Użytkownicy urządzeń mobilnych będą mie-
li między innymi stały dostęp do powiadomień  
o wyłączeniach wody czy do aktualności o no-
wych usługach spółki. Dużo uwagi poświęcimy 
rozwojowi serwisów mapowych, które stanowią 
coraz lepsze źródło wiedzy na temat wrocławskiej 
sieci wodociągowej. 

Jednym z kanałów komunikacji MPWiK S.A. 
ze światem zewnętrznym jest Facebook, dzięki 
któremu spółka ma stały, szybki i bezpośredni 
kontakt z Klientami. Poprzez Facebooka Klienci 
uzyskują najbardziej aktualne informacje o pracy 
przedsiębiorstwa i nowych usługach, biorą udział 
w regularnie organizowanych konkursach oraz 
mogą wyrażać swoje opinie w komentarzach. 
W kolejnych latach spółka ma zamiar wzmocnić 
swoją pozycję w mediach społecznościowych po-
przez aktywację swojego profilu na innych tego 
typu portalach. 

4. Podniesienie poziomu 
zadowolenia naszych Klientów

W przeprowadzonych badaniach poziomu 
satysfakcji Klientów porównujemy się do firm  
z sektora utilities (spółki gazownicze, zakłady 
energetyczne).

Uczestnicy badań w 2012 i 2013 roku oferowa-
ne przez nas usługi ocenili nieco wyżej niż do-
stawców gazu i energii elektrycznej. W wyniku tej 
oceny wyznaczyliśmy cel w postaci utrzymania 
wyższego w stosunku do innych firm z branży 
utilities poziomu zadowolenia z usług realizowa-
nych przez nasze przedsiębiorstwo. Krokiem do 
osiągnięcia tego będzie  skrócenie czasu realiza-
cji spraw załatwianych w Biurze Obsługi Klienta. 
Stanie się to możliwe między innymi dzięki rozwi-
janym funkcjonalnościom elektronicznego Biura 
Obsługi Klienta. W 2013 roku sprawy zgłasza-
ne przez Klientów drogą elektroniczną, głównie  
w wiadomościach email, tworzyły niewielki od-
setek usług realizowanych przez Biuro Obsługi 
Klienta. Dzięki wdrożeniu eBOKa udostępnia-
my Klientom możliwość załatwienia spraw elek-
tronicznie. Jeszcze w 2014 roku zamierzamy 
wprowadzić nowe funkcjonalności dla zarządców 
nieruchomości, pozwalające między innymi na ła-
twiejszy dostęp do danych dotyczących zużycia 
wody oraz rozliczeń finansowych.  Elementem 
istotnym w zwiększaniu jakości naszych usług 

jest ciągłe badanie zmieniających się potrzeb 
Klientów. Dodatkowo rozpoczęliśmy regularne 
monitorowanie pracy doradców Klienta. Pozwala 
to na sprawdzenie, w jakim stopniu nasi pracow-
nicy przestrzegają standardu obsługi klientów, 
oraz na jeszcze lepszą organizację naszej pracy.

5. Udoskonalenie komunikacji 
z MPWiK S.A.

Przygotowując strategię rozwoju i planując 
kolejne działania związane z komunikacją, pa-
miętamy, że jej sprawność tworzy podstawę 
dobrych relacji z naszymi Klientami. Odbiorcy 
naszych usług oczekują, przede wszystkim, 
szybkiej informacji o przerwach w dostawie 
wody i przewidywanym czasie ich trwania. 

Aktualnie mieszkańcy Wrocławia mogą uzyskać 
informację o zaistniałym zdarzeniu: 

 ■ za pośrednictwem Internetu (na stronie inter-
netowej spółki w dziale „eSerwisy MPWiK 
Wrocław”), 

 ■ pod numerem alarmowym 994, 
 ■ w mediach (między innymi codzienna infor-

macja o planowanych wyłączeniach wody na 
portalu „Gazety Wrocławskiej”), 

 ■ komunikatem SMS.

Lp. Inwestycja Termin realizacji

1 Call center 2014

2 Rozwój i promocja nowych form płatności 2015

3 Uelastycznienie okresów rozliczeniowych dla gospodarstw domowych 2015

4 Wersja mobilna serwisów MPWiK S.A. 2015

5 Nowa strona internetowa spółki 2015

TABELA 3. Inwestycje służące podniesieniu poziomu zadowolenia Klientów 
oraz udoskonaleniu komunikacji z MPWiK S.A.
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    Komunikaty SMS

BEZPŁATNA USŁUGA DOSTĘPNA 
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM
WROCŁAWIA

Zarejestrowani użytkownicy 
są powiadamiani
o dotyczących ich przerwach 
w dostawie wody
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6. Nowe technologie

Projekty badawczo-rozwojowe podejmowane 
przez MPWiK S.A. są w większości bezpośred-
nio lub pośrednio zorientowane na Klienta. Po-
prawa efektywności pracy przyczynia się do 
redukcji kosztów oraz poprawy efektu ekologicz-
nego oferowanych usług. 

Nowe technologie, między innymi „inteligentne od
czyty”, stanowią duże wyzwanie technologiczne 
oraz biznesowe dla MPWiK S.A. W Polsce systemy 
tego typu są używane głównie w sektorze energe-
tycznym, natomiast nie są powszechnie stosowane  
w przedsiębiorstwach wodociągowych. Wprowa-
dzenie takiego systemu w MPWiK S.A. jest przed-

sięwzięciem nowatorskim i – można powie dzieć 
– pionierskim. Systemy AMI (Advanced Me tering 
Infrastructure) opomiarowujące i analizujące zużycie 
wody zostały masowo wdrożone w Stanach Zjedno-
czonych, które są najbardziej rozwinię tym rynkiem 
systemów odczytów zdalnych na świecie. 

W Europie proces ten zachodzi dużo wolniej.

System „inteligentnych odczytów” docelowo pozwoli 
Klientom na lepszą kontrolę wykorzystania mediów, 
zaś MPWiK S.A. na lepsze zarządzanie, a w rezul
tacie na zwiększenie efektywności pracy.

Call center
– telefoniczne centrum obsługi klienta
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    Zalety systemu „Inteligentnych odczytów”

DOKŁADNY POMIAR
POBORU WODY

CIĄGŁY DOSTĘP KLIENTÓW
DO DANYCH O POBORZE WODY

SYSTEM FAKTUROWANIA
ZORIENTOWANY NA KLIENTA

OGRANICZENIE
STRAT WODY
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Nasze cele

 ■ skrócenie czasu przerw 
w dostawie wody 

 ■ minimalizacja liczby awarii 
sieci wodociągowej 

 ■ minimalizacja liczby awarii  
sieci kanalizacyjnej 

 ■ innowacje techniczne w zakresie 
jakości i niezawodności dostaw wody 

 ■ skuteczne zarządzanie  
w sytuacji kryzysowej 

 ■ wypracowanie koncepcji  
odwodnienia miasta 

 ■ zapewnienie ciągłości  
odbioru wód opadowych

Co mówią nasi Klienci?

Badania poziomu satysfakcji wykazały, że cią-
głość i niezawodność świadczenia usług są dla 
naszych Klientów wartością nadrzędną. 

Odbiorcy usług świadczonych przez 
MPWiK S.A. zwracali uwagę na:

 ■ częstotliwość występowania awarii,
 ■ długość czasu trwania awarii,
 ■ uciążliwości związane z planowanymi pra-

cami renowacyjnymi.

Od jakości infrastruktury wodnokanalizacyj-
nej i utrzymywania jej w odpowiednim stanie 
w dużej mierze zależy funkcjonowanie przed-
siębiorstwa i spełnianie oczekiwań mieszkań-
ców Wrocławia. Działania związane z utrzy 

mywaniem i modernizacją infrastruktury są 
czasochłonne i kosztowne. Nie jest to zasko-
czeniem, zważywszy, że w skład wspomnia-
nej infrastruktury wchodzą:

 ■ tysiące kilometrów sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych,

 ■ zakłady produkcji wody,
 ■ oczyszczalnie ścieków,
 ■ przepompownie ścieków 

oraz wiele innych.

W związku z tym sprecyzowaliśmy nasze cele 
związane z zapewnieniem ciągłości świadczo-
nych usług.

Zapewnienie
ciągłości usług
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Maksymalna dobowa produkcja wody
przez MPWiK S.A. to 220 000 m3/d



27

RYSUNEK 1. Podział na strefy monitoringu sieci wodociągowej

Nasza podstawowa działalność, niemalże nie-
zauważalna dla mieszkańców Wrocławia, jest 
sygnałem sprawnego działania firmy. Aby mo-
gło tak pozostać, konieczne są systematyczne 
działania, między innymi:

 ■ wymiana i renowacja odcinków sieci wo-
dociągowych i kanalizacyjnych, stwarzają-
cych ryzyko częstych awarii ze względu na 
materiał, z którego są wykonane, ich wiek 
oraz stan techniczny,

 ■ sprawne zarządzanie kluczowymi obiekta-
mi, w szczególności zakładami produkcji 
wody oraz oczyszczalnią ścieków, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości 
ich pracy w sytuacjach kryzysowych,

 ■ stała poprawa stanu sieci kanalizacji desz-
czowej na terenie miasta,

 ■ zapewnianie dostępności głównych spe-
cjalistów oraz do wiedzy dotyczącej zarzą-
dzania siecią – aby w optymalny sposób 
planować prace związane z infrastrukturą 
oraz sprawnie działać w chwilach występo-
wania zagrożeń,

 ■ wdrażanie nowoczesnych systemów mo-
nitorujących sieci, ograniczających straty, 
pozwalających na szybkie zlokalizowanie 
miejsca awarii, a co za tym idzie – zapo-
bieganie im poprzez renowację zagrożo-
nych odcinków.
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Jak chcemy osiągnąć nasze cele  
w zakresie ciągłości usług?

1. Skrócenie czasu przerw
w dostawie wody

Aby zminimalizować liczbę i czas trwania 
awarii, MPWiK S.A. wdraża system zapew-
niający możliwość stałego monitoringu 
i przewidywania zachowań sieci wodociągowej.

Działanie systemu zakłada podział Wrocławia 
na strefy i stworzenie w nich od pięćdziesię-
ciu do osiemdziesięciu punktów pomiarowych. 
Dzięki temu możliwe będzie optymalne ste-
rowanie parametrami sieci wodociągowej, 
minimalizacja liczby wycieków oraz kontrola  
i usuwanie nielegalnych wpięć do sieci. Wpły-
nie to pozytywnie na koszty działania przedsię-
biorstwa, a więc pośrednio także na wysokość 
rachunków Klientów.
 

2. Minimalizacja liczby awarii sieci 
wodociągowej

Sieć wodociągowa MPWiK S.A. we Wro-
cławiu w 2013 roku liczyła prawie 2008 km 
(1537 km – sieć wodociągowa magistralna 
i rozdzielcza, 470,9 km – przyłącza wodo-
ciągowe).

Liczby te uzmysławiają ogrom pracy, jakiej wy-
maga utrzymanie sieci w sprawności – oraz 

konieczność stałej modernizacji. Sieci wodo-
ciągowe mają zróżnicowany okres eksploatacji  
w zależności od materiału, z jakiego są wy-
konane, warunków gruntowowodnych, tech-
nologii wykonania, lokalizacji oraz innych 
czynników. Podejmowanie napraw, wymian  
i renowacji sieci jest konieczne, aby minimalizo-
wać ryzyko wystąpienia awarii.

Awarie wodociągowe dotyczą zarówno sie-
ci wodociągowej, jak i armatury (elementów 
związanych z siecią wodociągową). W związku  
z tym MPWiK S.A. w ramach swojej działal-
ności prowadzi programy wymiany hydrantów, 
zasuw itd. oraz – dla większych obszarów – in-
westycje związane z przebudową lub moder-
nizacją sieci. Prace te są często powiązane  
z inwestycjami drogowymi lub zmianą funkcji 
danego terenu. Do 2018 roku MPWiK S.A. 
przeprowadzi ponad trzydzieści tego typu in-
westycji, które zostały zwizualizowane na ma-
pie na stronach 30 i 31.

Medium woda
Materiał użyty do budowy

Gwarantowany okres eksploatacji 
(w latach)

stal bez wykładziny cementowej wewnętrznej, PEHD, 
żeliwo szare bez wykładziny wewnętrznej 50

GRP (żywice poliestrowe), żeliwo sferoidalne, 
stal izolowana zewnętrznie z wewnętrzną wykładziną 100

TABELA 4. Okresy eksploatacji materiałów użytych do budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

MPWik s.A. w ramach swojej działalności  
stale realizuje inwestycje  

związane z przebudową i modernizacją sieci
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RYSUNEK 2. Obszary zamierzeń inwestycyjnych z zakresu przebudowy
RYSUNEK 2.  i modernizacji sieci wodociągowej według WPI do roku 2018
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Wśród największych zadań na lata 
2014–2017 można wymienić:

 ■ przebudowę sieci wodociągowej na osiedlu 
Widawa, Lipa Piotrowska (10,4 mln zł),

 ■ przebudowę sieci wodociągowej na osiedlu 
Polanowice, Sołtysowice (10,6 mln zł),

 ■ przebudowę sieci wodociągowej na osiedlu 
Kowale (9,6 mln zł),

 ■ przebudowę sieci wodociągowej na osiedlu 
Zakrzów (8,8 mln zł),

 ■ przebudowę sieci wodociągowej na osiedlu 
Pawłowice (3,3 mln zł).

3. Minimalizacja liczby awarii sieci 
kanalizacyjnej

Jednym z priorytetów w zakresie zapewnia-
nia ciągłości usług jest dynamiczna moder-
nizacja sieci kanalizacji. 

Skuteczna i mało kłopotliwa jest renowacja 
bezwykopowa metodą „długiego rękawa”, któ-
ra może wydłużyć okres eksploatacji tej sieci  
o kolejne 50–60 lat. Koszty przeprowadzenia 
renowacji sieci tą metodą są w większości niż-
sze o 20–50% od kosztów wymiany sieci kana-
lizacyjnej metodą wykopową.

Metoda bezwykopowa ma wyraźną przewagę 
również dzięki minimalizacji zakłóceń codzien-
nego funkcjonowania – nie wymaga dużych  
i zwykle długotrwałych utrudnień drogowych, 
spowodowanych wykonywaniem wykopów  
i koniecznością odtwarzania nawierzchni po 
zakończeniu renowacji.

4. Innowacje techniczne 
w zakresie jakości 
i niezawodności dostaw wody

Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A. 
prowadzi prace badawczo-rozwojowe służą-
ce wdrażaniu nowych technologii w zakre-
sie jakości wody. 

Dbając o utrzymanie najwyższych standardów 
jakości wody, począwszy od 2014 roku w prze-
znaczonym do tego laboratorium prowadzone są 
badania dotyczące wykorzystania techniki mem-
branowej oczyszczania wód powierzchniowych 
do celów konsumpcyjnych. Ten ambitny i wyjąt-
kowy w skali kraju program ma podnieść bezpie-
czeństwo dostaw wody do miasta w perspektywie 
następnych dziesięcioleci. Również w Centrum 
Nowych Technologii przygotowywane i wdrażane 

są systemy diagnostyki sieci wodociągowej po-
zwalające na wczesne wykrywanie miejsc poten-
cjalnie awaryjnych na sieci. Zakrojony na szeroką 
skalę program badawczy umożliwi zmniejszenie 
prawdopodobieństwa występowania przerw  
w dostawach wody dla mieszkańców naszego 
miasta. Pierwszym jego segmentem jest system 
gromadzenia danych o awariach, umiejscowiony 
w informatycznym systemie ewidencji sieci GIS 
(Geographic Information System). Dzięki nie-
mu, w miarę gromadzenia tych danych, możliwe 
będzie lepsze diagnozowanie przyczyn awarii  
z punktu widzenia materiału rurociągu, wieku 
sieci, producenta armatury czy uwarunkowań 
lokalizacyjnych. Drugim elementem jest budo-
wa systemu diagnostycznego, służącego bieżą-
cej diagnostyce eksploatacyjnej. Polega on na 
umiejscowieniu w kilkuset newralgicznych miej-
scach sieci miejskiej zdalnych systemów pomiaru 
przepływu i ciśnienia wody. Urządzenia te, wraz 
ze zdalnie odczytywanymi wodomierzami, dostar-
czają danych do systemu informatycznego, który 
jest systemem „samouczącym się”. Analizując 
dane o stratach na sieci oraz dane o ewentual-
nych spadkach ciśnienia, system ostrzega o mo-
gących nastąpić awariach. Awarie te zazwyczaj 
nie występują gwałtownie, lecz poprzedzają je 
małe wycieki, które metodami tradycyjnymi są nie 
do wykrycia. Pierwsze obszary objęto systemem  
w 2014 roku.

5. Skuteczne zarządzanie 
w sytuacji kryzysowej

Za najbardziej typowe sytuacje kryzysowe 
mogące wpływać na niezawodność dostaw 
wody oraz bezpieczeństwo funkcjonowania 
Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (WOŚ) 
uważamy obecnie:

 ■ stany powodziowe,
 ■ zakłócenia lub przerwy w dostawie energii 

elektrycznej do celów technologicznych,
 ■ zagrożenia działania systemów informa-

tycznych zarządzających procesami tech-
nologicznymi.

W 2015 roku planowane jest poddanie reno-

wacji metodą „długiego rękawa”
 około 38 km sieci kanalizacyjnej. 
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Podstawowe cele działania 
w sytuacji kryzysowej:

 ■ jak najszybsze zapewnienie dostępu  
do wody i odbioru ścieków,  

 ■ ochrona mieszkańców miasta przed pod-
topieniem budynków ściekami,  

 ■ wsparcie systemu ochrony przeciwpo-
wodziowej przed wtórnym podtopieniem, 

 ■ ochrona środowiska naturalnego przed emi-
sją zanieczyszczeń z terenu oczyszczalni, 

 ■ jak najszybsze przywrócenie prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. 

W okresie wysokich stanów wód zarządza-
nie infrastrukturą wodociągowokanalizacyjną 
wymaga od nas nadzwyczajnych kroków. Ra-
zem z innymi jednostkami miejskimi bierzemy 
udział w procesie regulacji przepływu wody  
w rzekach, w celu uniknięcia przedostania się 
fali powodziowej do miasta. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkie krytyczne z punktu 
widzenia utrzymania dostaw wody i odbioru 
ścieków obiekty są wybudowane powyżej fali 
powodziowej z 1997 roku. Naszym głównym 
celem w trakcie powodzi jest zapewnienie 
Klientom ciągłości dostaw wody. W sytuacji 
zagrożenia powodzią kluczową rolę odgrywa 
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków, która  
w czasie ulewnych deszczów przyjmuje ponad 
dwukrotnie większą ilość ścieków niż podczas 
dni bezdeszczowych.
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Kolejnym istotnym elementem z punktu widze-
nia sytuacji kryzysowych jest zapewnienie cią-
głości pracy oczyszczalni podczas przerw w do-
stawie energii elektrycznej. Obecnie własnymi 
siłami możemy zapewnić do 60% bieżącego za-
potrzebowania oczyszczalni na ten surowiec. To 
jednak wciąż zbyt mało, aby podtrzymać główne 
procesy technologiczne w razie sytuacji kryzy-
sowej. Realizacja planu uniezależnienia się od 
zewnętrznych źródeł zasilania wymaga wyko-
rzystania stacji agregatów kogeneracyjnych, 
produkujących energię elektryczną i cieplną, 
oraz przebudowania układu ich sterowania, aby 
mogły działać na dotychczasowych zasadach 
(tj. zużywać wyprodukowany biogaz i biopaliwo 
do produkcji energii odnawialnej) bez koniecz-
ności dostarczania energii elektrycznej z ze-
wnątrz. Po rozbudowie oczyszczalnia Janówek 
będzie mogła utrzymać zdolność produkcyjną 
nawet przez kilka dni.

W dobie informatyzacji i automatyzacji kluczową 
kwestią jest utrzymanie działania systemów in-
formatycznych odpowiedzialnych za sterowanie 
procesami technologicznymi spółki. Długotrwa-
łe przerwy w ich pracy mogą doprowadzić do 
zaburzenia realizacji procesów. Dlatego spółka 
stale monitoruje działalność kluczowych syste-
mów informatycznych, żeby reagować natych-
miast po wystąpieniu problemu. Zabezpieczeniu 
przed takimi zdarzeniami w przypadku procesu 
produkcji wody służy przede wszystkim decen-
tralizacja systemu produkcji, dzięki której obiek-
ty działają niezależnie od siebie, a awaria na 
jednym z nich nie wpływa na pracę pozostałych. 

6. Wypracowanie koncepcji 
odwodnienia miasta

Długość sieci kanalizacji deszczowej w eks-
ploatacji MPWiK wynosi około 500 km. W od-
wadnianiu gęsto zabudowanej aglomeracji 
wrocławskiej sieć kanalizacji deszczowej od-
grywa niezwykle znaczącą rolę, zwłaszcza  
w obliczu zagrożenia powodziowego.

Najczęściej pojawiające się problemy to:

 ■ zły stan sieci kanalizacji deszczowej,
 ■ częste zalania terenów, nawet po niewiel-

kich opadach deszczu,
 ■ niepełna gotowość do usuwania skutków 

klęsk żywiołowych (powódź).

Konieczna poprawa funkcjonowania sieci ka-
nalizacji deszczowej możliwa będzie dzięki 
środkom z taryfy za ścieki opadowe i rozto-
powe, które są niezbędne, by zapewnić od-
powiednią wydajność sieci. Tego typu taryfy 
zostały z dobrym skutkiem wprowadzone  
w innych miastach. Spowodowały podniesie-
nie jakości świadczonych w tym zakresie usług 
oraz przeniosły całkowicie odpowiedzialność 
za działanie sieci na jedną spółkę, co zwięk-
szyło sprawność działania i w efekcie – satys-
fakcję  klientów.

7. Zapewnienie ciągłości odbioru 
wód opadowych

Wyzwaniem w kwestii zapewnienia ciągło-
ści odbioru ścieków są wody opadowe, 
których ilość jest bardzo zmienna. W tere-
nie naturalnym większość wody przyjmu-
je grunt, natomiast w miastach z powodu 
uszczelnienia powierzchni jest mniejsza 
retencja naturalna i duża część wód opado-
wych odprowadzana jest do kanalizacji.

W związku z tym poszukiwane są rozwiąza-
nia poprawiające funkcjonowanie systemów 
odwodnień miejskich. MPWiK S.A. planuje 
we współpracy z Politechniką Wrocławską, 
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu 
oraz innymi instytucjami stworzyć system za-
rządzania retencją i ostrzegania o powodziach  
w aglomeracjach miejskich. Podstawą do mo-
delowania będą dane o opadach, dostępne 
dzięki zainstalowaniu na terenie miasta przez 
spółkę sieci deszczomierzy. System ten przy-
czyni się do polepszenia ciągłości odbioru wód 
opadowych i roztopowych oraz bezpieczeń-
stwa powodziowego miasta, a tym samym na-
szych Klientów.
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Stabilny rozwój
przedsiębiorstwa
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Jak chcemy osiągnąć nasze cele  
w zakresie stabilnego rozwoju?

Warunki rynku, na którym działa MPWiK S.A., 
nie pozwalają na ekspansję w skali ogólnopol-
skiej. Dlatego kładziemy duży nacisk na jak 
najlepsze wykorzystywanie możliwości inten-
syfikacji działań w regionie. Działania pozwa-
lające na sprostanie potrzebom naszych Klien-
tów bardzo często wiążą się z kosztownymi 
inwestycjami. Aby w jak najmniejszym stopniu 
wpływały one na ceny naszych usług, poszuku-
jemy zarówno oszczędności w ramach naszej 
działalności, jak i nowych źródeł przychodów. 
Działania warunkują ciągły i stabilny rozwój 
firmy. Nie mniej istotnym elementem stabilne-

go rozwoju jest dojrzały system zarządzania. 
Pozwala on na zwiększanie efektywności firmy 
oraz jej ciągłe doskonalenie i długofalowe po-
dejście do rozwoju.

W celu najlepszego wykorzystania własnego 
potencjału produkcyjnego MPWiK S.A. sta
ra się rozszerzać obszar geograficzny swojej 
działalności. Koncentrujemy się na współpra-
cy z gminami ościennymi oraz na zapewnianiu 
dostępu do naszych usług ciągle powstającym 
osiedlom na obrzeżach miasta. Inną możliwo-
ścią jest świadczenie usług w zakresie spe-
cjalizacji nabytej przez MPWiK S.A. podczas 
standardowej działalności.

Nasze cele

 ■ rozbudowa systemu kanalizacji
 ■ rozbudowa sieci wodociągowej
 ■ innowacyjne podejście do zarządzania w celu minimalizacji kosztów

Co mówią nasi Klienci?

Kolejne badanie poziomu satysfakcji Klientów potwierdziło, że jedną z najważniejszych potrzeb 
Klientów jest możliwie najniższa cena przy zachowaniu wysokiej jakości usług oraz bezpieczeń-
stwa dostaw wody. 

Plan naszego rozwoju zakłada
pozyskiwanie dodatkowych

źródeł przychodów
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1. Rozbudowa systemu kanalizacji

Rozbudowujemy naszą sieć tak, by zaspo-
koić potrzeby związane z wodą i ściekami 
przyszłych mieszkańców miasta i gmin 
ościennych, a także jednostek gospodar-
czych. 

Dzięki takim inwestycjom zwiększamy geo-
graficzny obszar naszej działalności, umoż-
liwiamy rozwój specjalnie wydzielonych stref 
ekonomicznych, powiększając jednocześnie 
liczbę naszych Klientów. Przykładem może 
być projekt „Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej we Wrocławiu”, współfinansowany  
z unijnego Funduszu Spójności. Planowane 
w jego ramach inwestycje pozwolą przyłączyć 

do sieci kanalizacyjnej budynki zamieszkane 
przez około 34 tys. mieszkańców. Współpra-
ca z instytucjami zewnętrznymi pozwala nam 
na obniżenie kosztów oraz znaczącą popra-
wę sprawności przeprowadzanej inwestycji.  
W efekcie Klienci w minimalnym stopniu od-
czuwają finansowe obciążenie realizowanymi 
inwestycjami. W naszym planie inwestycyjnym 
na lata 2014–2018 najwięcej wydatków zwią-
zanych z budową nowych odcinków sieci doty-
czy kanalizacji, do której ma dostęp około 95% 
mieszkańców (niemal 100% mieszkańców już 
może podłączyć się do naszej sieci wodocią-
gowej). Poniższa tabela pokazuje planowane 
inwestycje, związane z przyłączaniem nowych 
Klientów w kanalizowanych osiedlach oraz  
z budową sieci kanalizacyjnej.

Lp. Inwestycja Korzyść
Koszt inwestycji

(mln zł)

1
Rozbudowa kanalizacji 

na osiedlu Widawa, Lipa Piotrowska

Zapewnienie blisko 940 mieszkańcom 

możliwości wpięcia do sieci. 

Szacowany roczny odbiór ścieków 

od tych mieszkańców to 47 tys. m3

29,3

2
Rozbudowa kanalizacji 

na osiedlu Pawłowice

Zapewnienie blisko 1800 mieszkańcom 

możliwości wpięcia do sieci. 

Szacowany roczny odbiór ścieków 

od tych mieszkańców to 90 tys. m3

24,0

3
Rozbudowa kanalizacji 

na osiedlu Kowale

Zapewnienie blisko 1600 mieszkańcom 

możliwości wpięcia do sieci. 

Szacowany roczny odbiór ścieków 

od tych mieszkańców to 80 tys. m3

17,5

4
Rozbudowa kanalizacji 

na osiedlu Zgorzelisko

Zapewnienie blisko 1800 mieszkańcom 

możliwości wpięcia do sieci. 

Szacowany roczny odbiór ścieków 

od tych mieszkańców to 90 tys. m3 

12,7

5
Budowa kanalizacji na osiedlu Ratyń z rekulty-

wacją terenu po oczyszczalni

Zapewnienie blisko 705 mieszkańcom 

możliwości wpięcia do sieci. 

Szacowany roczny odbiór ścieków 

od tych mieszkańców to 35 tys. m3

11,2

6
Budowa sieci kanalizacyjnej 

na osiedlach Polanowice, Sołtysowice

Zapewnienie blisko 1860 mieszkańcom 

możliwości wpięcia do sieci. 

Szacowany roczny odbiór ścieków 

od tych mieszkańców to 93 tys. m3

10,2

7
Rozbudowa kanalizacji 

na osiedlu Osobowice 

Zapewnienie blisko 1300 mieszkańcom 

możliwości wpięcia do sieci. 

Szacowany roczny odbiór ścieków 

od tych mieszkańców to 65 tys. m3

9,7

8
Rozbudowa kanalizacji 

na osiedlu Zakrzów

Zapewnienie blisko 1300 mieszkańcom 

możliwości wpięcia do sieci. 

Szacowany roczny odbiór ścieków 

od tych mieszkańców to 65 tys. m3

9,1

9
Budowa sieci kanalizacyjnej 

na osiedlu Bieńkowice

Zapewnienie blisko 540 mieszkańcom 

możliwości wpięcia do sieci. 

Szacowany roczny odbiór ścieków 

od tych mieszkańców to 27 tys. m3

4,3

TABELA 5. Inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej
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Lp. Inwestycja Korzyść
Koszt inwestycji

(mln zł)

1
Budowa magistrali 

wodociągowej „Północnej”

Wybudowanie magistrali umożliwi dalszą rozbudowę 
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego 
w tym rejonie, ponadto pozwoli na pozyskanie 
kolejnych Klientów w gminach Długołęka i Czernica. 
Inwestycja pozytywnie wpłynie także na bezpieczeń-
stwo i niezawodność dostaw wody.

65,5

2
Budowa magistrali 

wodociągowej „Południowej”

Powstanie magistrali południowej umożliwi 
pozyskanie nowych Klientów spoza obszaru 
gminy Wrocław, w szczególności z gmin Kobierzyce 
i Kąty Wrocławskie. Zwiększy się także 
niezawodność dostaw wody.

44,0

3

Budowa sieci wodociągowej 

na osiedlach Jagodno, Strachowice, 

Bieńkowice

Rozbudowa sieci wodociągowej pod rozwój 
budownictwa mieszkaniowego.

3,7

4

Budowa sieci wodociągowej 

w porozumieniu z Zarządem 

Inwestycji Miejskich

Budowa sieci wodociągowej pod rozwój 
budownictwa mieszkaniowego, głównie 
budownictwa TBS

2,2

2. Rozbudowa sieci wodociągowej

Oprócz inwestycji w sieć kanalizacyjną re-
alizujemy też projekty inwestycyjne związa-
ne z rozbudową sieci wodociągowej. 

Mają one między innymi zapewnić odpowied-
nie ciśnienie w sieci oraz stworzyć możliwości
wpięć do naszej sieci gminom ościennym. Po-
niższa tabela pokazuje najważniejsze zadania 
inwestycyjne w tym zakresie. 

Naszym celem jest przeprowadzanie 

niezbędnych inwestycji
bez obciążania Klientów ich kosztami

TABELA 6. Inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej
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Jak już wspominano, działalność MPWiK 
S.A. nie ogranicza się do działalności w gra-
nicach miasta Wrocław. Współpraca z gmi-
nami ościennymi jest korzystna, ponieważ 
pozwala na zwiększanie przychodów i szyb-
szą realizację niezbędnych inwestycji bez 
nadmiernego obciążania Klientów. Już dzisiaj 
na podstawie umów i porozumień współpra-
cujemy z następującymi gminami: Kobierzy-
ce, Siechnice, Długołęka, Czernica, Wisznia 
Mała. W 2013 roku dostarczyliśmy tym gmi-
nom ponad 1,6 mln m3 wody i odprowadziliśmy  
z ich terenu blisko 1,65 mln m3 ścieków sa-
nitarnych. Cały czas poszerzamy obszar na-
szych działań o kolejne gminy, a także inten-
syfikujemy współpracę z obecnymi partnerami. 
Inwestycje, jakie są w tym celu realizowane, są 
przede wszystkim wynikiem współpracy z gmi-
nami i w głównej mierze przez nie finansowa-
ne. Jest to sytuacja bardzo korzystna, zapew-
niająca dodatkowe fundusze przy minimalizacji 
nakładów inwestycyjnych. 

3. Innowacyjne podejście  
do zarządzania w celu  
minimalizacji kosztów

Od stabilnego rozwoju MPWiK S.A. zależy 
realizacja celów naszego przedsiębiorstwa 
oraz to, jak szybko i w jakim zakresie reali-
zowane będą niezbędne inwestycje uspraw-
niające działania firmy i polepszające ja-
kość naszych usług.

Jednym z fundamentów realizacji strategii roz-
woju MPWiK S.A., a tym samym zapewnienia 
długofalowego stabilnego rozwoju, jest ciągłe 
doskonalenie i podnoszenie efektywności or-
ganizacji. Działania tego dotyczące opierają się 
na kształtowaniu nowoczesnego i wyróżniają-
cego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. 
Mając to na względzie, spółka podejmuje wiele 
inicjatyw w tym zakresie.

U podstaw stosowanego modelu zarządza-
nia leży filozofia Lean Management, która ma 
umożliwić wypełnianie oczekiwań Klientów 

sprawnie i na jak najwyższym poziomie przy 
jednoczesnym osiąganiu wysokiej konkuren-
cyjności kosztowej. Istotnym krokiem w tym 
kierunku stało się innowacyjne wypracowanie 
standardów kluczowych procesów realizowa-
nych w przedsiębiorstwie oraz uruchomienie 
pomiaru ich efektywności i jakości. 

Dla zapewnienia trwałości wypracowywanych 
wysokich standardów działania MPWiK S.A. 
wdrożyło zintegrowany system zarządza-
nia, czego potwierdzeniem w 2014 roku było 
uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzaniu 
Jakością ISO 9001, certyfikatu Systemu Za-
rządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz 
certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy PNN 18001.

Aby wprowadzane standardy w coraz wyższym 
stopniu spełniały oczekiwania interesariuszy,  
w MPWiK S.A. rozwijane są metody zarządza-
nia efektywnością, co stanowi jeden ze strate-
gicznych kierunków rozwoju.

Zastosowanie w bieżącej pracy wskaźników 
efektywności i jakości umożliwiło opracowanie 
obiektywnych metod oceny poziomu zaspokaja-
nia potrzeb Klientów oraz każdego pracownika. 
Oceny te są ważną informacją w regularnych 
przeglądach struktury organizacyjnej, której co-
roczne zmiany stały się jednym ze standardo-
wych działań doskonalących. W celu zapewnienia 
dalszego, ciągłego doskonalenia w tym zakresie 
MPWiK S.A. w 2013 roku zapoczątkowało re-
gularne porównywanie się z innymi podmiotami  
z branży oraz spoza niej, zarówno na arenie kra-
jowej, jak i międzynarodowej. Działanie to stało 
się standardem spółki i będzie kontynuowane  
w kolejnych latach.

Poszukując najlepszych praktyk oraz inspiracji 
kolejnych innowacyjnych rozwiązań, MPWiK 
S.A. od roku 2013 wdraża stosowanie euro-
pejskiego modelu doskonałości EFQM, który 
stanowi platformę doskonalenia i rozwoju kon-
kurencyjności europejskich przedsiębiorstw. 
Podjęta inicjatywa otwiera przed MPWiK S.A. 

nowe możliwości uczenia się i doskonalenia 
na podstawie benchmarkingu i wymiany naj-
lepszych praktyk wśród czołowych europej-
skich przedsiębiorstw. Już pierwszy cykl oceny  
i doskonalenia umożliwił uruchomienie nowa-
torskich projektów w obszarach o kluczowym 

znaczeniu dla realizacji strategii spółki. Zasto-
sowanie modelu EFQM przyczyni się do stwo-
rzenia mechanizmów ciągłego doskonalenia, 
które będą w nadchodzących latach kształto-
wać potencjał innowacji i rozwoju MPWiK S.A.
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Firma odpowiedzialna
społecznie
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Co mówią nasi Klienci?

MPWiK S.A. od początku swojego istnienia 
kładzie duży nacisk na utrzymanie równowa-
gi między spółką a środowiskiem społecznym, 
w którym funkcjonuje. W swoich działaniach 
uwzględniamy więc nie tylko środowisko na-
turalne, ale także szeroko rozumianą społecz-
ność lokalną.

Jest to dla nas wielka satysfakcja, że Klien-
ci doceniają te wysiłki. Znaczna część na-
szych Klientów ocenia nas jako firmę dbającą  
o środowisko naturalne, a wodę przez nas do-
starczaną jako czystą i dobrą jakościowo. Nie 
oznacza to jednak, że zamierzamy spocząć na 
laurach. Wręcz przeciwnie! Chcielibyśmy prze-
konać wszystkich naszych Klientów, że jeste-
śmy firmą odpowiedzialną społecznie.

Podejście to staje się dziś standardem wśród 
przedsiębiorstw, które dążą do maksymalizacji 
efektywności swojego działania. Nie może to 
jednak nastąpić bez świadomego uwzględnie-
nia wpływu, jaki wywieramy na nasze otoczenie.
Z jednej strony są to zasoby naturalne, które 
wykorzystujemy. W jakim stopniu będziemy 

mogli z nich korzystać za dwadzieścia lat, za-
leży przede wszystkim od tego, jak wykorzy-
stujemy je dzisiaj. Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że nie wszystko jest możliwe do za-
stąpienia odnawialnymi źródłami zasobów, jed-
nak wraz z rozwojem technologicznym zakres 
ten się powiększa. Potrafimy dzisiaj określić, 
ile energii rzeczywiście wykorzystujemy, ile 
możemy zaoszczędzić i ile możemy wyprodu-
kować własnymi siłami, wykorzystując paliwa 
odnawialne. Dzięki temu podejmujemy działa-
nia racjonalizujące zużycie energii.

Druga strona to ludzie, z którymi współpracu-
jemy, oraz ci, dla których pracujemy, czyli nasi 
Klienci. Staramy się wypracowywać standar-
dy najlepszych praktyk współpracy między 
nami, a także włączyć w to naszych Klientów. 
Dlatego stale zwiększamy liczbę kanałów ko-
munikacji z Klientami, aby mogli być na bie-
żąco informowani zarówno o niedogodno-
ściach, czyli wszelkiego rodzaju awariach, jak  
i o licznych organizowanych przez nas akcjach. 
Włączając się w nie, mogą także brać udział  
w zmienianiu środowiska, w którym żyjemy. 

Ponad 50% badanych
Klientów postrzega nas 
jako firmę dbającą o środowisko

 ■ zapewnienie najwyższej 
jakości usług

 ■ przekazywanie wiedzy o skutkach 
działań proekologicznych MPWiK 
naszym Klientom

 ■ realizacja programów 
oszczędności energii 

 ■ podniesienie poziomu 
zadowolenia pracowników

 ■ działalność na rzecz  
społeczności lokalnej

 ■ nowe technologie

Nasze cele
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Jak chcemy osiągnąć nasze cele  
w zakresie społecznej  
odpowiedzialności?

Troska MPWiK S.A. o środowisko naturalne to-
warzyszy każdej inwestycji i każdemu zadaniu. 
Szczególny nacisk kładziemy na to, aby nasza 
praca nie wpływała negatywnie na środowisko 
i w związku z tym prowadzimy wiele różnorod-
nych działań ekologicznych.

1. Zapewnienie najwyższej
jakości usług

Jest to dla nas zadanie priorytetowe i wła-
ściwie cel istnienia naszej firmy. Wszyscy 
nasi pracownicy w różnych zakresach dba-
ją, aby woda, która znajduje się w kranach 
naszych Klientów, a także ścieki oczyszczo-
ne, uwolnione z Wrocławskiej Oczyszczalni 
Ścieków, odpowiadały wszystkim wymaga-
nym normom, a wręcz osiągały najwyższą 
możliwą do zapewnienia jakość.

W celu potwierdzenia naszych wysiłków skie-
rowanych na utrzymanie najwyższej jakości 
usług na każdym poziomie w 2014 roku w fir-
mie został przeprowadzony audyt certyfikacyj-
ny Zintegrowanego Systemu Zarządzania, któ-
ry był wdrażany przez kilka ostatnich lat. Audyt 
zakończył się ogromnym sukcesem – wszyst-
kie obszary, które badano w zakresie jakości, 
bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska 
(ISO 9001, ISO 14001 i PNN 18001), okaza-
ły się odpowiadać najwyższym standardom,  
w konsekwencji otrzymaliśmy międzynarodowy 
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządza-
nia. Dzięki temu nasi Klienci mogą być pewni, 
że każde nasze działanie ma na celu jak najlep-
sze wypełnianie ich oczekiwań, a znak ISO jest 
tego potwierdzeniem.

Oczywiście, nie jest to kres naszych starań. 
Konsekwentnie będziemy podejmować dzia-
łania skierowane na realizację omawianego 
celu, jak chociażby opisane dalej usuwanie 
odorów z sieci kanalizacyjnej czy poszukiwa-
nie nowych rozwiązań w zakresie technologii 
uzdatniania wody.

2. Przekazywanie wiedzy  
o skutkach działań  
proekologicznych MPWiK S.A.

Firma angażuje się w różne akcje ekologicz-
ne, których głównym celem jest zwiększa-
nie dostępności wiedzy z zakresu ekologii, 
zarówno wśród naszych Klientów, jak i pra-
cowników.

Jedną z takich inicjatyw są obchody Świato-
wego Dnia Wody, organizowane 22 marca 
każdego roku, w których MPWiK S.A. bierze 
czynny udział. Głównym celem tej inicjatywy 
jest uświadomienie, jak ważne jest racjonalne 
gospodarowanie zasobami wodnymi – zarów-
no z gospodarczego, jak i społecznego punk-
tu widzenia. Woda, nawet jeżeli nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, jest zasobem rzadkim.  
W ramach tego święta organizujemy wiele ak-
cji skierowanych do wszystkich mieszkańców 
Wrocławia – między innymi panele dyskusyj-
ne, projekcje filmów o tematyce wody oraz 
inne wydarzenia organizowane we współpracy 
z uczelniami wyższymi, szkołami itp.

Największy nacisk chcemy położyć na edu-
kację dzieci i młodzieży, ponieważ w okre-
sie dzieciństwa najłatwiej kształtować pew-
ne zachowania, które później przemienią się  
w dojrzałą proekologiczną postawę. W związku  
z tym planujemy wiele działań skierowanych do 
tej właśnie grupy naszych odbiorców.

Projektem, wprowadzonym w życie w 2014 
roku, jest proekologiczna strona internetowa 
skierowana do najmłodszych. Pod adresem 
www.mpwikdzieciom.pl, gdzie przewodnikami 
w ekologicznej podróży są Groblik i Błękitka, 
znajduje się nie tylko mnóstwo ciekawych  
i przydatnych informacji na temat racjonalne-
go gospodarowania zasobami naturalnymi, 
ale także spora dawka ekologicznej rozrywki. 
Dzieci znajdą tam różnego rodzaju gry – zręcz-
nościowe, pamięciowe i inne, które poprzez 
dobrą zabawę kształtują ekologiczne nawyki. 

    rozumiemy, jak ważna jest edukacja dzieci i młodzieży
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Skuteczną formą edukacji będą również zaję-
cia w powstającym Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej. Dzieci i młodzież w czasie przeprowa-
dzanych doświadczeń będą poznawały wiele 
procesów związanych z wodą oraz innymi za-
sobami środowiska naturalnego.

3. Realizacja programów
oszczędności energii

Energia elektryczna jest niezbędna w każ-
dym procesie realizowanym w naszej firmie. 
Z tego względu staramy się, aby – po pierw-
sze – zużywać jej jak najmniej, a po drugie 
– we własnym zakresie – produkować jej jak 
najwięcej.

W 2013 roku przeprowadziliśmy w obiektach 
technologicznych audyt energetyczny, który 
miał odpowiedzieć na pytanie, jak zracjonalizo-
wać zużycie energii elektrycznej oraz co należy 
w tej kwestii uczynić. Od roku 2014 wprowa-
dzamy w życie zalecenia audytu energetyczne-
go, tak aby wnioski z niego płynące przyniosły 
rzeczywiste zmniejszenie zużycia energii.

Celem, jaki stawia sobie MPWiK S.A., jest wy-
korzystywanie alternatywnych źródeł energii 
do zaspokojenia potrzeb, zarówno w zakre-
sie energii elektrycznej, jak i cieplnej. Ważne, 
aby możliwie największą część niezbędnej 
energii pokryć z zasobów własnych. Głów-
nym źródłem, z jakiego możemy korzystać, 
jest biopaliwo, w naszym przypadku – biogaz 
produkowany we Wrocławskiej Oczyszczalni 
Ścieków w procesie fermentacji osadów ście-
kowych. Dzięki temu już dziś jesteśmy w sta-
nie zaspokoić 50–60% zapotrzebowania ener-
getycznego oczyszczalni ścieków na energię 
elektryczną oraz (w zależności od pory roku) 
75–100% zapotrzebowania na energię cieplną 
z własnych zasobów.

Każdy obiekt, który chcemy wybudować, jest 
analizowany pod kątem efektywności ener-
getycznej. Oznacza to, że gdy jest to możliwe  
i uzasadnione ekonomicznie, zastępujemy 
konwencjonalne źródła energii alternatywnymi. 

W kolejnych latach użyjemy chociażby takiego 
źródła energii jak pompa ciepła. Jej działanie 
będzie oparte na odzysku energii z wody za-
silającej Zakład Produkcji Wody „Na Grobli”  
i dostarczy ciepła zimą, a chłodu latem. Na 
podstawie wcześniej zainstalowanych mikro-
instalacji „zielonej” energii sprawdzamy, które 
z nich są najbardziej adekwatne do naszych 
potrzeb, tak aby w przyszłości stały się one 
najbardziej efektywnymi źródłami energii.

Firma rozważa też duże projekty związane  
z czerpaniem energii z alternatywnych źró-
deł, między innymi budowę elektrowni wodnej  
w Michałowie oraz budowę elektrowni foto-
woltaicznej. Oba projekty są ściśle związane  
z uwarunkowaniami prawnymi, a ogromne 
koszty ich realizacji zmuszają nas do bardzo 
wnikliwej analizy, która w konsekwencji dopro-
wadzi do odpowiedzialnej decyzji.

4. Podniesienie poziomu
zadowolenia pracowników

O tym, jak wielką wagę przykładamy do za-
dowolenia naszych pracowników, świadczy 
corocznie organizowane Badanie Opinii Pra-
cowników, z którego wnioski są wnikliwie 
analizowane, a w konsekwencji wprowadza 
się działania mające na celu maksymalizację 
owego zadowolenia, co przekłada się na zaan-
gażowanie i efektywność pracy naszej załogi. 

W ten sposób spółka zapewnia sobie komunika-
cję z pracownikami – dając im możliwość anoni
mowej wypowiedzi na temat ich potrzeb oraz 
tego, jak postrzegają firmę. Podstawą budowy 
wzajemnego zaufania między pracownikami,  
a także na linii pracownik–przełożony, było wy-
pracowanie systemu Naszych Wartości, na któ-
rych opiera się nasza działalność, oraz Kodeksu 
Etycznego, przekładającego wartości na zasa-
dy obowiązujące w codziennym funkcjonowa-
niu. Dzięki temu w sytuacjach etycznie niejed-
noznacznych każdy pracownik może odwołać 
się właśnie do tego uniwersalnego zbioru zasad  
i znaleźć tam wskazówkę, jaką postawę należy 
przyjąć.

Kształtowanie 
właściwych nawyków korzystania

z wody to podstawa edukacji ekologicznej
prowadzonej przez MPWIK S.A.
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Na takiej solidnej podstawie można budować 
wzajemne relacje. Panująca w firmie atmosfera 
sprzyja zwiększaniu efektywności pracy, dzięki 
wewnętrznej motywacji pracowników.

Od dłuższego czasu kompleksowo pracujemy 
nad bezpieczeństwem naszych pracowników. 
Wyznaczyliśmy w tej kwestii ambitny cel – 
zero wypadków. Aby to osiągnąć, postawiliśmy 
przede wszystkim na edukację pracowników  
w aspekcie bezpiecznej pracy. Zajmuje się 
tym głównie powołany spośród pracowników 
Klub Bezpieczeństwa, który z powodzeniem 
organizuje różne akcje mające, po pierwsze, 
uświadamiać pracowników, gdzie może cza-
ić się niebezpieczeństwo i jak go uniknąć,  
a po drugie – jak radzić sobie, gdy doszło do 
wypadku. Służą temu szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy czy niezapowiedziane ak-
cje ewakuacyjne, które stawiają pracowników 
przed koniecznością poradzenia sobie z pro-
blemem. Klub w planach na kolejne lata chce 
podjąć wiele różnorodnych działań, które będą 
służyły realizacji wymienionego celu. Jednym 
z nich jest zmiana formuły szkoleń z zakre-
su BHP na takie, które oprócz tego, że będą 
praktyczne, wzbudzą również zainteresowanie 
pracowników.

5. Działalność na rzecz
społeczności lokalnej

Społeczność lokalna to dla nas szczególna 
grupa ludzi – to nasi Klienci i ich rodziny,  
a także wszyscy inni uczestnicy życia spo-
łecznego aglomeracji wrocławskiej i okolic. 

Dlatego każdego roku organizujemy zarówno 
akcje angażujące naszych pracowników, jak 
i skierowane zupełnie na zewnątrz, któ re obra-
zują nasz wkład w życie mieszkańców Wrocła-
wia i nie tylko.
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Stale zwiększamy
jakość świadczonych usług 
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Najważniejsze akcje, które organizujemy oraz 
w które się włączamy, to:

 ■ Akcja honorowego oddawania krwi – zbiórka 
krwi zorganizowana przez naszą firmę przy 
współpracy z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa. W MPWiK S.A. 
w 2013 roku znalazło się czterdziestu sze-
ściu chętnych dawców.

 ■ Zbiórka odzieży dla mieszkańców schronisk 
prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy 
im. Świętego Brata Alberta – w 2013 roku 
zorganizowaliśmy dwie takie akcje, podczas 
których pracownicy MPWiK S.A. oddawa-
li ubrania, koce, pościel, a także zabawki,  
a nawet naczynia. Łącznie udało nam się 
zebrać trzynaście studwudziestolitrowych 
worków z odzieżą.

 ■ Europejskie Dni Dziedzictwa – inicjatywa 
Rady Europy mająca na celu promowanie 
regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz 
przypominanie o wspólnych korzeniach 
kultury europejskiej. Jako że w większości 
obiektów zabytkowych MPWiK S.A., będą-
cych do tej pory celem wycieczek, trwają 
prace rewitalizacyjne i remontowe, w 2013 
roku zaproponowaliśmy uczniom gimna-
zjów i liceów olimpiadę wiedzy historycznej, 
w której zdobywców najlepszych wyników 
uhonorowano atrakcyjnymi nagrodami. 

 ■ Dolnośląski Festiwal Nauki – impreza popu-
larnonaukowa organizowana przez wyższe 
uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Aka-
demii Nauk oraz środowiska pozauczelnia-
ne, popularyzująca różne rodzaje wiedzy.  
W 2013 roku MPWiK S.A. wystąpiło jako 
współorganizator, udostępniając dla zwie-
dzających Wrocławską Oczyszczalnię 
Ścieków, w której można było otrzymać 
szczegółowe informacje na temat procesu 
oczyszczania ścieków.

W kolejnych latach nasza firma ma zamiar aktyw-
nie uczestniczyć w tych inicjatywach oraz takich, 
które pojawią się lokalnie. Są one doskonałą oka-
zją do głębszego poznawania spółki, zarówno jej 
tradycji i historii, jak i nowoczesnych rozwiązań, 
stosowanych w ramach naszej działalności. Za-
chęcamy i wspieramy naszych pracowników do 
podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej spo-
łeczności z prostego powodu – wszyscy jeste-
śmy jej częścią, więc wszyscy doświadczamy 
korzyści płynących z naszego zaangażowania.

6. Nowe technologie

W ramach poprawy jakości oferowanych 
usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
środowiska MPWiK S.A. wraz z Politechniką 
Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym 
we Wrocławiu realizuje projekt optymalizacji 
usuwania azotu, którego celem jest poprawa 
efektów oczyszczania i zwiększenie samowy-
starczalności energetycznej WOŚ.

Podczas projektu zostaną przebadane trzy 
metody usuwania azotu z wód osadowych 
(odcieków), w celu poprawy ogólnej skutecz-
ności usuwania azotu, oraz zostaną wykonane 
badania symulacyjne wpływu ich wdrożenia.  
W przypadku odpowiedniej efektywności którejś 
z metod zostanie ona w przyszłości wdrożona  
w pełnej skali technicznej.

Innym projektem planowanym we współpracy 
z Politechniką Wrocławską jest redukcja emisji 
zanieczyszczeń z silnika gazowego zasilanego 
biogazem pochodzącym z przefermentowanych 
ścieków na WOŚ. Do niedawna wydawało się, 
iż silniki gazowe są czystym źródłem energii.  
W praktyce podczas spalania metanu, podob-
nie jak konwencjonalnych paliw, takich jak wę-
giel kamienny i brunatny, powstają tlenki azotu 
(NOx). W celu redukcji ich emisji dla silnika gazo-
wego zostanie zbudowana instalacja SCR (Se-
lective Catalytic Reduction) – usuwająca tlenki 
azotu ze spalin metodą selektywnej katalitycznej 
redukcji NOx – i zostanie zbadana jej efektywność 
oczyszczania wspomnianych zanieczyszczeń.

Ponadto przewidziano zastosowanie dodatko-
wego niskotemperaturowego obiegu ORC (Or-
ganic Rankine Cycle) w celu zwiększenia efek-
tywności istniejącego układu kogeneracyjnego 
(czyli wytwarzającego energię ze spalania bio-
gazu w połączeniu z odzyskiem ciepła).

Również w celu usprawnienia działania WOŚ 
realizowany jest projekt optymalizacji pracy 
systemu napowietrzania bloków biologicznych 
pod kątem redukcji kosztów napowietrzania  
o minimum 20%. Napowietrzanie osadu czynne-
go (czyli osadu zawierającego mikroorganizmy 
rozkładające zanieczyszczenia w ściekach) jest 
wymagane ze względu na to, że zachodzące 
procesy rozkładu wymagają na pewnym etapie 
tlenu. Dyfuzory są umieszczone w tzw. blokach 
biologicznych, przez które przepływają ścieki 
z osadem czynnym. W trakcie eksploatacji ich 
pory zarastają, a tym samym wzrasta opór prze-
pływu powietrza, skutkujący dużym wzrostem 
zużycia energii elektrycznej i spadkiem zdolno-
ści natleniania osadu czynnego. W ramach pro-
jektu prowadzone są badania metod regenera-
cji dyfuzorów w celu wybrania optymalnej z nich  
oraz wyznaczenia częstotliwości jej stosowania. 
Drugim czynnikiem wpływającym na koszty na-
powietrzania jest strategia sterowania, także 
optymalizowana w ramach projektu.

Kolejne działanie MPWiK S.A. służy polepsze-
niu funkcjonowania kanalizacji dzięki likwidacji 
uciążliwych dla Klientów odorów ulatniających 
się ze studzienek kanalizacyjnych. Powstają 
one w wyniku gromadzenia i zagniwania ście-
ków i osadów w kanałach. Dotychczas do tego 
celu stosowano najczęściej metody chemicz-
ne. MPWiK S.A. w ramach badań pilotażowych 
przetestowało dwie metody biologiczne, które są 
bardziej ekologiczne. Na kilka miesięcy zainsta-
lowano dwa różne typy urządzeń na wyznaczo-
nych testowych przepompowniach. Dozowały 
one mikroorganizmy i enzymy, które rozkładają 
tłuszcze i odpady typowo odprowadzane przez 
kanalizację na płyn i gazy. Produktami końcowy-
mi mineralizacji są docelowo dwutlenek węgla  
i woda. W warunkach niskiego natlenienia bak-
terie usuwają także siarkowodór. Po wykorzysta-
niu urządzeń znacznie zmniejszyła się objętość 
zalegających osadów i ścieków, a tym samym 
piany, i intensywność uciążliwych zapachów 
emitowanych ze studzienek kanalizacyjnych. 
Planowane jest wdrożenie na większą skalę 
tego ekologicznego, poprawiającego satysfakcję 
naszych Klientów rozwiązania.

Spółka wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym 
we Wrocławiu oraz partnerami z Włoch, Nie-
miec, Austrii i Węgier uczestniczy w między-
narodowym projekcie Urban Water Footprint, 
dotyczącym systemu monitorowania i oceny 
gospodarowania wodą w miastach. Przed-
miotem projektu jest opracowanie metodologii 
wyznaczania wskaźnika służącego do monito-
ringu i oceny zużycia wody oraz gospodarowa-
nia zasobami wodnymi na obszarze miejskim. 
Wskaźnik ten to ślad wodny (water footprint), 
który określa bezpośrednie i pośrednie zużycie 
wody przez konsumenta lub producenta. Defi-
niuje się go jako całkowitą objętość wody czystej 
i deszczowej, która jest używana do produkcji 
towarów i usług konsumowanych przez jednostki 
lub wspólnoty albo produkowanych przez firmę. 
Projekt jest w 85% dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach programu dla Europy Środkowej.
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Podsumowanie
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Wszystkie nasze działania i inwestycje wy-
nikają z potrzeb i wymagań naszych Klien-
tów oraz restrykcyjnych norm jakości, jakim 
muszą odpowiadać świadczone przez nas 
usługi. Ponadto czujemy się zobowiązani do 
zapewnienia wszystkim mieszkańcom Wrocła-
wia możliwości korzystania z naszych usług, 
a więc dostępu do bieżącej wody oraz odbioru 
ścieków.

Wielką wagę przykładamy do zapewnienia 
ciągłości naszych usług, dlatego stale pracu-
jemy nad minimalizacją czasu przerw w dosta-
wach wody, związanych z awariami oraz pla-
nowanymi pracami w sieci. W związku z tym 
wdrażamy nowe technologie, pozwalające na 
zapobieganie awariom dzięki przewidywaniu 
potencjalnego ich wystąpienia i wcześniejszej 
wymianie zagrożonych przewodów. Aby zmi-
nimalizować liczbę awarii wodociągowych, 
ciągle modernizujemy kolejne odcinki sieci, 
a także wymieniamy armaturę, niezbędną do 
prawidłowego działania systemu i efektywnego 
reagowania w sytuacjach kryzysowych. Chcąc 
zapewnić utrzymanie obecnej jakości sieci, 
musimy każdego roku wymieniać 1% całej jej 
długości (około 15 km).

Podobnie jest w przypadku sieci kanalizacyjnej. 
Minimalizowanie liczby awarii oznacza natych-
miastową wymianę znacznej części sieci. Dzięki 
zastosowaniu technologii renowacji sieci kana-
lizacyjnej metodą „długiego rękawa” przedłuża-

my żywotność przewodów o kolejne 50–60 lat. 
Koszt napraw przeprowadzanych tą metodą jest 
w większości przypadków niższy od wymiany 
rur metodą wykopową o 20–50%. Kolejnym 
plusem wykorzystywanej przez nas metody jest 
znaczące ograniczenie utrudnień komunikacyj-
nych spowodowanych rozkopami ulic.

W związku z rozwojem narzędzi informatycz-
nych i technicznych umożliwiających efektyw-
niejsze wykorzystanie zasobów chcemy w la-
tach 2014–2016 wdrożyć dwa ważne systemy. 
Pierwszy z nich będzie umożliwiał przewidywa-
nie miejsc wystąpienia awarii sieci i zapobiega-
nia im dzięki renowacji. Drugi system pozwoli 
na efektywniejsze wykorzystanie brygad sie-
ciowych. Umożliwi bowiem automatyczne har-
monogramowanie prac w sieci. Na podstawie 
odpowiednich kompetencji, aktualnej lokaliza-
cji i grafiku system będzie przydzielał brygadę 
do konkretnego zadania. Dzięki temu przerwy  
w dostawie naszych usług w przypadku awarii 
będą krótsze.

MPWiK S.A. ma kilka strategicznych obiektów, 
których długotrwałe wyłączenie może spowo-
dować znaczące utrudnienia dla mieszkańców 
oraz zanieczyścić środowisko. Jednym z tych 
obiektów jest WOŚ Janówek, a potencjalnym 
powodem unieruchomienia oczyszczalni jest 
długotrwały brak dostaw prądu. Już teraz na 
terenie oczyszczalni produkowana jest energia 
elektryczna z biogazu, która wystarcza jednak 

W ciągu ostatnich 5 lat
pozyskaliśmy 132,5 mln zł

z Unii Europejskiej
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na zaspokojenie tylko około 60% bieżące-
go zapotrzebowania. To zbyt mało, by obiekt 
podtrzymał procesy kluczowe w oczyszcza-
niu ścieków. W związku z tym do 2016 roku 
przebudujemy system sterowania generatorów 
i uniezależnimy się od zewnętrznych dostaw 
energii. Po takiej modernizacji, mimo braku za-
silania z zewnątrz, oczyszczalnia będzie mogła 
funkcjonować nawet przez kilka dni.

Ciągle kładziemy duży nacisk na poprawę 
funkcjonowania kanalizacji deszczowej. We 
Wrocławiu jest to około 500 km przewodów. 
Już teraz blisko 100 km z nich zostało prze-
jętych przez MPWiK S.A. Systematycznie bę-
dziemy poprawiać ich jakość, żeby mogły po-
służyć one kolejnym pokoleniom mieszkańców 
Wrocławia. 

Najbliższe lata do roku 2017 będą także cza-
sem intensywnej pracy nad komunikacją  
z Klientami. Unowocześnimy naszą stronę in-
ternetową, już teraz uruchomiliśmy elektronicz-
ne Biuro Obsługi Klienta i elektroniczny system 
powiadamiania o nowych fakturach. Wpro-
wadzamy „inteligentne odczyty” wodomierzy  
i krótsze okresy rozliczeniowe. Corocznie prze-
prowadzamy badanie satysfakcji Klientów, aby 
na bieżąco monitorować potrzeby Klientów  
i na tej podstawie wprowadzać zmiany w funk-
cjonowaniu spółki. Każdego roku będziemy 
rozbudowywać naszą sieć i podłączać nowe 
osiedla. Będziemy także chcieli rozszerzać na-
szą współpracę z gminami ościennymi i sprze-
dawać im coraz więcej naszych usług. Są to 
działania długofalowe. Wymagają one inwesty-
cji, ale pozwalają pozyskać nowych Klientów, 
dzięki czemu będziemy mogli optymalizować  
w przyszłości wysokość opłat za wodę i ścieki. 
Ponadto, zwiększenie liczby Klientów umożliwi 
nam pełniejsze wykorzystanie naszych możli-
wości produkcyjnych.

Bardzo istotną kwestią była i jest dla nas ochro-
na środowiska i czujemy się zobowiązani do 
szerzenia wiedzy ekologicznej wśród naszych 
Klientów i pracowników. Chcemy być przykła-
dem firmy ekologicznie odpowiedzialnej, między 
innymi dlatego co roku będziemy włączać się  
w organizację Światowego Dnia Wody. Głów-
nym celem będzie szerzenie świadomości, że 
słodka woda jest dobrem rzadkim i dlatego nie-
zwykle ważne jest racjonalne korzystanie z jej 
zasobów i czuwanie nad jej jakością.

Wiedząc, jak ważne jest dzisiaj kształtowanie 
ekologicznych nawyków, staramy się je pro-
mować poprzez różne kampanie promocyjne,  
a także uczestnictwo w wydarzeniach organi-
zowanych przez lokalne instytucje. Również 
nasza nowa strona internetowa będzie źródłem 
wiedzy ekologicznej. W tym wypadku będzie to 
jednak nauka przez zabawę. W dalszym ciągu 
będziemy rozwijać stronę internetową dla naj-
młodszych, udostępniając różnego rodzaju gry 
kształtujące ekologiczne nawyki. Kolejną formą 
promocji wiedzy będą zajęcia w powstającym 
Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym każdy 
będzie mógł na własnej skórze doświadczyć wie-
lu procesów związanych z wodą i środowiskiem.
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