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BAP Sp. z o.o. (Głowno)

Firma Handlowo-Usługowa ARTEM Artur Krawczak 
(Szczutowo)

BEST-EKO Sp. z o.o. (Rybnik)

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. 
(Warszawa/Piaseczno)

BMETERS Polska Sp. z o.o. (Psary)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Błoniu Sp. z o.o.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. 

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

Katowickie Wodociągi S.A.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Jarocinie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Krotoszynie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Lubinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Gmina Nowa Wieś Wielka

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
w Ostrowie Wielkopolskim

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku 
Sp. z o.o. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Tychach Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
„EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Wolsztynie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Żychlinie
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Wzrost gospodarczy 2021 r.
Economic growth in 2021

PKB 2021 r.
2021 GDP

660 mld USD (World Bank)  
660 billion USD (World Bank)

PKB 2021 r. per capita
2021 GDP per capita

16,74 USD (World Bank)  
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EUROPEJSKI  
TYGRYS
Polska posiada stabilną gospodarkę 
o ugruntowanej pozycji makroekono-
micznej. Unikalne warunki do otwierania 
i prowadzenia biznesu, wspierane są przez 
wielokrotnie potwierdzaną odporność na 
kryzysy gospodarcze.

  E N G L I S H

EUROPEAN TIGER

The economy of Poland is stable and has 
an established macroeconomic position. 
The unique conditions for setting up and 
running a business are supported by 
resistance to economic downturns, which 
could be observed many times.
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ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 
I GOSPODARCZA POLSKI  
WYNIKA Z WIELU CZYNNIKÓW:

Ambitni i pracowici ludzie. Największym atu-
tem Polski są jej mieszkańcy, których cechuje 
ambicja, motywacja do nauki, wysoka etyka 
pracy, lojalność oraz rzadko spotykana przedsię-
biorczość.

Dywersyfikacja gospodarki. W Polsce wystę-
puje wielowektorowe zróżnicowanie przedsię-
biorstw produkcyjnych, usługowych i rolniczych. 
Znalezienie partnerów gospodarczych w sek-
torach takich jak np. kolejnictwo, motoryzacja, 
produkcja lotnicza, informatyka, przetwórstwo 
spożywcze, elektronika czy finanse, nie jest 
problemem.

Stabilność makroekonomiczna. Gospodarkę 
cechuje zdrowy stan finansów publicznych i ofe-
rująca możliwość długoterminowego planowania 
inwestycji, stabilność i przewidywalność. Polska 
jako jedyny kraj w Europie uniknęła kryzysu, a fi-
nanse publiczne pozostają w lepszej kondycji niż 
wynosi średnia UE.

  ENGLISH

THE INVESTMENT AND ECONOMIC 
ATTRACTIVENESS OF POLAND IS 
A RESULT OF MULTIPLE FACTORS:

Ambitious and hard-working people. Poland’s 
largest resource are its inhabitants who are ambi-
tious, motivated to learn, highly ethical at work, 
loyal and present a unique enterprising spirit.

Economic diversity. Poland is characterised by 
a multifaceted variety of manufacturing, service 
and agricultural enterprises. Finding business 
partners in sectors such as railways, automotive 
industry, aircraft production, information tech-
nology, food processing, electronic engineering 
or finance is not a problem.

Macroeconomic stability. The economy features 
healthy public finance as well as stability and 
predictability offering the possibility of long-
term planning of investments. Poland is the only 
country in Europe not affected by crisis, and the 
condition of its public finance remains better 
than on average in the EU.

Investment in infrastructure. The modernisation 
of road and railway transport infrastructure and 
energy infrastructure that is unparalleled in Eu-
rope, gives rise to multiple business opportunities.

Large domestic market and access to the Eu-
ropean market. More than 38 million consumers 
in Poland and easy access to the market of the 
European Union with its 500 million consumers, 
is a major stimulant of development.

Direct investment. The attractiveness of Poland 
to investors is best illustrated by figures:
• PLN 938,6 billion – value of liabilities due to direct 
foreign investment at the end of 2020 (NBP).
• according to EY’s European Attractiveness Sur-
vey, in 2020 Poland ranked the 7th most attractive 
FDI destination in Europe; preceded only by the 
UK, Germany, France, Spain, Belgium and the 
Netherlands.

High quality of offered products and services. 
Polish companies are very flexible in meeting 
even the strictest quality and industry standards.

Inwestycje bezpośrednie. O atrakcyjności inwe-
stycyjnej Polski najlepiej świadczą dane liczbowe. 
Na koniec 2020 r. wartość zobowiązań z tytułu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynosiła 
938,6 mld złotych, a wg raportu EY’s European 
Attractiveness Survey Polska została uznana 
za 7. najbardziej atrakcyjną destynację BIZ 
w Europie. Wyprzedziły ją tylko: Wielka Brytania, 
Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia i Niderlandy.
 
Inwestycje infrastrukturalne. Możliwości bizne-
sowe stwarza niespotykana w Europie moderni-
zacja infrastruktury – transportu drogowego i ko-
lejowego, a także infrastruktury energetycznej.

Duży rynek wewnętrzny i dostęp do rynku eu-
ropejskiego. Ponad 38 mln konsumentów w Pol-
sce i łatwy dostęp do rynku UE, obejmującego 
500 mln konsumentów, to niebagatelny czynnik 
rozwojowy.

Wysoka jakość oferowanych produktów 
i usług. Polscy przedsiębiorcy odznaczają się 
dużą elastycznością w sprostaniu nawet naj-
bardziej rygorystycznym normom jakościowym 
i branżowym.

  Warszawa | Warsaw
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  Raf ineria Grupy LOTOS w Gdańsku | LOTOS Group’s ref inery in Gdańsk

 klasa ryzyka wg klasyfikacji OECD (0-7): 0
 risk class according to the OECD (0-7): 0

0

 pozycja w rankingu „Doing business” (1-190): 40
 “Doing Business” rank (1-190): 40

40

41

 pozycja w rankingu „Index of economic freedom” (1-180): 46
 “Index of Economic Freedom” rank (1-180): 46

 pozycja w rankingu „Global innovation index” (1-126): 39
 “Global Innovation Index” rank (1-126): 39

38

 pozycja w rankingu „Corruption herceptions index” (1-180): 41
 “Corruption Perceptions Index” rank (1-180): 41

45

zapewnienia transparentnych i stabilnych warun-
ków prowadzenia działalności gospodarczej.

Gospodarka kraju rozwija się w stabilnym tempie 
od ponad 30 lat. Polska jest szóstą największą go-
spodarką w Unii Europejskiej, a PKB na mieszkańca 
kształtuje się na poziomie powyżej 70% średniej UE 
(wg parytetu siły nabywczej). Obecnie głównymi 
filarami wzrostu gospodarczego są eksport i kon-
sumpcja krajowa.

  ENGLISH 

ECONOMY

The Polish economy, compared to other European 
countries, is distinguished by unique growth dy-
namics and, most importantly, stability. 

In 2021 it developed at a rate of 5.7%, i.e., much 
faster than the average rate in the Euro area and 
the whole EU (respectively 1.2 and 1.5%). 

The crisis caused by the SARS-CoV-2 pandemic, 
Poland survived better than most European coun-

tries. Despite numerous problems and dramatic 
changes, the country's economy is also getting 
back on its feet faster, as shown by the forecasts of 
the European Bank for Reconstruction and Devel-
opment (EBRD).

The process of modernisation commenced in 
1989 has been continued by subsequent govern-
ments. The Polish economy has become more and 
more integrated with the global economy, and 
Polish enterprises have been strongly incorporated 
in European production chains. A priority for Polish 
authorities is to ensure solid foundations for the 
development of business and enterprise. This com-
plex goal can be achieved by ensuring transparent 
and stable business running conditions.

The Polish economy has been developing stably 
for more than 30 years. Poland is the sixth largest 
economy in the European Union and its GDP per 
capita is above 70% of the EU average (according to 
purchasing power parity). At present, the main pil-
lars of economic growth are export and domestic 
consumption.

  Procentowe zmiany PKB w Polsce na tle strefy 
euro i państw członkowskich UE w latach 2015-2026

 GDP percentage changes in Poland compared with 
the euro area and EU member states in 2015-2026 ceny stałe (%)

Fixed prices (%)
Wzrost PKB
Increase in GDP
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GOSPODARKA
Polska gospodarka wyróżnia się na tle innych krajów 
europejskich wyjątkową dynamiką wzrostu, a przede 
wszystkim stabilnością. 

W 2021 r. rozwijała się w tempie 5,7% tj. znacznie 
szybciej niż wyniosło średnie tempo wzrostu w strefie 
euro i całej UE (odpowiednio 1,2 i 1,5%). 

Kryzys wywołany przez pandemię SARS-CoV-2 
Polska przetrwała lepiej niż większość państw Euro-
py. Pomimo licznych problemów i dramatycznych 
zmian, gospodarka kraju szybciej też staje na nogi, co 
pokazują prognozy Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju (EBOR). 

Proces modernizacji rozpoczęty w 1989 r. jest kon-
tynuowany przez kolejne rządy. Polska gospodarka 
staje się w coraz większym stopniu zintegrowana 
z gospodarką światową, a przedsiębiorstwa są silnie 
wkomponowane w europejskie łańcuchy produkcyj-
ne. Dla polskich władz priorytetem jest zapewnienie 
solidnych fundamentów dla rozwoju biznesu i przed-
siębiorczości. Ten złożony cel osiągany jest za pomocą 

3 . 1 %

Strefa euro | Euro area Unia Europejska | European Union Polska | Poland

5 , 1 %
4 , 5 %

2 . 1 % 2 , 2 %
1 , 8 %

1 , 3 %
1 , 9 %1 , 9 %
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FORECAST
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HANDEL 
ZAGRANICZNY

 

W 2021 r. po raz kolejny obroty towarowe handlu 
zagranicznego osiągnęły rekordowo wysoką war-
tość. Eksport wyniósł 285,8 mld euro i był wyższy 
o 19,1% względem roku 2020, a import wyniósł 
286,4 mld euro. 

Większość wymiany handlowej dotyczyła krajów 
UE. Polska sprzedała do nich towary za 213,8 mld 
euro (prawie 75% wartości), a kupiła za ponad 154 
mld euro (ponad 55% wartości). W 2021 r. lista pię-
ciu najważniejszych rynków eksportowych i impor-
towych kształtowała się tak samo jak przed rokiem. 
W obu przypadkach numerem jeden były Niemcy. 

ENGLISH 

FOREIGN TRADE

In 2021, once again the foreign trade turnover 
was a record-breaking figure. Exports amount-
ed to EUR 285.8 billion and were 19.1% higher 

than in 2020, and imports amounted to EUR 
286.4 billion. Most of the trade exchange was 
between EU countries. Poland sold them 
goods for EUR 213.8 billion (nearly 75% of the 
value), and purchased goods for more than 
EUR 154 billion (more than 55% of the value). 
In 2021, the list of five major export and import 
markets was identical as in the preceding year. 
In both cases, Germany was number one. 

  Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu | Aircraft manufacturer Polskie Zakłady Lotnicze in Mielec
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Niemcy | Germany

Chiny | China

Rosja | Russia

Niderlandy | The Netherlands

Francja | France

Republika Czeska | Czech Republic

Stany Zjednoczone | USA

Korea Południowa | South Korea

Pozostałe | Other

Niemcy | Germany

Republika Czeska | Czech Republic

Wielka Brytania | United Kingdom

Włochy | Italy

Niderlandy | The Netherlands

Rosja | Russia

Szwecja | Sweden

Stany Zjednoczone | USA

Hiszpania | Spain

Pozostałe | Other

Struktura polskiego importu 
według krajów w 2021 r.
Structure of Polish import according to countries in 2021

(rozkład % według krajów pochodzenia)
(% distribution according to country of origin)

Struktura polskiego eksportu 
według krajów w 2021 r.
Structure of Polish import according to countries in 2021 

(rozkład % według krajów)
(% distribution according to country)
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Włochy | Italy

Belgia | Belgium

Francja | France

P L  W A T E R W O R K S    |    1 11 0    |    P L  W A T E R W O R K S

P O L S K A  |  P O L A N DP O L S K A  |  P O L A N D



  Fabryka silników i baterii elektrycznych Mercedes-Benz w Jaworze
Mercedes-Benz factory of motors and electric batteries in Jawor

  Fabryka Opla w Gliwicach | Opel factory in Gliwice

  Solaris Bus & Coach w Bolechowie-Osiedlu
Solaris Bus & Coach in Bolechowo-Osiedle

W kwietniu 2021 r. Polska miała ok. 16 mld złotych 
nadwyżki w handlu zagranicznym. To najlepszy 
wynik w historii kraju. Od 2009 r. nasz eksport 
nieprzerwanie wzrasta. W 2015 r., po raz pierwszy 
od 20 lat, przerósł import. Najważniejszym kie-
runkiem dla polskiego handlu jest Europa. 89% 
polskiego eksportu trafia do państw europej-
skich. Najwięcej sprzedajemy do Niemiec, Czech, 
Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch.

Przemysł elektromaszynowy odpowiada za 38% 
polskiego eksportu. To zasługa przede wszyst-
kim motoryzacji. W Polsce produkują m.in. Opel, 
Fiat Chrysler i Volkswagen. Polskie komponenty 

samochodowe sprzedajemy od Brazylii po Japonię. 
Za granicę swoje towary sprzedają też producenci 
z polskim rodowodem, tacy jak Newag, Pesa czy 
Solaris, który jest największym producentem auto-
busów elektrycznych w Europie.

Od 2019 r. Polska staje się hubem produkcji 
baterii litowo-jonowych. Eksportujemy najwięcej 
baterii do aut elektrycznych w całej Europie. Polska 
jest także największym producentem telewizorów 
w UE. W Gorzowie, Toruniu i Mławie produkują 
Philips, Sharp i LG. Z polskich producentów AGD 
najwięcej eksportuje Amica.

Według Eurostatu polski eksport gier, konsol 
i urządzeń do gier wideo stanowi 20% w UE. Je-
steśmy czwartym największym eksporterem tej 
branży na świecie. Wyprzedzają nas tylko dalekow-
schodni konkurenci: Chiny, Hongkong i Japonia.

Polski eksport jachtów stanowi 60% w całej UE. 
W tej produkcji ustępujemy tylko firmom z USA. To za-
sługa Delphia Yachts, Galeon, Sunreef czy Balt Yachts.

Drugą największą siłę napędową eksportu 
stanowią produkty chemiczne. Są to przede 
wszystkim lekarstwa i produkty farmaceutycz-

ne. Produkują je potentaci: Novartis i Sanofi, ale 
i polskie firmy, m.in. Polpharma i Adamed. Od lat 
zagraniczne rynki zdobywają polskie kosmetyki. 
Można je kupić już w 80 krajach na świecie. Ziaję 
doceniają klienci w odległych zakątkach świata: 
na Filipinach, w Chinach, Japonii i Chile. Dr Irena 
Eris jest obecna w prawie 60 krajach, a Inglot ma 
sklepy m.in. na nowojorskim Times Square.

Eksportowym hitem jest polski trotyl. Bydgoski 
Nitro-Chem od lat jest w tym względzie bezkon-
kurencyjny. Zaopatruje m.in. największe armie 
świata: USA, Izraela, Niemiec i Francji, a także 
sektor górniczy w RPA.

Trzecie miejsce wśród polskich hitów ekspor-
towych zajmuje przemysł rolno-spożywczy. Na 
świecie cenione są polskie owoce, warzywa, drób 
i wołowina. Polski Maspex, producent soków 
i dżemów, jest już obecny w 60 krajach, a soki 
Tymbark można kupić nawet w Wietnamie. 
Polska jest też w ścisłej czołówce europejskich 
producentów tytoniu. Największe plantacje są 
na Lubelszczyźnie. Aż 25% polskiego eksportu 
rolno-spożywczego do Japonii stanowi skubany 

ręcznie gęsi puch i pierze. Wysyłamy go 100 ton 
rocznie. Kołdra z niego kosztuje nawet 600 tys. 
jenów (20 tys. zł).

Z metali w polskim eksporcie króluje miedź. 
KGHM jest w dziesiątce największych jej producen-
tów na świecie. To numer jeden naszego eksportu 
do Chin. KGHM wydobywa też srebro. Jest jego 
trzecim największym producentem globu.

Tylko co dziesiąty mebel, który powstał w Polsce, 
tu zostaje. Czyni nas to światową potęgą. Ikea, 
więcej mebli niż z Polski, zamawia tylko z Chin. Nie 
brakuje jednak polskich potentatów. Pod własną 
marką eksportują Black Red White, Nowy Styl, 
który specjalizuje się w krzesłach, czy Forte. Polska 
jest także europejskim liderem w eksporcie okien 
i drzwi. Produkuje u nas duński Velux, a skutecznie 
konkuruje z nim polskie Fakro – nr 2 na świecie 
w produkcji okien dachowych.

Popularne w Europie są także polskie płytki ce-
ramiczne. Paradyż, Nowa Gala, Tubądzin wysyłają 
je też na inne kontynenty. Rośnie eksport bursz-
tynu. Ponad 70% biżuterii tego typu pochodzi 
z Polski.
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  Meble f irmy WERSAL | Furniture by WERSAL

  Fabryka telewizorów LG w Mławie | LG TV set factory in Mława

  Jacht f irmy Galeon ze Straszyna  | A yacht by Galeon from Straszyn

  ENGLISH 

In April 2021 Poland had circa 16 billion PLN of 
surplus in foreign trade. This is the best result in the 
history of Poland. Since 2009 Polish export has been 
continuously increasing. In 2015, for the first time in 20 
years, it was higher than import. The most important 
direction for Polish trade is Europe. As much as 89% 
of Polish export is destined to European countries. 
Poland’s largest customers are Germany, the Czech 
Republic, the United Kingdom, France and Italy.

The electromechanical engineering industry 
accounts for 38% of Polish exports. This is mostly 
due to the automotive sector. Poland is home to 
factories of car manufacturers including Opel, Fiat 
Chrysler and Volkswagen. Polish automotive com-
ponents are sold from Brazil to Japan. In addition, 
goods are also sold abroad by manufacturers orig-
inating in Poland such as Newag, Pesa and Solaris 
- the largest electric bus manufacturer in Europe.

Since 2019 Poland has been the hub of lithium-ion 
batteries. It exports the largest amounts of electric 
car batteries throughout Europe. Poland is also the 
largest producer of TV sets in the EU. Philips, LG and 
Sharp have their manufacturing plants in Gorzów, 
Toruń and Mława. The largest Polish manufacturer 
exporting home appliances is Amica.

According to Eurostat, Polish exports of games, 
consoles and video gaming equipment accounted 
for 20% of those in the EU. In this sector, Poland is 
the fourth largest exporter in the world, outrivalled 
only by competitors from the Far East: China, 
Hongkong and Japan.

Polish yacht exports account for 60% of total 
yacht exports in the EU. As a producer of yachts, 
Poland gives way to US companies only, owing to 
Delphia Yachts, Galeon, Sunreef and Balt Yachts.

The second driving force behind exports is chem-
ical products. These are mainly medicines and phar-

maceuticals produced by tycoons such as: Novartis and 
Sanofi, but also by Polish companies including Polphar-
ma and Adamed. For years Polish cosmetics have been 
popular on foreign markets. They are now available in 
80 countries around the world. Ziaja is appreciated by 
buyers in remote parts of the world: the Philippines, Chi-
na, Japan and Chile. The Dr Irena Eris brand is present in 
nearly 60 countries and Inglot’s stores can be seen, for 
instance, in Times Square in New York.

Polish TNT is an export hit. Nitro-Chem from Byd-
goszcz has been unrivalled in that respect for years. It 
supplies explosives to the largest armies of the world: 
USA, Israel, Germany and France, and to the mining 
sector in RSA.

The third Polish export hit is the agricultural and food 
industry. Polish fruits, vegetables, poultry and beef are 
recognized around the world. Polish Maspex, a producer 
of juices and jams, is now present in 60 countries and 
Tymbark juices can be bought as far as in Vietnam. 
Poland is also a top European producer of tobacco. The 
Lublin region is home to the largest plantations. As 
much as 25% of Polish agricultural and food exports to 
Japan is goose down and feathers plucked by hand. We 
export 100 tonnes a year. A goose down and feather du-
vet costs up to 600 thousand yens (20 thousand zloty).

The most popular metal exported from Poland is 
copper. KGHM is one of the top ten producers of copper 
in the world. This is number one in our exports to China. 
KGHM also extracts silver. It is the third largest producer 
of silver in the world.

Only every tenth piece of furniture made in Poland 
stays here. This makes us a global power. It is only from 
China that Ikea orders more furniture than from Poland. 
However, Poland has its own furniture tycoons: Black 
Red White, Nowy Styl (specialising in chairs) and Forte 
export under their own brand. Poland is also a Europe-
an windows and doors export leader. They are produced 
in Poland by Velux from Denmark and its efficient 
competitor is Polish Fakro – the number 2 producer of 
skylights in the world.

Polish tiles are also popular in Europe. Paradyż, Nowa 
Gala, Tubądzin also dispatch them to other continents. 
The export of amber has been growing. More than 70% 
of amber jewellery comes from Poland.

  Płytki ceramiczne f irmy Tubądzin 
Ceramic tiles by Tubądzin
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DOSTEPNOŚĆ
KOMUNIKACYJNA

Polska dynamicznie rozwija infrastrukturę transportową, zarówno 
drogową, kolejową, lotniczą, jak i morską.

Ze względu na strategiczną lokalizację na przecięciu głównych 
szlaków transportowych na linii północ-południe oraz wschód-za-
chód, a także coraz lepszą infrastrukturę transportową, Polska 
mocno akcentuje swoją silną pozycję na logistycznej mapie Euro-
py. Świadczy o tym m.in. budowa Centralnego Portu Komunika-
cyjnego czy udział w inicjatywie Pasa i Szlaku.

• 50% wzrost finansowania inwestycji w ogólnoeuropejskie 
sieci infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej 
w ramach programu CEF w latach 2021-2027 
• ponad 45 mld złotych na budowę autostrad i dróg ekspreso-
wych w Polsce w latach 2008-2014
• ponad 67,5 mld złotych na rozbudowę infrastruktury kolejowej 
w ramach Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych w la-
tach 2014-2023
• ponad 168 mld złotych na budowę infrastruktury drogowej 
w latach 2014-2025
• kolejne 1800 km dróg krajowych i ekspresowych zostanie 
wybudowane do 2023 r.

  ENGLISH 

TRANSPORT AVAILABILITY

Poland has been dynamically developing its road, railway, air and 
maritime transport infrastructure.

Due to the strategic location at the intersection of the main 
north-south and east-west transport routes, and improved 
transport infrastructure, Poland strongly emphasizes its strong 
position in the logistics map of Europe. This is illustrated by the 
construction of the Solidarity Transport Hub and the participation 
in the Belt and Road Initiative.

• 50% increase in financing investment in all-European trans-
port, energy and digital infrastructure under CEF programme 
in 2021-2027
• more than PLN 45 billion for the construction of highways and 
expressways in Poland in 2008-2014
• more than PLN 67.5 billion for the development of railway 
infrastructure under the Long-Term Railway Investments Pro-
gramme in 2014-2023
• more than PLN 168 billion for the construction of road infra-
structure in Poland in 2014-2025
• 1800 km national roads and expressways will be built by 2023.

Polska infrastruktura  
transportowa – główne dane

Polish transport infrastruc-
ture – key numbers

  23,8 mld EUR przeznaczono  
na infrastrukturę transportową (2014-2020)
EUR 23.8 billion was allocated to transport 
infrastructure (2014-2020)

  Sektor transportu lotniczego rozwijał się 
średniorocznie na poziomie 3,7% w latach 2014-2019
Air transport sector was developing at an average 
annual rate of 3.7% in 2014-2019

  Inwestycje w transport morski 
w latach 2014-2020 wyniosły 6,5 mld PLN
Investments in maritime transport in 
2014-2020 amounted to PLN 6.5 billion

  21 multimodalnych 
hubów przeładunkowych
21 multimodal 
transshipment hubs

  2014-2023 ponad 67,5 mld 
PLN na inwestycje kolejowe
In 2014-2023 more than 
PLN 67.5 billion will be 
allocated to railway 
investments

  1800 km dróg krajowych 
i ekspresowych zostanie 
wybudowanych do 2023 roku
1800 km new national roads 
and expressways will be built 
by 2023

  5 terminali 
kontenerowych
5 container 
terminals

  2 centra 
logistyczne 
2 logistics 
centres

  25 terminali
przeładunkowych
25 transshipment 
terminals

  140 mld PLN to 
planowane wydatki na 
budowę infrastruktury 
drogowej
PLN 140 billion of 
planned expenditure 
on road infrastructure 
construction
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INFRASTRUKTURA DROGOWA

Od wejścia Polski do UE w 2004 r. sieć 
dróg szybkiego ruchu wydłużyła się prawie 
ośmiokrotnie, autostrad czterokrotnie, 
a dróg ekspresowych szesnastokrotnie. 
W ciągu kilku lat Polska awansowała do eu-
ropejskiej czołówki pod względem długości 
autostrad i tras szybkiego ruchu. Obecnie 
jesteśmy na piątym miejscu, wyprzedzani je-
dynie przez Niemcy, Francję, Włochy i Hisz-
panię. W planach zaś jest wybudowanie 
w latach 2022-2026, blisko 2 tys. km nowych 
dróg ekspresowych i autostrad!

  ENGLISH

ROAD INFRASTRUCTURE

Since Poland joined the EU in 2004, 
the length of the network of high-speed 
roads has increased nearly eight times, 
of motorways - four times, and of express-
ways - sixteen times. Over a few years Poland 
was promoted to a leading position in Eu-
rope in terms of the length of motorways and 
high-speed roads. At present, Poland is fifth 
in the ranking, right after Germany, France, 
Italy and Spain. Nearly 2 000 km of new ex-
pressways and motorways are planned to be 
constructed in 2022-2026!
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Infrastruktura drogowa w Polsce Road infrastructure in Poland

  PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH  
NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)
STAN REALIZACYJNY I PLANOWANIA

  NATIONAL ROAD CONSTRUCTION PROGRAMME 
FOR 2014-2023 (with a perspective until 2025)  
- COMPLETED AND PLANNED STATUS

odcinki dróg w eksploatacji / 
udostępnione kierowcom 
sections of roads in use/
available to drivers

OZNACZENIA:
SIGNS:
Autostrady, drogi ekspresowe 
i inne drogi krajowe
Motorways, expressways and 
other national roads

odcinki dróg w realizacji / od podpi-
sania umowy 
sections of roads under construction 
/ from the date of the contract

odcinki dróg w trakcie procedury 
przetargowej
sections of roads under tender 
procedure

odcinki dróg w przygotowaniu
sections of roads under preparation

zadania realizowane oraz przygotowywane 
w ramach LIMITU FINANSOWEGO dla Programu 
zgodnie z uchwałą nr 108/2019 Rady Ministrów 
z dnia 24 września 2019 roku, zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014-2023 (z perspektywą do 2015 roku)” 

zadania ujęte w „Programie Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z per-
spektywą do 2025 roku)” poza LIMITEM 
FINANSOWYM dla Programu
tasks covered by the “National Road 
Construction Programme for 2014-2023 
(with a perspective until 2025)” out of 
the Programme FINANCING LIMIT

zadania które będą przygotowywane do 
realizacji w formule PPP
tasks to be prepared for PPP completion

tasks realised and prepared under the Programme 
FINANCING LIMIT according to resolution no. 
108/2019 of the Council of Ministers of 24 September 
2019, amending the resolution concerning the 
establishment of a long-term programme titled 
“National Road Construction Programme for 2014-
2023 (with a perspective until 2025)”

Gdańsk

Białystok

Bydgoszcz

Poznań

Szczecin

Wrocław

Łódź

Warszawa

Lublin

Katowice
Kraków

Realizacja ponad plan!
w 2021 r.

Plan exceeded  
in 2021 

nowych dróg 
udostępnionych kierowcom

new roads  
put at the drivers’ disposal 

425 km
nowych dróg 

z ogłoszonymi przetargami
new roads for which tenders 

were announced 

334 km

składających się na
making up 

zadań z PBDK
tasks under the PBDK 

Programme

25

zadania z PB100
tasks under PB100  

Programme 

2

37
odcinków | sections 

12w
in

województwach
voivodeships 

o łącznej długości PONAD 1373,4 KM w realizacji na koniec 2021 r.

total length EXCEEDING 1373.4 KM under construction at the end of 2021

109 zadań
tasks

dotyczy to zadań PBDK i PB100
refers to PBDK and PB100 programmes

zadań z PBDK
tasks under the 

PBDK Programme

35
zadania z PB100

tasks under PB100 
Programme

11

podpisanych umów o wartości 
16,8 mld zł

contracts signed worth  
PLN 16.8 billion

46
dróg objętych podpisanymi 

umowami 
roads covered by the contracts 

signed

555 km

  Węzeł autostradowy – skrzyżowanie A1 i A2
Interchange – A1 and A2 motorways

  Most Rędziński we Wrocławiu | Rędziński Bridge in Wrocław
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Terminale przeładunkowe 
w Polsce

Transshipment terminals 
in Poland

Terminal kontenerowy
Container terminal

Multimodalny terminal morski
Multi-modal sea terminal

Multimodalny terminal kolejowy
Multi-modal rail terminal

Braniewo

Gdynia
Gdańsk

Mława

Świecie

Warszawa

Kutno

Łódź

Poznań
Górczyn

Kobylnica

Gądki

Świnoujście

Szczecin

Brzeg Dolny
Wrocław

Kąty
Wrocławskie Radomsko

Dąbrowa Górnicza

Sławków

Sosnowiec

Gliwice

Małaszewicze

Medyka
Żurawica

Ukraine

Belarus

Lithuania

Russia

Germany

Czechia

Slovakia

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Na koniec 2020 r. istniało w Polsce ponad 
19,3 tys. km linii kolejowych. W ostatnich latach 
nastąpiły znaczące inwestycje w infrastrukturę 
oraz tabor kolejowy:
• zmodernizowano wiele dworców kolejowych
• zakupione zostały nowoczesne zespoły trakcyjne 
(Pendolino, Dart, Flirt, Impuls)
• PKP Cargo zakupiło nowoczesne lokomotywy 
Gama.

W ramach Krajowego Programu Kolejowego 
2014-2023 Polska wyda blisko 76 mld złotych na 
inwestycje w kolejnictwo. PKP PLK zakłada konty-
nuację modernizacji i rewitalizacji istniejącej sieci 
kolejowej, w tym szybkiej kolei między najwięk-
szymi miastami. Zakładane prędkości przejazdo-
we mają wynosić 160 km/h dla połączeń pasażer-
skich oraz 120 km/h dla połączeń towarowych.

  ENGLISH

RAILWAY INFRASTRUCTURE

At the end of 2021 Poland had more than 19,300 km 
of railway lines. Recently, significant investments 
have been made in railway infrastructure and rolling 
stock:
• many railway stations have been modernised
• modern electric multiple units have been purchased 
(Pendolino, Dart, Flirt, Impuls)
• PKP Cargo purchased modern Gama locomotives.

Under the National Railway Programme 2014-2023, 
Poland will spend nearly PLN 76 billion on railway 
investments. PKP PLK assumes continued modernisa-
tion and revitalisation of the existing railway network, 
including fast railway connections between the 
largest cities. The assumed transport speed will be 
160 km/h for passenger connections and 120 km/h for 
freight trains.

KOLEJOWE TERMINALE PRZEŁADUNKOWE

PKP Cargo to drugi największy towarowy przewoźnik 
w UE, który dysponuje:

• 25 terminalami przeładunkowymi w najważniej-
szych punktach w Polsce – 6 z nich znajduje się 
w pobliżu granicy wschodniej

• 2 centrami logistycznymi 
• PKP Cargo Małaszewicze posiada obecnie 4 w peł-
ni funkcjonalne terminale, które umożliwiają przeła-
dunek wszelkich towarów masowych i sztukowych
• Medyka-Żurawica – centrum logistyczne na grani-
cy z Ukrainą

• 5 terminalami kontenerowymi

  ENGLISH

RAILWAY TRANSSHIPMENT TERMINALS

PKP Cargo is the second largest freight carrier in 
the EU having at its disposal:

• 25 transshipment terminals in the most impor-
tant points in Poland – 6 near the eastern border

• 2 logistics centres
• PKP Cargo Małaszewicze now has 4 fully func-
tional terminals allowing transshipment of all 
kinds of goods in bulk and in pieces
• Medyka-Żurawica – logistics centre on the bor-
der with Ukraine

• 5 container terminals

PRZEWÓZ TOWARÓW KOLEJĄ

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, 
że łączna masa, przewiezionych w 2021 r., towarów 
wyniosła 243,61 mln ton. Największy wpływ na wyni-
ki przewozowe miał transport towarów masowych. 
W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na 
kruszywa czy węgiel, zauważalny jest wzrost udziału 

przewozów intermodalnych. Dzięki wsparciu z fundu-
szy unijnych, przeznaczonych na projekty związane 
z przewozami intermodalnymi, zauważyć można duże 
inwestycje przewoźników w tabor dostosowany do 
przewozu kontenerów.

  ENGLISH

RAIL FREIGHT TRANSPORT

Data provided by the Railway Transport Office in-
dicates that in 2021 in total243.61 million tonnes of 
cargo were transported. The largest impact on the 
transport results was that of bulk goods. In connec-
tion with a lower requirement for aggregate or coal, 
an increased share of intermodal carriages can be 
observed. Thanks to support offered by EU funds al-
located to projects connected with intermodal trans-
port, carriers were able to make large investments in 
rolling stock adapted for the needs of transporting 
containers.

  Pociąg f irmy POLREGIO | A train by POLREGIO
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Przeładunki w polskich portach morskich w 2021 r. 
wyniosły 113 mln ton. Obecnie wdrażany jest też plan 
wykonania przekopu Mierzei Wiślanej, który połączy Za-
lew i Bałtyk dla żeglugi transportowej i turystycznej oraz 
zwiększy udziału żeglugi śródlądowej w transporcie.

  ENGLISH

MARITIME TRANSPORT

Poland has 3 maritime transshipment 
terminals.

Szczecin-Świnoujście port – a significant element 
offered by both ports is conventional handling of gen-
eral cargo, also in containers and ro-ro cargo handling. 
Well-designed and proving excellent in practice gen-
eral cargo logistics chains have been in operation for 
many years. Port infrastructure, both in Szczecin and in 
Świnoujście, makes it possible to handle containers and 
other loading units. The annual transshipment capacity 
of the terminal is 200,000 TEU. As regards shipping 
services, Szczecin offers regular shipping connections 
to Scandinavian countries, the United Kingdom, Ireland 
and Russia and container feeder connections to major 
base ports such as Hamburg, Bremenhaven and Rotter-
dam. In turn, Świnoujścia offers 10 departures of ferries 
to Sweden (Ystad and Trelleborg) a day and regular ship-
ping connections to Norway.

Gdynia port – in 2021 handled record-breaking 
26,7 million tonnes of cargo. This is a modern uni-
versal port specialising in general cargo handling, 
including mainly in transport units, carried in 
containers and in the ro-ro system, based on a de-
veloped network of multimodal connections with 
backup facilities, regular short sea shipping lines 
and ferries (ferry terminal). The port in Gdynia is 
an important element of the 6th Corridor of the 
Trans-European Transport Network TEN-T.

Gdańsk DCT port – annual capacity of the termi-
nal: more than 3 million TEU, storage area: 64 000 
TEU, annual capacity of the railway side track: 
780 000 TEU. In 2021 the container terminal han-
dled more than 2,1 million TEU. This record-break-
ing result permanently put DCT on the map of 
most important container terminals in the world 
and made it the largest container transshipment 
terminal on the Baltic Sea.

In 2021 Polish seaports handled 113 million tonnes 
of cargo. At present, the plan of digging a canal on 
the Vistula Spit is being implemented. It will con-
nect the Vistula Lagoon and the Baltic for the needs 
of transport and tourist shipping and increase the 
share of inland shipping in transportation.

  Port Gdańsk | Gdańsk port
TRANSPORT MORSKI

Polska posiada 3 morskie terminale  
przeładunkowe.

Port Szczecin-Świnoujście – istotną pozycją w ofer-
cie obu portów jest obsługa ładunków drobnicowych, 
przeładowywanych metodą konwencjonalną, także 
w kontenerach i w systemie ro-ro. Od lat funkcjo-
nują wypracowane i doskonale sprawdzające się 
w praktyce ciągi logistyczne na przewóz ładunków 
drobnicowych.

Infrastruktura portowa, zarówno w Szczecinie jak 
i w Świnoujściu, pozwala na obsługę kontenerów 
i innych jednostek ładunkowych. Roczna zdolność 
przeładunkowa terminalu wynosi 200 000 TEU.

W zakresie oferty żeglugowej Szczecin oferuje re-
gularne połączenia żeglugowe do krajów skandynaw-

skich, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Rosji oraz kontene-
rowe połączenia dowozowe do największych portów 
bazowych – Hamburg, Bremenhaven oraz Rotterdam. 
Z kolei ze Świnoujścia oferowanych jest 10 odejść 
dziennie promów do Szwecji (Ystad i Trelleborg) oraz 
regularne połączenia żeglugowe do Norwegii.

Port Gdynia – przeładował w 2021 r. rekordo-
we 26,7 mln ton ładunków. Jest to nowoczesny 
port uniwersalny, specjalizujący się w obsłudze 
ładunków drobnicowych, w tym głównie zjed-
nostkowanych, przewożonych w kontenerach 
i w systemie ro-ro, w oparciu o rozwiniętą sieć 
połączeń multimodalnych z zapleczem, regularne 
linie żeglugowe bliskiego zasięgu oraz połączenia 
promowe (terminal promowy). Gdyński port jest 
ważnym ogniwem VI Korytarza Transeuropejskiej 
Sieci Transportowej TEN-T.

Port DCT Gdańsk – roczna przepustowość terminala: 
ponad 3 mln TEU, powierzchnia składowa: 64 000 TEU, 
roczna przepustowość bocznicy kolejowej: 780 000 
TEU. W 2021 r. terminal kontenerowy przeładował 
ponad 2,1 mln TEU. Ten rekordowy wynik na stałe 
wpisał DCT na mapę najważniejszych terminali 
kontenerowych na świecie i zapewnił mu pozycję 
największego pod względem przeładunków termi-
nalu kontenerowego na Bałtyku.

  Port Gdańsk | Gdańsk port

  Port w Gdyni | Port in Gdynia
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RYNEK PRACY 
KOSZTY PRACY 
Jednym z najważniejszych parametrów, decydu-
jących o atrakcyjności inwestycyjnej danego kraju 
czy regionu, są koszty pracy. Różnice w stawkach 
godzinowych pomiędzy poszczególnymi krajami 
UE są bardzo duże. W 2021 r. średni godzinowy 
koszt pracy wyniósł w UE 29,1 euro, zaś w strefie 
euro 32,8 euro. Najwyższą średnią stawkę miała 
Dania – 46,9 euro, a najniższą Bułgaria – 7 euro. 
W Polsce koszt ten wynosił 11,5 euro.

  ENGLISH

EMPLOYMENT MARKET
COST OF LABOUR

One of the most important parameters deter-
mining the attractiveness of a specific country 
or region to investors is the cost of labour. Hourly 
rates strongly differ between respective mem-
ber states of the EU. In 2021, the average hourly 
labor cost in the EU was EUR 29.1 and EUR 32.8 
in the euro area. The highest average rate was in 
Denmark – EUR 46.9, and the lowest in Bulgaria 
– EUR 7. In Poland, the cost was EUR 11,5. 

Przeciętne godzinowe koszty pracy, 2021 r. Average hourly labour cost in 2021
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TRANSPORT LOTNICZY

W Polsce funkcjonuje kilkanaście międzynarodo-
wych portów lotniczych. Największe lotnisko – war-
szawskie Okęcie, obok lotnisk w Krakowie i Gdańsku, 
jest również ważnym hubem przeładunkowym dla 
lotniczego transportu towarowego. Przy warszaw-
skim lotnisku Chopina funkcjonuje terminal cargo, 
obsługiwany przez firmę DHL Express. 

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, 
że w ciągu 2021 r. w polskich portach lotniczych 
obsłużono ponad 19,6 mln pasażerów. Najwięcej 
osób obsłużyły: Lotnisko Chopina w Warszawie – 
7,4 mln pasażerów, Port Lotniczy Kraków-Balice 
– 3,1 mln pasażerów, Port Lotniczy Gdańsk – 2,1 mln 
pasażerów.

  ENGLISH

AIR TRANSPORT

Poland has more than ten international airports. The 
largest airport – Okęcie in Warsaw, alongside airports 
in Kraków and Gdańsk, is also an important air freight 
transport hub. A cargo terminal serviced by DHL Ex-
press operates at the Chopin airport in Warsaw.

According to data provided by the Civil 
Aviation Authority, in the 2021, Polish airports 
provided is services to more than 19.6 million 
passengers. The highest number of passengers 
were served at: the Chopin Airport in Warsaw – 
7.4 million passengers, the Kraków-Balice Airport 
– 3.1 million passengers, and the Gdańsk Airport – 
2.1 million passengers.

P O L S K A  |  P O L A N D

Participation in air 
traffic in 2021

Udział w ruchu, 
2021 r.
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STOPA BEZROBOCIA

Stopa bezrobocia w lipcu 2022 r. w Polsce wy-
niosła 2,6% (444 tys. osób). Niższy wskaźnik niż 
Polska zanotował tylko jeden kraj – Czechy. 

Kraje Unii Europejskiej znacząco różnią się 
wielkością bezrobocia. Najniższą stopę odnoto-
wano w: Czechach (2,3%), Polsce (2,6%), na Malcie 
(2,9 %) oraz w Niemczech (2,9%). Natomiast naj-
wyższą w: Hiszpanii (12,6%), Grecji (11,4%) i na Cy-
prze (8%).

Stopa bezrobocia, 
lipiec 2022 r. (%)

Unemployment rate, 
July 2022 (%)
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  ENGLISH

RATE OF UNEMPLOYMENT

The unemployment rate in July 2022 in Poland was 
2.6% (444 000 people). Only one country - Czechia - 
had lower unemployment rates than Poland. 

The rates differ considerably between EU mem-
ber states. The lowest rate of unemployment was 
noted in: Czechia (2.3%), Poland (2.6%), Malta (2.9%) 
and Germany (2.9%). By contrast, the highest was 
recorded in: Spain (12.6%), Greece (11.4%) and Cy-
prus (8%).

PŁACE 

Wartość płacy minimalnej na dzień 20 paździer-
nika 2022 r. wynosiła od 362 euro (Bułgaria) do 
2256 euro (Luksemburg). Polska osiągnęła war-
tość nominalną płacy minimalnej na poziomie 
727 euro. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 2022 r. 
wyniosło 6736 zł, a liczba pracujących  
9 mln 650 tys. osób.

P O L S K A  |  P O L A N D

  ENGLISH

PAY

The value of the minimum wage as of October 20, 
2022 ranged from EUR 362 (Bulgaria) to EUR 2256 
(Luxembourg). Poland has achieved a nominal 
minimum wage of EUR 727. The average monthly 
salary in the enterprise sector in the third quarter 
of 2022 was PLN 6 736, and the number of employ-
ees was 9 milion 650 thousand.

Płaca minimalna, 2022 r. Minimum wages in 2022
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  Dolina Kościeliska | Kościeliska Valley

  Jezioro Czorsztyńskie | Lake Czorsztyńskie

Woda jest zasadnicza dla życia, dla zrównowa-
żonego rozwoju, funkcjonowania ekosystemów 
wodnych i od wody zależnych. Dostęp do czystej 
wody został uznany za fundamentalne prawo 
człowieka i wywiera bardzo istotny wpływ na roz-
wój cywilizacyjny. W Ramowej Dyrektywie Wod-
nej (RDW) Unii Europejskiej, która weszła w życie 
w grudniu 2000 r. i która jest wyjątkowym aktem 
prawnym w skali globalnej, uznano, że woda nie 
jest produktem komercyjnym, lecz raczej naszym 
dziedzictwem.

Ludzkość może korzystać jedynie z bardzo nie-
wielkiego ułamka światowych zasobów wodnych, 
których szczupłość zwiększana jest dodatkowo 
przez zmiany klimatyczne, stanowiące jedno 
z najważniejszych wyzwań dla świata.

Skutki zmian klimatycznych nie tylko powodu-
ją zmiany cyklu hydrologicznego i wzrost zjawisk 
nadzwyczajnych, a za tym zmian w roślinności, 
które wywierają wpływ na produkcję rolną. Za-
leżności między zmianami klimatycznymi a pro-
dukcją rolną są jednak bardzo złożone. Skutki po-
wyższe mogą być też spotęgowane przez zmiany 
demograficzne, a szczególnie przez wzrost liczy 
ludności w miastach. Rozwój urbanizacyjny wy-
wiera duży wpływ na stan ilościowy i jakościowy 
zasobów wodnych, a także na zmiany zapotrze-

bowania na wodę i wykorzystania jej. W latach 
1900-2015 średnie odnawialne zasoby wody 
świata na mieszkańca skurczyły się o około 30 
razy. Następują również pewne istotne zmiany 
jakości wód, potęguje się zjawisko eutrofi-
zacji akwenów, spotęgowane nadmiernymi 
zrzutami substancji biogennych w ściekach 
i spływach z pól.

Wiek XXI przyniósł nową sytuację dla oczysz-
czalni ścieków, związaną z nowym paradygma-
tem Nutrienty-Energia-Woda, związanym z od-
zyskiem substancji biogennych, energii i wody 
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  Rzeka Narew | Narew River

  Wodospad Siklawa | Siklawa Waterfall

  Rzeka Narew | Narew River

ze ścieków oraz osadów ściekowych. Powoduje 
to, że oczyszczalnie ścieków, działające według 
tradycyjnej konwencji, jakim jest oczyszczanie 
ścieków, opartej na istniejących przepisach 
prawnych, zaczynają stopniowo przekształcać 
się w zakłady produkcji odzyskiwanych zaso-
bów, w tym produkujących: wodę ze ścieków, 
energię elektryczną, cieplną i substancje 
biogenne, szczególnie fosfor. Celem staje się, 
nie tylko zgodna z przepisami ochrona i po-
prawa środowiska, ale również generowanie 
zysków i wynikające z tego korzyści społeczne. 
Ponieważ zaostrzające się przepisy dotyczące 
zasobów wodnych znacznie zwiększają koszty 
ochrony wód, dlatego dąży się do maksyma-
lizacji ochrony wód śródlądowych i morskich 
w zlewniach, dorzeczach i zlewiskach, przy 
najmniejszych kosztach społecznych. 

W Komunikacie Komisji Europejskiej do Par-
lamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów (COM 2014, 398 final) z 2014 r. została 
przedstawiona koncepcja gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Następnie, w Komunikacie (COM 
2015, 614 final) z 2015 r., przedstawiono plan 
działania w tym zakresie. Obecnie gospodarka 
cyrkulacyjna ma zastosowanie szczególnie w go-
spodarce odpadowej, ale zaczyna występować 
również w gospodarce wodno-ściekowo-osado-
wej, ponieważ stanowi inspirację do innowacyj-
nych rozwiązań, np. w odnowie wody ze ścieków 
oraz w zagospodarowaniu osadów ściekowych 
z odzyskiem zasobów. 

Pod tym względem gospodarka o obiegu 
zamkniętym zbieżna jest z powyższym nowym pa-
radygmatem dla oczyszczalni ścieków. Gospodarka 
wodno-ściekowa w coraz większym stopniu staje 
się częścią składową gospodarki o obiegu zamknię-
tym (GOZ), zwanej też gospodarką cyrkulacyjną. 

Skutki zmian klimatycznych i rozwój cywilizacji, 
w tym wzrost ludności świata i szybka urbani-
zacja, powodują ciągłe powstawanie nowych 
zagrożeń związanych z jakością wody. Następują 
bowiem zmiany jakościowe powstających ście-

ków, co związane jest z nowymi formami zanie-
czyszczeń odprowadzanych do wód. Zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzi oraz dla biocenozy wód, 
stanowią m.in.: substancje toksyczne, a także róż-
ne, niespotykane dotąd rodzaje zanieczyszczeń 
i organizmów chorobotwórczych. 

Dlatego nowoczesne technologie wodno-ście-
kowo-osadowe muszą nadążać za powstawaniem 
coraz to innych zanieczyszczeń i niespotykanymi 
do tej pory strategiami ochrony zasobów wod-
nych. Zastosowanie w praktyce technologii, jak 
np. hydroliza termiczna połączona z fermentacją 
osadów oraz technologią odzysku fosforu i azotu 
z odcieków pochodzących z przeróbki osadów 
ściekowych, powoduje, że mogą one stanowić 
przykłady innowacyjnych zmian technologicz-
nych, pozwalających na odzysk energii i substan-
cji biogennych.

Problem wody, z uwagi na zachodzące zmiany 
demograficzne w miastach i zmiany klimatycz-
ne, stał się jednym z najważniejszych problemów 
światowych. Jednakże sprawy jakości wody nie 
rozwiąże się globalnie bez zmiany stylu życia 
ludzi i włączenia się całych społeczeństw w walkę 
o czystą wodę. Jest to istotne również dla Polski – 
kraju o szczupłych zasobach wodnych.

  ENGLISH 

Water is essential for life and for sustainable 
development and functioning of water and wa-
ter-dependent ecosystems. Access to clean water 
is deemed a fundamental human right and has 
a very significant impact on the development 
of civilisation. The Water Framework Directive 
(WFD), adopted by the European Union in De-
cember 2000 as a unique global legal act, depicts 
water as our heritage rather than a commercial 
product.

Humanity can only make use of a small frac-
tion of global water resources that are additional-
ly depleted due to climate change being a major 
challenge to the world.

Climate change alters the water cycle and in-
creases the frequency of extraordinary phenom-
ena, entailing changes in vegetation that affect 
agricultural production. However, the relation-
ship between climate change and agricultural 
production is very complex. The above-men-
tioned effects are further compounded by de-
mographic changes, and notably by increasing 
population of cities. The development of urban-
isation has a large influence on the quantity 
and quality of water resources and on changing 
requirements for water and its use. From 1900 
to 2015, the average global renewable resources 
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of water per capita shrank by about 30 times. 
Certain material changes also occur in the qual-
ity of water. The eutrophication of water reser-
voirs progresses and is exacerbated by excessive 
discharge of nutrients with wastewater and 
agricultural runoffs.

The 21st century brought new reality to 
wastewater treatment plants in connection with 
the NEW (Nutrients-Energy-Water) paradigm 
associated with the recovery of nutrients, energy 
and water from wastewater and sewage sludge. 
As a result, conventional wastewater treatment 
plants where wastewater is treated in compliance 
with the existing legal framework, are gradually 
transformed into plants producing renewa-
ble resources, including: water recovered from 
wastewater, electricity and heat, and nutrients 
(mainly phosphorus). The objective is not only 
protecting and improving the natural environ-
ment’s status but also generating profits and 
related social benefits. As tightening the regula-
tions concerning water resources considerably 
raises the cost of water protection, measures are 

taken to maximise the protection of inland and 
marine waters in catchment areas and drainage 
basins, at the same time keeping the social cost 
at a low level. 

The Communication from the European Com-
mission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions (COM 2014, 
398 final) from 2014 presented the concept 
of circular economy. Next, the Communication 
(COM 2015, 614 final) from 2015 presented a re-
lated action plan. Currently circular economy is 
applicable to waste management in particular, 
but is also relevant to the management of water, 
sewage and sludge, as it inspires innovative 
solutions, for example regarding wastewater 
recycling and management of sewage sludge 
involving resource recovery. 

In this respect, circular economy is analogous 
to the aforementioned NEW paradigm for waste-
water treatment plants. Water and sewage man-
agement has increasingly become a component 
of circular economy. 

Climate change and the development of civi-
lisation, including the global population growth 
and rapid urbanisation, give rise to continuous 
threats to water quality. The quality of waste-
water is changing, so new types of pollutants 

are discharged into water. Threats to human 
health and life and to water biocenosis include: 
toxic substances, and various not yet encoun-
tered types of pollutants and pathogens. 

Therefore, modern water-sewage-sludge 
management technologies need to keep up 

with the emergence of more and more pollutants 
and new strategies to protect water resources. 
Practical use of technologies such as thermal hy-
drolysis, combined with sludge fermentation and 
sewage sludge processing technology involving 
phosphorus and nitrogen recovery, are examples 
of technological innovations that allow us to re-
cover energy and nutrients.

Due to city demographics changes and cli-
mate change, water has become a major global 
concern. However, water quality issues cannot 
be resolved at a global level without changing 
people’s lifestyle and involving whole societies 
in the fight for clean water. This is also relevant to 
Poland as a country of low water resources.

  Morskie Oko | Lake Morskie Oko

  Rzeka Zgłowiączka | Zgłowiączka River

  Białowieski Park Narodowy | Białowieża National Park
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Obszary dorzeczy w Polsce 
według ustawy Prawo wodne 
z 20 lipca 2017 r.

River basins in Poland 
according to the Water Law 
of 20 July 2017

POLSKIE ZASOBY WODY 
SŁODKIEJ

R O Z D Z I A Ł  3
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ZLEWNIE RZEK

Według ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. zostały usta-
nowione następujące obszary dorzeczy:

Dorzecze Wisły – rzeka Wisła, o długości 1048 km, posia-
da powierzchnię dorzecza wynoszącą 194 424 km2, a śred-
ni roczny przepływ przy ujściu w wysokości 1080 m3/s. 
Główne prawe dopływy tej rzeki to: Soła, Skawa, Raba, 
Dunajec, Wisłoka, San, Wieprz, Narew, Drwęca, natomiast 
główne lewe dopływy to: Przemsza, Nida, Kamienna, Pili-
ca, Bzura, Wkra.

Źródła Wisły znajdują się na stokach Baraniej 
Góry, na wysokości 1107 m, a rzeka na szeregu od-
cinkach posiada charakter naturalny i jest uznana 
za ostatnią tak dużą dziką rzekę w Europie.

Dorzecze Wisły zajmuje 54% powierzchni Polski 
i obejmuje dorzecza: Słupi, Łupawy, Łeby, Redy 
oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio 
do Bałtyku na wschód od ujścia Słupi, jak też rzek 
wpadających do Zalewu Wiślanego.

Dorzecze Odry – rzeka Odra, o długości 854 km 
(odcinek 112 km znajduje się na obszarze Czech), 
posiada powierzchnię dorzecza wynoszącą 

Dorzecze Odry
The Oder River Basin

Dorzecze Wisły
The Vistula River Basin

P O L S K I E  Z A S O B Y 
S Ł O D K I E J  W O D Y 
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118 861 km2, a średni roczny przepływ przy 
ujściu w wysokości 535 m3/s. Główne prawe 
dopływy tej rzeki to: Olza, Mała Panew, Stobra-
wa, Barycz, Warta, Ina, natomiast główne lewe 
dopływy to: Opawa, Nysa Kłodzka, Bystrzyca, 
Kaczawa, Bóbr, Nysa Łużycka. 

Źródła rzeki znajdują się na stokach Gór 
Oderskich, na wysokości 634 m (na terenie 
Czech). Odra, w przeciwieństwie do Wisły, jest 
uregulowana. 

Dorzecze Odry zajmuje 33,9% powierzchni 
Polski i obejmuje dorzecza: Regi, Parsenty, 
Wieprzy, Ucker oraz pozostałych rzek ucho-
dzących bezpośrednio do Bałtyku na zachód 
od ujścia Słupi, a także rzek wpadających 
do Zalewu Szczecińskiego.

Obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Banówki, 
Łaby, Niemna, Pregoły i Świerzej, stanowią 
części międzynarodowych dorzeczy. Na nich 
ustanowiono regiony wodne, takie jak:

• na obszarze dorzecza Wisły: Małej Wisły, 
Górnej Zachodniej Wisły, Górnej Wschodniej 
Wisły, Narwi, Bugu, Środkowej Wisły, Dolnej 
Wisły

• na obszarze dorzecza Odry: Górnej Odry, Środko-
wej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, 
Warty, Noteci

• na obszarze dorzecza Dniestru: Dniestru
• na obszarze dorzecza Dunaju: Czarnej Orawy, 

Czadeczki i Morawy
• na obszarze dorzecza Banówki: Banówki
• na obszarze dorzecza Łaby: Izery, Łaby i Ostrożni-

cy (Upa), Orlicy i Metuje
• na obszarze dorzecza Niemna: Niemna
• na obszarze dorzecza Pregoły: Łyny, Węgorapy
• na obszarze dorzecza Świeżej: Świeżej.

Zarządzanie zasobami wodnymi na terytorium 
kraju realizowane jest w oparciu o podział na po-
wyższe obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie, 
których przebieg granic ustala Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie.
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RIVER CATCHMENTS

The Water Law of 20 July 2017 established the fol-
lowing river basins:

The Vistula River Basin – the basin of the 1048 km 
long Vistula River extends over an area 
of 194 424 km2, and the mean annual flow at the out-
let is 1080 m3/s.  The main right-bank tributaries 
of the Vistula include: the Soła, the Skawa, the Raba, 
the Dunajec, the Wisłoka, the San, the Wieprz, 
the Narew, and the Drwęca, and its main left-bank 
tributaries are: the Przemsza, the Nida, the Kamien-
na, the Pilica, the Bzura, and the Wkra.

The Vistula originates on the slopes of mount 
Barania Góra, at 1107 m above sea level. Several 
stretches of the river are unregulated and it is re-
garded the last such a big wild river in Europe.

The Vistula River Basin accounts for 54% 
of the area of Poland and consists of the sub-ba-
sins of: the Słupia River, the Łupawa River, the Łeba 
River, the Reda River and other rivers debouching 
immediately to the Baltic Sea east of the outlet 
of the Słupia River, as well as rivers running into 
the Vistula Lagoon.

The Oder River Basin – the basin of the 854 km 
long Oder River (112 km flowing in the Czech 
Republic) extends over an area of 118 861 km2, and 
the mean annual flow at the outlet is 535 m3/s. 
The main right-bank tributaries of the Oder in-
clude: the Olza, the Mała Panew, the Stobrawa, 
the Barycz, the Warta, and the Ina, and its main 
left-bank tributaries are: the Opawa, the Eastern 
Neisse, the Bystrzyca, the Kaczawa, the Bóbr, and 
the Western Neisse. 

The river originates on the slopes of Oder Moun-
tains at 634 m above sea level (in the Czech Repub-
lic). Contrary to the Vistula, the Oder is regulated. 

The Oder River Basin accounts for 33.9% 
of the area of Poland and consists of the sub-basins 
of: the Rega River, the Parsęta River, the Wieprz 
River, the Ucker River and other rivers debouching 
immediately to the Baltic Sea west of the outlet 
of the Słupia River, as well as rivers running into 
the Szczecin Lagoon.

The river basins of: the Dniester, the Danube, 
the Mamonovka (Banovka),  the Elbe, the Neman, 
the Pregolya and the Prokhladnaya, are interna-
tional river basins. They are the location of water 
regions such as:
• In the Vistula River Basin: Little Vistula, Upper 

Western Vistula, Upper Eastern Vistula, Narew, 
Bug, Central Vistula, and Lower Vistula region

• In the Oder River Basin: Upper Oder, Central 
Oder, Lower Oder and Western Przymorze, 
Warta, and Noteć region

• In the Dniester River Basin: Dniester region
• In the Danube River Basin: Czarna Orawa, Cza-

deczka, and Morava region
• In the Mamonovka (Banovka) River Basin: Ma-

monovka (Banovka) region
• In the Elbe River Basin: Jizera, Elbe and Upa, 

Metuje, and Orlice region
• In the Neman River Basin: Neman region
• In the Pregolya River Basin: Łyna, and Angrapa 

region
• In the Prokhladnaya River Basin: Prokhladnaya 

region.
The management of water resources in Poland is 
based on the division into the above-listed river ba-
sins, water regions and catchment areas delimited 
by the National Water Holding Polish Waters.

  Bory Tucholskie | Tuchola Forest

  Poznań | Poznań
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STAN 
JAKOŚCIOWY WÓD

Ocena stanu wód powierzchniowych słodkich 
wykonywana jest na podstawie wyników 
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), 
prowadzonego przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska (GIOŚ). Stanowi ona 
wypadkową klasyfikacji stanu ekologicznego/
potencjału ekologicznego i klasyfikacji stanu 
chemicznego.

Klasyfikacja stanu ekologicznego dotyczy 
naturalnych jednolitych części wód, a poten-
cjału ekologicznego odnosi się do sztucznych 
lub silnie zmienionych części wód. Stan ekolo-
giczny obejmuje pięć klas jakości:
• klasa pierwsza – bardzo dobry stan ekolo-

giczny
• klasa druga – dobry stan ekologiczny
• klasa trzecia – umiarkowany stan ekolo-

giczny
• klasa czwarta – słaby stan ekologiczny
• klasa piąta – zły stan ekologiczny.

• Odry: zły stan – 99,7% (1728) JCWp , dobry stan – 0,3% 
(3) JCWp 

• Jarft: zły stan – 100% (6) JCWp

• Dniestru: zły stan – 100% (3) JCWp 

• Łaby: zły stan – 100% (8) JCWp 

• Świeżej: zły stan – 100% (4) JCWp

• Pregoły: zły stan – 99% (119) JCWp

• Dunaju: zły stan – 91% (10) JCWp

• Niemna: zły stan – 90% (35) JCWp.
Ogólna ocena stanu wód powierzchniowych w Polsce, 

wykonywana przez GIOŚ, wskazuje na ich zły stan, nie-
mniej stanowi to również wynik przyjętej zasady tej oceny, 
według której „najgorszy decyduje” i powodującej, że dla 
złej oceny stanu wystarczy, aby normę dla stanu dobrego 
przekroczył tylko jeden z ocenianych wskaźników. Normy 
i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
podano w rozporządzeniu ministra infrastruktury z lipca 
2021 r.

Zły stan
Bad status

Dobry stan
Good status
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Ogólna ocena stanu 4585 
JCWp rzek i zbiorników 
wodnych w latach 2014-2019

General assessment of the 
status of 4585 UBSW of rivers 
and water reservoirs in 2014-2019

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska reali-
zuje monitoring jakości wód powierzchniowych 
w oparciu o tzw. jednolite części wód powierzch-
niowych (JCWp), oznaczające istotne elementy 
tych wód.

Spośród jednolitych części wód powierzchnio-
wych, ocenianych przez GIOŚ w 2016 r., na pod-
stawie danych z różnych lat sięgających roku 2011, 
wykazano, że aż 90% nie osiąga dobrego stanu 
ekologicznego.

W latach 2014-2019, w ramach monitoringu 
diagnostycznego dokonano ogólnej oceny stanu 
4585 JCWp rzek i zbiorników wodnych. Z raportu 
wynika, że zły stan wykazywało 98,9% (4535) 
JCWp, a dobry 1,1% (50) JCWp. W poszczególnych 
dorzeczach było to:
• Wisły: zły stan – 98,5% (2622) JCWp , dobry stan – 

1,5% (39) JCWp

  Rzeka Radunia | Radunia River
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ZASOBY WŁASNE
Łączne zasoby wód płynących w Polsce, w roku hydrolo-
gicznym 2019, wynosiły 41,2 km3 (z czego dopływ wód ze 
zlewni spoza granic Polski wynosił 5,4 km3), natomiast 
w roku hydrologicznym 2020 – 41,9 km3 (z czego dopływ 
wód ze zlewni spoza granic Polski wynosił 6,8 km3). 
Wynika z tego, że odpływ ze zlewni znajdujących się 
w granicach Polski, w roku hydrologicznym 2019, wyno-
sił 35,8 km3, a w roku hydrologicznym 2020 – 35,1 km3. 

W latach 1951-2018, średnia wartość łącznych za-
sobów wód w Polsce płynących wynosiła 60,4 km3, 
a na tym tle wielkość zasobów wód płynących w Polsce, 
w roku hydrologicznym 2020, stanowiła 69,4% wartości 
średniej.

W zakresie wód podziemnych, wielkość dyspozycyj-
nych zwykłych wód podziemnych (ZD) w Polsce (stan 
na 31 grudnia 2019 r.) wyniosła 34 mln m3/d i została 
ustalona na obszarze powierzchni niemal całego kraju. 

Zasoby perspektywiczne wód podziemnych (ZP) 
w podanej wartości ZD stanowią około 50 tys. m3/d, 
oszacowane metodami przybliżonymi dla około 1% po-
wierzchni Polski. Wielkości ZD (z wyłączeniem solanek, 
wód leczniczych i termalnych) ustalane są w jednost-

  ENGLISH 

WATER QUALITY

The quality of fresh surface water is assessed based 
on the results of the State Environmental Monitoring 
(SEM) maintained by the Chief Inspectorate for Environ-
mental Protection (CIEP). It is the result of the classifi-
cation of its ecological status potential and its chemical 
composition.

The classification of ecological status refers to natural 
uniform water bodies, and that of ecological potential 
– to artificial or strongly modified water bodies. The eco-
logical status has five quality classes:
• first class – very good ecological status
• second class – good ecological status
• third class – moderate ecological status
• fourth class – poor ecological status
• and fifth class – bad ecological status.

The Chief Inspectorate for Environmental Protection 
(CIEP) monitors the quality of surface waters based 
on their significant element called uniform bodies of sur-
face water (UBSW).

Based on data from different periods back to 2011, it 
was demonstrated that 90% of UBSW evaluated by CIEP 
in 2016 did not present good ecological status.

In 2014-2019, under diagnostic monitoring, 
a general assessment of the status of 4585 UBSW 
(rivers and water reservoirs) was conducted. 
According to the report, the status of 98.9% 
of UBSW (4535) was bad, and only 1.1% UBSW (50) 
showed a good status. The percentage in respec-
tive river basins was:
• the Vistula: bad status – 98.5 % UBSW (2622), 

good status – 1.5% UBSW (39)
• the Oder: bad status – 99.7% UBSW (1728), 

good status – 0.3% UBSW (3) 
• the Mamonovka (Banovka): bad status – 100% 

UBSW (6)
• the Dniester: bad status – 100% USBW (3) 
• the Elbe: bad status – 100% USBW (8)  
• the Prokhladnaya: bad status – 100% UBSW (4)
• the Pregolya: bad status – 99% UBSW (119)
• the Danube: bad status – 91% UBSW (10)
• the Neman: bad status – 90% UBSW (35).

The general quality assessment in Poland con-
ducted by CIEP implies that surface waters have 
a bad status. Nevertheless, this is also due to the as-
sessment principle, according to which “the worst 
prevails”. In other words, it suffices that one ratio 
falls below the good status limit, the status is as-
sessed as bad. The limits and methods of monitor-
ing uniform water bodies were set out in a regula-
tion of the minister of infrastructure in July 2021.
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OWN RESOURCES

The overall resources of flowing water in Poland 
in the water year 2019 were 41.2 km3 (including 
5.4 km3 from catchments outside Poland), and 
in the water year 2020 – the volume was 41.9 km3 
(including 6.8 km3 from catchments outside 
Poland). Therefore, outflows from catchments 
in Poland in the water year 2019 were 35,8 km3, and 
in the water year 2020 – 35,1 km3. 

In 1951-2018, the mean overall flowing water 
resources in Poland were 60.4 km3. In comparison, 
the resources of flowing water in Poland in the wa-
ter year 2020 accounted for 69.4% of the mean 
value.

As regards underground waters, the disposable 
groundwater resources (DR) (at 31 December 2019) 
were 34 million m3/d in nearly all Poland. 

Out of the above-mentioned DR, about 50 thou-
sand m3/d are prospective groundwater resources 
(PR) according to approximate estimates for about 
1% of the area of Poland. Disposable resources 
(except brines, curative and thermal waters) are 
determined for units of the water management 
balance in the catchment areas of rivers remaining 
in a hydraulic connection with groundwaters and 
covering groundwater intake zones. 

41,2 km3

41,9 km3

5,4 km3 6,8 km3

łączne zasoby wód płynących w Polsce 
total resources of flowing water in Poland

w tym dopływ wód ze zlewni spoza 
granic Polski | including influx of water 
from catchment areas outside Poland

2019
rok  | year

2020
rok  | year

Łączne zasoby wód 
płynących w Polsce 
w latach 2019 i 2020

Total resources of 
flowing water in Poland 
in 2019 and 2020

kach bilansowych wyznaczonych dla bilansu wodno-
gospodarczego zlewni rzek, będącymi w związku 
hydraulicznym z wodami podziemnymi i obejmują-
cymi strefy zasilania ujęć wód podziemnych. 

  Jezioro Straszyńskie | Lake Straszyńskie

  Rzeka Nogat | Nogat River
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ROZKŁAD OPADÓW
Średnie roczne sumy opadów w Polsce kształ-
tują się w zakresie 500-700 mm. W klasyfikacji 
przyjętej przez Zofię Kaczorowską, niedobory 
i nadmiary opadów w stosunku do normy wie-
loletniej w latach hydrologicznych przyjmuje się 
następująco:
• przeciętny jest rok (lub pora roku), gdy od-

chylenie od średniej sumy wieloletniej nie 
przekracza 10%, czyli suma opadów mieści się 
w granicach 110% opadu normalnego

• suchy, gdy niedobór opadu wynosi 11-25% 
średniej sumy wieloletniej, czyli suma opadu 
stanowi 75-89% normy

• bardzo suchy, gdy niedobór opadu wynosi 
26-50% średniej sumy wieloletniej, czyli suma 
opadu stanowi 50-74% normy

• skrajnie suchy, gdy niedobór opadu przekracza 
50% średniej sumy wieloletniej, czyli suma opa-
du jest poniżej 50% normy

• wilgotny, gdy nadmiar opadu wynosi  
11-25% średniej sumy wieloletniej, czyli 
suma opadu stanowi 111-150% normy

• bardzo wilgotny, gdy nadmiar opadu 
wynosi 26-50% średniej sumy wieloletniej, 
czyli suma opadu stanowi 126-150% normy

• skrajnie wilgotny, gdy nadmiar opadu 
przekracza 50% średniej sumy wieloletniej, 
czyli suma opadu przewyższa 150% normy. 
Średnie opady atmosferyczne w roku 

hydrologicznym 2018 i 2019, wyliczone 
z wartości uzyskanych z 52 stacji meteorolo-
gicznych, reprezentatywnych w skali kraju, 
stanowiły: 84,1% (2018 r.) i 90,7% (2019 r.) 
normy opadowej z lat 1971-2000. 

W 2019 r., miesiącem o najmniejszej ilości 
opadów był kwiecień (przykładowo w Olsz-
tynie – 0 mm), a miesiącem o największej 
ilości opadów był maj (przykładowo w Olsz-
tynie – 135 mm).
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DISTRIBUTION OF PRECIPITATION

Mean annual precipitation sums in Poland 
range from 500 to 700 mm. Zofia Kaczo-
rowska classifies rainfall falling below or 
exceeding the multi-annual standard 
in the water years as follows:
• the year (or season) is average when 

the deviation from the multi-annual 
mean value does not exceed 10%, that 
is, the precipitation sum corresponds to 
110% of normal rainfall,

• it is dry when rainfall deficit accounts 
for 11-25% of the mean multi-annual 
sum, that is, the precipitation sum cor-
responds to 75-89% of normal rainfall,

• it is very dry when rainfall deficit 
accounts for 26-50% of the mean mul-
ti-annual sum, that is, the precipitation 
sum corresponds to 50-74% of normal 
rainfall

• it is extremely dry when rainfall deficit exceeds 50% 
of the mean multi-annual sum, that is, the precipita-
tion sum is below 50% of normal rainfall

• it is humid when rainfall excess accounts for 11-25% 
of the mean multi-annual sum, that is, the precipita-
tion sum corresponds to 111-150% of normal rainfall,

• it is very humid when rainfall excess accounts for 
26-50% of the mean multi-annual sum, that is, 
the precipitation sum corresponds to 126-150% 
of normal rainfall,

• it is extremely humid when rainfall excess is high-
er than 50% of the mean multi-annual sum, that 
is, the precipitation sum is above 50% of normal 
rainfall. 
Mean atmospheric precipitation in the water years 

2018 and 2019, calculated based on measurements 
from 52 weather stations representative on a national 
scale, corresponded to: 84.1% (2018) and 90.7% (2019) 
of normal rainfall in 1971-2000. 

In 2019, the lowest rainfall was recorded in April 
(in Olsztyn – 0 mm), and the highest – in May (in Olsz-
tyn – 135 mm).
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  Gdańsk | Gdańsk

  Rzeka Wisła | Vistula River
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WYSTĘPOWANIE SUSZ 
I POWODZI
Ekstremalne zjawiska zawsze stanowiły cechę klimatu Pol-
ski, ale w ostatnich latach znacznie się nasiliły. Zachodzące 
zmiany klimatu powodują między innymi zwiększone 
występowanie intensywnych susz i powodzi. Prowadzi 
to zarówno do nadmiaru jak i niedoboru wody, o których 
decyduje wysokość opadu, będącego istotną zmienną hy-
drograficzną. Dodatkowo zwiększa się proces urbanizacji, 
następuje wylesienie, naruszenie ciągłości gleby, co powo-
duje wzrost spływów powierzchniowych i erozję. 

W pewnych regionach kraju zapotrzebowanie na wodę 
przekracza zasoby wodne, na co wpływa również zanie-
czyszczenie wód. Susze odgrywają istotną rolę w niedobo-
rach wody, potęgującą się przez zmianę klimatu. Dlatego 
niedobory wody, związane z suszą, winny być analizowane 
w aspektach hydrologicznych i społeczno-ekonomicznych. 

Susze stanowią zjawiska klimatyczne występujące po-
wszechnie i są też pewną anomalią klimatyczną związaną 
z długim utrzymywaniem się pogody bezdeszczowej. 
Przyjmuje się, że susze oznaczające niedobory wody lub 
braki wody, powodują szkody w środowisku oraz gospo-
darcze, jak też uciążliwości i zagrożenia dla ludności.

 Wyróżnia się następujące rodzaje susz:
• susza meteorologiczna – okres trwający od miesięcy 

do lat, w którym dopływ wilgoci do danego obszaru 

spada poniżej stanu normalnej wilgoci w danych 
warunkach klimatycznych

• susza rolnicza – okres, w którym wilgotność gleby jest 
niedostateczna do zaspokojenia potrzeb wodnych 
roślin lub występuje deficyt wody dla inwentarza 
i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie

• susza hydrologiczna – okres, gdy przepływy w rze-
kach spadają poniżej granicy średniego, a gdy 
przedłuża się susza meteorologiczna to następuje 
znaczne obniżenie się wód podziemnych

• susza gospodarcza – będąca skutkiem procesów 
ekonomicznych w obszarach działalności człowieka 
dotkniętego suszą.
Susza meteorologiczna może być impulsem do roz-

woju suszy hydrologicznej. Przedłużający się niedosta-
tek opadów prowadzi do suszy glebowej, a niedostatek 
wilgoci gleby powoduje straty gospodarcze, szczególnie 
w rolnictwie. 

Susze powodują nie tylko straty ekonomiczne, ale 
również społeczne i środowiskowe. Gospodarcze konse-
kwencje susz obejmują nie tylko rolnictwo, ale również 
inne sektory. Wpływają na różne sfery życia człowieka, 
a szczególnie dotkliwe są trudności związane z zaopa-
trzeniem w wodę i zwiększonym zapotrzebowaniem 
na energię. Susze sprzyjają pożarom, szczególnie lasów. 
Swoim zasięgiem mogą obejmować obszary pojedyn-
czych zlewni, regiony (obejmujące kilka zlewni), a nawet 
kontynenty.

Należy jednak stwierdzić, że w przeszłości występo-
wanie susz na terenie obecnej Polski było zjawiskiem 
normalnym, chociaż w ostatnich kilku stuleciach w za-
sadzie brak było susz katastrofalnych. Współcześnie su-
sze stają się coraz bardziej dotkliwe, szczególnie dla rol-
nictwa, powodując duże straty w plonach i konieczność 
intensywnej eksploatacji wód podziemnych. Częste wy-
stępowania niedoborów wody i suszy w Polsce wskazują 
na pewną intensyfikację tych zjawisk z upływem czasu. 

Dlatego prognozy przyszłego zapotrzebowania 
na wodę społeczeństwa i gospodarki, w tym rolnictwa, 
winny uwzględniać możliwe deficyty związane ze skut-
kami suszy. Należy podjąć szereg działań ochrony przed 
suszą, szczególnie o charakterze zapobiegawczym. Pol-
ska to kraj o stosunkowo szczupłych zasobach wodnych. 
W przypadku pojawienia się długotrwałej suszy, deficyty 
wody będą występować dłużej i będą miały znaczące 
skutki materialne. Wpływy suszy mogą dotknąć nie 
tylko rolnictwo i hodowlę, ale również zaopatrzenie 
w wodę ludności, przemysł, budownictwo, energetykę, 
transport i leśnictwo. Zwiększy się zagrożenie ekosyste-
mów, szczególnie od wody zależnych, a także wzrosną 
problemy związane z jakością wody.

W ostatnich latach, susze i niedobory wody zwięk-
szały się pod względem liczby i intensywności również 
w wielu państwach UE. 

W Komunikacie na temat Niedoborów Wody i Suszy 
Komisja Europejska określiła strategie, które winny być 
przyjęte na poziomach państw i regionów. Niedobory 
wody na danym obszarze określone zostały jako niewy-
starczające zasoby wody, aby zaspokoić długotermino-
we średnie zapotrzebowanie na wodę, czyli odnoszące 
się do długoterminowego niezbilansowania ilości wody, 
łączącego niski poziom zapotrzebowania na wodę prze-
kraczający pojemność systemu naturalnego. Powoduje 
to konieczność wprowadzenia takiej realizacji gospodar-
ki wodnej, która będzie oparta o efektywne i oszczędne 
gospodarowanie wodą, poprzez poprawę sterowania 
zapotrzebowania na wodę. 

Również kodeks międzynarodowego Prawa Wodne-
go z 2004 r., odniósł się do zagadnienia suszy, bowiem 
w art. 35 kodeksu stwierdzono, że współpraca między 
państwami dla zapobiegania, kontroli lub łagodzenia 
suszy między innymi winna obejmować: zintegrowaną 
strategię z fizycznymi, biologicznymi i społeczno-eko-
nomicznymi aspektami suszy, wprowadzenie lub 

wzmocnienie niezbędnego ustawodawstwa i instytucji 
właściwych do osiągnięcia celów, zapewnienie odpowied-
nich funduszy dla osiągnięcia celów.

Gospodarowanie wodą, w tym ochrona przed sytuacja-
mi nadzwyczajnymi związanymi z powodziami i suszami, 
wymagają opracowania systemu finansowania zgodnego 
z polityką wodną UE, wyrażoną w Ramowej Dyrektywie 
Wodnej. Należy podjąć działania ochronne przed suszą, 
szczególnie o charakterze zapobiegawczym. Opcje 
rozwiązań, według powyższego komunikatu Komisji 
Europejskiej, dotyczącego niedoborów wody i susz, obej-
mują: ustalenie odpowiedniej ceny dla wody, efektywną 
alokację środków na problemy wodne, realizację budowy 
dodatkowej infrastruktury wodnej, wprowadzenie efek-
tywnych technologii praktyk wodnych, podnoszenie świa-
domości wodnej w społeczeństwie, zwiększenie wiedzy 
na temat niedoborów wody i susz oraz zbieranie danych 
w tym zakresie, szczególnie o charakterze społecznym 
i gospodarczym.

W zakresie rolnictwa, uznano za celowe podjęcie 
szeregu działań związanych z ograniczeniem przyszłych 
zagrożeń związanych z niedoborem wody i suszami, 
w szczególności: opracowanie strategii dotyczącej gospo-
darowania wodą w rolnictwie z uwzględnieniem scenariu-
szy zmian klimatu; dokonanie oceny potrzeb nawodnienia 
upraw polowych, sadowniczych i roślin przemysłowych, 
w zależności od powyższych scenariuszy; dokonanie oceny 
wpływu wzrostu biomasy, związanej z produkcją energii 
odnawialnej, na stosunki wodne; prowadzenie prac nad 
odmianami roślin uprawnych odpornych na stres wodny 
i o niższych wymaganiach wodnych oraz nad ich wprowa-
dzeniem w praktykę; propagowanie efektywnych metod 
nawadniania i technik wodooszczędnych.

Zmiany klimatu i zasoby wodne są od siebie wzajemnie 
zależne, jednak wpływ klimatu na zjawiska ekstremalne, 
takie jak powodzie i susze, jest bardzo złożony, tym bar-
dziej, że związany jest z wpływami antropopresji. 

W Polsce powodzie występowały od najdawniejszych 
czasów, a niektóre z nich, np. „powódź tysiąclecia” w 1997 r., 
spowodowały niezwykle wysokie straty materialne i śmierć 
wielu ludzi. 

Każdego roku rośnie również zagrożenie powodzia-
mi miejskimi, spowodowanymi wodami opadowymi czy 
roztopowymi, które są skutkami zmian klimatycznych 
i powodują duże straty w miastach, szczególnie przez tzw. 
powodzie błyskawiczne.

  Wysychające jezioro | Drying lake
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Intensywne opady o charakterze nawalnym powo-
dują też lokalne podtopienia. Mapy ryzyka powodzio-
wego nie są jednak często uwzględniane w planach 
zagospodarowania przestrzennego, szczególnie 
w miastach, dla których winny stanowić element za-
rządzania ryzykiem powodziowym. 

Należy zauważyć, że powodzie trwają jednak 
znacznie krócej niż susze. Konieczne wydaje się więc 
zwiększenie możliwości ochrony przed suszami, 
w tym możliwości adaptacyjnych, jak też przygotowa-
nie się na możliwość wystąpienia zjawiska ekstremal-
nej suszy, tym bardziej, że w Polsce znaczne niedobory 
wody pojawiły się już w północno-wschodniej i środko-
wej Wielkopolsce oraz Kujawach. Szczególnie istotne 
wydaje się zwiększenie możliwości magazynowania 
wody i rozwój małej retencji, aby przechwytywać i ma-
gazynować wody deszczowe. 

  Powódź w Sandomierzu |  Flood in Sandomierz

W Polsce pośrednio do problemu suszy odnosi 
się strategiczny „Plan Adaptacji dla sektorów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z per-
spektywą do roku 2030”, przyjęty przez Radę Mini-
strów w 2019 r. W celu zwiększenia retencji wodnej 
w kraju zostały przyjęte, uchwałą Rady Ministrów 
z 2019 r., „Założenia Programu Niedoborów Wody 
(PPNW) na lata 2021-2027 z perspektywą roku 
2030”. Realizacja programu, po jego przyjęciu, 
powinna ograniczyć ryzyko powodziowe i złagodzić 
skutki suszy oraz zwiększyć odporność na zmiany 
klimatyczne. W 2021 r. zostało wydane rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie „Planu 
przeciwdziałania skutkom suszy” (PPSS), opraco-
wanego na lata 2021-2027, który zawiera katalog 
działań mających obniżyć wielkość strat spowodo-
wanych przez suszę.

95-015 Głowno
ul. Bielawska 3
tel. +48 42 652 39 66
biuro@bap.com.pl
www.bap.com.pl

BAP Sp. z o. o. has a long tradition in the water fittings 
market in Poland. For over 30 years it has been involved 
in the design and construction of fittings, especially for 
use in polluted water installations.

The production plant designs and manufactures 
caseseless fittings for closing and regulating the flow 
of water and sewage in transmission channels of vari-
ous shapes.

The company specialises in the production of various 
types of plate gate valves, such as wall penstocks for 
mounting on the walls of chambers and abutments, 
and channel penstocks for open channels and cham-
bers, as well as backwater flaps mounted on rainwater 
discharges to rivers and other watercourses.

In the field of case fittings, BAP specialises 
in the production of knife gate valves equipped 
with shut-off and regulating drives. They are used 
in the transmission systems of liquids, gases and 
granular substances with the consistency of dusts and 
powders.

The company also specialises in the construction 
of reliable sewage and rainwater flow regulators. 
The new dumping regulations impose an obligation 
on the person responsible to control the flow and regu-
late the discharged material, and in special conditions 
it is required to spread the discharge over time.

The company BAP Sp. z o. o. offers a wide range 
of regulators, from linear to vortex, in a wide range 
of flows.

BAP Sp. z o.o. ma długą tradycję na rynku armatury 
w Polsce. Od ponad 30 lat zajmuje się projektowa-
niem, konstruowaniem i budową armatury zwłaszcza 
do zastosowań w instalacjach wody zanieczyszczonej.

Zakład produkcyjny zajmuje się projektowaniem 
i wytwarzaniem armatury bezkorpusowej służącej 
do zamykania i regulacji przepływu wody i ścieków 
w kanałach przesyłowych o różnych kształtach.

Firma specjalizuje się w wytwarzaniu różnego 
rodzaju zasuw płytowych typu zastawki naścienne 
do montażu na ścianach komór i przyczółków oraz 
zastawki kanałowe do otwartych kanałów i komór, 
a także klap przeciwcofkowych montowanych 
na zrzutach wód deszczowych do rzek i innych cie-
ków wodnych.

W zakresie armatury korpusowej BAP specjalizu-
je się w produkcji zasuw nożowych wyposażonych 
w napędy odcinające oraz regulacyjne. Wykorzy-
stywane są one w instalacjach przesyłowych cieczy, 
gazów oraz substancji ziarnistych o konsystencji 
pyłów i proszków.

Spółka specjalizuje się także w budowie nieza-
wodnych regulatorów przepływu ścieków oraz wód 
deszczowych. Nowe przepisy nakładają na dokonu-
jącego zrzutu nakaz kontroli przepływu i regulacji 
zrzucanego zładu, a w szczególnych warunkach 
wymagane jest rozłożenie zrzutu w czasie.

Firma BAP Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę re-
gulatorów od liniowych do wirowych w szerokim 
zakresie przepływów.

4 8    |    P L  W A T E R W O R K S

P O L S K I E  Z A S O B Y 
S Ł O D K I E J  W O D Y 

F R E S H  W A T E R 
R E S O U R C E S  I N  P O L A N D

L I D E R Z Y 
I N N O W A C Y J N O Ś C I

I N N O V A T I O N 
L E A D E R S

P L  W A T E R W O R K S    |    4 9



MIASTO JAK GĄBKA
Eksperci z MWiK przygotowali pionierski projekt inwesty-
cyjny pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej 
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian 
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. Został on 
zgłoszony do konkursu NFOŚiGW i uzyskał unijne dofi-
nansowanie w wysokości 154,8 mln zł, przy całkowitej war-
tości 258 mln zł. Spełniał wszystkie kryteria, ale najbardziej 
doceniony został za jego kompleksowość i innowacyjność. 
Był to jedyny projekt, który rozwiązywał problemy funk-
cjonowania deszczówki w skali całego miasta. To oznacza, 
że miasto, mimo intensywnego rozwoju, może stać się 
bardziej odporne na zmiany klimatu, przejawiające się 
naprzemiennymi suszami i ulewami. Miasto ma funkcjo-
nować jak gąbka. Woda opadowa – gdy jest jej dużo – ma 
być bezpiecznie gromadzona w taki sposób, aby można ją 
było później wykorzystać w okresie niedoboru.

Kilkanaście lat temu bydgoskie wodociągi – jako pier- 
wsze w kraju – uporządkowały gospodarkę wodno-ścieko-
wą w mieście, a teraz podjęły się zadania uporządkowania 
systemu kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenia i po-
nownego zagospodarowania wody deszczowej.

  ENGLISH 

CITY LIKE A SPONGE

Experts from MWiK have prepared a pioneering 
investment project called “Construction and recon-
struction of the rainwater system and its adaptation 
to climate changes in the city of Bydgoszcz”. It was 
submitted to the NFOŚiGW competition and received 
EU funding in the amount of PLN 154.8 million, with 
a total value of PLN 258 million. It met all the crite-
ria, but was especially appreciated for its complexity 
and innovation. It was the only project that solved 
the problems of rainwater functioning in the entire 
city. This means that the city, despite its intensive 
development, may become more resistant to climate 
change, manifested by alternating droughts and 
downpours. The city is supposed to function like 
a sponge. Rainwater – when there is a lot of it – is to 
be safely collected in such a way that it can be used 
later in the period of scarcity.

Several years ago, Bydgoszcz waterworks – as 
the first in the country – cleaned up the water and 
sewage management in the city, and now under-

Zakres prac był bardzo szeroki: przeprowadzono 
dokładną inwentaryzację istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej, oceniono jej stan i stworzono kompute-
rowy model hydrodynamiczny sieci deszczowej, opra-
cowano lokalny model opadu dla miasta Bydgoszczy 
w oparciu o pomiary z ostatnich 50 lat wraz z progno-
zą zmian do 2050 r. Powstały modele hydrodynamicz-
ne zlewni, projekt modernizacji sieci kanalizacji desz-
czowej, zakres niezbędnego czyszczenia i renowacji 
istniejących kanałów.

Bydgoszcz nie jest wyjątkiem – jak wszystkie duże 
miasta stale się rozbudowuje, co powoduje, że terenów 
zielonych ubywa, a deszcz, zamiast wsiąkać w grunt, 
spływa strumieniami po ulicach. Skutki tego zjawiska 
to zalane ulice i budynki, podtopienia i kałuże. Idea 
miasta gąbki ma to zmienić.

Zamiast betonu – zieleń. Zamiast płaskiego tere-
nu – niecki na wodę. W miejsce krawężnika – rów. 
Na bazie doświadczeń z wdrożenia innowacyjnego 
projektu modernizacji sieci kanalizacji deszczowej 
Bydgoszcz pokazuje, jak deszcz można zagospoda-
rować i w zysk zamienić, a swoimi doświadczeniami 
– chętnie się dzieli.

take a pioneering task of organizing the rainwater 
sewage system as well as cleaning and reusing 
rainwater. 

The scope of work was very wide: a thorough inven-
tory of the existing rainwater drainage network was 
carried out, its condition was assessed, a digital hydro-
dynamic model of the rainwater network was created 
and a local rainfall model for the city of Bydgoszcz 
was developed based on measurements from the last 
50 years, with a forecast of changes until 2050. Addi-
tionally, hydrodynamic drainage basin models, a pro-
ject to modernize the rainwater drainage system and 
the scope of the necessary cleaning and renovation 
of the existing canals were developed.

Bydgoszcz is no exception – as all large cities, it is 
constantly expanding, which means that the green 
areas are diminishing and the rain, instead of sinking 
into the ground, flows down the streets. The ef-
fects of this phenomenon are flooded streets and 
buildings, inundation and puddles. The “city like 
a sponge” idea is about to change it.

Instead of concrete - greenery. Instead of flat terrain 
– basins for water. In place of a curb – a ditch. Based 
on the experience of implementing an innovative 
project to modernize the rainwater drainage system, 
Bydgoszcz shows how rain can be managed and con-
verted for profit, and is willing to share its experiences.

przelew | spillway

krata trawnikowa
lawn grate

zbiorniki na wodę deszczową
rainwater reservoir

ogród deszczowy
rain garden

zieleń urządzona
decorated greenery

mały staw
small pond

nawierzchnia 
mineralno- 
-żywiczna

mineral-resin 
pavement

  Ogród deszczowy, Bydgoszcz | Rain garden, Bydgoszcz

  Zalana po intensywnych opadach ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy | Flooded 
Grunwaldzka Street in Bydgoszcz after intense rainfall

  Budowa zbiornika retencyjnego, ul. Kolbego w Bydgoszczy | Construction 
of a reservoir, M. Kolbe Street in Bydgoszcz

  Przydomowa instalacja deszczowa
Household rainwater harvesting system
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  Zalane pola rolnicze | Flooded agricultural f ields

  Podpis foto | Podpis foto

  Fala na Wiśle w Warszawie | Wave on the Vistula in Warsaw

  ENGLISH 

DROUGHTS AND FLOODS

The climate of Poland has always shown ex-
treme weather phenomena, but recently these 
have become more intense. Climate change 
triggers increased occurrence of intense 
droughts and floods. This leads to both excess 
and scarcity of water, determined by the pre-
cipitation rate being a signif icant hydrographic 
variable. In addition, the growth in urbanisation, 
deforestation and disturbance to soil continuity 
contributes to increasing surface runoffs and 
erosion. 

In certain regions of Poland, the requirement 
for water is higher than the actual water resourc-
es, which is also associated with water pollution. 

Droughts significantly increase water scarcity, 
which is exacerbated by climate change. Therefore, 
water deficits induced by droughts should be 
looked at in terms of hydrological and socio-eco-
nomic aspects. 

Drought is a common climate phenome-
non and a climate anomaly associated with 
long-lasting absence of rainfall. It is assumed 
that droughts inducing scarcity or shortage 
of water cause environmental and economic 
damage and losses as well as nuisance and haz-
ards to people.

 Droughts can be classified as:
• meteorological droughts – periods lasting 

several months or years during which humidity 
in a specific area is below normal threshold 
in specific climate conditions

• agricultural droughts – periods of insufficient soil 
moisture when the water requirement of plants 
cannot be satisfied or when the availability 
of water to farm animals and for farming needs 
is reduced

• hydrological droughts – periods when stream-
flow drops below the mean level and when, 
due to long-lasting meteorological drought, 
the groundwater level is significantly reduced

• economic droughts – result of economic processes 
in the areas of human activity affected by droughts.
Meteorological droughts can trigger hydrological 

droughts. Prolonged deficiency in precipitation leads 
to soil drying and depletion of soil moisture generates 
economic losses, in particular for agriculture. 

Not only do droughts cause economic losses but 
they also lead to social and environmental damage. 
Economic consequences of droughts can be ob-
served in agriculture and other sectors. This has an 
impact on various areas of human life, and causes 
severe difficulties connected with water supply 
and higher requirement for energy. Droughts are 
driving wildfires, especially in forestland. Their range 
covers single catchment areas, whole water regions 
(consisting of several catchment areas), and even 
continents.

In the past, droughts were normal in the territory 
of the present-day Poland, although over the past 
few centuries there have been barely any disastrous 
droughts. Contemporary droughts are becoming 
more and more severe, especially for agriculture, lead-
ing to big losses of crops and necessitating intensive 
use of groundwater. The frequency of water scarcity 
and droughts in Poland implies that these phenome-
na increase with time. 

Therefore, forecasts regarding future require-
ment of water for household and economic, includ-
ing agricultural purposes, should take into account 
possible drought-related deficits. Several measures 
to prevent droughts should be undertaken. Po-
land is a country of relatively low water resources. 
In case of long-term droughts, water deficits will 
last longer and will escalate material consequenc-
es. Droughts can affect agriculture and animal hus-
bandry but also the supply of water to households, 
industry, and building, power, transport and forest-
ry sectors. The hazard to ecosystems, particularly 
water-dependent ones, will increase along with 
water quality issues.

Recently, droughts and water scarcity have 
become increasingly numerous and intensive 
in many EU countries. In the Communication 
on Water Scarcity and Droughts in the European 
Union of 2007, the European Commission set out 
national- and regional-level strategies. Scarcity 
of water in an area means insufficient resourc-
es of water to satisfy average long-term water 
requirement. This necessitates a concept of water 
management based on efficient and economical 
management of water resources through improv-
ing control of water requirement. 

  Powódź w Płocku | Flood in Płock
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Climate change and water resources are inter-
dependent, but the effect of climate on extreme 
phenomena, such as floods and droughts, is very 
complex, the more that it is linked to anthropo-
pressure. 

In Poland floods have been present from 
the earliest times, and some of them – such as 
the “hundred-year flood” in 1997 – caused ex-
tremely high material damage and killed many 
people. 

Every year, the risk of urban flooding caused by 
heavy rainfall or melting snow is increasing due to 
climate change. Urban floods, and especially rapid 
floods, cause vast damage to cities and towns. Tor-
rential downpour also leads to local inundation. Yet, 
flood risk maps are often not taken into account 
in spatial development planning, particularly in cit-
ies where they should be an element of flood risk 
management. 

However, it should be noted that floods normal-
ly last shorter than droughts. Therefore, it seems 
necessary to increase the possibilities of pro-
tection against droughts, including adaptation 
possibilities, and prepare for a possible extreme 
drought, the more that in Poland considerable 
water deficits occurred in north-eastern and 
central Greater Poland and in Kuyavia. Increas-
ing water storage capacity and developing small 
retention to capture and store rainwater seems 
particularly significant. 

In Poland the strategic Adaptation Plan 
for Sectors Sensitive to Climate Change Until 
2020 with a Perspective Until 2030, adopted by 
the Council of Ministers in 2019, indirectly refers 
to droughts. In order to improve water retention 
in Poland, the Council of Ministers in 2019 resolved 
to adopt the Assumptions for the Water Scarcity 
Programme for 2021-2027 with a Perspective Until 
2030. The implementation of the programme 
should reduce the risk of floods, mitigate the ef-
fects of droughts and increase resistance to climate 
change. In 2021 the Minister of Infrastructure 
issued a regulation concerning the Drought Effects 
Counteracting Plan (DECP) devised for 2021-2027, 
containing a catalogue of measures for reducing 
the size of drought-induced losses.

  Podpis foto | Podpis foto

Also the Code of International Water Law from 2004 
makes reference to droughts as Article 35 of the Code 
stipulates that collaboration between countries to prevent, 
control and mitigate the impact of droughts should in-
volve: an integrated strategy including physical, biological 
and socio-economic aspects of droughts, introducing or 
reinforcing adequate institutions and ensuring sufficient 
funds to accomplish the goals.

Water management, including protection against extra- 
ordinary situations connected with floods and droughts, 
requires a financing system to be developed in compliance 
with the EU’s water policy set forth in the Water Framework 

Directive. Protective measures should be undertak-
en against droughts, including in particular preven-
tive measures. According to the aforementioned 
Communication of the European Union concerning 
water scarcity and droughts, possible solutions 
include: determining adequate prices of water, ef-
ficient allocation of funds for water issues, building 
additional water infrastructure, introducing efficient 
water technologies, raising public awareness for wa-
ter issues, increasing knowledge on water scarcity 
and droughts and gathering related data, notably 
social and economic information.

In agriculture several measures were found advisable to 
reduce future hazards connected with water scarcity and 
droughts, including in particular: developing a water man-
agement strategy for agriculture taking climate change 
scenarios into account; evaluating the needs for the irriga-
tion of field crops, orchards and industrial crops, depending 
on the above-mentioned scenarios; evaluating the impact 
of an increase in biomass associated with renewable energy 
production on the water regime; working on crops cultivars 
resistant to water stress and with lower water requirements 
before they are put into practice; and promoting efficient 
irrigation methods and water-efficient technologies.

  Pojezierze Mazurskie | Masurian Lake District
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WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 
WODY SŁODKIEJ

R O Z D Z I A Ł  4
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Do głównych użytkowników zasobów wodnych 
należą takie sektory jak: gospodarka komunalna, 
energetyka, przemysł, rolnictwo, żegluga, rybactwo 
i rybołówstwo, rekreacja i sport. W pierwszej funkcji 
woda to środek niezbędny do życia, a szczególnie 
do zaopatrzenia ludności, wykorzystania do ką-
pielisk naturalnych i sportów wodnych, bytowania 
w warunkach naturalnych ryb i skorupiaków, nato-
miast w drugiej woda jest niezbędnym surowcem 
do produkcji i czynnikiem niemal wszystkich proce-
sów technologicznych. 

Pobór wód w latach 2000-2020 (bez nawadnia-
nia w rolnictwie i leśnictwie) na potrzeby gospo-
darki narodowej i ludności zmniejszył się o 20%, 
z 10,9 km3 w 2000 r. do 8,7 km3 w 2020 r.

Procentowe wykorzystanie wody przez użyt-
kowników przemysłowych stanowiło około 68% 
poboru wody na potrzeby gospodarki narodo-
wej. Dla porównania, pobór wody dla potrzeb 

UŻYTKOWNICY  
ZASOBÓW WODNYCH 

USERS OF WATER 
RESOURCES

gospodarka 
komunalna 
municipal 
economy

energetyka 
power 
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industry
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agriculture

żegluga 
shipping

rybactwo 
i rybołówstwo 

fishing
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i sport 

recreation 
and sport

  Nawadnianie pól | Irrigation of crop f ields

gospodarki komunalnej stanowił około 23%, 
a do napełniania i uzupełniania stawów rybnych 
około 9%. 

W 2019 r. pobór wody na potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności wynosił 9,2 km3 i zmniej-
szył się o około 7% w stosunku do roku 2018, gdy 
wynosił 9,9 km3, przy czym w 2020 r. pobór ten 
spadł o około 6% w stosunku do roku 2019. Pobór 
wód powierzchniowych w 2020 r. wynosił 6,9 km3, 
natomiast wód podziemnych – 1,7 km3, o znacznie 
lepszej jakości niż wody powierzchniowe.
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ENERGETYKA
Energetyka związana jest z produkcją, przetwarza-
niem, przesyłaniem energii elektrycznej, gorącej wody 
i pary wodnej. Obecnie nadal podstawowym surow-
cem dla energetyki jest węgiel kamienny i brunatny. 
W tym zakresie następują jednak zmiany, ponieważ 
w 2020 r. udział węgla w miksie wytwórczym spadł 
poniżej 70%, co związane było z między innymi 
mniejszym zapotrzebowaniem na energię w okresie 
pandemii, a także rosnącymi kosztami emisji i węgla 
krajowego. Gaz w tzw. miksie energetycznym stanowił 
około 10%.

W 2020 r. produkcja energii w Polsce wyniosła 
158 TWh, przy czym rosło wykorzystywanie odnawial-
nych źródeł energii (OZE). Szczególnie szybko rosła 
energetyka słoneczna, która w 2020 r. wyniosła około 
28 TWh. Rozpoczęto proces inwestowania w energe-
tykę wiatrową na morzu. Hydroelektrownie mają sto-
sunkowo niewielki udział w ogólnej produkcji energii 
elektrycznej, ale wykorzystywane w okresie najwięk-

  ENGLISH 

ENERGY SECTOR

Energy sector is associated with production, 
processing, and transmission of electricity, hot 
water and steam. Currently, black coal and lignite 
are still the core resources for the energy sector. 
However, this is changing as in 2020 the share 
of coal in the production of energy dropped 
below 70% due to – among other reasons – lower 
requirement for energy during the pandemic, and 
growing costs of emissions and prices of domestic 
coal. Gas accounted for about 10% of the so-called 
energy mix.

In 2020, Poland generated 158 TWh of energy; 
this involved an increase in the use of renewa-
ble energy sources (RES). Solar generation grew 
particularly quickly and in 2020 amounted to 
about 28 TWh. Offshore wind energy investments 
commenced. Hydropower plants have a relatively 
small share in the overall production of electricity 
but, during the highest energy requirement, they 
constitute an important element of the energy 
security system. The Vistula and its headwaters 
are where the highest number of hydropower 
plants are built. In view of their natural conditions, 
apart from the Vistula and mountainous and 
sub-mountainous rivers, other rivers are generally 
eligible for small hydropower plants. 

In 2020, the generation and supply of electricity, 
steam and hot water and gas consumed 5.17 km3 

of water, which corresponded to 87% of the total 
consumption of water for industrial purposes. 

  ENGLISH 

The main users of water resources are: the munici-
pal management sector, the energy sector, indus-
try, agriculture, inland navigation, fisheries, and 
the recreation and sports sector. First of all, water 
is essential for life – supplied to people for drinking 
and household use, used in natural bathing sites 
and for water sports, and providing a natural living 
environment to fish and crustaceans. Secondly, 
it is an essential resource for production involved 
in nearly all technological processes. 

Water intake in 2000-2020 (except irrigation for 
agriculture and forestry) for the needs of the na-
tional economy and the population declined by 20% 
- from 10.9 km3 in 2000 to 8,7 km3 in 2020.

Water used for industrial purposes accounted for 
about 68% of water intake for the needs of the na-
tional economy. To compare, municipal water 
intake accounted for about 23%, and about 9% 
of water was used for filling and refilling fish ponds. 

In 2019, the intake of water by the national 
economy amounted to 9.3 km3 and decreased by 
about 7% as compared to the year 2018, when it was 
9.9 km3. However, in 2020, it dropped by about 6.5% 

  Zespół Elektrowni Wodnych – Porąbka Żar | Hydroelectric Power 
Plants Complex in Porąbka-Żar

szego zapotrzebowania na energię stanowią ważny 
element bezpiecznego systemu energetycznego. 
Najwięcej hydroelektrowni zbudowano na rzece 
Wiśle i na dopływach jej górnego biegu. Warunki 
naturalne sprawiają, że poza Wisłą oraz terenami 
górskimi i podgórskimi, pozostałe rzeki kwalifikują 
się w zasadzie do małej energetyki. 

W 2020 r. przy wytwarzaniu i zaopatrywaniu 
w energię elektryczną, parę wodną i gorącą wodę 
oraz gaz zużyto 5,17 km3 wody, co stanowiło 87% 
ogólnego zużycia wody w przemyśle.

compared to 2019. In 2020, the intake of surface 
waters amounted to 6.9 km3, while that of under-
ground waters – having much better quality than 
surface waters – to 1.7 km3.

  Elektrownia Kozienice | Kozienice Power Plant

POBÓR WODY W ROKU 2019 NA POTRZEBY GOSPODARKI 
NARODOWEJ I LUDNOŚCI | ABSTRACTION OF WATER 
IN 2019 FOR THE NEEDS OF THE NATIONAL ECONOMY 

AND THE POPULATION

6,9 km3

8,7 km3

wody podziemne
underground waters

wody 
powierzchniowe

surface waters

pobór wody | abstraction of water

1,7 km3
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PRZEMYSŁ 
Przemysł jest największym użytkownikiem wód 
w Polsce, wywierającym również negatywny wpływ 
na stan jakości zasobów wodnych. Wymaga to pro-
wadzenia działań intensywnych i ekstensywnych, 
ograniczających wpływ przemysłu na stan zasobów 
wodnych. 

Działania intensywne ukierunkowane są na do-
starczenie użytkownikom przemysłowym wyma-
ganej ilości wody o odpowiedniej jakości, jak też 
przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu zasobów wod-
nych przez oczyszczanie odprowadzanych ścieków. 
Natomiast działania ekstensywne polegają na opty-
malizacji technologii przemysłowych pod kątem 
eliminowania procesów uciążliwych dla środowiska, 
wprowadzaniu technik recyrkulacji wody i produk-
tów oraz metod odzysku i ponownego wykorzy-
stania wód i odpadów poprodukcyjnych. Działania 

  ENGLISH 

INDUSTRY 

Industry is the biggest water user in Poland 
and also has a negative impact on the quality 
of water resources. This requires intensive and 
extensive measures to limit the impact of in-
dustrial development on the status of water 
resources. 

Intensive measures are aimed at supply-
ing industrial users with the required amount 
of water of adequate quality and prevent 
the pollution of water resources through treat-
ment of the disposed wastewater. By contrast, 
extensive measures comprise optimisation 
of industrial technologies to eliminate pro-
cesses harmful to the environment, introduce 
water and product recycling techniques and 
methods of recovery and reuse of water and 
post-production waste. Measures to reduce wa-
ter intake most often refer to closing of water 
cycles, recycling of water, minimisation of water 
consumption by production processes and en-
gineering solutions to reduce water loss.

Przykładowe zużycie 
wody w przemyśle 
w 2020 r.

Example of water 
consumption for industrial 
purposes in 2020

71%

udział przemysłu 
w zużyciu wody na 

potrzeby gospodarki 
narodowej | share 
of industry in water 

consumption for the 
needs of the national 

economy

zużycie wody 
w przetwórstwie 
przemysłowym 

consumption 
of water by 
industrial 

processing

zużycie wody przy 
produkcji chemikaliów 

i wyrobów 
chemicznych

consumption of water 
for the production 
of chemicals and 

chemical products

10% 4,8%

  Raf ineria w Płocku | Oil ref inery in Płock

zmierzające do ograniczenia ilości pobieranej wody 
dotyczą najczęściej zamykania obiegów wodnych, 
wielokrotnego użytkowania wody w obiegach, mi-
nimalizacji wodochłonności procesów produkcyj-
nych oraz przedsięwzięć technicznych do ograni-
czenia strat wody.

W 2020 r. przemysł miał największy udział w zu-
życiu wody na potrzeby gospodarki narodowej, wy-
noszący 5,9 km3 (71%). Do celów produkcyjnych wy-
korzystywane były głównie wody powierzchniowe, 
natomiast wielkość i struktura potrzeb wodnych 
przemysłu zależała od specyfiki branżowej. Przy-
kładowo, w przetwórstwie przemysłowym zużycie 
wody wyniosło 0,63 km3 wody (10%), natomiast 
w ramach tego przetwórstwa zużyto blisko 0,3 km3 
wody (4,8%) przy produkcji chemikaliów i wyro-
bów chemicznych. Tylko 6% zużycia wody na cele 
przemysłowe przypadało na wodę w obiegach 
zamkniętych, celem ponownego wykorzystania.

In 2020, industry had the highest 
share in the consumption of water by 
the national economy, which amount-
ed to 5.9 km3 (71%). Production mostly 
made use of surface waters, while 
the size and structure of the industry’s 
water requirement depended on sec-
tor-specif ic features. For example, 
0.63 km3 of water (10%) was consumed 
by industrial processing, including 
nearly 0.3 km3 of water (4.8%) used 
in the production of chemicals and 
chemical products. Only 6% of indus-
trial water intake was allocated for 
reuse in closed cycles.

  Cięcie strumieniem wody | Waterjet cutting
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ROLNICTWO
Rolnicze użytkowanie ziemi w Polsce ściśle związane 
jest z ilością gruntów ornych, które zajmują około 46% 
powierzchni kraju. Powierzchnia krajowych użytków 
rolnych – gruntów ornych, łąk, pastwisk i sadów – nie-
ustannie się zmniejsza na skutek różnych przyczyn, 
w tym między innymi rozwoju przestrzennego terenów 
zurbanizowanych. 

W przyszłości należy spodziewać się wzro-
stu zapotrzebowania na wodę w rolnictwie 
z uwagi na rosnącą presje na zasoby wodne 
związane z suszami, jak też z popytem na ro-
śliny energetyczne.

Zgodnie z Prawem wodnym z lipca 2017 r., 
melioracje polegają na regulacji stosun-
ków wodnych w celu polepszenia zdolności 
produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. 
Do urządzeń melioracji wodnych należą m. in.: 
rowy, drenowania, systemy do nawodnienia 
grawitacyjnego i ciśnieniowego. Elektroniczną 
ewidencję urządzeń melioracji wodnych oraz 
zmeliorowanych gruntów prowadzi Państwo-
we Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Stan melioracji podstawowych w Pol-
sce, według danych podanych w „Roczniku 
Statystycznym Rolnictwa 2017” obejmował: 
75 297 km długości rzek i kanałów, w tym 
uregulowanych – 43 442 km, 8451 km dłu-
gości wałów, chroniących obszar 1091 tys. ha, 
279 955 tys. m3 objętości użytkowej zbiorników 
wodnych, jak też 579 szt. pomp odwadniają-
cych, oddziałowujących na obszar 616 tys. ha.

Ogółem powierzchnia zmeliorowanych 
użytków rolnych kraju wynosiła 6,37 mln ha 
(43,8%) powierzchni użytków rolnych. Stano-

Land amelioration
in Poland, 2017.

Stan melioracji 
w Polsce, 2017 r.
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km

279 955
tys. m3
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powodziowych 

flood banks

obj. użytkowej 
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volume of water 

reservoirs

pomp odwad-
niających | dra-
inage pumps

wiło to około 69% powierzchni użytków rolnych 
wymagających melioracji, którą od 2000 r. Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacowało w wysoko-
ści 9,2 mln ha.

Grunty orne stanowiły 4,59 mln ha, w tym zdre-
nowane – 3,97 mln ha i nawadniane 47 tys. ha, nato-
miast łąki i pastwiska obejmowały 1,178 mln ha, w tym 
zdrenowane 411 tys. ha i nawadniane 375 tys. ha.

Międzynarodowa Konferencja pt. „Opłaty za wodę 
w rolnictwie: na drodze do sprawiedliwej i efektyw-
nej polityki w Europie”, która odbyła się we wrześniu 
2011 r. w Warszawie, zorganizowana przez UE w ra-
mach prezydencji RP, nie wypracowała jednolitego 
stanowiska w sprawie realizacji zasady „zwrotu kosz-
tów za usługi wodne”, a szczególnie ustalenia cen 
wody dla rolnictwa w Polsce i innych państwach. 

W 2020 r. pobór wody do napełniania i uzu-
pełniania stawów rybnych (rolnictwo) wynosił 
0,802 km3, tj. zmniejszył się o 8% w stosunku 
do 2018 r., w którym wynosił 0,874 km3. 

  Pobór wody do napełniania i uzupełniania 
stawów rybnych w 2020 r.

 Abstraction of water for filling and backfilling 
fish ponds in 2020 

0,874 km3 

(2018 r.)

0,802 km3 

(2020 r.)

8%

  Nawadnianie pól uprawnych | Irrigation of crop f ields

  Melioracje łąk i pastwisk | Amelioration of meadows and pastures
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  ENGLISH 

AGRICULTURE

Agricultural land use in Poland is closely linked 
to the size of arable land covering about 46% 
of the country’s area. The area of domestic agri-
cultural land – arable land, meadows, pastures 
and orchards – is continuously shrinking due to, 
inter alia, the development of urban areas.  

In the future we should expect an increase 
in the water requirement of agriculture in view 
of the growing pressure on water resources 
related to droughts and the demand for energy 
crops.

According to the Water Law adopted in July 
2017, amelioration is a regulation of the water 
regime to improve the production capacity 
of soil and facilitate its cultivation. Amelioration 
structures include: ditches, land drainage, and 
gravity and pressure irrigation systems. The State 
Water Holding – Polish Waters keeps electronic 
records of water amelioration structures and 
ameliorated lands.

Basic amelioration in Poland, as reported 
in the Statistical Yearbook of Agriculture for 2017, 
included: 75 297 km of rivers and canals, including 
43 442 km of regulated ones, 8451 km of em-
bankments protecting an area of 1 091 000 ha, 
279 955 000 m3 of water reservoirs and 579 drain-
age pumps operating in an area of 616 000 ha.

The total ameliorated agricultural area in Po-
land covered 6.37 million ha (43.8%) of the utilised 
agricultural area (UAA). This corresponds to about 
69% of UAA in need of amelioration, which – after 
the year 2000 – was estimated by the Ministry 
of Agriculture and Rural Development at 9.2 mil-
lion ha.

Arable land was 4.59 million ha, including 3.97 
million ha of drained land and 47 000 ha of irri-
gated land, while meadows and pastures covered 
1.178 million ha, including drained – 411 000 ha 
and irrigated – 375 000 ha.

During the international Conference on Water 
Pricing in Agriculture: on Track for a Fair and 
Eff icient Policy in Europe held on 14 September 

użytki rolne zmeliorowane
ameliorated

grunty orne
arable land

łąki i pastwiska
meadows and pastures

zdrenowane
with drainage 

nawadniane
irrigated  

6,37 mln ha

4,59 mln ha 1,178 mln ha

3,97 mln ha 47 tys. ha
zdrenowane
with drainage 

nawadniane
irrigated  

375 tys. ha3,97 mln ha

Stan melioracji podstawowych w Polsce, 
według danych podanych w „Roczniku 

Statystycznym Rolnictwa 
2017” 

Basic amelioration in 
Poland, as reported in the 

Statistical Yearbook 
of Agriculture for 2017

2011 in Warsaw during the Polish presidency 
of the EU Council, no common position was 
reached regarding the “recovery of water servic-
es cost”, and in particular the pricing of water 
for agricultural use in Poland and in other mem-
ber states. 

In 2020, the intake of water for filling and refill-
ing fish ponds (agriculture) was 0.802 km3, which 
was 8% less than in 2018, when it was 0.874 km3. 
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ŻEGLUGA
Rola żeglugi śródlądowej w systemie transportowym Polski 
ulega wraz z postępem zmianom na przestrzeni czasu, a ja-
kość dróg wodnych determinują czynniki naturalne. Cał-
kowita długość dróg wodnych w Polsce wynosi 3768 km, 
z czego 2522 km – uregulowane szlaki żeglowne, 656 km 
– skanalizowane odcinki rzek, 335 km – kanały, a 256 km – 
jeziora żeglowne.

Należy zaznaczyć jednak, że eksploatowanych przez 
żeglugę było 3549 km (94,2%), natomiast drogi wodne 
o znaczeniu międzynarodowym stanowiły tylko 5%. Pozo-
stałe rzeki mają znaczenie tylko regionalne, a rzeczywiste 
warunki nawigacyjne tych rzek w zasadzie nie odpowiadają 
parametrom, przypisanym podczas klasyfikacji.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. z 2019, 
poz.1208) zaktualizowano wykaz dodając nowe odcinki 
i klasyfikując około 3800 km śródlądowych dróg wodnych. 

W 2019 r., dokonano około 69 400 śluzowań, w tym: ok. 
7590 barek oraz pchaczy i holowników, ok. 19 680 statków pa-
sażerskich i ok. 42 120 jednostek turystycznych i sportowych. 

W 2017 r. Polska ratyfikowała Europejskie Poro-
zumienie w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg 
Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN). 
Oznacza to zobowiązanie do zapewnienia na dro-
gach międzynarodowych warunków nawigacyj-
nych spełniających kryteria tzw. klasy E odpowiada-
jącej co najmniej IV klasie żeglowności.

Główne szlaki żeglugowe o znaczeniu międzynarodo-
wym, wskazane w AGN, przebiegające przez Polskę, to:
• E-30 – łączy Morze Bałtyckie z Dunajem w Bra-

tysławie; na terenie Polski obejmuje rzekę Odrę 
(od Świnoujścia do granicy z Czechami)

• E-40 – łączy Morze Bałtyckie w Gdańsku z Dnie-
prem w rejonie Czarnobyla i dalej przez Kijów 
i Chersoń z Morzem Czarnym; na terenie Polski 
obejmuje rzekę Wisłę (od Gdańska do Warszawy 
i połączenie przez Bug do Brześcia)

• E-70 – łączy Holandię z Rosją i Litwą; na terenie 
Polski obejmuje rzekę Odrę (od ujścia kanału 
Odra-Hawela do ujścia Warty w Kostrzynie), dro-
gę wodną Wisła-Odra oraz od Bydgoszczy dolną 
Wisłę i Szkarpawę lub Wisłę Gdańską.

Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlą-
dowej (Dz.U. z 2001, nr 5, poz.43) zobowiązała 
do opracowania planu lub programu rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym zna-
czeniu transportowym. Równocześnie przyczynia 
się do wypełnienia postanowień porozumienia 
AGN na międzynarodowych drogach wodnych 
E-30, E-40 i fragmentu E-70, jak też wymagań dla 
dróg wodnych, które należą do transeuropejskiej 
sieci transportowej TEN-T.

Dąży się też do budowy zintegrowanej i wzajem-
nie powiązanej sieci transportowej z wykorzysta-
niem sieci dróg wodnych, o czym świadczy uchwa-
ła Rady Ministrów z 24 września 2019 r. w sprawie 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Transportu 
do 2030 r. Równocześnie w zakresie rozwoju 
żeglugi śródlądowej realizowana jest współpraca 
międzynarodowa Polski z: Inland Navigation 

  Kanał Elbląski | Elbląg Canal

E-30 – łączy Morze 
Bałtyckie z Dunajem 
w Bratysławie | E-30 
– connects the Baltic 
Sea to the Danube in 
Bratislava

E-40 – łączy Morze 
Bałtyckie w Gdańsku 
z Dnieprem w rejonie 
Czarnobyla i dalej 
przez Kijów i Cherson 
z Morzem Czarnym
E-40 – connects the Baltic 
Sea in Gdańsk to the 
Dnieper near Chernobyl 
and further through Kiev 
and Kherson - to the 
Black Sea

E-70 – łączy Holandię 
z Rosją i Litwą | E-70 – 
connects the Netherlands 
to Russia and Lithuania

Główne szlaki żeglugowe o znaczeniu 
międzynarodowym, wskazane w AGN, 

przebiegające przez Polskę

The main inland waterways of 
international importance, indicated in 
AGN, passing through Poland are: 

  Mikołajki | Mikołajki
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  ENGLISH 

INLAND NAVIGATION

The role of inland navigation in the transport sys-
tem of Poland is changing with time and the nat-
ural conditions determine the quality of water-
ways. The total length of waterways in Poland was 
3768 km, including 2522 km of regulated navigable 
waterways, 656 km of canalised stretches of rivers, 
335 km of canals and 256 km of navigable lakes.

However, 3549 km (94.2%) were used for inland 
navigation, while international waterways accounted 
for 5% only. Other rivers have only regional significance 
and their actual navigation conditions do not match 
the parameters assigned to them during classification.

The Regulation of the Council of Ministers of 26 
June 2019 on inland waterways (Journal of Laws 
of 2019, item 1208) updated the list by adding new 
sections and classifying about 3800 km of inland 
waterways. 

In 2019, about 69 400 vessels passed through 
locks, including: 7590 barges, pushers and tow-
boats, 19 680 passenger ships and 42 120 tourism 
and sports watercraft.  

In 2017, Poland ratified the European Agree-
ment on Main Inland Waterways of International 
Importance (AGN). This means an obligation to 

Kanały żeglowne 
w Polsce

Navigable water-
ways in Poland

102 km

Czarna Hańcza
the Czarna 

Hańcza River  

Biebrza
the Biebrza River 

Augustowski | the Augustów Canal

62,5  km

J. Drwęckie
Lake Drwęckie  

J. Drużno
Lake Drużno 

Elbląski | the Elbląg Canal 

41,5 km

Kłodnica
the Kłodnica 

River 

Odra
the Oder River 

Gliwicki  | the Gliwice Canal 

32 km

Warta
the Warta River 

J. Gopło
Lake Gopło 

Ślesiński | the Ślesin Canal  

17,6  km

Wisła
the Vistula River  

Narew
the Narew River  

Żerański | the Żerań Canal 

Brda
the Brda River  

Noteć
the Noteć River 

Bydgoski | the Bydgoszcz Canal 

24,7 km

ensure that international waterways meet class 
E criteria – corresponding to at least navigability 
class IV.

The main inland waterways of international 
importance, passing through Poland and indicated 
in AGN, are:
• E-30 – connecting the Baltic Sea to the Dan-

ube in Bratislava; in Poland – the Oder (from 
Świnoujście to the border with the Czech 
Republic)

• E-40 – connecting the Baltic Sea in Gdańsk 
to the Dnieper in the area of Chernobyl and 
further through Kiev and Kherson to the Black 
Sea; in Poland – the Vistula (from Gdańsk 
to Warsaw and further connecting through 
the Bug River to Brest)

• E-70 – connecting the Netherlands to Russia 
and Lithuania; in Poland – the Oder (from 
the outlet of the Oder-Havel Canal to the outlet 
of the Warta River in Kostrzyn), the Vistula-
-Oder waterway and – from Bydgoszcz 
– the Lower Vistula and the Szkarpawa or 
the Gdańsk Vistula.
The Inland Navigation Act of 21 December 2000 

(JL of 2001, No. 5, item 43) imposed an obligation to 
devise a plan or a programme for the develop- 
ment of inland waterways of special transport 
importance. At the same time, it contributes to 
fulfilling the provisions of the AGN on the interna-
tional waterways E-30, E-40 and a part of E-70, as 
well as the requirements for waterways included 
in the trans-European transport network TEN-T.

Attempts are also taken to build an integrated 
and interlinked transport network using the wa-
terways system, as testified by the resolution 
of the Council of Ministers of 24 September 2019 
on the Sustainable Transport Development Strategy 
until 2030. Concurrently, Poland is developing its in-
land navigation in cooperation with: Inland Naviga-
tion Europe (INE), the Federal Republic of Germany, 
the Czech Republic, the Netherlands and Belarus.

Out of about 4000 km of waterways, Poland uses 
less than a half, where 40% classify as the worst 
navigability class I (min. depth 0.8 m and load ca-
pacity of 300 t). Poland has the following navigable 
canals with the total length of 300 km: 
• the Augustów Canal (1840) – connecting the Czar-

na Hańcza River to the Biebrza River, length: 102 km
• the Elbląg Canal (1850) – connecting Lake Drwęck-

ie to Lake Drużno, length: 62.5 km

Europe (INE), Republiką Federalna Niemiec, Repu-
bliką Czeską, Holandia i Białorusią.

W Polsce, z około 4000 km dróg wodnych wyko-
rzystuje się mniej niż połowę, z czego do najgorszej 
klasy I (min. głębokość 0,8 m i ładowność 300 t) za-
liczane jest 40%. Istnieją w kraju następujące kanały 
żeglowne, o łącznej długości 300 km, a mianowicie: 
• Augustowski (1840) – łączy Czarną Hańczę z Bie-

brzą, dł. 102 km
• Elbląski (1850) – łączy J. Drwęckie i Drużno, 

dł. 62,5 km
• Gliwicki (1941) – łączy Kłodnicę z Odrą, dł. 41,5 km
• Ślesiński (1950) – łączy Wartę z J. Gopło, dł.32 km
• Żerański (1963) – łączy Wisłę z Narwią przez J. 

Zegrzyńskie, dł. 17,6 km
• Bydgoski (1974) – łączy Brdę z Notecią, dł. 24,7 km.

Jednak, tylko kanał Gliwicki spełnia wymogi 
drogi żeglownej. Kanał Augustowski spełnia funk-
cje turystyczne i spław drewna, a kanał Elbląski, 
oprócz żeglugowych, również funkcje turystyczno-
-rekreacyjne.

Modernizacją dróg wodnych i przywróceniem 
regularnej żeglugi zajmuje się Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie.

• the Gliwice Canal (1941) – connecting the Kłodnica 
River to the Oder, 41.5 km

• the Ślesin Canal (1950) – connecting the Warta River 
to Lake Gopło, length: 32 km

• the Żerań Canal (1963) – connecting the Vistula to 
the Narew River through Lake Zegrzyńskie, length: 
17.6 km

• the Bydgoszcz Canal (1774 ) – connecting the Brda 
River to the Noteć River, length: 24.7 km.
However, only the Gliwice Canal satisfies the criteria 

for classification as a navigable waterway. The Au-
gustów Canal is used for tourism and rafting, and 
the Elbląg Canal, next to navigation, is also used for 
tourism and recreation.

The State Water Holding – Polish Waters is respon-
sible for modernising waterways and restoring regular 
inland navigation.

  Rzeka Brda | Brda River
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RYBACTWO 
I RYBOŁÓWSTWO

Rybactwo obejmuje chów i hodowlę w stawach 
oraz połowy ryb słodkowodnych w jeziorach 
i rzekach. Obserwuje się tendencje spadkowe dla 
rybactwa śródlądowego w związku zanieczyszcze-
niem polskich rzek i jezior. 

Większość stawów hodowlanych znajduje się 
na Wyżynie Lubelskiej, Kotlinie Oświęcimskiej, 
Nizinie Śląskiej i Nizinie Wielkopolskiej. Największe 
połowy ryb słodkowodnych są na jeziorach znajdu-
jących się na Pojezierzu Mazurskim i Pomorskim. 
W stawach hodowlanych odławiane są karpie 
i pstrągi, w jeziorach i stawach – liny, sumy, węgo-
rze i karpie, a w rzekach – pstrągi, sumy i łososie. 

Rybactwo śródlądowe może dysponować około 
570 tys. ha wód, bowiem przyjmuje się, że może zaj-
mować około 80 tys. ha stawów, 140 tys. ha polskich 
rzek oraz 350 tys. ha jezior naturalnych. 

Rybołówstwo morskie zajmuje się z hodowlą 
i połowami organizmów wodnych na obszarach 
morskich. W latach 1980-2016, połowy ryb morskich 
przez polskie rybołówstwo spadły czterokrotnie 
(z 800 tys. ton do poniżej 200 tys. ton).

Natomiast liczna trawlerów spadła z ilości 77 
w 1990 r. do 4 w 2016 r. Przyczyną tego stanu było 
opuszczenie łowisk w związku ustanowieniem 

  ENGLISH 

FISHERIES

Fishery includes aquaculture in ponds and 
harvesting freshwater f ish in lakes and rivers. 
A downward trend is observed for inland f isher-
ies due to pollution of Polish rivers and lakes.  

Most fish ponds are located on the Lublin 
Upland, in the Oświęcim Basin, on the Silesian 
Lowland and on the Greater Poland Lowland. 
Most freshwater fish are harvested in the lakes 
of the Masurian and Pomeranian Lake Districts. 
Carp and trout are caught in fish ponds, tench, 
catfish, eel and carp – in lakes and ponds, and 
trout, catfish and salmon – in rivers. 

Inland fisheries are likely to have about 
570 000 ha of waters at their disposal, as this is 
the area covered by about 80 000 ha of ponds, 
140 000 ha of Polish rivers and 350 000 ha 
of natural lakes.  

Marine fisheries raise and harvest aquatic 
organisms in sea areas. In 1980-2016, harvesting 
of sea fish by Polish fisheries dropped four times 
(from 800 000 tonnes to less than 200 000 
tonnes).

By contrast, the number of trawlers dropped 
from 77 in 1990 to four in 2016 due to abandon-
ing the f isheries after an exclusive economic 
zone was established by the United Nations 
Convention on the Law of the Sea in 1982, 
which set harvesting periods, limits and high 
charges. 

Polish marine fisheries on the Baltic Sea accounted for 
ca. 70% of all fish caught in 2016, whereas the EU’s fish-
ing limits and the pollution of the Baltic Sea contributed 
to diminishing the fishing fleet on the Baltic.

In 2021, Polish fishing fleet consisted of 823 vessels 
only, which were: two trawlers, 124 cutters and 697 
fishing boats. The Baltic fisheries produced 130 tonnes 
of fish, while deep-sea fishermen caught 61 500 tonnes 
of fish, mainly in the North and Central Eastern Atlantic, 
using FOC (flag of convenience) ships.

trawlery
trawlers

2

Polska flota rybacka w 2020 r.
Polska flota rybacka w 2020 r.

823
jednostki | gear

kutry
cutters

124
łodzie rybackie

fishing boats

697

130 ton

ryb | fishes

61,5 tys. ton

ryb | fishes

łowiska bałtyckie
(Morze Bałtyckie)

Baltic Sea fisheries

łowiska dalekomorskie
 (gł. akweny Atlantyku Północno- 

i Środkowowschodniego)

offshore fisheries
 (mainly northern  

and central eastern Atlantic)

Fish caught 
in 2020

Połowy ryb 
w 2020 r.

obszaru wyłącznej strefy ekonomicznej przez Konwencję 
ONZ o Prawie morza z 1982 r., w której obowiązywały okresy 
połowowe, limity i wysokie płatności. 

Polskie połowy morskie na Morzu Bałtyckim stanowiły 
w 2016 r. około 70% wszystkich połowów, przy czym prowa-
dzenie unijnych limitów połowowych oraz zanieczyszczenie 
Bałtyku spowodowały również zmniejszenie się floty rybac-
kiej na Bałtyku.

W 2021 r. polska flota rybacka liczyła 823 jednostki 
i obejmowała: 2 trawlery, 124 kutry oraz 697 łodzie rybackie. 
Z łowisk bałtyckich uzyskano 130 ton ryb, a z połowów dale-
komorskich 61,5 tys. ton ryb, głównie z akwenów Atlantyku 
Północno- i Środkowowschodniego, korzystając również 
ze statków tzw. tanich bander.

Polish fishing fleet  
in 2021

Polska flota rybacka 
w 2021 r.
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CELE ZDROWOTNE, 
REKREACJA I SPORT
Wykorzystywanie wód do celów leczniczych stano-
wi część lecznictwa uzdrowiskowego, szczególnie 
w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Balneolo-
gia, która była stosowana już w starożytności, jest 
bowiem jedną z najstarszych dziedzin medycyny 
uzdrowiskowej, zajmującą się badaniami właściwo-
ści leczniczych wód podziemnych i ich zastoso-
waniem w lecznictwie. Wspomagana jest przez 
balneotechnikę, zajmującą się ujęciem wód leczni-
czych i doprowadzeniem do miejsca zastosowania.

Wody lecznicze powinny posiadać właściwo-
ści, potwierdzone jako lecznicze na podstawie 
długoletnich obserwacji i badań klinicznych. O ile 
wykorzystywane są w balneoterapii, muszą speł-
niać wymogi ustawy Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U. 2019, poz.868). 

Na podział wód leczniczych wpływają: warunki 
geologiczne i hydrogeologia, składniki swoiste i ce-
chy fizyczne. Wśród podziemnych wód leczniczych 
występują m.in.: wody chlorkowe, siarczanowe 
i wodorowęglanowe. Wody lecznicze mają zasto-
sowanie w kuracji pitnej, inhalacjach i kąpielach 
leczniczych, a ze względu na skład chemiczny dzie-
limy je na: żelaziste, fluorkowe, jodkowe, siarczkowe, 
radonowe, kwasowęglowe i szczawiany.

Swoiste cechy fizyczne posiadają wody termiczne, 
wykorzystywane w balneologii, odnowie biologicznej 
i rekreacji. Szereg ośrodków prowadzi bowiem usługi 

sportowo-rekreacyjne, oparte o wody termalne, które 
obok basenów rekreacyjnych mają również usługi „well-
ness and spa”. Największym krajowym ośrodkiem jest 
Park of Poland (Santago Water World) na terenie gminy 
Mszczonów, będący największym zadaszonym parkiem 
wodnym w Europie. Natomiast w Centrum Nurkowym 
(Deepspot Indoor Diving) w Mszczonowie znajduje 
się najgłębszy basen nurkowy na świecie (głębokość 
45,5 m, pojemność 8000 m3), otwarty w 2020 r. 

Sporty wodne wnoszą wiele korzyści dla kondycji 
i zdrowia ludzi w różnym wieku. Uprawiając je należy 
jednak przestrzegać podstawowe zasady bezpie-

czeństwa, dbać o czystość akwenów oraz chronić 
faunę i florę wodną. Rodzaje wodnych dyscyplin 
sportowych zależą od rodzaju akwenu (jezioro, rze-
ka, morze, ocean), jednak do najpopularniejszych 
należą pływanie, skoki do wody oraz piłka wodna. 
Natomiast pod wodą uprawiane są różne sporty 
drużynowe i nurkowanie. Dużą popularnością dys-
cyplin uprawianych na powierzchni wody, cieszą 
się: kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, surfing 
oraz kitesurfing, sporty motorowe wodne czy nar-
ciarstwo wodne. Do sportów wodnych należą także 
wędkarstwo i łowiectwo podwodne. 

  Termy Uniejów | Thermal baths in Uniejów
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Waters are classified as healing waters 
depending on geological and hydrogeologi-
cal conditions, their specific components and 
physical characteristics. Underground healing 
waters include: chloride-rich, sulphate-rich and 
bicarbonate-rich water. Healing waters are used 
for drinking, inhaling and bathing and, depend-
ing on their chemical composition, they can be 
divided into: iron-rich, fluoride-rich, iodide-rich, 
sulphide-rich, radon-rich, carbonic acid and 
oxalate water.

Thermal waters show specif ic physical 
characteristics used in balneology, wellness 
and recreation. Many centres provide sports 
and recreation services based on thermal 
waters that, next to swimming pools also offer 
wellness and spa services. The Park of Poland 
(Suntago Water World) in Wręcza is the biggest 
indoor water park in Europe.  

  ENGLISH 

HEALTHCARE, RECREATION 
AND SPORTS

Water is used for therapeutic purposes at spas 
and health resorts, particularly for preventive 
treatment of civilisational diseases. Balneology, 
known back in ancient times, is one of the old-
est fields of health resort medicine that studies 
the therapeutic properties of underground wa-
ters and their uses in health resort therapies. It is 
supported by balneotechnology that deals with 
taking in healing waters and supplying them to 
the destination.

Healing waters should have therapeutic proper-
ties supported by many-years’ observation and clin-
ical studies. If they are used for balneotherapy, they 
should comply with the requirements of the Geo-
logical and Mining Law (JL 2019, item 868). 

By contrast, the Deepspot Indoor Diving Centre 
in Mszczonów has the deepest underwater 
diving pool in the world (45.5 m deep, volume 
8000 m3), opened in 2020. 

Water sports improve the fitness and health 
of people of various ages. However, when 
practising them, one should observe the basic 
rules of safety, keep the water reservoirs clean 
and protect aquatic fauna and flora. Water 
sporting disciplines are determined by the type 
of the water reservoir (lake, river, sea, or ocean). 
The most popular ones are swimming, diving 
and water polo. Various team activities and scu-
ba diving are practised under the water. Other 
highly popular sporting disciplines practised 
on the water are: kayaking and canoeing, boat-
ing, sailing, surfing and kitesurfing, motor water 
sports and water skiing. Angling and underwa-
ter hunting are also examples of water sports.

  Rzeka Brda | Brda River

  Malta w Poznaniu | “Malta” in Poznań

7 4    |    P L  W A T E R W O R K S

W Y K O R Z Y S T A N I E 
Z A S O B Ó W  W O D Y 

S Ł O D K I E J 

U S E  O F 
F R E S H  W A T E R 
R E S O U R C E S

P L  W A T E R W O R K S    |    7 5



WYKORZYSTANIE WODY 
SŁODKIEJ W GOSPODARCE 

KOMUNALNEJ

R O Z D Z I A Ł  5
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W A T E R

POBÓR WODY
Komunalne ujęcia wody i systemy wodocią-
gowe stają przed problemem niezawodnego 
dostarczania zdrowej wody, co związane jest 
z rosnącymi wymaganiami prawnymi w tym 
zakresie. 

Dla zaopatrzenia w wodę gospodarki ko-
munalnej wykorzystywane są zarówno wody 
podziemne, jak i powierzchniowe. Ujęcia 
wód powierzchniowych pozwalają zazwyczaj 
na pokrycie większych ilości wody niż ujęcia 
podziemnych, ale woda pobierana z nich 
jest bardziej zanieczyszczona, wymagająca 
skomplikowanych i kosztownych technologii 
uzdatniania. 

Pobór wody (na ujęciach) w 2020 r. 
na potrzeby ludności (eksploatacja sieci wo-
dociągowej) wynosił około 1,96 km3, z czego 
około 1,51 km3 wody podziemnej. Oznacza to, 
że pobór wody podziemnej stanowił około 
77%, a powierzchniowej 23%. Największy po-
bór wody na potrzeby gospodarki narodowej 
i ludności był w województwie mazowieckim 
(29% całkowitego poboru wody w kraju).

 E N G L I S H

ABSTRACTION OF WATER 

Municipal water intakes and water supply sys-
tems face the problem of guaranteeing reliable 
supplies of healthy water, which is connected 
with increasing regulatory requirements. 

Both underground and surface water is 
supplied for municipal use. Surface water in-
takes usually allow supplying more water than 
underground intakes, but surface water is more 
polluted and requires complicated and expensive 
treatment technologies to be employed. 

In 2020, about 1.96 km3 – including 1.51 km3 
of underground water – were drawn (from water 
intakes) for the needs of the population (using 
the water supply network). This means that 
underground water accounted for about 77%, and 
surface water for 23% of the total water abstraction. 
The largest abstraction of water for the needs 
of the national economy and the population was 
recorded in Masovian voivodeship (29% of Poland’s 
total water abstraction).

77%

23%

1,96 km3

wody podziemne
underground waters

wody 
powierzchniowe

surface waters

pobór wody | abstraction of water

POBÓR WODY W ROKU 2020
NA POTRZEBY LUDNOŚCI

ABSTRACTION OF WATER IN 2020
FOR THE NEEDS OF THE POPULATION

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – ujęcie wody „Szczawnik”
“Szczawnik” water intake, PGK Muszyna”
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ZUŻYCIE WODY
Na jakość wody przeznaczonej do spożycia wy-
wiera wpływ jakość ujmowanej wody, sposób dys-
trybucji (w tym: stan techniczny sieci wodociągo-
wych), a także sposób uzdatniania wody. 

W Polsce nadzór nad jakością wody prze-
znaczonej do spożycia sprawuje Państwowa 
Inspekcja Sanitarna (PIS). Zgodnie z jej raportem 
z 2021 r., liczba małych wodociągów (poniżej 
1000 m3/d) stanowiła 91%. Obsługiwały one około 

 E N G L I S H

WATER CONSUMPTION

The quality of drinking water depends 
on the quality of water from intakes, and 
on the method of supply (technical condition 
of water supply networks) and treatment of water. 

In Poland, the State Sanitary Inspection su-
pervises the quality of drinking water. In 2021, 
it reported that small waterworks (less than 
1000 m3/d) accounted for 91%. They supplied water 
to about 12 million people (32% of water produc-
tion), while larger waterworks provided services to 
more than 24 million (68% of water production).

In 2018, about 99% of the population had 
access to collective supplies of water as required 
in the regulation of the Minister of Health con-
cerning the quality of drinking water (Journal 
of Laws of 2017, item 2294), and only 1% – to water 
conditionally accepted for use. 

In 2000-2018, a continually decreasing trend 
to use water from surface water intakes was ob-
served, but some big conurbations in Poland still 
make use of surface waters.

In 2019, municipal management consumed 
about 1.68 km3 of tap water, while households – 
about 1.3 km3.

12 mln ludzi (32% produkcji wody), natomiast 
pozostałe większe wodociągi obsługiwały ponad 
24 mln ludzi (68% produkcji wody).

W 2018 r. około 99% ludności miało dostęp 
do wody pochodzącej z zaopatrzenia zbioro-
wego, zgodnie z wymogami rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody prze-
znaczonej do spożycia (Dz.U. z 2017, poz.2294), 
a tylko 1% do wody wyjątkowo dopuszczonej 
do spożycia. 

W latach 2000-2018 widoczna była stale ma-
lejąca tendencja do wykorzystania wody z ujęć 
powierzchniowych, ale wody powierzchniowe 
w kraju wykorzystywane są nadal przez niektóre 
duże aglomeracje.

Zużycie wody w 2019 r. w gospodarce komunal-
nej, w ramach eksploatacji sieci wody wynosiło 
około 1,68 km3, natomiast zużycie wody z sieci 
wodociągowej w gospodarstwach domowych 
około 1,3 km3.

W latach 1989-2020 zużycie wody na miesz-
kańca zdecydowanie spadło, wbrew poglądom 
o marnotrawstwie wody przez ludność. Należy 
dodać, że wskaźnik poboru wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności w krajach UE, 
z poborem w 2020 r. około 226 m3/M, umieścił 
Polskę na 12 miejscu.

In 1989-2020, the consumption of water per 
capita clearly declined, despite the view that 
water is wasted by the population. Looking at 
the indicator of water abstraction for the needs 
of the national economy and the population 
in the EU member states, which in 2020 was 
about 226 m3/M, Poland ranked twelfth.

MAŁE WODOCIĄGI

SMALL WATERWORKS

WIĘKSZE WODOCIĄGI

LARGER WATERWORKS

32%

68%

12 MLN

24 MLN

WODOCIĄGI 
W POLSCE

WATERWORKS IN POLAND
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SIEĆ 
WODOCIĄGOWA

Sieci wodociągowe są jednym ważniejszych elemen-
tów systemów wodociągowych, stanowiących zespoły 
urządzeń inżynierskich i technicznych, których zadaniem 
jest dostarczanie wody do miejsc użytkowania w po-
trzebnej ilości, o odpowiedniej jakości i wymaganym 
ciśnieniu, o każdej porze dogodnej dla użytkownika. 

Podstawowe elementy systemów wodociągowych 
to: ujęcia, pompownie, stacje uzdatniania, przewody 
przesyłowe, zbiorniki wodne, sieć przewodów rozpro-
wadzających wodę, wewnętrzne instalacje wodociągo-
we: domowe i przemysłowe. 

Usytuowanie poszczególnych elementów w syste-
mie wodociągowym zależy od warunków naturalnych 
i przyjętych rozwiązań, dlatego w danym systemie 
wodociągowym nie zawsze występują wszystkie po-
wyższe elementy. 

W latach 2000-2020 długość czynnej sieci wo-
dociągowej wzrosła o 101 tys. km (z 211,9 tys. km 
do 313,4 tys. km). W 2019 r. systemy zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę obsługiwały 97% ludności – w tym 71% 
ludności miast oraz 86% ludności wiejskiej.

 E N G L I S H

WATER SUPPLY NETWORK

Water supply networks are a major ele-
ment of water supply systems composed 
of engineering and technical assemblies 
supplying water in the required amount, 
with adequate quality and at the required 
pressure, whenever needed by the user. 

The basic components of water supply 
systems are: water intakes, pumping sta-
tions, water treatment stations, transmis-
sion pipelines, water reservoirs, network 
of distribution pipelines, and domestic 
distribution systems: both for household 
and industrial use. 

The configuration of the water supply 
system depends on the natural conditions 
and solutions employed, therefore not all 
the above-mentioned elements are pres-
ent in all water supply systems. 

In 2000-2020, the length of the ac-
tive water supply network increased 
by 101 500 km (from 211 900 km to 
313 400 km). In 2019, collective water sup-
ply systems were used by 97% of the pop-
ulation – including 71% of the population 
of cities and 86% of the rural population.

  W okresie 2000-2020 długość czynnej sieci wodociągowej 
wzrosła o 101 tys. km, z 211,9 tys. km do 313,4 tys. km. 

  In 2000-2020, the length of the active water supply network 
increased by 101 500 km - from 211 900 km to 313 400 km. 

  W roku 2019, systemy zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę obsługiwały 97% ludności, w tym 71% 

ludności miast oraz 86% ludności wiejskiej.
  In 2019, collective water supply systems were used by 

97% of the population – including 71% of the population 
in cities and 86% of the population in rural areas. 

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Pompownie
Pumping stations

Ujęcia | Water intakes

Przewody 
przesyłowe 

Transmission 
piping

Przewody przesyłowe
Transmission piping

Stacje uzdatniania
Water treatment stations

Zbiorniki wodne
Water reservoirs

Sieć przewodów 
rozprowadzających 
wodę | Network of 
water distribution 

piping

Instalacje wodociągowe: 
domowe i przemysłowe

Water distribution systems: 
for household and 

industrial use

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0

211,9 tys. km

313,4 tys. km

2000 2020

97%

71%
ludność miast 

population in cities

86%
ludność wiejska 

population in 
rural areas

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

Water supply 
network scheme

Schemat sieci 
wodociągowej
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  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach   „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. 
w Pruszczu Gdańskim

UZDATNIANIE WODY

Technologia wody, w systemach uzdatniania, do-
bierana jest do wymaganych wskaźników jakości 
wody wynikających z jej przeznaczenia tj.: do pi-
cia i na potrzeby gospodarcze, do chłodzenia, dla 
przemysłu, dla rolnictwa. Zaprojektowanie dobrze 
działającej stacji uzdatniania wody jest dość 
skomplikowane. Wybitni profesorowie z dziedziny 
uzdatniania wody Marek M. Sozański i Peter M. 
Huck stwierdzili: Projektowanie zakładów uzdat-
niania wody jest wieloetapowym procesem de-
cyzyjnym opartym na: istniejącym stanie wiedzy, 
eksperymentach doświadczalnych, matematycz-
nej i ekonomicznej analizie wyników. Dobór tech-

nologii zakładu uzdatniania wody, spełniającej 
wymogi współczesności jest zadaniem trudnym 
i kosztownym, w szczególności dla dużych syste-
mów ujmujących wody powierzchniowe.

Przykładem jest jedna z podstawowych tech-
nologii uzdatniania wody jaką stanowi filtracja, 
wymagająca również badań doświadczalnych, 
pomimo wielu lat stosowania. Do filtracji wody 
istnieje wiele rozwiązań, podczas których zacho-
dzą różne procesy, dlatego w zależności od ich 
dominującej roli, rozróżnia się zastosowanie tej 
technologii do: klarowania, koagulacji, odżela-
zienia, odmanganiania, zmiękczania, deminera-
lizacji i sorpcji. Ze względu na sposób realizacji 
przepływu wody przez urządzenia filtracyjne 
rozróżnia się filtry grawitacyjne otwarte i ciśnie-
niowe zamknięte. Natomiast ze względu na pręd-
kość filtracji urządzenia filtracyjne dzieli się na: 
powolne, pospieszne i superpośpieszne. Filtry 
powolne budowane są jako grawitacyjne otwarte, 
a filtry pośpieszne jako ciśnieniowe zamknięte 
lub grawitacyjne otwarte. Natomiast filtry super-

pośpieszne jako ciśnieniowe zamknięte. Oprócz 
tradycyjnej filtracji stosowana jest również biofil-
tracja, a także filtracja membranowa, w tym mi-
krofiltracja, nanofiltracja lub ultrafiltracja, przed 
którymi występują często procesy fizykochemicz-
ne i chemiczne. 

Stosowanymi procesami w uzdatnianiu wody 
są: koagulacja, sedymentacja i flotacja, napowie-
trzanie, utlenianie, adsorpcja (na węglu aktyw-
nym w formie granulowanej i pylistej), wymiana 
jonowa, odwrócona osmoza. Innymi, niezwykle 
istotnymi procesami uzdatniania wody są de-
zynfekcja i inaktywacja wody, podczas których 
następuje usuwanie lub dezaktywacja mikro-
organizmów mogących być źródłem chorób 
zakaźnych. 

Dezynfekcja wody prowadzona jest różnymi 
metodami. Przez dodanie silnych utleniaczy, 
głównie chloru i jego związków, mogących jed-
nak produkować uboczne produkty dezynfekcji, 
ale również przez zastosowanie ozonu. Coraz 
częstsze zastosowanie do dezynfekcji wody znaj-

duje technologia naświetlania wody promieniami 
ultrafioletowymi (UV), w ramach której powstaje 
znacznie mniej produktów ubocznych. 

Na świecie rośnie znaczenie odsalania, które 
dotyczy szczególnie wody morskiej, ale też odsa-
lania wód rzecznych oraz wód zużytych.

Podstawowymi celami w przypadku wody 
do celów bytowych, w tym wody do picia, 
jest ochrona zdrowia publicznego. Światowa 
Organizacja Zdrowia (World Health Organization, 
WHO) wydała zbiór zaleceń dotyczących oceny 
ryzyka i zarządzania ryzykiem związanym z zagro-
żeniem bezpieczeństwa wody do picia i uwzględ-
niających aspekty mikrobiologiczne, chemiczne, 
radioaktywne i akceptowalności wody. 

Głównymi krajowymi aktami prawnymi związa-
nymi z bezpieczeństwem zdrowotnym wody są: 
ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków, jak też rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W Unii 
Europejskiej, podstawową sprawą dla  
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zaopatrzenia ludności w zdrową wodę 
do picia stanowi ochrona zasobów wodnych 
przed zanieczyszczeniem. 

Jednakże, rozwój cywilizacyjny spowo-
dował, że do środowiska wodnego coraz 
częściej przedostają się różnego rodzaju 
groźne substancje chemiczne, wymagające 
unormowań prawnych. Rośnie zagrożenie 
środowiska wodnego między innymi far-
maceutykami. W trosce o zdrowie ludności, 
16 grudniu 2020 r. EU wydała nową dyrek-
tywę w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (2020/2184), z uwagi 

środowiska wodnego, zwrócono również 
uwagę na wpływ tzw. wewnętrznych systemów 
wodociągowych na jakość wody przeznaczonej 
do spożycia. Wewnętrzny system wodociągo-
wy zdefiniowano jako przewody wodociągowe 
wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, które są 
zainstalowane między kranami używanymi 
do poboru wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (w obiektach publicznych i prywat-
nych), a siecią dystrybucyjną.

  Katowice | Katowice

   Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. 

  Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

na konieczność wprowadzenia zmian w poprzed-
niej dyrektywie (98/83/WE). Celem nowego rozpo-
rządzenia jest ochrona zdrowia ludzkiego przed 
niepożądanymi skutkami zanieczyszczenia wody 
oraz poprawa powszechnego do niej dostępu. 

W preambule dyrektywy wskazano między 
innymi na potrzebę zmniejszenia presji powodu-
jących zanieczyszczenie lub ryzyko zanieczysz-
czenia wód wykorzystywanych do spożycia przez 
ludzi i konieczność scharakteryzowania punktów 
poboru wody oraz zidentyfikowania zagrożeń 
i zdarzeń mogących pogorszyć jakość ujmowa-
nej wody. Obok aspektów konieczności ochrony 
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 E N G L I S H

WATER TREATMENT

The technology of water in water treatment sys-
tems is selected based on the required indicators 
of water quality, depending on its intended use: 
drinking water and water for household use, cool-
ing, industry, or agriculture. Designing an efficient 
water treatment station is quite complicated. Out-
standing professors dealing with water treatment, 
Marek M. Sozański and Peter M. Huck, claim that 
designing water treatment plants is a multi-stage 
decision-making process based on the existing sta-
tus quo, experimental studies, and mathematical 
and economic analysis of results. Selecting a water 
treatment technology meeting the present-day re-
quirements is a difficult and cost-consuming task, 
especially for big surface water intake systems.

For example, one of the basic water treatment 
technologies is filtration that, despite being 
used for many years, still requires experimen-
tal studies. Water filtration employs multiple 
solutions involving various processes. There-
fore, depending on their dominant role, this 
technology can be used for: water clarification, 
coagulation, iron removal, manganese removal, 
softening, demineralisation and sorption. Due to 
the water flow pattern, filtering devices are clas-
sified as open gravity and closed pressure filters. 
By contrast, in view of the filtration rate, filtering 
devices can be slow, fast and super-fast. Slow 
filters have an open gravity design, and fast ones 
are either closed pressure or open gravity filters. 
On the other hand, super-fast filters are designed 
as closed pressure units. Next to conventional fil-
tration, other solutions include biofiltration, and 
membrane filtration, including microfiltration, 
nanofiltration and ultrafiltration, often preceded 
by physico-chemical and chemical processes. 

Processes used in water treatment are: coag-
ulation, sedimentation and floatation, aeration, 
oxidation, adsorption (with active carbon pellets 
or dust), ion exchange, and reverse osmosis. 
Other very significant water treatment processes 
are disinfection and inactivation of water during 
which pathogenic bacteria are removed or inac-
tivated. 

There are several methods for disinfecting wa-
ter. They involve the use of strong oxidants, main-
ly chlorine and its compounds (which can give 
rise to disinfection by-products), but also ozone. 
Ultraviolet light (UV) is increasingly often used for 
disinfecting water as this technology generates 
considerably less by-products. 

The global significance of desalination is grow-
ing. This refers in particular to sea water, but also 
to water in rivers and wastewater.

  Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

  Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o.  
w Pruszczu Gdańskim
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The basic purpose for household water, 
drinking water included, is to ensure public 
health protection. The World Health Or-
ganization (WHO) issued a set of guidance 
on the assessment and management of risk 
related to drinking water safety, taking 
microbiological, chemical, radioactivity and 
water acceptability aspects into account.  

In Poland, the primary legislation related to 
safety of water to health is: the Act on Collective 
Water Supply and Collective Discharge of Waste 
Water, and the Regulation of the Minister of Health 
on the Quality of Water Intended for Human Con-
sumption. In the European Union, the basic issue 
for supplying healthy drinking water is the protec-
tion of water resources against pollution. 

However, due to the development of civilisation, 
various hazardous chemicals increasingly often 
enter the aquatic environment, which should be 
regulated by law. Pharmaceuticals are among 
substances increasing risk to water. Taking care 
about public health, on 16 December 2020, the EU 
adopted a new directive on the quality of water 
intended for human consumption (2020/2184) 
amending the previous directive (98/83/EC). 
The new regulation aims to protect human health 
against undesirable effects of water pollution and 
improve common access to water. 

The preamble of the directive implies a need 
for reducing impacts leading to pollution of wa-
ter intended for human consumption, and a ne-
cessity of characterising water abstraction points 
and identifying hazards and events that could 
deteriorate the quality of water. Next to aquatic 
environment protection aspects, it also pays 
attention to the impact of the so-called domestic 

distribution systems on the quality of drinking 
water. A domestic distribution system is defined 
as the pipework, fittings and appliances which are 
installed between the taps that are normally used 
for water intended for human consumption (both 
in public and private premises) and the distribution 
network.

  Jezioro Goczałkowickie – zbiornik zaporowy na Wiśle
Lake Goczałkowickie – a reservoir on the Vistula

   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
„WIK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim
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  Długość czynnej sieci kanalizacyjnej, lata 2000-2020. 
  Length of active sewerage network in 2000-2020. 

  System zbiorowego odprowadzania ścieków, 2020 r.
  Collective sewage disposal system in 2020. 

2000 2020
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 E N G L I S H

SEWAGE DISPOSAL NETWORKS

Sewerage systems are used for collecting, trans-
porting, treating and discharging wastewater. 
Sewage disposal networks are a major element 
of sewerage systems playing a fundamental role 
in water and sewage management and water 
protection. Sewer systems are used for discharg-
ing waste water produced by the use of water 
supply networks and these two are closely linked. 
In separate sewer systems, separate networks 
exist for wastewater and stormwater (discharged 
into receptacles). 

In Poland, the length of the sewage disposal 
network is systematically growing. How- 
ever, there is a considerable disparity between 
the length of the water supply network and 
that of the sewage disposal network. 

In 2000, active sewerage was only 51 100 km 
long, but in 2020 it was already 169 800 
km (118 700 km longer) and was more than 
4 000 km longer than in 2019. In 2019, collective 
sewage discharge systems were used by 72% 
of the population of Poland, including 91% 
of the population of cities and 43% of the rural 
population.

przy użytkowaniu instalacji wodociągowych, sta-
nowiąc ścisłe powiązanie pomiędzy tymi instala-
cjami. Systemy kanalizacji rozdzielczej obejmują 
dwie osobne sieci: ściekową i deszczową do od-
biorników. 

W Polsce następuje systematyczny wzrost 
długości sieci kanalizacyjnej. Istnieje jednak 
znaczna dysproporcja pomiędzy długością sieci 
wodociągowej a kanalizacyjnej. 

W 2000 r. długość czynnej sieci kanalizacyj-
nej wynosiła tylko 51,1 tys. km, jednak w 2020 
r. już 169,8 tys. km (wzrost o 118 tys. km) i była 
większa w stosunku do 2019 r. o ponad 4 tys. km. 
W 2020 r. systemy zbiorowego odprowadzania 
ścieków obsługiwały 72% ludności kraju, w tym 
91% ludności miast oraz 43% ludności wsi.

SIEĆ 
KANALIZACYJNA

Systemy kanalizacyjne służą do zbierania, 
transportu, oczyszczania i odprowadzania 
ścieków. Sieci kanalizacyjne stanowią jeden 
z ważniejszych elementów systemów kanali-
zacyjnych, które w gospodarce wodno-ście-
kowej i ochronie wód odgrywają podsta-
wową rolę. Instalacje kanalizacyjne służą 
do odprowadzania ścieków powstających 

   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. 
w Pruszczu Gdańskim
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Jesteśmy na rynku od 1998 r. i współpracujemy z najlep-
szymi europejskimi producentami sprzętu komunal-
nego, m.in. FFG Umwelttechnik GmbH Co. KG, Riezler 
Inspektionssysteme GmbH Co KG, VAPO, IMS-Robotics, 
Sklarz, KEG. Posiadamy pełen asortyment akcesoriów 
niezbędnych do obsługi sieci kanalizacyjnych. Jesteśmy 
głównym przedstawicielem firmy FFG Flensburg, która 
od 30 lat produkuje pojazdy komunalne do ciśnieniowe-
go czyszczenia kanalizacji i zbiorników.

Zajmujemy się sprzedażą oraz serwisem samocho-
dów do czyszczenia kanalizacji, urządzeń ciśnienio-
wych, kamer inspekcyjnych (m.in. firmy Riezler) oraz 
urządzeń do renowacji bezwykopowej. Wykonujemy 
zabudowy pojazdów do telewizyjnej inspekcji kanali-
zacji oraz zabudowy warsztatowe. Oferujemy: głowice 
ciśnieniowe, dysze, frezarki, maszyny do mechanicz-
nego i mobilnego czyszczenia kanalizacji, zadymiarki 
kanalizacyjne, pakery naprawcze, pneumatyczne korki 
zamykające i przepływowo-kontrolne firmy VAPO, 
węże ciśnieniowe oraz ssące do hydrodynamicznego 
czyszczenia kanalizacji i odsysania odpadów. 

We have been on the market since 1998 and we coope-
rate with the best European producers of municipal 
equipment, including FFG Umwelttechnik GmbH Co. 
KG, Riezler Inspektionssysteme GmbH Co KG, VAPO, 
IMS-Robotics, Sklarz, KEG. We have a full range of ac-
cessories necessary to service sewage networks. We 
are the main representative of the FFG Flensburg com-
pany, which has been producing municipal vehicles 
for pressure cleaning of sewage systems and tanks for 
30 years.

We sell and service sewage cleaning cars, pressure 
equipment, inspection cameras (including Riezler) and 
trenchless renovation equipment. We make vehicle 
bodies for video sewer inspection as well as service 
bodies. We offer: pressure heads, nozzles, milling ma-
chines, machines for mechanical and mobile sewage 
cleaning, sewer foggers, repair packers, pneumatic 
closing and flow-control plugs by VAPO, pressure and 
suction hoses for hydrodynamic cleaning of sewage 
systems and waste suction. 

Firma Handlowo-Usługowa 
ARTEM Artur Krawczak

09-227 Szczutowo
ul. Całownia 13A

tel. +48 24 275 30 25
biuro@artem-sierpc.pl

www.artem-sierpc.pl

BEST-EKO Sp. z o.o.
44-200 Rybnik
ul. Rycerska 101

tel. +48 32 425 46 50
biuro@best-eko.pl

www.best-eko.pl

BEST-EKO Sp. z o.o. specjalizuje się w zakresie uniesz-
kodliwiania i odzysku odpadów biodegradowalnych. 
Spółka wyróżnia się licznymi wdrożeniami i rozwią-
zaniami w temacie gospodarki obiegu zamknięte-
go. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologicznemu 
przyjmowane odpady służą do tworzenia produktów 
wykorzystywanych w szeroko pojętym rolnictwie i re-
kultywacji zdegradowanych gruntów. 

W czerwcu 2022 r. zakończono projekt pn. „Wdroże-
nie innowacyjności procesowej i produktowej poprzez 
budowę zamkniętego systemu przetwarzania bioche-
micznego w warunkach psychrofilowo-mezofilowych 
oraz instalacji rozkładu substancji organicznych w kom-
postowni wyposażonej w statyczny system napowie-
trzania pryzm”. Rozbudowano i zmodernizowano dwie 
stacje technologiczne, a także wdrożono innowacyjną 
instalację utylizacji odpadów w procesach zamkniętej 
fermentacji i kompostowania, opartych o pełną auto-
matyzację i monitoring kluczowych procesów techno-
logicznych.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji:
• osiągnięto samowystarczalność energetyczną (dzię-

ki wytwarzanemu biogazowi)
• zminimalizowano emisję do atmosfery gazów cie-

plarnianych i odorów
• zoptymalizowano proces fermentacji.

Powyższe działania maksymalnie wspierają rozwój 
gospodarki obiegu zamkniętego, a przez to przyczy-
niają się do poprawy stanu środowiska naturalnego 
w obsługiwanych przez spółkę obszarach.

BEST-EKO Sp. z o. o. specializes in the neutralization 
and recovery of biodegradable waste. The company 
is prominent for numerous circular economy solu-
tions and implementations. Thanks to the continu-
ous technological development, the received waste 
is used to create products employed in broadly un-
derstood agriculture and reclamation of degraded 
land. 

In June 2022, to an end came the project entitled 
“Implementation of process and product innova-
tion by building a closed biochemical processing 
system in psychrophilic-mesophilic conditions and 
a plant for decomposition of organic substances 
in a composting plant equipped with a static sys-
tem for aeration of prisms”. Two stations were built 
and modernized, and an innovative installation for 
waste utilization in closed fermentation and com-
posting processes, based on complete automatiza-
tion and monitoring of key technological processes, 
was implemented.

As a result of the investment:
• energy self-sufficiency was achieved (thanks to 

the biogas produced)
• greenhouse gasses and odors emission to the at-

mosphere was minimized 
• the fermentation process was optimized.

The above activities maximally support the devel-
opment of the circular economy, and thus contrib-
ute to the improvement of the natural environment 
condition in the areas served by the company.

L I D E R Z Y 
I N N O W A C Y J N O Ś C I
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OCZYSZCZANIE 
ŚCIEKÓW
Oczyszczalnie ścieków to zespoły budowli służą-
cych do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania 
osadów ściekowych. 

Obecne oczyszczanie ścieków, szczególnie 
ścieków komunalnych i ścieków przemysłowych 
ulegających biodegradacji, opierają się głównie 
na biologicznej metodzie osadu czynnego, po-
zwalającej na redukcję substancji organicznych 
i biogennych, które powodują zwiększenie pro-
dukcji biologicznej wód, a w szczególności rozwój 
glonów. 

W celu przeciwdziałania procesowi eutrofizacji 
wód, nacisk położony jest na ograniczenie dopływu 
do wód substancji biogennych (fosforowych i azoto-
wych), pochodzących zarówno ze źródeł punktowych 
(w postaci zrzutów ścieków komunalnych i przemy-
słowych), jak również ze źródeł obszarowych. 

Technologie podwyższonego usuwania fosforu, 
w stopniu wyższym niż w układach konwen-
cjonalnego osadu czynnego, obejmują metody 
fizyczno-chemiczne, oraz biologiczne i chemicz-
no-biologiczne. Metody chemiczne umożliwiają 
strącanie fosforanów rozpuszczonych w ście-
kach za pomocą soli metali i tworzą zazwyczaj 
zintegrowane systemy biologiczno-chemiczne. 
Natomiast metody biologiczne usuwania fosforu 
ze ścieków, w reaktorach z osadem czynnym, 
związane są ze stworzeniem warunków do ku-
mulacji fosforu w osadzie. Istnieje wiele zinte-
growanych biologicznych systemów usuwania 
związków organicznych i związków biogennych, 
opartych o reaktory osadu czynnego, w których 
wykorzystuje się szereg procesów, w szczególno-
ści: utlenianie, przemiany związków azotowych 
i pobór fosforu. Przykładowo, w procesie amonifi-
kacji, azot organiczny przekształcany jest w azot 
amonowy za pomocą bakterii heterotroficznych. 

Następuje ciągły rozwój wiedzy o procesach i bio-
rących w nich udział mikroorganizmach. Przykła-
dowo stosunkowo niedawno wyizolowano bakterie 
anammox, zdolne do beztlenowego utleniania amo-
niaku. W zintegrowanych systemach biologicz-
nych, realizowanych w reaktorach osadu czynnego, 
wyróżnia się systemy: do usuwania związków węgla 
i fosforu, do usuwania związków węgla i azotu, 
a także do usuwania równocześnie związków węgla, 
azotu i fosforu. 

Metoda osadu czynnego, odkryta została ponad 
100 lat temu i nadal się rozwija. Przykładem może 
być technologia tlenowego granulowanego osadu, 
która zapewnia równoczesne usuwanie związków 
węglowych, azotu i fosforu ze ścieków. W wyniku 
takiej technologii uzyskujemy mniejszą wymaganą 
powierzchnię, mniejsze zużycie energii oraz wyni-
kające z tego niższe nakłady inwestycyjne i koszty 
eksploatacyjne. Technologia ta może mieć zasto-
sowanie do oczyszczania ścieków komunalnych 
i przemysłowych.

Do biologicznego oczyszczania ścieków stosowa-
ne są również reaktory z błoną biologiczną, które 
można podzielić na tlenowe i beztlenowe. W prakty-
ce stosowane są reaktory w postaci złóż nitryfika-
cyjnych i denitryfikacyjnych. Na świecie renesans 

przeżywają szczególnie reaktory hybrydowe, wy-
korzystujące zalety kultur bakteryjnych osiadłych 
i zawieszonych.

W latach 2000-2020, ilość ścieków komunal-
nych i przemysłowych wymagających oczysz-
czania zmalała z 2,5 do 2,19 km3, to jest o 12%. 
Natomiast ilość ścieków nieoczyszczonych 
zmalała z 0,3 do 0,1 km3. W tym okresie, ilość ście-
ków z podwyższonym oczyszczaniem biogenów 
zwiększyła się z 0,46 km3 w 2000 r. do 1,15 km3 
w 2020 r. Należy dodać, że w latach 2000-2020 
ilość oczyszczalni ścieków przemysłowych 
zmniejszyła się o blisko 50% (z 1626 do 876), na-
tomiast wzrosła ilość oczyszczalni komunalnych 
o 35% (z 2417 do 3281).

METODY CHEMICZNE
CHEMICAL TREATMENT METHODS

  Średzka Woda Sp. z o.o.

  Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. –  
Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej

  Średzka Woda Sp. z o.o.
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Udział ludności korzystających z oczyszczalni 
ścieków, w latach 2000-2020 wzrósł z 53 do 75% 
(rok 2020), w tym w miastach wzrósł z 79 do oko-
ło 95%, a na wsiach z 11 do 45%.

Problem stanowi nadal eksploatacja zbiorni-
ków bezodpływowych dla ścieków i oczyszczalni 
przydomowych. Koniecznym stało się zorgani-
zowanie efektywnej kontroli wywozu ścieków ze 
zbiorników bezodpływowych oraz osadów ścieko-
wych z oczyszczalni przydomowych.

Wprowadzane coraz ostrzejsze standardy jako-
ściowe dla oczyszczanych biologicznie ścieków, 
powodują konieczność poszukiwania nowych 
rozwiązań, zwiększających efektywność oczysz-
czalni. Do takich metod należą przykładowo filtry 
do ścieków (bębnowe, dyskowe, prostokątne) 
z różnymi tkaninami filtracyjnymi. Filtry tkani-

nowe stosowane są na oczyszczalniach ścieków 
do: filtracji ścieków biologicznie oczyszczonych 
dla redukcji zawiesiny (często przed dezynfekcją 
ścieków za pomocą promieni UV), redukcji fosfo-
ru ze ścieków biologicznie oczyszczonych (często 
w połączeniu z koagulacją i flokulacją), usuwa-
nia mikrozanieczyszczeń (często w połączeniu 
z zastosowaniem węgla aktywnego), usuwania 
cząsteczek z tworzyw sztucznych do oczyszczania 
wód deszczowych. Zapewniają tym samym sku-
teczniejszą ochronę wód oraz możliwości zastoso-
wania oczyszczonego odpływu do różnych celów. 

Łączy się to z odnową wody ze ścieków i wtór-
nym wykorzystaniem oczyszczonych ścieków. 
W zależności od sposobu wykorzystania odno-
wionej wody ze ścieków, rozróżnia się: bezpo-
średnie wtórne wykorzystanie ścieków, w którym 

następuje połączenie systemów oczyszczającego 
i odbiorczego, jak też pośrednie wtórne wykorzy-
stanie ścieków, które obejmuje procesy mieszania 
oraz rozcieńczania odnowionej wody ze ścieków, 
przed jej wykorzystaniem, w naturalnych wodach 
powierzchniowych i podziemnych.

Natomiast w zależności od przeznaczenia 
odnowionej wody rozróżnia się: wtórne wykorzy-
stanie do celów konsumpcyjnych, które dotyczy 
zasilania obiegów wody pitnej wodą uzyskaną 
z wysoko oczyszczonych ścieków, jak też wtórne 
wykorzystanie do celów niekonsumpcyjnych, 
obejmujące pozostałe zastosowania, w tym 
do celów: komunalnych (głównie do nawadniania 
terenów zielonych, ochrony przeciwpowodziowej, 
rekreacyjnych), przemysłowych (w szczególności 
w procesach chłodzenia i w zamykaniu obiegów 
wód technologicznych), oraz rolniczych. 

Z oczyszczaniem ścieków ściśle związane jest 
zagospodarowanie osadów ściekowych, wytwa-
rzanych w sposób ciągły podczas oczyszczania 
ścieków. Wzrost ich ilości, przy jednoczesnym za-
kazie składania powoduje, że zagospodarowanie 
komunalnych osadów ściekowych jest ważnym 
problemem, którego rozwiązanie zależy od wielu 
czynników, tj.: prawodawstwo, krajowa polityka 
i strategia osadowa, dostępność środków finan-
sowych, poziom wiedzy naukowej i technicznej, 
a także innowacyjność rozwiązań technologicz-
nych i technicznych. 

Do technicznych rozwiązań przeróbki osadów 
ściekowych można zaliczyć m.in.: zagęszczanie, 
odwadnianie i suszenie, stabilizację beztleno-
wą, hydrolizę termiczną, kofermentację osadów 
ściekowych z odpadami oraz odzysk substancji 
biogennych, szczególnie fosforu, z odcieków 
z przeróbki osadów. Zagospodarowaniu osadów 
ściekowych towarzyszyć winien odzysk i wykorzy-
stanie biogazu do różnych celów, w tym do osią-
gania neutralności energetycznej oczyszczalni 
ścieków.

W 2020 r. w przemysłowych i komunalnych 
oczyszczalniach ścieków powstało 990 tys. ton su-
chej masy osadów ściekowych, natomiast osady 
nagromadzone na terenie oczyszczalni wyniosły 
około 6,15 mln ton suchej masy. Równocześnie, 

ilość osadów ściekowych wytworzonych w 2020 r. 
w komunalnych oczyszczalniach ścieków wynio-
sła 569 tys. ton suchej masy, co stanowiło wzrost 
o około 60% w stosunku do roku 2000.  

W Polsce można jednak zaobserwować pewien 
postęp w zakresie przeróbki i zagospodarowa-
nia osadów ściekowych, w których zastosowano 
między innymi termiczne przekształcanie osadów 
ściekowych (około 23,5% osadów komunalnych), 
co związane jest również z koniecznością rozwią-
zania problemu unieszkodliwiania powstających 
popiołów. 

Właściwe rozwiązywanie problemu osadowe-
go wymaga opracowania racjonalnej strategii 
na poziomie krajowym, a następnie na jej pod-
stawie opracowanie i konsekwentną realizację 
programu zagospodarowania osadów, w oparciu 
o opracowane plany regionalne lub dla zlewni 
rzek. Oszacowana aktualnie ilość osadów ścieko-
wych w aglomeracjach wynosi około 0,58 mln ton 
suchej masy/rok i przyjmuje się, że będzie dalej 
rosnąć.

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

  Best-Eko Sp. z o.o. –  
Oczyszczalnia Ścieków „Boguszowice” w Rybniku
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 E N G L I S H

WASTEWATER TREATMENT

Wastewater treatment plants are facilities 
in which wastewater treatment and sewage 
sludge disposal takes place. 

At present, the treatment of wastewater, and 
in particular municipal sewage and biodegrada-
ble industrial effluents, is mainly based on the bi-
ological method of activated sludge, allowing to 
reduce the content of organic substances and 
nutrients that enhance water’s biological produc-
tion, and notably the growth of algae. 

In order to prevent the process of eutrophica-
tion, it is necessary to limit the input of nutrients 
(phosphorus and nitrogen) originating both from 
point sources (discharge of municipal and indus-
trial effluents) and area sources. 

Technologies of increased phosphorus removal, to 
a higher extent than conventional activated sludge 
systems, include physico-chemical, as well as biolog-
ical and biochemical methods. Chemical treatment 
methods allow precipitating phosphates dissolved 
in wastewater using metal salts and usually form 
integrated biochemical systems. By contrast, biologi-
cal treatment removes phosphorus from wastewa-
ter in activated sludge tanks, which is connected 
with creating the conditions for the accumulation 
of phosphorus in sludge. There are many integrated 
biological systems for removing organic com-
pounds and nutrients, based on activated sludge 
tanks, using several processes, and in particular: 
oxidation, transformation of nitrogen compounds 
and abstraction of phosphorus. For example, during 
ammonification, organic nitrogen is converted into 
ammonium by heterotrophic bacteria. 

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie
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  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
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The knowledge of processes and microorgan-
isms participating in them is continually devel-
oping. For example, not so long ago anammox 
bacteria were isolated that are capable of anaero-
bic oxidation of ammonia. Integrated biological sys-
tems using activated sludge tanks include systems: 
for removing carbon and phosphorus compounds, 
for removing carbon and nitrogen compounds, 
and for removing carbon, nitrogen and phosphorus 
compounds simultaneously. 

The activated sludge method was discovered 
more than 100 years ago and is still developing. For 
example, the aerobic granular sludge (AGS) tech-
nology removes carbon, nitrogen and phosphorus 
compounds from wastewater at the same time. 
This technology reduces the required area, energy 
consumption and the resulting capital expenditure 
and operating costs. It can be used for treating 
municipal sewage and industrial effluents.

Biological wastewater treatment also makes 
use of membrane bioreactors (MBR) – aerobic and 
anaerobic ones. In practice, these are nitrification 
and denitrification beds. In particular, hybrid reac-
tors using the advantages of bacterial sediments 
and suspensions have experienced a revival around 
the world.

In 2000-2020, the volume of municipal and 
industrial wastewater that required treatment de-
creased from 2.5 to 2.19 km3, that is, by 12%. By con-
trast, the volume of untreated wastewater dropped 
from 0.3 to 0.1 km3. At that time, the volume 
of wastewater with increased nutrient removal de-
creased from 0.46 km3 in 2000 to 1.15 km3 in 2020. 
It should be added that in 2000-2020 the number 
of industrial wastewater treatment plants declined 
by nearly 50% (from 1626 to 876), and the num-
ber of municipal wastewater treatment plants 
increased by 35% (from 2417 to 3281).

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej

The percentage of use of wastewater treatment 
plants in 2000-2020 increased from 53 to 75% (year 
2020), including from 79 to about 95% in cities and 
from 11 to 45% in rural areas.

The use of septic tanks and onsite wastewa-
ter treatment plants still poses a problem. It was 
necessary to organise an efficient system for 
controlling the removal of wastewater from septic 
tanks and onsite wastewater treatment plants.

The increasingly stricter quality standards for 
the biological treatment of wastewater necessitate 
seeking new solutions to increase the efficiency 
of wastewater treatment plants. Such methods include, 
for instance, wastewater filters (drum, disc, rectangular) 
using different filter fabric. Fabric filters are used 
in water treatment plants to: filter biologically treated 
wastewater in order to reduce suspended solids (often 
prior to UV disinfection), reduction of phosphorus from 
biologically treated wastewater (often in combination 

 Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o. „COWiK” w Bartoszycach

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Grodzisku Wielkopolskim

P L  W A T E R W O R K S    |    1 0 1

W Y K O R Z Y S T A N I E  W O D Y 
S Ł O D K I E J  W   G O S P O D A R C E 

K O M U N A L N E J

M U N I C I P A L 
U S E  O F  F R E S H 
W A T E R

1 0 0    |    P L  W A T E R W O R K S



with coagulation and flocculation), removal of micro-
pollutants (often in combination with activated carbon), 
and removal of plastic particles into stormwater 
sewerage. Thus, they provide more efficient protection 
of the waters and make it possible to use the treated 
effluent for various purposes. 

This is associated with recovering water from 
wastewater and re-using the treated sewage. 
The use of water recovered from wastewater can 
be: direct re-use of wastewater where the treating 
and receiving system are combined, and indirect 
re-use of wastewater comprising processes of mix-
ing and diluting water recovered from wastewa-
ter prior to its use, in natural surface water and 
groundwater reservoirs.

By contrast, depending on the purpose of the re-
covered water, it can be reused for consumption 
(supply of drinking water from strongly treated 
wastewater) and for purposes other than consump-
tion, including for: municipal purposes (mainly for 
irrigating green areas, flood control and recreation), 
industrial purposes (in particular cooling and clos-
ing of process water cycles), and for agriculture. 

Wastewater treatment is closely linked to 
the management of sewage sludge produced 
continually during wastewater treatment. Due to 

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu

the increasing volume of municipal sewage sludge, 
with an immediate ban on its storage, sludge 
management is an important issue determined by 
many factors, i.e.: legislation, national sludge policy 
and strategy, availability of funds, level of scientif-
ic and technical knowledge, and innovativeness 
of technological and technical solutions. 

Technical solutions for processing sewage 
sludge include: compaction, drainage and drying, 
anaerobic stabilisation, thermal hydrolysis, co-fer-
mentation of sewage sludge with waste and re-
covery of nutrients, in particular phosphorus, from 
sludge processing leachate. Sewage sludge man-
agement should be accompanied by the recovery 
and reuse of biogas for various purposes, including 
for achieving the energy neutrality by wastewater 
treatment plants.

In 2020, industrial and municipal sewage treat-
ment plants produced 989 500 dry tonnes of sew-
age sludge and sludge accumulated in the plants 

amounted to 6.15 million dry tonnes. Concurrently, 
in 2020 municipal wastewater treatment plants 
produced 568 800 dry tonnes of sewage sludge, 
which corresponded to an increase by about 60% 
compared to the year 2000.  

However, certain progress in processing and 
management of sewage sludge can be observed 
in Poland, involving thermal conversion of sewage 
sludge (about 23.5% of municipal sludge), which 
is also associated with the necessity to solve 
the problem of disposing of the resulting ash. 

To ensure that the sludge problem is solved 
correctly, a reasonable national strategy should be 
designed and used for preparing and consistently 
implementing a sludge management programme 
based on regional plans and plans for river catch-
ments. The currently estimated amount of sewage 
sludge in urban agglomerations is about 0.58 
million dry tonnes/year and is assumed to continue 
growing.

  Oczyszczalnia Ścieków „Fordon” w Bydgoszczy

  Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach
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FILOZOFIA KREVOX
Natura jest największym naszym bogactwem, 
dlatego najważniejszym zadaniem dla każ-
dego z nas i ogółu społeczeństwa jest dbanie 
o zachowanie równowagi ekologicznej. Każdy 
człowiek powinien podchodzić świadomie 
do ochrony środowiska. Odpowiedzialnością 
naszej cywilizacji jest „przekazywanie planety” 
w niepogorszonym stanie przyszłym poko-
leniom. Już w starożytnym Rzymie zasada 

THE KREVOX PHILOSOPHY
Nature is our greatest treasure, therefore the most im-
portant task for each of us and the general public is to 
maintain ecological balance. Environment protection 
should be approached consciously by every human. 
It is the responsibility of our civilization to “hand 
over the planet” in an undiminished state to future 
generations. Already in ancient Rome the principle 
of ususfructus, legally enforced by the courts, allowed 
the use of someone’s property (usually land) and 
the effects of that use, while keeping the substance 
of that property intact. For decades, the natural envi-
ronment in Poland and beyond, has been and still is 
degraded, and the consequences of this are felt every 
day. In 90% of cases, our health problems are caused 
by poor quality water. That is why the development 
of new technologies for its treatment is so important 
to ensure the sustainable growth of our civilization.

THE COMPANY
Krevox was established in 1990, when Poland was 
entering the era of great changes. The awareness that 
clean water is a guarantee of rapid progress of civi-
lization, society and economy, has become obvious 
both to the individual citizen and to representatives 
of local governments and state authorities. Poland’s 
accession to the European Union forced the equaliza-
tion of standards regarding the parameters of treated 

water, as well as gave access to funds intended 
for the modernization and construction of new 
infrastructure in the field of water and wastewa-
ter treatment throughout the country. Krevox 
proposed the best technologies used in the world 
and adapted them to local needs, expectations 
and possibilities, which was appreciated by part-
ners all over Poland.

ususfructus, egzekwowana prawnie przez sądy, pozwa-
lała na korzystanie z czyjejś własności (zwykle ziemi) 
i z efektów tego użytku, z zachowaniem nienaruszonej 
substancji tej własności. Przez dziesięciolecia środowisko 
naturalne w Polsce i nie tylko, było i jest degradowane, 
a konsekwencje tego są odczuwane na co dzień. W 90% 
przypadków przyczyną naszych chorób jest złej jakości 
woda. Dlatego rozwój nowych technologii uzdatniania 
jej jest tak ważny dla zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju naszej cywilizacji. 

PRZEDSIĘBIORSTWO
Krevox powstał w 1990 r., kiedy Polska wchodziła w epo-
kę wielkich przemian. Świadomość, że czysta woda 
stanowi gwarancję szybkiego postępu cywilizacyjnego, 
społeczeństwa i gospodarki, stała się oczywista zarówno 
dla indywidualnego obywatela, jak i dla przedstawi-
cieli samorządów lokalnych oraz władz państwowych. 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło 
wyrównywanie standardów dotyczących parametrów 
uzdatnionej wody i jednocześnie umożliwiło korzystanie 
ze środków finansowych, pozwalających na moderniza-
cje i budowę nowej infrastruktury w zakresie instalacji 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w całym kraju. 
Krevox zaproponował najlepsze technologie wykorzysty-
wane w świecie i dostosowywał je do lokalnych potrzeb, 
oczekiwań i możliwości, co znalazło uznanie partnerów 
w całej Polsce.

KREVOX
EUROPEJSKIE CENTRUM
EKOLOGICZNE Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
Dworcowa 14
00-680 Warszawa
Żurawia 45
+48 22 750 46 00
krevox@krevox.com
www.krevox.com
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SUKCESY
W ciągu 30 lat Krevox zrealizował ponad 400 instalacji 
uzdatniania wody dla przedsiębiorstw gospodarki 
komunalnej, obiektów użyteczności publicznej oraz 
przedsiębiorstw produkcyjnych na terenie całego 
kraju. Dzięki tak niezwykłym osiągnięciom zdobył 
unikalną wiedzę i doświadczenie, a międzynarodowe 
wyróżnienia i nagrody potwierdzają, że firma w pełni 
zasługuje na miano niekwestionowanego lidera w do-
stawie technologii uzdatniania wody w Europie.

STACJE UZDATNIANIA WODY
Spółka oferuje stacje uzdatniania wody realizowane 
„pod klucz”, wykorzystując najnowocześniejsze tech-
nologie renomowanych producentów urządzeń Culli-
gan, Johnson, ClaVal i Trojan. Dzięki temu wdrożenia 
firmy Krevox odznaczają się najwyższą jakością, atrak-
cyjną ekonomiką i legendarną wręcz niezawodnością. 
Są przy tym niezwykle innowacyjne oraz ekologiczne.

GOSPODARKA OSADOWA 
W dzisiejszych czasach problem zagospodarowania 
osadów ściekowych stał się jednym z najważniejszych 
wyzwań stojących przed eksploatatorami oczyszczalni 
ścieków i samorządami. Krevox wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom i oferuje na polskim i europejskim rynku 
instalację nowoczesnych technologii pozwalających 
na odwadnianie i suszenie osadów oraz termiczną ob-
róbkę i utylizację (spalanie) osadów ściekowych w piecu 
cyklonowym ECO. Spółka oferuje wyłącznie sprawdzo-
ne technologie najnowszej generacji. Wykorzystuje 
suszarnie taśmowe BDS, suszarnie fluidalne FDS oraz 
najnowocześniejsze suszarnie bębnowe DDS.

USŁUGI
Firma Krevox oddaje do dyspozycji klientów zespół wysoko-
kwalifikowanych i doświadczonych specjalistów oferujących 
fachową pomoc na każdym etapie inwestycji w zakresie: 
tworzenia założeń inwestycyjnych, kosztorysowania, badań 
pilotowych, projektowania kompletnych nowych instalacji 
i modernizacji istniejących, doboru odpowiednich dla 
potrzeb klienta maszyn i urządzeń, realizacji (wdrażania), 
a także serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

Fachowcy spółki Krevox chętnie dzielą się z klientami 
wiedzą i doświadczeniem. Pomagają w podjęciu decyzji, 
obiektywnie oceniają zaistniałą sytuację i proponują pakiet 
optymalnych rozwiązań w zakresie:
• doboru technologii uzdatniania wody: filtry ciśnieniowe 

Culligan, filtry otwarte drenaż Triton, odwrócona osmoza
• dezynfekcji wody (lampy UV, podchloryn sodu NaOCl, 

dwutlenek chloru ClO2, chlor gazowy Cl2)
• regulacji sieci wodociągowych
• suszenia i utylizacji osadów.

Tak komplementarny zakres usług zapewnia wygodę 
i satysfakcjonujące efekty przy każdym przedsięwzięciu. 

SUCCESSES
In 30 years, Krevox has completed over 400 water 
treatment installations for municipal compa-
nies, public utility buildings and manufacturing 
companies throughout the country. Thanks to 
such remarkable achievements, he has gained 
unique knowledge and experience, and interna-
tional awards and prizes confirm that the company 
fully deserves the title of the undisputed leader 
in the supply of water treatment technologies 
in Europe.

WATER TREATMENT PLANTS
The company offers turnkey water treatment plants, 
using the latest technologies from renowned man-
ufacturers of Culligan, Johnson, ClaVal and Trojan 
devices. Thanks to this, Krevox implementations 
are characterized by the highest quality, attractive 
economy and legendary reliability. At the same 
time, they are extremely innovative and ecological.

SLUDGE MANAGEMENT 
Nowadays, the problem of sewage sludge manage-
ment has become one of the most crucial challeng-
es facing the operators of sewage treatment plants 
and local governments. Krevox meets the expecta-
tions and offers the installation of modern technol-
ogies on the Polish and European market that allow 
for dewatering and drying of sludge as well as ther-
mal treatment and disposal (incineration) of sew-

age sludge in the ECO cyclone furnace. The company 
offers only proven technologies of the latest genera-
tion. It uses BDS belt dryers, FDS fluid bed dryers and 
the most modern DDS drum dryers.

SERVICES
The Krevox company provides its customers with a team 
of highly qualified and experienced specialists who offer 
professional assistance at every stage of the investment 
in the field of: creating investment assumptions, cost 
estimating, pilot studies, design of complete new in-
stallations and modernizing the existing ones, selecting 
machinery and equipment appropriate for the custom-
er’s needs, implementation, warranty and post-warranty 
service. 

Krevox specialists are happy to share their knowledge 
and experience with customers. They assist in making 
decisions, objectively assess the situation and propose 
a set of optimal solutions in the field of:
• selection of water treatment technology: Culligan 

pressure filters, open filters Triton drainage, reverse 
osmosis

• water disinfection (UV lamps, sodium hypochlorite 
NaOCl, chlorine dioxide ClO2, chlorine gas Cl2)

• regulation of water supply networks
• sludge drying and disposal.
Such a comprehensive range of services ensures com-
fort and satisfactory results in every project. 
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CHARAKTERYSTYKA 
SEKTORA

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, ściśle związane 
ze zbiorowym odprowadzeniem ścieków, realizowane 
jest przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyj-
ne. Ich ogólna ilość w latach 1999-2016 wzrosła z 948 
do 1874, przy czym reprezentowały one, na przestrzeni 
czasu, różne formy działalności. Zdecydowanie spadła 
ilość prowadzonych firm przez osoby fizyczne na rzecz 
zwiększenia się ilości spółek handlowych (wzrost 233%). 

Sektor gospodarki wodno-ściekowej został okre-
ślony w Polskiej Kodyfikacji Działań (PKD), w sekcji E, 
w której znajduje się dostawa wody, gospodarowa-
nie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją. W pracach Rady ds. Kompetencji, 
powołanej z inicjatywy Instytutu Ochrony Środowiska 
– Państwowy Instytut Badawczy oraz Izby Gospodar-
czej „Wodociągi Polskie”, nazwany został Sektorem 
Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, zawie-
rającym trzy grupy zaliczane do sekcji E: E36 – pobór, 
uzdatnianie i dostarczanie wody, E37 – odprowadza-
nie i oczyszczanie ścieków, E39 – działalność związana 
z rekultywacją i pozostała działalność usługowa zwią-
zana z gospodarką odpadami. W powyższych trzech 
grupach działa 5359 przedsiębiorstw, zatrudniających 
około 80 550 pracowników, w tym w grupie: E36 – 
1877 przedsiębiorstw (41 287 pracowników), E37 – 2753 
przedsiębiorstw (35 740 pracowników).

 E N G L I S H

DESCRIPTION OF THE SECTOR

Collective water supply services, closely linked 
to collective disposal of sewage, are provided 
by water and sewerage companies. In 1999-
2016, their total count increased from 948 to 
1874, whereas in time they represented various 
forms of activity. The number of sole proprie-
tors decidedly decreased, while that of com-
mercial companies increased (by 233%). 

The water and sewerage sector falls into sec-
tion E of the Polish Classification of Economic 
Activities (PKD) comprising water supply, sew-
erage, waste management and remediation 
activities. The Competence Council set up by 
the Institute for Environmental Protection 
– National Research Institute and the Cham-
ber of Commerce “Polish Waterworks” calls it 
the Water and Sewage Management Sector 
classified into three groups falling into divi-
sion E: E36 – water collection, treatment and 
supply, E37 – sewerage, E39 – remediation ac-
tivities and other waste management services. 
The above-mentioned three groups associate 
5359 businesses employing about 80 550 
workers, including in: E36 – 1877 businesses 
(41 287 employees), E37 – 2753 businesses 
(35 740 employees).

  Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.

  Sektor gospodarki wodno-ściekowej w PKD. 
  Water and sewerage sector according to PKD. 
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STRUKTURA 
WŁASNOŚCI

Strukturę własnościową podmiotów gospodar-
czych można dokładnie prześledzić na podsta-
wie działu związanego z poborem, uzdatnianiem 
i dostarczaniem wody.

W opracowaniu pn. „Zmiany strukturalne 
grup podmiotów gospodarki narodowej w reje-
strze REGON, 2016” w dziale poboru, uzdatniania 
i dostarczania wody zarejestrowane były 1874 
podmioty gospodarcze.

Struktura tych podmiotów gospodarczych 
przedstawiała się następująco: 754 spółek han-
dlowych, 584 zakłady budżetowe i gospodarstwa 
pomocnicze, 267 spółek wodnych, 236 osób 

 E N G L I S H

OWNERSHIP STRUCTURE

The ownership structure of business entities can 
be analysed in detail based on the water collection, 
treatment and supply division.

According to the report titled “Structural chang-
es of groups of the national economy entities 
in the REGON register, 2016”, there were 1874 eco-
nomic entities dealing with water collection, treat-
ment and supply.

These entities had the following structure: 
754 commercial companies, 584 budget estab-
lishments and auxiliary enterprises, 267 water 
companies, 236 natural persons running economic 
activity, 34 civil law partnerships, three state-owned 
enterprises, and five cooperatives.

Struktura własnościowa 
podmiotów gospodarczych

Ownership structure 
of economic entities

SPÓŁKI CYWILNE
CIVIL LAW 

PARTNERSHIPS
2%

SPÓŁKI
HANDLOWE

COMMERCIAL 
COMPANIES 

40%

ZAKŁADY 
BUDŻETOWE
BUDGETARY 

ESTABLISHMENTS 
34%

OSOBY
FIZYCZNE
NATURAL 
PERSONS 

12,5%

SPÓŁKI WODNE
WATER 

COMPANIES 
14%

PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE
I SPÓŁDZIELCZE | STATE-OWNED 
ENTERPRISES AND COOPERATIVES
0,5%

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą, 34 spółki cywilne, 3 przedsiębiorstwa 
państwowe, 5 spółdzielni.

Daje to następujący udział procentowy 
w strukturze powyższych podmiotów gospo-
darczych: spółki handlowe – 40%, zakłady 
budżetowe – 34% spółki wodne – 14%, osoby 
fizyczne – 12,5%, spółki cywilne – 2%, przedsię-
biorstwa państwowe i spółdzielcze – 0,5%.

Najwyższy udział w strukturze podmiotów 
gospodarczych zajmujących się poborem, 
uzdatnianiem i dostarczaniem wody, wyka-
zywały spółki handlowe, zakłady budżetowe 
i spółki wodne – 85%, natomiast osoby fizycz-
ne, spółki cywilne i przedsiębiorstwa państwo-
we i spółdzielcze – 15%.

The percentage share of the above-mentioned 
economic entities was as follows: commercial 
companies – 40%, budget establishments – 34% 
water companies – 14%, natural persons – 12.5%, 
civil law partnerships – 2%, state-owned enter-
prises and cooperatives – 0.5%.

Most economic entities dealing with water 
collection, treatment and supply were commer-
cial companies, budget enterprises and water 
companies, accounting for 85%, while natural 
persons, civil law partnerships and state-owned 
enterprises and cooperatives accounted for 15%.

.

  Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna Sp. z o.o. –  
Zbiornik Wodny Kazimierz 
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AWARYJNOŚĆ SIECI
Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej (bez przy-
łączy) jest istotna dla oceny stanu technicznego sieci, ale 
winna być analizowana wraz ze stopniem wymiany sieci 
oraz przyrostu nowej sieci.

Wskaźnik awaryjności sieci wodociągowej (bez przyłą-
czy), obliczany jest jako iloraz liczby awarii liniowych na eks-
ploatowanej sieci wodociągowej do długości eksploatowa-
nej sieci wodociągowej (bez przyłączy). Dane dla polskich 
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych za 2021 r. 
wynosiły: średnia 0,29 awarii/km/rok (mediana 0,13 awarii/
km/rok) dla przedsiębiorstw małych, średnia 0,27 awarii/
km/rok (mediana 0,21 awarii/km/rok) dla przedsiębiorstw 
średnich, 0,33 awarii/km/rok (mediana 0,24 awarii/km/rok) 
dla przedsiębiorstw dużych. Poprawa tego wskaźnika na-
stępuje poprzez monitoring i diagnostykę sieci wodociągo-
wych.

Natomiast wskaźnik awaryjność eksploatowanej sieci 
kanalizacyjnej (bez przykanalików), obliczany jest jako iloraz 
liczby awarii liniowych na eksploatowanej sieci kanalizacyj-
nej (bez przykanalików) do długości eksploatowanej sieci 
kanalizacyjnej (bez przykanalików). Według powyższego 
raportu, wartości tego wskaźnika kształtowały się nastę-
pująco: średni 1,48 awarii/km/rok (mediana 0,59 awarii/km/
rok) w małych przedsiębiorstwach, średni 0,77 awarii/km/
rok (mediana 0,37 awarii/km/rok) w średnich przedsiębior-
stwach, średni 0,68 awarii/km/rok (mediana 0,67 awarii/km/
rok) w dużych przedsiębiorstwach.

 E N G L I S H

NETWORK FAILURE FREQUENCY

The failure frequency of the water supply network 
(excluding service lines) is significant for assessing 
the technical condition of the network but should be 
analysed together with the degree of replacement and 
expansion of the network.

The failure frequency of the water supply network (ex-
cluding service lines), is calculated as the number of line 
failures on the water supply network in use divided by 
the length of the water supply network in use (exclud-
ing service lines). In 2021, this ratio for Polish water and 
sewerage companies was: mean 0.29 failures/km/year 
(median 0.13 failures/km/year) for small enterprises, mean 
0.27 failures/km/year (median 0.21 failures/km/year) for 

medium-sized enterprises, mean 0.33 failures/km/
year (median 0.24 failures/ km/year) for large en-
terprises. The ratio can be improved by monitoring 
and diagnostics of water supply networks.

By contrast, the failure frequency ratio for 
the sewerage network (excluding house sew-
ers), is calculated as the number of line failures 
on the sewerage network in use (excluding house 
sewers) divided by the length of the sewerage net-
work in use (excluding house sewers). According to 
the above-mentioned report, this ratio was: mean 
1.48 failure/km/year (median 0.59 failure/km/year) 
in small enterprises, mean 0.77 failures/km/year 
(median 0.37 failures/km/year) in medium-sized 
enterprises, 0.68 failures/km/year (median 0.67 fail-
ures/km/year) in large enterprises.

Wskaźnik awaryjności 
sieci wodociągowej 
w 2021 r.

Failure frequency 
for water supply 
network in 2021
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 przedsiębiorstwa małe | small enterprises

średnia awarii/km/rok | mean failures/km/year

ZINTEGROWANY SYSTEM 
ZDALNEGO ODCZYTU 
HYDROLINK

Firma BMETERS Polska od lat bada, rozwija i na bie-
żąco doskonali system zdalnego odczytu i rozliczeń 
mediów. W trosce o maksymalną wygodę użytkowników 
wszystkie urządzenia BMETERS można doposażyć lub są 
w standardzie wyposażone w nowoczesne moduły zdal-
nego odczytu, które mogą się komunikować za pomo-
cą szerokiej gamy technologii, w tym bezprzewodowej 
transmisji Wireless MBUS, oraz IoT (LoRaWan, NB-IoT, 
LTE-M). 

Technologia systemu IoT (LoRaWan, NB-IoT, Sigfox, 
LTE-M)
Internet rzeczy IoT jest szeroko stosowany w większości 
części świata. Obecnie jest najczęściej używaną i prefe-
rowaną technologią do wielu zastosowań. Jego liczne 
zalety, takie jak transmisja dalekiego zasięgu i oszczęd-
ność energii sprawiają, że może on działać w różnych 
dziedzinach np. inteligentne domy czy monitoring sieci 
wodociągowej. W zakładach wodociągowych spotyka-
my najczęściej 4 wiodące typy technologii IoT:
LoRaWAN – bazuje na otwartym standardzie, który 
korzysta z pasma niewymagającego ponoszenia opłat 
licencyjnych. W Europie LoRaWAN działa na częstotliwo-
ści 868 MHz. Wielu użytkowników zaczęło tworzyć infra-
strukturę i dostarczać usługi w tym standardzie. Sprawia 
to, że LoRaWAN staje się jeszcze bardziej interesującą 
technologią, gdyż jest kompatybilna z coraz większą 

ilością urządzeń różnych producentów, pokrywa-
jąc coraz większy obszar. Charakterystyką sieci 
LoRaWAN jest transmisja krótkich komunikatów 
radiowych na dalekie odległości dochodzące 
do kilku/kilkunastu kilometrów w obszarze nie-
zabudowanym lub kilkuset metrów w obszarze 
miejskim. System składa się z czterech głównych 
komponentów:
• urządzenie końcowe, np. wodomierz z komuni-

kacją LoRaWAN
• bramki (Geteway) odbierające dane nadawane 

przez urządzenie końcowe
• serwery sieciowe do których przekazywane są 

wszystkie wiadomości przesyłane przez bramki 
• serwery aplikacji realizujące właściwą aplikację, 

która wykonuje zadania na bazie danych zbie-
ranych przez urządzenia końcowe.

NB-IoT – to technologia radiowa pracująca 
na licencjonowanym paśmie częstotliwości uży-
wanym przez operatorów telekomunikacyjnych. 
Dzięki temu, że pracuje w paśmie licencjono-
wanym nie ma ryzyka zakłóceń i zablokowania 
łączności przez konkurujące ze sobą sieci. NB-IoT, 
a dokładniej LTE Cat NB1 korzysta z protokołów 
i architektury sieci LTE. Największe zalety NB-IoT 
to m.in.: długa żywotność baterii (nawet do 10 
lat), efektywność w zakresie ilości przesyła-
nych danych, penetracja wewnątrzbudynkowa, 
możliwość połączenia w jeden system nawet 
kilkudziesięciu tysięcy urządzeń, ogólnoświatowy 
standard, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz 
oczywiście niski koszt. 
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LTE-M – to technologia, która nadaje się do zastoso-
wań telemetrycznych, a przesyłane niewielkie ilości 
danych są wysyłane z urządzeń zasilanych z baterii. 
Rozwiązanie te zapewnia zasięg komunikacji docho-
dzący do kilku kilometrów oraz bardzo dobry zasięg 
sygnału wewnątrz budynków. Moduły w standardzie 
LTE-M montowane są bezpośrednio na wodomierzach 
i mają wbudowaną kartą SIM, która przekazuje dane 
za pośrednictwem sieci LTE-M, czyli specjalnego pasma 
sieci mobilnej GSM. Dzięki temu proces ten odbywa 
się automatycznie, a komunikaty o aktualnym stanie 
wodomierza są pobierane i przesyłane bezpośrednio 
na serwer z pominięciem urządzeń pośredniczących. 
Dzięki wykorzystaniu możliwości jakie daje sieć LTE-M, 
dane z nakładek pracujących nawet w trudno do-
stępnych miejscach, takich jak piwnice czy zamknięte 
pomieszczenia, przesyłane są na bieżąco.
Sigfox – pozwala na transmisję na odległość nawet 
do 50 km w terenie niezabudowanym i od 3 do 10 km 
w miastach. Daleki zasięg sieci wynika z niskiej 
przepustowości danych, mocy wyjściowej urządzeń 
i czułości stacji bazowych. Sigfox jest właścicielem 
technologii, poczynając od serwera i chmury, a kończąc 
na oprogramowaniu użytkownika. Dostęp do sieci jest 
licencjonowany. 

 E N G L I S H

INTEGRATED HYDROLINK REMOTE 
READING SYSTEM

For many years, BMETERS Polska has been research-
ing, developing and constantly improving the system 
of remote reading and billing of utilities. For the sake 

Przeznaczenie i elementy systemu HYDROLINK 
BMETERS
Zdalny odczyt wodomierzy oparty jest na wodomie- 
rzach z przetwornikami mechanicznymi, które stan-
dardowo wyposażone są w wewnętrzne moduły lub 
można je doposażyć w zewnętrzne moduły komuni-
kacyjne. W skład systemu wchodzą wodomierze:
• mechaniczne elektroniczne, typ HYDRODIGIT-S1 

w klasie metrologicznej R250 wyposażony w stan-
dardzie w radiowy moduł wewnętrzny Wireless 
MBUS (na życzenie w transmisję LoRAWAN) oraz 
planowane wdrożenie technologii LTE-M oraz NB-IoT

• mechaniczne: GSD8-RFM, GSD8-I, GMDM-I,  
WDE-K50 w klasie metrologicznej R160 – R100 przy-
stosowane do montażu modułów Wireless MBUS 
(na życzenie w transmisję LoRAWAN) oraz plano-
wane wdrożenie technologii LTE-M oraz NB-IoT.

of maximum comfort for users, all BMETERS devices can 
be retrofitted or are equipped as standard with modern 
remote reading modules able to communicate using a 
wide range of technologies, including Wireless MBUS and 
IoT (LoRaWan, NB-IoT, LTE-M). 

IoT system technology (LoRaWan, NB-IoT, Sigfox, 
LTE-M)
The Internet of Things is widely used in most parts of 
the world. Currently, it is the most frequently used and 
preferred technology for many applications. Its numerous 
advantages, such as long-range transmission and energy 
saving, make it possible to operate in various fields, e.g. 
smart homes or monitoring of the water supply network. 
In waterworks, we usually find 4 leading types of IoT tech-
nologies:
LoRaWAN – based on an open standard, which uses 
a bandwidth that does not require any license fees. 
In Europe, LoRaWAN operates at 868 MHz. Many users 
started to create infrastructure and provide services in this 
standard. This makes LoRaWAN an even more interesting 
technology, as it is compatible with an increasing number 
of devices from different manufacturers, covering an ever 
larger area. The characteristic of the LoRaWAN network 
is the transmission of short radio messages over long 
distances up to several kilometers in an undeveloped area 
or several hundred meters in an urban area. The system 
consists of four main components:
• end device, e.g. a water meter with LoRaWAN commu-

nication
• gateways receiving data transmitted by the end de-

vice
• network servers to which all messages sent through 

gates are forwarded 
• application servers performing tasks based on data 

collected by end devices.
NB-IoT – radio technology operating on a licensed fre-
quency band used by telecommunications operators. 
Thanks to the fact that it works in the licensed band, 
there is no risk of interference and blocking communi-
cation by competing networks. NB-IoT, and more specif-
ically LTE Cat NB1, uses the protocols and architecture 
of the LTE network. The greatest advantages of NB-IoT 
include: long battery life (up to 10 years), efficiency in 
terms of the amount of data transferred, intra-building 
penetration, the possibility of connecting up to tens of 

thousands of devices into one system, global 
standard, high level of security and, of course, 
low cost. 
LTE-M – technology suitable for telemetry applica-
tions, with small amounts of data transmitted from 
battery-powered devices. This solution provides 
a communication range of up to several kilometers 
and a very good signal range inside buildings. Mod-
ules in the LTE-M standard are mounted directly on 
the water meters and have a built-in SIM card that 
transmits data via the LTE-M network, a special 
band of the GSM mobile network. The process is 
automated and messages about the current status 
of the meter are downloaded and sent directly to 
the server, bypassing intermediary devices. Thanks 
to possibilities offered by the LTE-M network, data 
from overlays working even in hard-to-reach plac-
es, such as basements or closed rooms, are sent up 
to date.
Sigfox – allows transmission at distances of up to 
50 km in undeveloped areas and from 3 to 10 km in 
cities. The long range of the network results from 
the low data throughput, the output power of the 
devices and the sensitivity of the base stations. 
Sigfox owns the technology, ranging from server 
and cloud to user software. Access to the network 
is licensed.
Intended use and components of the  
HYDROLINK BMETERS system
Remote reading of water meters is based on me-
chanical transducer meters, which are equipped 
with internal modules as standard or can be retro-
fitted with external communication modules. The 
system includes water meters:
• mechanical-electronic, type HYDRODIGIT-S1 

in metrological class R250, equipped as stand-
ard with a wireless MBUS internal module 
(LoRaWAN transmission on request) and the 
planned implementation of LTE-M and NB-IoT 
technology

• mechanical: GSD8-RFM, GSD8-I, GMDM-I, 
WDE-K50 in metrological class R160 - R100, 
adapted to the installation of Wireless MBUS 
modules (LoRaWAN transmission on request) 
and planned implementation of LTE-M and 
NB-IoT technologies.

NB-IoT LoRaWan Sigfox GSM (wyd. 8) LTE (wyd. 8)

Kategoria urządzeń LTE 
użytkownika | LTE user’s 

device category

Cat-NB1
Cat-NB1 Nie dotyczy | N/A Nie dotyczy | N/A Nie dotyczy | N/A Kat. 1 | Cat. 1

Zasięg | Range < 35 km
< 35 km

< 15 km
< 15 km

< 50 km (obszary 
wiejskie)  

< 50 km (rural 
areas)

< 10 km (obszary 
miejskie) 

< 10 km (urban 
areas)

< 35 km < 100 km
< 35 km < 100 km

Maks. strata na łączu | 
Maximum signal loss

164 dB
164 dB

155 dB
155 dB

149 dB
149 dB

144 dB
144 dB

144 dB
144 dB

Pasmo | Band

Licencjonowane 
LTE 800 MHz, 

900 Mhz | Licensed 
LTE 800MHz, 

900 Mhz

Nielicencjonowa-
ne ISM 868 MHz  
Unlicensed ISM 

868 MHz

Nielicencjonowa-
ne ISM 868 MHz  
Unlicensed ISM 

868 MHz

Licencjonowane 
pasma GSM 

Licensed GSM

Licencjonowane LTE: 
800 MHZ, 900 MHz, 

1,8 GHz, 2,1 GHz | Licensed 
LTE: 800 MHZ, 900 MHz, 

1,8 GHz, 2,1 GHz

Szerokość pasma
Bandwidth

180 kHz
180 kHz

125 kHz
125 kHz

100 kHz
100 kHz

< 200 Hz
< 200 Hz

d1,4-20 MHz
d1,4-20 MHz

Maks. prędkość transmisji 
danych | Top data transmis-

sion speed

2-170 kb/s (do 
urządzenia) | M2-
170 kb/s (to device)

0,3-50 kb/s (do/z 
urządzenia) | 0,3-
50 kb/s (to/from 

device)

100 b/s 
(do/z urządzenia)  

100 b/s (to/from 
device)

< 500 kb/s 
(do/z urządzenia)  

< 500 kb/s (to/
from device)

< 10 Mb/s (do urządzenia) 
< 10 Mb/s (to device)

  Porównanie technologii systemu IoT  |  Comparison of IoT system technologies
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ENERGOCHŁONNOŚĆ 
DOSTARCZANIA WODY 
I ODBIORU ŚCIEKÓW

Ogólne współzależności między energią a ściekami 
występują jako: zależność energia – woda/ścieki 
oraz zależność woda/ścieki – energia. 

Odniesienia między energią a wodą/ściekami 
w gospodarce komunalnej, szczególnie w gospo-
darce wodno-ściekowej, będą stawały się coraz 
ważniejsze, co dotyczy głównie systemów zwią-
zanych z oczyszczaniem ścieków. Wzrost kosztów 
energii elektrycznej wywiera bowiem znaczący 
wpływ na powyższe systemy, podobnie jak na inne 
systemy oparte o energię elektryczną. Zużycie 
energii w systemach oczyszczania ścieków doty-
czy głownie transportu ścieków do oczyszczalni, 

 E N G L I S H

ENERGY EFFICIENCY OF WATER SUPPLY 
AND SEWAGE DISPOSAL

The general relationships between energy and sew-
age are: the energy– water/sewage relationship and 
the water/sewage – energy relationship. 

Relationships between energy and water/sewage 
in municipal management, and notably in water and 
sewage management, will gain importance – mainly 
for systems related to wastewater treatment. The in-
creasing cost of electricity has a considerable impact 
on the above-mentioned systems, similar to other 
electricity-based systems. Wastewater treatment 
systems use energy mainly for transporting sewage 
to the treatment plant, wastewater treatment and 
for processing and management of sewage sludge 
and disposal of sewage into receptacles. 

Data for 2021 includes the ratio of energy intensity 
of the process of sewage collection and treatment. 
The mean energy intensity for water supply is:  
0.20 kWh/m3 for small enterprises, 0.22 kWh/m3 (me-
dian 0.16 kWh/m3) for medium-sized enterprises and 
0.16 kWh/m3 (median 0.13 kWh/m3) for large enterprises. 

By contrast, the mean energy efficiency for 
sewage collection and treatment, determining 
the amount of energy consumed by the sew-

0,20

0,22

0,16

0,0 0,30 0,40 0,50 0,600,200,10 0,70

 przedsiębiorstwa duże | large enterprises

 przedsiębiorstwa średnie | medium-sized enterprises

 przedsiębiorstwa małe | small enterprises

średnie wartości wskaźnika energochłonności procesu 
dostarczania wody w kWh/m3, 2019 r.

mean energy intensity for water supply in kWh/m3 in 2019

1,18

1,08

0,73

0,0 0,60 0,80 1,00 1,200,400,20 1,40

 przedsiębiorstwa duże | large enterprises

 przedsiębiorstwa średnie | medium-sized enterprises

 przedsiębiorstwa małe | small enterprises

średnie wartości wskaźnika energochłonności procesu 
odbioru i oczyszczania ścieków w kWh/m3, 2019 r.

mean energy intensity for sewage disposal and treatment 
in kWh/m3 in 2019

oczyszczania ścieków oraz przeróbki i zagospodaro-
wania osadów ściekowych, a także odprowadzania 
ścieków do odbiornika. 

Dane za 2021 r. zawierają między innymi warto-
ści wskaźnika energochłonności procesu dostar-
czania wody i odbioru ścieków oraz energochłon-
ności procesu odbioru i oczyszczania ścieków. 
Średnie wartości wskaźnika energochłonności 
procesu dostarczania wody wynoszą: 0,20 kWh/m3 
dla małych przedsiębiorstw, 0,22 kWh/m3 (media-
na 0,16 kWh/m3) dla średnich przedsiębiorstw oraz 
0,16 kWh/m3 (mediana 0,13 kWh/m3) dla dużych 
przedsiębiorstw. 

Natomiast średnie wartości wskaźnika energo-
chłonności procesu odbioru i oczyszczania ścieków, 
który wyznacza ilość zużytej energii procesu od-
bioru i oczyszczania ścieków na jednostkę ścieków 
oczyszczonych, wynoszą: 1,18 kWh/m3 (mediana 
1,03 kWh/m3) dla małych przedsiębiorstw,  
1,08 kWh/m3 (mediana 0,85 kWh/m3) dla średnich 
przedsiębiorstw oraz 0,73 kWh/m3 (mediana 
0,71 kWh/m3) dla dużych przedsiębiorstw. 

Istnieją rozwiązania technologiczne biologiczne-
go oczyszczania ścieków komunalnych, które zuży-
wają mniejsze ilości energii, czego przykładem jest 
technologia z granulowanym osadem czynnym. 

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z  o.o. 
w Pruszczu Gdańskim

age collection and treatment process per 
unit of treated wastewater, is: 1.18 kWh/m3 
(median 1.03 kWh/m3) for small enterpris-
es, 1.08 kWh/m3 (median 0.85 kWh/m3) for 
medium-sized enterprises, and 0.73 kWh/m3 
(median 0.71 kWh/m3) for large enterprises. 

Biological treatment solutions, for in-
stance the granular activated sludge tech-
nology., used for municipal sewage reduce 
energy consumption

. 
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 E N G L I S H

ENERGY SELF-SUFFICIENCY

The energy self-sufficiency of wastewater 
treatment plants, that is, the ratio of elec-
tricity co-generated by the wastewater 
treatment plant annually to the total annu-
al requirement of energy for the treatment 
of sewage and management of sewage 
sludge, is determined by the amount 
of electricity generated by the plant.

The energy self-sufficiency of waste-
water treatment plants is calculated as 
the amount of electricity generated from 
biogas divided by the amount of electric-
ity consumed for sewage treatment and 
sewage sludge management. This ratio is 
not specified for small enterprises as they 
lack adequate technology. By contrast, 
in medium-sized enterprises, the mean ra-
tio was 51.41% (median 52.27%), and in large 
enterprises it was 51.23% (median 47.8%).

POZIOM 
NIEZALEŻNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ
Poziom samowystarczalności oczyszczalni ście-
ków, wyznaczany jako stosunek wyprodukowanej 
energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w skali 
roku w agregatach kogeneracyjnych do łącznego 
rocznego zapotrzebowania na energię w proce-
sie oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania 
osadów ściekowych, określa ilościowy udział energii 
elektrycznej wytworzonej samodzielnie.

Wskaźnik samodzielności energetycznej 
oczyszczalni ścieków oblicza się jako stosunek 
ilości energii wyprodukowanej z biogazu 
do ilości energii zużytej w procesie oczyszcza-
nia ścieków oraz zagospodarowania osadów 
ściekowych. Dla małych przedsiębiorstw nie 
podaje się wielkości tego wskaźnika, ponieważ 
nie posiadają one odpowiedniej technolo-
gii. W przedsiębiorstwach średnich, wartość 
średnia wskaźnika wynosiła 51,41% (mediana 
52,27%), a w przedsiębiorstwach dużych 
wartość średnia wskaźnika wynosiła 51,23% 
(mediana 47,8%).

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu

  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu
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SPRAWNOŚĆ SIECI
Sprawność sieci wodociągowej stanowi relację wody 
sprzedanej do ilości wody w tej sieci. W 2021 r. średnia 
wartość wskaźnika sprawności sieci wodociągo-
wej, obliczanego jako iloraz ilości wody sprzedanej 
do ilości wody wtłoczonej do sieci, przedstawiała 
się następująco: 76,33% (mediana 75,88%) w małych 
przedsiębiorstwach, 80,18% (mediana 84,39%) w śred-
nich przedsiębiorstwach, 84,01% (mediana 85,55%) 
w dużych przedsiębiorstwach.

Natomiast, w ocenie efektywności procesu eksplo-
atacji sieci wodociągowej istotny jest poziom strat 
wody, które występują w przedsiębiorstwach wodo-
ciągowych, jako rzeczywiste i pozorne. 

W Polsce, do oceny strat wody stosuje się często 
procentowy wskaźnik strat wody, który stanowi iloraz 
objętości wody wtłoczonej do sieci, pomniejszonej 
o sumę objętości wody sprzedanej i objętości wody 
zużytej na cele technologiczne, do objętości wody 
wtłoczonej. Uznaje się jednak, ze powyższy wskaźnik 
nie jest miarodajny głównie ze względu na brak 
odniesienia do eksploatowanej infrastruktury wodo-
ciągowej. 

Nieuniknione straty wody zależą od długości sieci 
wodociągowej, liczby przyłączy oraz ciśnienia w sieci. 
Straty wody, występujące w przedsiębiorstwach 
wodociągowych, winny być redukowane do poziomu 
ekonomicznie uzasadnionego.

 E N G L I S H

NETWORK EFFICIENCY

The efficiency of the water supply network is 
the ratio of water sold to the amount of water 
in the specific network. In 2021, the mean ratio 
of water supply network efficiency, calculated as 
the amount of water sold divided by the amount 
of water pumped into the network, was as fol-
lows: 76.33% (median 75.88%) in small enterpris-
es, 80.18% (median 84.39%) in medium-sized 
enterprises, 84.01% (median 85.55%) in large 
enterprises.

However, the level of real and apparent water 
loss in waterworks is significant for the assess-
ment of efficiency of the water supply network.  

In Poland, water loss is often assessed using 
a water loss percentage ratio, that is, the volume 
of water pumped into the network less total 
volume of water sold and used for process pur-
poses) divided by the volume of water pumped 

into the network. However, this ratio is not 
deemed reliable, mainly due to the lack 
of reference to the water supply infrastruc-
ture in use. 

Unavoidable water loss depends 
on the length of the water supply network, 
number of service lines and network pres-
sure. Water losses in waterworks should be 
reduced to the economically justified level.

Metodyka Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Wody 
wyróżnia

According to the 
International Water 

Association:

WSKAŹNIK 
NIEUNIKNIONYCH 

STRAT RZECZYWISTYCH  
UNAVOIDABLE ANNUAL 

REAL LOSSES

wyrażony jako iloraz 
wolumenu strat 

rzeczywistych do 
obliczonego wolumenu 

strat nieuniknionych

expressed as the real loss 
volume to the calculated 
unavoidable loss volume

UARL

INFRASTRUKTURALNY 
INDEKS WYCIEKÓW  

INFRASTRUCTURE 
LEAKAGE INDEX

wyrażony jako 
iloraz wolumenu 

rzeczywistych strat 
wody do nieuniknionych 

strat wody

expressed as the real 
water loss volume to 

unavoidable water loss

ILI

PODSTAWOWY 
WSKAŹNIK STRAT 

WODY 
REAL LOSS BASIC

wyrażony jako iloraz 
średniodobowego wolumenu 

strat wody do sumarycznej 
długości sieci wodociągowej 

wszystkich średnic

expressed as the mean daily 
water loss volume divided 
by the summary length of 

the water supply piping of all 
diameters

RLB

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. 
w Pruszczu Gdańskim

  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Tychach S.A.

  „Zielonogórskie Wodociągi Kanalizacja” Sp. z o.o. 
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RENTOWNOŚĆ 
DZIAŁALNOŚCI
W ramach ankiety techniczno-ekonomicznej przepro-
wadzanej przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, 
przeprowadzono badanie rentowności firm w branży 
wodociągowo-kanalizacyjnej za 2021 r. Największy 
udział w badaniu, pod względem formy prawnej, stano-
wią spółki z ograniczona odpowiedzialnością. 

Rentowność przedsiębiorstw wodociągowo-ka-
nalizacyjnych w badanym roku różniła się znacznie 
w zależności od grupy przedsiębiorstw i prowadzonej 
działalności: wodociągowej czy kanalizacyjnej. 
Rentowność działalności wodociągowej w 2021 r.:
• średnia -1,11% (mediana -2,30%) w małych przedsię-

biorstwach
• średnia -0,63% (mediana -1,43%) w średnich przedsię-

biorstwach
• średnia 0,25% (mediana 0,07%) w dużych przedsię-

biorstwach.
Rentowność działalności kanalizacyjnej w 2021 r.:
• średnia -6,51% (mediana -5,58%) w małych przedsię-

biorstwach
• średnia -0,21% (mediana -0,52%) w średnich przedsię-

biorstwach
• średnia -0,15% (mediana -1,50%) w dużych przedsię-

biorstwach.

Wskaźnik rentowności wodociągowej (Rw ), który 
obejmuje rentowność osiąganą na działalności sprze-
daży usług dostawy wody objętej taryfą, obliczany 
jest jako iloraz wyników z działalności wodociągowej 
do przychodów ze sprzedaży usług działalności wodo-
ciągowej.

Wskaźnika rentowności kanalizacyjnej (Rk), który 
obejmuje rentowność osiąganą na działalności sprze-
daży usług odprowadzanych ścieków objętych taryfą, 
obliczany jest jako iloraz wyniku z działalności kanaliza-
cyjnej do przychodów ze sprzedaży usług działalności 
kanalizacyjnej.

Im wyższe wartości powyższych wskaźników, tym 
wyższa efektywność prowadzonej działalności. War-
tość mediany wskaźnika rentowności działalności 
wodociągowej w roku 2021 w odniesieniu do roku 
poprzedniego spadła w grupie średnich i dużych 
przedsiębiorstw. Jedynie w grupie przedsiębiorstw 
dużych pozostają one nadal dodatnie. Wartość me-
diany wskaźnika rentowności działalności kanaliza-
cyjnej w roku 2021 w odniesieniu do roku poprzed-
niego we wszystkich grupach przedsiębiorstw 
wykazała spadek. Wszystkie grupy przedsiębiorstw 
osiągnęły również ujemne wartości średniej i media-
ny wskaźnika rentowności działalności kanalizacyjnej. 
Rozpiętość wskaźnika rentowności działalności w 
poszczególnych grupach przedsiębiorstw jest jednak 
znaczna (np. od -56% do 47% dla grupy średnich 
przedsiębiorstw).

 E N G L I S H

PROFITABILITY OF ACTIVITIES

A technical and economic survey carried out 
by the Chamber of Commerce “Polish Water-
works” examined the prof itability of water and 
sewerage companies in 2021. The most numer-
ous respondents, in terms of legal form, were 
limited liability companies. 

Prof itability of water and sewerage compa-
nies in the analysed year was considerably dif-
ferent depending on the group of businesses 
and type of activity: water supply or sewerage. 
Prof itability of water supply activities in 2021:
• mean -1.11% (median -2.30%) in small enter-

prises
• mean -0.63% (median -1.43%) in medi-

um-sized enterprises
• mean 0.25% (median 0.07%) in large enter-

prises.
Profitability of sewerage activities in 2021:
• mean -6.51% (median -5.58%) in small enter-

prises
• mean -0.21% (median -0.52%) in medi-

um-sized enterprises
• mean -0.15% (median -1.50%) in large enter-

prises.
Water supply prof itability (Rw), including 

return on the sale of water supply services cov-
ered by the tariff, is calculated as prof it or loss 
from water supply activities to revenues from 
the sale of water supply activities.

Sewerage prof itability (Rw), including re-
turn on the sale of sewage disposal services 
covered by the tariff, is calculated as prof it or 
loss from sewerage activities to revenues from 
the sale of sewerage services.

The higher the above-mentioned ratios are, 
the higher the eff iciency of the business. The 
median value of the prof itability ratio for water 
supply in 2021, compared to the previous year, 
decreased in the group of medium and large 
enterprises. Only in the group of large enter-
prises values remain positive.

The value of the median prof itability ratio 
for sewerage operations in 2021, compared to 
the previous year, in all groups of enterprises 
showed a decrease. All groups also noted neg-

ative values of the average and median index of 
prof itability.

However, the spread of the prof itability index 
in individual groups of enterprises is signif icant 
(e.g. f rom -56% to 47% for the group of medi-
um-sized enterprises).
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Profitability of sewerage activities in 2021 (mean)

Rentowność przedsię-
biorstw wodociągowo-
-kanalizacyjnych

Prof itability of water 
supply and sewerage 
companies

  Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
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ŚRODKI UNIJNE
Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej Polska ko-
rzystała z następujących funduszy przedakcesyjnych: 
Instrument Polityki Strukturalnej (ISPA), Program 
na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(SAPARD), Program na Rzecz Ochrony Środowiska 
(PHARE). W latach 2000-2003, w ramach instrumen-
tu ISPA przyznano Polsce środki w wysokości 1,5 mld 
euro, z których zrealizowano m.in. projekty dotyczą-
ce zaopatrzenia w wodę, a także odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, natomiast w latach 1990-2000, 
w ramach programu PHARE, przyznano środki w wy-
sokości ponad 3,9 mld euro.

Polska, będąc prawnym członkiem UE, otrzymała 
znacznie większe środki w ramach funduszy akcesyj-
nych, w tym np. kwotę 12,8 mld euro w latach 2004- 
-2006 z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno-
ści. Dodatkowymi środkami na finansowanie projek-
tów współfinansowanych z funduszy strukturalnych 

pozyskiwano z kredytów i pożyczek z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, jak też z Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju. 

W latach 2007-2013 w ramach programu operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) przeznaczo-
no środki ponad 37,5 mld euro (w tym pochodzące 
ze środków UE w wysokości 29 mld euro, z których 
22,2 mld euro pochodziło z Funduszu Spójności oraz 
6,8 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (EFRR). 

W ramach POIiŚ jednym z istotnych priorytetów 
była gospodarka wodno-ściekowa, w ramach której, 
w perspektywie finansowej 2004-2006, wybudowano 
10,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, 5 tys. km sieci wodo-
ciągowej i 169 oczyszczalni ścieków.

Ocena realizacji polityki spójności w Polsce, w la-
tach 2007-2013, przeprowadzona i opublikowana 
przez Ministerstwo Rozwoju w 2017 r. w obszarze 
gospodarki wodno-ściekowej, wskazała, że inwestycje 
realizowano na szczeblu centralnym w aglomeracjach 

  AQUA S.A. w Bielsku-Białej   Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

  Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. 

> 15 tys. RLM oraz w aglomeracjach 2-15 tys. RLM, 
na łączną kwotę 15,8 mld złotych (POIiŚ – 12,3 mld 
złotych oraz RPO – 3,5 mld złotych). W perspekty-
wie finansowej 2007-2013 zrealizowano (wybudo-
wano i zmodernizowano): 24,6 tys. km sieci kanali-
zacyjnej, ponad 7 tys. km sieci wodociągowej oraz 
510 oczyszczalni ścieków.

Na lata 2014-2020, w ramach polityki spójności 
Polsce przyznano środki w wysokości 72,9 mln 
euro, wykorzystywane w ramach 16 programów 
regionalnych i sześciu programów krajowych, 
w tym propozycja na Program Infrastruktura i Śro-
dowisko wynosiła 27,5 mln euro. Obecnie środki 
UE wykorzystywane są przez jednostkę wdrażają-
cą projekty unijne – Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
w ramach programów dotyczących ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej, tj.: Program Operacyj-
ny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Norwe-
ski Mechanizm Finansowy (NMF), Mechanizm 

Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG), Krajowy Program Zielonych Inwestycji (GIS 
– Green Investment Scheme), Unijny Instrument 
Finansowy LIFE +. Bezzwrotna pomoc finansowa 
(NMF i EOG) pochodzi z trzech krajów (Norwegia, 
Islandia, Lichtenstein) należących do Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), będących 
członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG). System Zielonych Inwestycji jest pochodną 
mechanizmu handlu uprawnieniami do emisji, 
w ramach którego następuje przeznaczenie środ-
ków, pozyskiwanych ze zbycia nadwyżek jednostek 
emisji, na ochronę środowiska.
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 E N G L I S H

EU FUNDS

Prior to joining the European Union, Poland used 
the following pre-accession funds: the Instrument 
for Structural Policies for Pre-Accession (ISPA), 
Special Accession Programme for Agriculture and 
Rural Development (SAPARD), and Poland and 
Hungary: Action for the Restructuring of the Econ-
omy (PHARE). In 2000-2003, under ISPA, Poland 
was granted EUR 1.5 billion, that was used for water 
supply and sewage disposal and treatment projects, 
and in 1990-2000, it received more than EUR 3.9 
billion from PHARE.

As a legitimate member of the EU, Poland re-
ceived much more money from accession funds, 
including EUR 12.8 billion in 2004-2006 from 
structural funds and the Cohesion Fund. Additional 
financing for projects co-financed under structural 
funds was loans and borrowings from the Europe-
an Investment Bank and the European Bank for 
Reconstruction and Development. 

In 2007-2013, under the Operational Programme 
Infrastructure and Environment (OP IE), more than 
EUR 37.5 billion (including EUR 29 billion from EU 
funds: EUR 22.2 billion from the Cohesion Fund and 
EUR 6.8 billion from the European Regional Devel-
opment Fund (ERDF). 

A significant priority under OP IE was water and 
sewage management – in the financial perspective 
2004-2006 as many as 10 800 km of the sewerage 
network, 5 000 km of the water supply network and 
169 wastewater treatment plants were built.

The assessment of the cohesion policy implement-
ed in Poland in 2007-2013, conducted and published 
by the Ministry of Development in 2017, in the area 
of water and sewage management showed that 
the projects were completed at a central level in cities 
with PE > 15 000 and in cities with PE of 2 000-15 
000, totalling PLN 15.8 billion (OP IE: PLN 123 billion 
and ROP: PLN 3.5 billion). In the financial perspective 
2007-2013 as many as 24 6000 km of the sewerage 
network, more than 7 000 km of the water supply 
network and 510 wastewater treatment plants were 
delivered (built and modernised).

Under the cohesion policy, in 2014-2020 Poland 
was granted EUR 72.9 million used under 16 
regional and six national programmes, including 
EUR 27.5 million proposed for the Infrastructure and 
Environment Programme. Currently, the EU funds 

are at the disposal of the entity in charge 
of implementing EU projects – the National 
Fund for Environmental Protection and 
Water Management (NFOŚiGW) under 
programmes referring to environmental 
protection and water management, i.e.: 
the Operational Programme Infrastructure 
and Environment (OP IE), Norwegian 
Financial Mechanism (NFM), European 
Economic Area Financial Mechanism (EEA 
FM), national Green Investment Scheme 
(GIS), and the EU Financial Instrument LIFE +. 
Non-repayable financial aid (NFM and EEA 
FM) comes from three countries (Norway, 
Iceland, and Lichtenstein) being members 
of the European Free Trade Association 
(EFTA) and the European Economic Area 
(EEA). The Green Investment Scheme derives 
from the trade in emission allowances where 
funds from the sale of surplus emissions are 
allocated to environmental protection.

2000-2003
w ramach instrumentu ISPA

ISPA

1,5 mld euro

1990-2000
w ramach programu PHARE

PHARE

ponad 3,9 mld euro

2004-2006
w ramach funduszy akcesyjnych

accession funds

12,8 mld euro
2007-2013

w ramach programu operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Operational Programme Infrastructure 
and Environment (OP IE)

ponad 37,5 mld euro

2014-2020
w ramach polityki spójności

cohesion policy

72,9 mln euro

fundusze przedakcesyjne | pre-accession funds

UE

  Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 

FUNDUSZE
EUROPEJSKIE

EUROPEAN
FUNDS   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu 
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INWESTYCJE
W finansowaniu inwestycji gospodarki wodno- 
-ściekowej niezwykle ważną rolę pełni NFOŚiGW, 
który jest publiczną instytucją finansową. Działa 
od 1989 r., najpierw jako fundusz celowy, a od roku 
2010 jako państwowa osoba prawna, udzielająca 
wsparcia finansowego inwestycjom największym 
lub regionalnym. Wraz z 16 wojewódzkimi fun-
duszami (WFOŚiGW) tworzy podstawę polskiego 
systemu do finansowania przedsięwzięć służących 
ochronie środowiska i ochrony wód, wykorzystując 
środki krajowe i zagraniczne. Ramy prawne działal-
ności NFOŚiGW stanowią: ustawa Prawo Ochrony 
Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (z późniejszymi 
zmianami), w tym szczególnie: dział II, rozdz. 4 pt. 
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, jak też ustawa Prawo wodne z 20 listopada 
2017 r., w tym rozdz. 5 pt. Instrumenty ekonomicz-
ne w gospodarowaniu wodami, gdzie w art. 299 
o wpływach z opłat za wprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi oraz opłat podwyższonych, 
stwierdzono, że stanowią one przychód NFOŚiGW 
w 90%, a PGW Wody Polskie w 10%.

Formy finansowania NFOŚiGW obejmują: formy 
zwrotne (oprocentowane pożyczki) lub bezzwrot-
ne – dotacje, w tym: niskooprocentowane pożyczki 
preferencyjne (z możliwością umorzenia), dopłaty 
do oprocentowania pożyczek bankowych, częścio-
we spłaty kapitału kredytów bankowych i dopłaty 
do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji. 
Obszary dofinansowania, wynikające z powyż-
szych podstaw prawnych, obejmują: ochronę wód 
(inwestycje wodno-kanalizacyjne i oczyszczalnie 
ścieków), gospodarkę wodną i likwidację zagrożeń 
(inwestycje przeciwpowodziowe), likwidację skut-
ków powodzi, osuwiska, ochronę ziemi (gospodarkę 
odpadami), ochronę klimatu (poprawa efektyw-
ności energetycznej, odnawialne źródła energii, 
inteligentne sieci energetyczne), ochronę przyrody 
– współfinansowanie projektów LIFE +, wsparcie 
parków narodowych, edukację ekologiczną (projek-
ty nieinwestycyjne).

Źródłami finansowania, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”, są wpływy z kar i opłat: 
za korzystanie ze środowiska, produkcyjnych, eks-
ploatacyjnych i koncesyjnych, wynikających z Pra-
wa wodnego oraz z ustawy o recyklingu, a także 
innych źródeł (zwrotów pożyczek, środków unijnym 
w ramach Funduszu Spójności i EFRR, przychodów 
ze sprzedaży jednostek przyznanych emisji gazów 
cieplarnianych). 

NFOŚiGW zarządza finansami poprzez pro-
gramy priorytetowe (zatwierdzane przez Radę 
Nadzorczą) oraz zadania wskazane przez Ministra 
Klimatu i Środowiska. Głównym ich celem jest 
rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej. Przykłady 
programów priorytetowych NFOŚiGW obejmują: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, adaptację do zmian klimatu i ochronę 
wód przed zanieczyszczeniem, jak też gospodar-
kę wodno-ściekową w aglomeracjach, w tym: go-
spodarkę wodno-ściekową w ramach Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(KPOŚK), współfinansowanie projektów Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
adaptację do zmian klimatu oraz ograniczenie 
skutków zagrożeń środowiska – finansowanie 
retencji na wsi.

Instrumentem programowym w zakresie budo-
wy, rozbudowy i modernizacji systemów kanaliza-
cyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych 
w kraju jest KPOŚK, który został zatwierdzony przez 
Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r. W negocjacjach, 
przeprowadzonych przed akcesją do UE przyjęto, 
że cały obszar kraju stanowi tzw. obszar wrażliwy, 
z uwagi na jego położenie w 99,7% w zlewisku Morza 
Bałtyckiego, co oznaczało, że do 31 grudnia 2015 r. 
winna być zapewniona również redukcja związków 
biogennych, pochodzących ze źródeł komunalnych 
na terenie naszego kraju i odprowadzanych do wód. 
Równocześnie w powyższym terminie, wszystkie 
aglomeracje ≥ 2000 RLM powinny być wyposażone 
w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ście-
ków, a aglomeracje < 2000 RLM, wyposażone w dniu 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w systemy 
kanalizacyjne, powinny posiadać oczyszczalnie za-
pewniające tzw. odpowiednie oczyszczanie. 

Zobowiązania traktatowe obejmowały również 
zakłady przemysłu rolno-spożywczego o wielkości  
> 4000 RLM, które były zobowiązane do redukcji 
zanieczyszczeń biodegradowalnych do 31 grudnia 
2010 r. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 
oznacza ładunek organiczny ulegający biodegradacji, 
wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrze-
bowaniem tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę.

W traktacie akcesyjnym zapisanono, 
że do 31 grudnia 2015 r. Polska ma czas na pełną 
realizację dyrektywy ściekowej (91/271/EWG). Należy 
wspomnieć, że KPOŚK 2003 przewidywał: rozbu-

dowę/modernizację 1163 oczyszczalni ścieków ko-
munalnych w 1068 aglomeracjach, budowę 21 tys. 
km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, a koszt 
realizacji oszacowano na 35 mld złotych.

Dotychczas przeprowadzono pięć aktualizacji 
Programu (2005, 2009, 2011, 2015, 2017), przy czym ak-
tualizacja KPOŚK 2017, którą przyjęła Rada Ministrów 
31 lipca 2017 r., obejmowała 1587 aglomeracjI (RLM 
38,8 mln) i listę zadań do realizacji w latach 2016-2021. 
Do końca 2017 r. prezes Krajowego Zarządu Gospo-
darki Wodnej za pośrednictwem ministra do spraw 
gospodarki wodnej, zobowiązany był do przekładania 
Radzie Ministrów sprawozdania z postępu prac z re-
alizacji KPOŚK, na podstawie informacji uzyskanych 
od samorządów. Od 2018 r., minister infrastruktury 

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie

  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Lęborku
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przedkłada co dwa lata sprawozdanie Radzie Mini-
strów z wykonania programu, natomiast Państwo-
we Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przedkła-
da corocznie sprawozdania z postępu prac.

W latach 2003-2020, w programie przeprowa-
dzono 2020 modernizacji/rozbudowy oczyszczalni 
ścieków, wybudowano 462 nowe oczyszczalnie 
ścieków, około 96 tys. km sieci kanalizacyjnej 
(przed programem około 50 tys. km) i wydatkowa-
no 80,1 mld złotych, w tym 54,2 mld złotych na sieć 
kanalizacyjną. W 2020 r., nakłady na środki trwałe 
dla gospodarki ściekowej i ochrony wód wynosiły 
5,5 mld złotych, w tym największe w województwie 
mazowieckim (15,2%), natomiast najniższe w wo-

jewództwie warmińsko-mazurskim (2,1%). W wyniku 
tych realizacji oddano do eksploatacji 39 oczyszczalni 
ścieków o łącznej przepustowości 55 tys. m3/d, w tym 
39 oczyszczalni ścieków komunalnych (łączna prze-
pustowość 43 tys. m3/d).

Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wod-
nej wynosiły w 2020 r. około 2,7 mld złotych. Do tych 
inwestycji zalicza się również ujęcia doprowadzenia 
wody łącznie z siecią magistralną i rozdzielczą oraz 
budowę laboratoriów kontrolujących jakość wody 
(w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody), 
budowę i modernizację stacji uzdatniania wody, jak 
też zbiorników wodnych (poza zbiornikami przeciw-
pożarowymi i wyrównawczymi), stopni wodnych, 
żeglugowych i energetycznych, śluz i jazów, regulację 
i zabudowę rzek oraz potoków górskich, budowę ob-
wałowań przeciwpowodziowych oraz budowę stacji 
pomp na zawałach i obszarach depresyjnych. 

W tym przypadku, główny strumień nakładów 
skierowano na infrastrukturę wody pitnej, ujęcia 
i doprowadzenia wody, co stanowiło około 48% na-
kładów na gospodarkę wodną. W 2020 r. na budowę 
i modernizację stacji uzdatniania wody największe 
środki przeznaczono w województwie mazowiec-
kim (140 mln zł), a na ujęcia i doprowadzenie wody 

lata | years

2003-2020

2020

modernizacja/rozbu-
dowa oczyszczalni ście-

ków | modernisation/
expansion of wastewa-

ter treatment plants

462

budowa nowych 
oczyszczalni ście-
ków | construction 
of new wastewater 
treatment plants

96 tys. km

budowa sieci 
kanalizacyjnej

sewerage network 
construction

największe środki zostały poniesiono w wojewódz-
twie mazowieckim (262 mln zł) i dolnośląskim 
(156 mln zł). Oddano do użytku urządzenia do zaopa-
trzenia w wodę (ujęcia i stacje uzdatniania) o łącznej 
wydajności 149 tys. m3/d, przy czym wydajność no-
wych ujęć wynosiła 54 tys. m3/d, a stacji uzdatniania 
wody 95 tys. m3/d. Powstało jednak tylko 3 tys. km 
sieci wodociągowej. 

W projekcie VI KPOŚK 2021 uwzględniono 1496 
aglomeracji (36,8 mln RLM), w tym przykładowo 
w województwie mazowieckim – 5,7 mln RLM. 
Świadczy to o konieczności dalszej realizacji progra-
mu KPOŚK, uzupełnionego koniecznie o zagospo-
darowanie osadów ściekowych, które w zasadzie 
nie było dotychczas całościowo realizowane w tym 
programie. Należy również zapewnić zgodność wy-
znaczonych aglomeracji z dyrektywą 91/271/EWG.  
Warunkami tymi są: wyposażenie aglomeracji 
w systemy zbierania ścieków komunalnych winno 
gwarantować przynajmniej 98% poziom usługi, 
wydajność oczyszczalni ścieków winna zapewnić 
przyjęcie wszystkich ścieków z obszaru aglomeracji, 
a każda oczyszczalnia ścieków winna być zdolna 
do uzyskania poziomu oczyszczania określonego dla 
wielkości RLM danej aglomeracji.

Aktualnie na terenach aglomeracji istnieje około 
145,5 tys. km kanalizacyjnych sieci, z których ko-
rzysta około 35,5 mln RLM, co stanowi 96,5 % całej 
RLM, natomiast w ramach KPOŚK 2021 planuje 
się wybudowanie 8065 km i zmodernizowanie 
2962 km sieci kanalizacyjnych. Po zakończeniu tych 
inwestycji, sieć będzie obsługiwała 98,9% całej RLM. 
Koszt inwestycji zgłoszonych do KPOŚK 2021 wyno-
si 72,2 mld złotych, w tym: 4,942 mld złotych na bu-
dowę i modyfikację sieci kanalizacyjnej, jak też 
12,256 mld złotych na oczyszczalnie ścieków oraz 
około 12,9 mln złotych na indywidualne systemy 
oczyszczania (przydomowe oczyszczalnie ścieków).

W 2021 r. Ministerstwo Infrastruktury opracowało 
projekt Programu inwestycyjnego w zakresie po-
prawy jakości i ograniczenia strat wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi. Nowa dyrektywa 
(2020/2184) nakłada na Polskę obowiązki dotyczą-
cych zapewnienia jakości wody do picia i gwarantu-
jących bezpieczeństwo zdrowotne, a transpozycja 
tej dyrektywy do prawa polskiego ma nastąpić 
do 12 stycznia 2023 r. W ramach Polskiego Ładu 
przyznano dodatkowe środki 4 mld złotych na in-
westycje wodno-kanalizacyjne, przy czym pula ta 
nie jest wystarczająca w stosunku do potrzeb.

ZREALIZOWANE BUDOWY 
I MODERNIZACJE

NETWORKS BUILT
AND MODERNISED

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. 
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 E N G L I S H

INVESTMENTS

A crucial public financial institution in financing water 
and sewerage management investments is the National 
Fund for Environmental Protection and Water Manage-
ment. It has operated since 1989, first as an earmarked 
fund, and from 2010 – as a state-owned legal entity 
providing financial support to the largest or regional 
investment projects. Together with 16 regional funds 
(WFOŚiGW) it provides the framework of the Polish 
system for financing the projects for environmental and 
water protection, employing domestic and foreign funds. 
The regulatory framework for the activity of NFOŚiGW 
is: the Environmental Protection Law of  27 April 2001 (as 
amended), including, in particular: division II, chapter 4 
Financing environmental protection and water manage-
ment, as the Water Law of 20 November 2017, including 
chapter 5  Economic instruments in water management, 
where, in article 299 about receipts from payments for 
discharging effluents into water or soil and increased pay-
ments, it was found that these account for 90% of the rev-
enues of NFOŚiGW and 10% of the revenues of the State 
Water Holding – Polish Waters.

The financing forms used by NFOŚiGW include: re-
payable interest-bearing loans or non-repayable grants, 
including: low-interest-bearing preferential loans (redeem-
able), payments for bank loan interest, partial repayment 
of the principal amount of bank loans and payments for 
bond interest or redemption price. The financing areas 
stemming from the above-mentioned legal framework 
are: protection of waters (water and sewerage projects and 
wastewater treatment plants), water management and 
liquidation of hazards (flood control projects), liquidation 
of the consequences of floods, landslides, Earth protection 
(waste management), climate protection (improvement 
of energy efficiency, renewable energy sources, smart  
power networks), nature conservation – co-financing 
of LIFE + projects, support for national parks, and environ-
mental education (non-investment projects).

The sources of financing, according to the “polluter 
pays” principle, include receipts from fines and charges 
for using the environment, production, exploitation and 
concessions, stemming from the Water Law and the Recy-
cling Act and also from other sources (refunds of loans, EU 
funds under the Cohesion Fund and ERDF, revenues from 
the sale of greenhouse gas emission allowances). 

NFOŚiGW manages the finances through pri-
ority programmes (approved by the Supervisory 
Board) and tasks indicated by the Minister of Cli-
mate and the Environment. Their main purpose 
is to expand and modernise the infrastructure for 
environmental protection and water manage-
ment. Some priority programmes of NFOŚiGW 
are: the Operational Programme Infrastructure 
and Environment 2014-2020, adaptation to climate 
changes and protection of waters against pollution, 
and water and sewerage management in cities, 
including: water and sewerage management 
under the National Municipal Sewage Treatment 
Programme (KPOŚK), co-financing of projects un-
der the Operational Programme Infrastructure and 
Environment, adaptation to climate change and 
mitigation of the effects of environmental hazards 
– financing water storage in rural areas.

A programme instrument for the construction, 
expansion and modernisation of sewerage systems 
and municipal sewage treatment plants in Poland 

is KPOŚK, approved by the Council of Ministers 
on 16 December 2003. During the negotiations 
held prior to accession to the EU it was assumed 
that the whole area of Poland is a sensitive 
area due to its geographical situation – 99.7% 
in the Baltic Sea watershed, which meant that by 
31 December 2015 the level of nutrients deriving 
from municipal sources in Poland discharged into 
waters should also be reduced. Concurrently, by 
the above-mentioned date, all cities with the pop-
ulation equivalent (PE)  2000 should be equipped 
with collective sewerage systems and wastewater 
treatment plants, and cities with PE < 2000 that 
on the date of accession of Poland to the European 
Union had sewerage systems, should have waste-
water treatment plants ensuring so-called proper 
treatment. 

The covenants of the treaty also referred to agri-
cultural and food industry establishments, with PE 
exceeding 4000, that were required to reduce biode-
gradable pollutants by 31 December 2010. The popu-

  Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
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lation equivalent (PE) is an organic biodegradable load 
expressed as five-day biochemical oxygen demand 
(BOD5) amounting to 60 g of oxygen per 24 hours.

The accession treaty stated that by 31 December 
2015 Poland should fully implement the Wastewater 
Directive (91/271/EEC). It should be mentioned that 
the KPOŚK 2003 Programme provided for: expansion/
modernisation of 1163 municipal sewage treatment 
plants in 1068 cities, construction of 21 000 km of sew-
erage networks in cities. The cost of investment was 
estimated as PLN 35 billion.

So far, the Programme has been updated five 
times (2005, 2009,2011, 2015, 2017), whereas the KPOŚK 
2017 update adopted by the Council of Ministers on 31 
July 2017 covered 1587 cities (PE of 38.8 million) and 
included a list of tasks to be fulfilled in 2016-2021. 
By the end of 2017, the President of the Nation-
al Water Management Authority was required to 
submit – through the minister in charges of water 
management – reports on the progress of KPOŚK 
Programme works to the Council of Ministers, based 
on information provided by local governments. From 
2018 the minister of infrastructure has to submit 
the programme completion report to the Council 
of Ministers every two years and the State Water Hold-
ing – Polish Waters – annual works progress reports.

In 2003-2020, under the programme 2020 
wastewater treatment plants were modernised/
expanded, 462 new wastewater treatment plants 
were built and about 96 000 km of sewerage network 
were laid (about 50 000 km before the programme) 

and PLN 80.1 billion was spent, including PLN 
54.2 billion on sewerage. In 2020, expenditure 
on fixed assets for sewage management and water 
protection amounted to PLN 5.5 billion. The highest 
expenditure was recorded in the Masovian 
voivodeship (15.2%), and the lowest in the Warmian-
Masurian voivodeship (2.1%). As a result, 39 
wastewater treatment plants with a total throughput 
capacity of 55 000 m3/day, including 39 municipal 
sewage treatment plants (total throughput capacity 
of 43 000 m3/day) were commissioned.

Expenditure on fixed assets for water manage-
ment in 2020 amounted to about PLN 2.7 billion. 
These investments also include water intakes with 
water mains and water distribution network and 
construction of water quality testing laboratories 
(including automated water quality measurement 
stations), construction and modernisation of water 
treatment stations, as well as water reservoirs (ex-
cept fire ponds and stilling basins), barrages used 
for navigation and power generation, sluices and 
weirs, regulation and lining of rivers and mountain 
streams, construction of flood banks and pumping 
stations in hollows and depressions. 

Here, the main stream of expenditure 
is oriented at drinking water intake and 
supply infrastructure, accounting for about 
48% of expenditure on water management. 
In 2020, the Masovian voivodeship allocated 
the highest amount of money (PLN 140 million) 
to construction and modernisation of water 
treatment stations, and the highest expenditure 
on water intake and supply was incurred by 
the Masovian voivodeship (PLN 262 million) and 
Lower Silesian voivodeship (PLN 156 million). Water 
supply facilities (intakes and water treatment 
stations) with a total capacity of 149 000 m3/

day were put into use, whereas new intakes 
had a capacity of 54 000 m3/day, and the water 
treatment stations – 95 000 m3/day. However, only 
3 000 km of the water network were built. 

The draft VI KPOŚK 2021 Programme provided 
for 1496 cities (PE 36.8 million), including, for 
instance, PE of 5.7 million in the Masovian voivode-
ship. This testifies to the need for continued imple-
mentation of the KPOŚK Programme, necessarily 
supplemented with sewage sludge management, 
which was generally not fully covered by the pro-
gramme. In addition, the designated cities must 
comply with the requirements of Directive 91/271/
EEA. These requirements are: the cities should 
be equipped with collective municipal sewage 
disposal systems ensuring at least 98% service 
level, the capacity of wastewater treatment plants 
should suffice to receive all sewage from the city, 
and the wastewater treatment plants should be ca-
pable of achieving the level of purification specified 
for the specific city’s population equivalent (PE).

Currently, Polish cities have about 145.5 sew-
erage networks with PE of about 35.5 million, 
which corresponds to 96.5% of the whole PE, and 
the KPOŚK 2021 Programme provides for building 
8065 km and modernising 2962 km of sewerage 
networks. When these projects are completed, 
the network will cover 98.9% of the whole PE. 
The cost of investments covered by the KPOŚK 
2021 Programme is PLN 72.2 billion, including: PLN 
4.942 billion for the construction and modification 
of sewerage networks, PLN 12.256 billion for waste-
water treatment plants and about PLN 12.9 mil-
lion for individual (onsite) wastewater treatment 
systems.

In 2021 the Ministry of Infrastructure prepared 
a draft programme for investment in improvement 
of quality and reduction of losses of water for hu-
man consumption. According to the new directive 
(2020/2184), Poland has obligations to ensure good 
quality of drinking water that is safe to human 
health, and this directive should be transposed 
into the Polish law by 12 January 2023. The Polish 
Deal allocated additional PLN 4 billion to water and 
sewerage investments; however, this pool is still 
insufficient.

  Wodociągi Siemianowickie Aqua Sprint Sp. z o.o. 

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
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LIDERZY BRANŻY
R O Z D Z I A Ł  7

C H A P T E R  7  |  I N D U S T R Y  L E A D E R S

Do głównych zadań przedsiębiorstwa należy pobór, 
uzdatnianie i dostarczanie wody, a także odprowadza-
nie i oczyszczanie ścieków.

Ponadto przedmiotem działalności spółki są:
• roboty związane z budową pozostałych obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej
• wykonywanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyj-

nych
• działalność w zakresie inżynierii i związane z nią 

doradztwo techniczne
• pozostałe badania i analizy techniczne
• wynajem i dzierżawa maszyn oraz urządzeń bu-

dowlanych.
MPWiK w Błoniu realizuje wszystkie zadania wyko-

rzystując własne obiekty i urządzenia takie jak:
• miejska oczyszczalnia ścieków
• cztery stacje uzdatniania wody (w Błoniu, Bienie-

wicach, Konstantowie i Górnej Wsi)
• sieci wodociągowe i kanalizacyjne
• pozostałe obiekty i urządzenia wodno-kanaliza-

cyjne.
Przy wykorzystaniu środków własnych Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu 
modernizuje i rozbudowuje obiekty infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej, obiekty technologiczne, 
a także zakupuje maszyny i urządzenia niezbędne do 
prowadzenia działalności. Majątek trwały firmy podda-
wany jest regularnym kapitalnym remontom. 

05-870 Błonie, ul. Towarowa 5
tel. +48 22 725 44 67

mpwik@mpwik-blonie.pl
www.mpwik-blonie.pl

The main tasks of  the  company include the  sour-
cing, treatment and supply of fresh water, as well as 
the collection and treatment of wastewater. 

In addition, the company’s business includes: 
• works related to the construction of other civil 

and water engineering structures
• creation of sewage networks and related in-

stallations 
• engineering activities and related technical 

consultancy 
• other technical tests and analyzes 
• rental and lease of construction machinery 

and equipment. 
MPWiK in Błonie carries out all tasks using its own 

facilities and devices, such as: 
• municipal sewage treatment plant 
• four water treatment stations (in Błonie, Bi-

eniewice, Konstantów and Górna Wieś) 
• water supply and sewage networks 
• other water and sewage facilities and devices. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanali-
zacji in Błonie uses its own funds to modernize and 
expand water supply and sewage infrastructure 
facilities, technological plants, as well as purchase 
machinery and equipment necessary for running 
a business. The company’s fixed assets are subject to 
regular major repairs.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.
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Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgosz-
czy ma jasno wyznaczoną i określoną wizję swojej 
działalności, według której postępuje. Główne zada-
nia, jakie przed sobą stawia, czyli dostawa zdrowej 
wody i ochrona środowiska, wydawałyby się banal-
nym celem, gdyby nie fakt, że jego osiągnięcie jest 
możliwie tylko dzięki systemowemu zarządzaniu 
i nieustannemu rozwojowi. Dzisiejszy MWiK to 
firma nowoczesna, rozwijająca się w oparciu o prze-
myślaną, „szytą na miarę” strategię, która pozwala 
utrzymać najwyższą jakość dostarczanej wody, 
zapewnić bezpieczeństwo w odprowadzaniu ście-
ków, gwarantując jednocześnie najwyższy poziom 
ochrony środowiska obok działalności w ramach 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Ostatnie 20 lat w bydgoskich wodociągach to 
czas intensywnych modernizacji i wprowadzania 
w życie nowych przedsięwzięć. Najważniejszym 
z nich jest obecnie projekt pn. „Budowa i przebu-
dowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci 
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych 
na terenie miasta Bydgoszczy”. Jak podkre-
śla Stanisław Drzewiecki, prezes zarządu MWiK 
w Bydgoszczy: Ciągle się doskonalimy, redukujemy 
koszty, optymalizujemy systemy, usprawniamy 
i ulepszamy organizację. Tylko stały rozwój daje 
gwarancję zadowolenia klientów i pracowników. 
Nie chcemy zatrzymać się na tym, co już osią-
gnęliśmy, bo przed nami wiele nowych wyzwań. 
Dostosowanie kanalizacji deszczowej na terenie 
miasta do obecnego i planowanego sposobu za-
gospodarowania terenu – jest jednym z nich. Ideą 

The Miejskie Wodociągi i Kanalizacja company in Bydgo-
szcz has a clearly stated and defined vision of its activity, 
which it follows. The main tasks it sets for itself, i.e. the 
supply of healthy water and environmental protection, 
would seem a trivial goal, were it not for the fact that its 
achievement is possible only thanks to systematic man-
agement and continuous development. Today’s MWiK 
is a modern company, developing on the basis of a well-
thought-out, bespoke strategy that allows it to maintain 
the highest quality of water supplied, provide safety in 
sewage disposal, while ensuring the highest level of en-
vironmental protection and fulfilling the corporate social 
responsibility obligations.

The last 20 years in Bydgoszcz waterworks were a 
time of intensive modernization and implementation 
of new ventures. Currently, the most important is the 
project entitled “Construction and reconstruction of 
the rainwater system and its adaptation to climate 
changes in the city of Bydgoszcz”. As emphasized by 
Stanisław Drzewiecki, CEO of MWiK in Bydgoszcz: We 
are constantly improving, reducing costs, optimizing 
systems, and bettering the organization. Only constant 
development guarantees the satisfaction of customers 
and employees. We do not want to stop at what we 
have already achieved, because there are many new 
challenges ahead of us. One of them is the adaptation 
of the rainwater system in the city to the current and 
planned land development. The idea behind the project 
is to make the city function like a sponge - accumulat-
ing excess rainwater and meltwater and enabling its 

use in periods of drought. Together with the city, we 
started promoting the creation of “green-blue” infra-
structure for the retention and use of rainwater.

It would be difficult to carry out such innovative 
activities if it were not for the fact that Bydgoszcz has 
an orderly waterworks and sanitary economy in the 
city. The city’s sewage system coverage, in line with 
the EU directive, should be at 98%, and in Bydgoszcz 
it is at 99.7%. Both modern wastewater treatment 
plants operating in Bydgoszcz are together capable of 
receiving all wastewater generated in Bydgoszcz and 
its treatment to the level required by the directive. All 
this is the result of properly planned and consistently 
implemented investments carried out by the MWiK 
company. Each of these investments were accompa-
nied by a message, that not only the residents should 
profit from it, but also the environment.

Bydgoszcz waterworks is also a financially stable 
company. In 2020, the Institute of European Business 
examined its financial results and found the company 
worthy of earning the title of the “Diamond of the 
Polish Economy”. The result defined as profit was 
achieved by the company not through prices, but 
through rationalization and cost reduction (no increas-
es in price for 9 years, and even a 7% reduction in one 
year). Likewise in the Water City Index, assessing the 
development of metropolises, large and medium-sized 
cities in terms of the effectiveness of water resources 
management, Bydgoszcz took a high position. 

projektu jest to, by miasto funkcjonowało jak gąbka – 
akumulując nadmiar wód opadowych, jak i roztopo-
wych i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy. 
Wraz z miastem rozpoczęliśmy promowanie tworzenia 
„zielono-niebieskiej” infrastruktury w celu retencji i wy-
korzystania wód opadowych.

Trudno byłoby przeprowadzić takie innowacyjne dzia-
łania, gdyby nie fakt, że Bydgoszcz ma uporządkowaną 
gospodarkę wodociągową i sanitarną w mieście. Stopień 
skanalizowania miasta zgodny z dyrektywą unijną wynosi 
98%, gdy tymczasem w Bydgoszczy wynosi on 99,7%. 
Również obie działające w mieście nowoczesne oczysz-
czalnie ścieków mają zdolność przyjmowania wszystkich 
ścieków powstających w Bydgoszczy i ich oczyszczania 
do poziomu wymaganego dyrektywą. Wszystko to jest 
efektem właściwie zaplanowanych i konsekwentnie reali-
zowanych inwestycji rozwojowych oraz modernizacyjnych 
prowadzonych przez spółkę MWiK. I każdej z tych inwe-
stycji – gdy powstawały – towarzyszyło przesłanie, by obok 
zysku dla mieszkańców, również zyskiwało środowisko.

Bydgoskie wodociągi to także firma stabilna finansowo. 
W 2020 r. Instytut Europejskiego Biznesu zbadał wyniki 
finansowe Spółki i uznał, że zasługuje ona na tytuł „Brylant 
Polskiej Gospodarki”. Wynik określony jako zysk, firma 
otrzymała nie poprzez ceny, ale przez racjonalizację i reduk-
cję kosztów (przez 9 lat żadnych podwyżek cen za wodę, 
a w jednym roku – nawet obniżka o 7%). Także w rankingu 
Water City Indeks, oceniającym rozwój metropolii, dużych 
i średnich miast pod względem efektywności gospodaro-
wania zasobami wody, Bydgoszcz zajęła wysoką pozycję. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 
w Bydgoszczy Sp. z o.o.
85-817 Bydgoszcz
ul. Toruńska 103
tel. +48 52 586 05 70
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
www.mwik.bydgoszcz.pl
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Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.
41-250 Czeladź, ul. Będzińska 64, tel. +48 32 269 89 51
sekretariat@wodociagi.czeladz.pl, www.wodociagi.czeladz.pl

Czeladzkie Wodociagi, których prezesem jest 
Artur Smagorowicz, dokłada wszelkich starań 
w zakresie świadczenia usług na najwyższym 
poziomie. Z tego też powodu spółka systema-
tycznie inwestuje w nowoczesne technologie. 
Jednym z ostatnich przedsięwzięć było kom-
pleksowe wdrożenie nowoczesnego systemu 
informatycznego do zarządzania przedsię-
biorstwem – systemu eMedia, dostarczonego 
przez firmę LogicSynergy Sp. z o.o. Podpisana 
w 2019 r. umowa na dostawę i implementację 
zintegrowanego systemu informatycznego 
w nowoczesnej technologii WWW obejmowa-
ła pięć modułów funkcjonalnych, w tym:
• SmartGIS – system do zarządzania infrastruk-

turą wod.-kan. i optymalizacją pracy na sieci
• eBiling (sprzedaż) – fakturowanie usług 

wod.-kan. i usług dodatkowych; rozrachun-
ki z windykacją należności; gospodarka 
wodomierzami; kasa; bank; indywidual-
ne konta płatników (masowe płatności); 
powiadomienia SMS; eArchiwum; odczyty 
(inkasent), zakup

• eERP – moduły: finansowo-księgowy, 
gospodarka materiałowa, środki trwałe, 
transport

• Moduł Kadrowo-Płacowy
• eSOD – elektroniczny System Obiegu Do-

kumentów
• iBOK – internetowe Biuro Obsługi Klienta.

W ramach wdrożenia LogicSynergy wykonał 
konwersję bazy danych z poprzedniego systemu 
TP-MEDIA do nowego. Proces przeniesienia danych 
nie stanowił łatwej operacji, niemniej był kluczowy, 
szczególnie zważywszy na poprawności i komplekso-
wości danych historycznych. Pełna informacja o do-
tychczas świadczonych usługach jest równie istotna 
zarówno z poziomu ekonomiczno-finansowego jak 
i wizerunkowego.

Proces wdrożenia nowych funkcjonalności prze-
biegał stosunkowo sprawnie. Dzięki wcześniejszej 
współpracy, firma LogicSynergy posiadała odpo-
wiedni zasób informacji o zasadach działania i orga-
nizacji Czeladzkich Wodociągów. Pomocnym stał się 
także zakres podobieństw pomiędzy poszczególnymi 
wersjami systemów.

System eMedia ma być funkcjonalnym, nowocze-
snym i sprawnym narzędziem, służącym zwiększeniu 
efektywności i wydajności firmy. Ma monitorować 
terminowość realizacji, a tym samym ugruntowywać 
dobry wizerunek spółki. 

Obecnie system eMedia funkcjonuje na 30 
stanowiskach pozwalając pracownikom sprawnie 
obsługiwać klientów. Uruchomienie systemu inter-
netowego Biura Obsługi Klienta umożliwia wszyst-
kim zainteresowanym stronom stały dostęp on-line 
do informacji dotyczących rozliczeń z tytułu dostaw 
wody i odbioru ścieków. Ponadto, dzięki funkcjo-
nalnościom systemu obiegu dokumentów (moduł 
eSOD), każdy pracownik merytoryczny posiada 

BEZPIECZEŃSTWO

systemów informatycznych na miarę XXI wieku 

bezpośredni wgląd w dokumenty odbiorców, co 
w konsekwencji rzutuje na szybsze procedowanie 
zgłoszonych spraw. 

Niezmiernie ważnym aspektem dla spółki jest 
pewność w obszarze cyberbezpieczeństwa. Już 
na etapie wyboru nowego systemu informatyczne-
go, Zarząd Spółki w trosce o bezpieczeństwo firmy 
i przetwarzanych danych, często wrażliwych, mocno 
akcentował potrzebę osiągnięcia najwyższych pozio-
mów zabezpieczeń i gwarancji obsługi oprogramo-
wania na zasobach zewnętrznej infrastruktury w tzw. 
chmurze. Dodatkowym czynnikiem determinującym 
decyzję o wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury 
informatycznej były aspekty finansowe związane 
z potencjalną koniecznością poniesienia niew-
spółmiernie wysokich nakładów na modernizację 
własnej infrastruktury IT, zapewnienie środków 
na bieżące aktualizacje licencji systemowych oraz 
pełną administrację i związaną z tym odpowiedzial-
ność za przetwarzane dane. Ostatecznie system 
eMedia posadowiono w DataCenter COIG S.A. 
z równoczesnym zleceniem świadczenia komplek-
sowej usługi wsparcia technicznego nad środowi-
skiem serwerowym oraz nadzoru autorskiego nad 
systemem eMedia. O wyborze operatora zdecydował 
fakt, że serwerownia COIG S.A. jest profesjonalnym 
DataCenter posiadającym wszystkie wymagane 
przepisami normy oraz systemy zabezpieczeń, 
m.in.: Technologie Green Data Center, Bezpieczeń-
stwo ISO/IEC 27001:2005, Redundancja – zasilanie 

i klimatyzacja, Monitoring środowiskowy i wizyjny, 
Kontrola dostępu, Systemy Ppoż. 

Dzięki temu, że LogicSynergy należy do Grupy 
Kapitałowej Wasko S.A. – w której strukturach 
jest również COIG S.A. – stało się możliwe wy-
korzystanie synergii zastosowanych rozwiązań 
technicznych i narzędzi IT oraz kompleksowości 
świadczonych usług, a tym samym osiągnięcie 
poziomu maksymalnej optymalizacji, szczególnie 
w obszarze odpowiedzialności za przetwarzanie 
i ochronę danych.

W zakresie aspektów związanych z obsługą 
infrastruktury sieciowej Czeladzkie Wodociągi 
zdecydowały się na uruchomienie usługi Secu-
rity Operation Center (SOC) zapewniającej stały 
monitoring ruchu w sieci, analizę i rozwiązywanie 
incydentów pojawiających się w nadzorowanych 
systemach. Wprowadzenie takiego rozwiązania 
oparto o przekonanie, że kontrola aktualne-
go stanu bezpieczeństwa poprzez wykrywanie 
incydentów za pośrednictwem oprogramowania 
SIEM oraz reagowanie na pojawiające się zda-
rzenia przy użyciu modułu SOAR, to podstawo-
wy zakres utrzymania bezpieczeństwa dostaw. 
Zastosowanie specjalistycznego oprogramowa-
nia i obsługa po stronie COIG S.A. przez personel 
legitymizujący się specjalistycznymi certyfika-
tami w tym zakresie, dodatkowo zapewniają 
wysoką jakość świadczonych usług, gwarantując 
minimalizację ryzyka wystąpienia cyberataków 
oraz zabezpieczenie przed wyciekami danych 
wrażliwych. 

Wszystkie poczynione kroki ostatecznie zabez-
pieczyły Czeladzkie Wodociągi oraz ich klientów 
przed niepożądanym działaniem czynników 
zewnętrznych w maksymalnym stopniu jaki 
umożliwia najnowocześniejsza technologia infor-
matyczna. 

  Serwerownia w DataCenter COIG S.A.
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Katowickie Wodociągi S.A. dostarczają wodę, a także 
odprowadzają i  oczyszczają ścieki na  terenie miasta 
Katowice. Spółka obsługuje blisko 24 tys. odbiorców 
indywidualnych i  instytucjonalnych. Ścieki oczysz-
czane są w  czterech oczyszczalniach mechaniczno-
-chemiczno-biologicznych: Gigablok, Dąbrówka Mała 
– Centrum, Panewniki i Podlesie, o łącznej przepusto-
wości 110 tys. m3 na  dobę. Firma eksploatuje około 
1100 km sieci wodociągowej i  blisko 800 km kanali-
zacyjnej. Świadczy też usługi komplementarne takie 
jak analizy wody i ścieków czy budowa infrastruktury 
wod.-kan.

Katowickie Wodociągi S.A. są również zarządcą 
trzech nowo wybudowanych miejskich basenów: Bry-
nów, Burowiec i Zadole. Prowadzą szeroką działalność 
edukacyjną w zakresie dbania o środowisko. Na tere-
nie oczyszczalni Gigablok utworzyły ścieżkę eduka-
cyjną i  realizują kampanię „Toaleta to nie śmietnik”. 
Wspólnie z  Urzędem Miasta Katowice, pod  hasłem 
„KRANÓWKA KATOWICKA Szluknij sie z  kokotka!”, 
prowadzą także akcję promującą picie wody z kranu.

Oczyszczalnia Ścieków 
„WARTA” S.A.
42-202 Częstochowa
ul. Srebrna 172/188
tel. +48 34 361 88 21
info@wartasa.eu
www.wartasa.eu

Spółka akcyjna pn. Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” 
w Częstochowie eksploatuje dwie oczyszczalnie, które 
obsługują mieszkańców Częstochowy i okolicznych 
gmin. Oba obiekty przyjmują i oczyszczają rocznie 
ok. 16 mln m3 ścieków. 

Przeprowadzona w latach 2004-2008 modernizacja 
COŚ pozwoliła na spełnienie bardzo wysokich wyma-
gań w zakresie usuwania związków biogennych oraz 
przetwarzanie osadów ściekowych. W latach 2011-2016 
zrealizowano kolejny etap mający na celu komplekso-
wą modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz 
Centralnej Przepompowni Ścieków. Zakres rzeczowy 
obejmował sektor mechanicznego oczyszczania 
ścieków i całkowitą przebudowę przepompowni przy 
ul. Żabiej. Kompleksowo zmodernizowana została tak-
że gospodarka elektryczna i cieplna.

Nowoczesność i innowacyjność są w spółce nie 
tylko hasłami. Przy współpracy z Politechniką Czę-
stochowską opracowano nową technologię budowy 
dróg betonowych z wykorzystaniem stałych odpadów 
ze ścieków surowych. Poddany obróbce odpad stanowi 
uzupełnienie kruszywa drobnego w produkcji mie-
szanki betonowej. Idea tej technologii zdobyła uznanie 
na wielu międzynarodowych i krajowych targach. 

The Public company named Wastewater Treatment Plant 
„WARTA” in Częstochowa operates two treatment plants 
serving  inhabitants of Częstochowa and the surrounding 
communes. Both facilities receive and treat approximately 
16 million m3 of sewage annually.

The modernization of the WTP carried out in 2004-2008 
made it possible to meet very high standards for the remo-
val of biogenic compounds and the processing of sewage 
sludge. In 2011-2016, another stage of development, aimed 
at the comprehensive modernization of the Central 
Wastewater Treatment Plant and the Central Wastewa-
ter Pumping Station, was completed. The material scope 
of renovation included the mechanical treatment process 
and the complete reconstruction of the pumping station 
at Żabia street. Electricity and heat management have also 
been comprehensively updated. 

Modernity and innovation are not just slogans 
in the company. In cooperation with the Częstochowa Uni-
versity of Technology, a new scientific way for the construc-
tion of concrete roads with the use of solid waste from raw 
sewage was developed. Heat-treated waste supplements 
the fine aggregate during the production of concrete mix. 
The idea of this novel technology has gained recognition at 
many, both national and international, trade fairs.

Katowickie Wodociągi SA provides water as well as 
transports and treats sewage in the city of Katowice. 
The company serves nearly 24 thousand individual and 
institutional customers. Wastewater is treated in four me-
chanical-chemical-biological treatment plants: Gigablok, 
Dąbrówka Mała - Centrum, Panewniki and Podlesie, with 
a total capacity of 110,000 m3 a day. The company oper-
ates approximately 1,100 km of water supply system and 
nearly 800 km of sewage system. It also delivers comple-
mentary services such as water and sewage analysis or 
construction of water and sewage infrastructure.

Katowickie Wodociągi SA is also the manager of three 
newly built municipal swimming pools: Brynów, Bu-
rowiec and Zadole. The Waterworks conduct extensive 
educational activities in the field of environmental pro-
tection. On the premises of the Gigablok sewage treat-
ment plant, they have created an educational path and 
implement the “Toilet is not a bin” campaign. Together 
with the Katowice City Hall, under the slogan “KRANÓW-
KA KATOWICKA – Szluknij się z kokotka!”, they also run 
a campaign promoting drinking tap water.

Katowickie Wodociągi S. A.
40-335 Katowice
ul. Obrońców Westerplatte 89
tel. +48 32 788 24 00
bok@wodociagi.katowice.pl
www.wodociagi.katowice.pl
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Grodziskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Kościańska 32, tel. +48 61 44 47 186

e-mail: biuro@gpk.biz.pl
www.gpk.biz.pl

HISTORIA I TRADYCJA
720-letnia historia Grodziska Wielkopolskiego nie-
rozerwalnie związana jest z wodą i jej produktami. 
Początki warzenia piwa na terenach Grodziska Wiel-
kopolskiego sięgają czasów średniowiecza. Piwowarzy 
świadomi wyjątkowości miejscowego piwa niebywale 
dbali o jego jakość. Trunek był trudny i stosunkowo 
drogi w produkcji, dlatego darzono go wielką estymą. 
Browar Grodzisk podtrzymuje te wielowiekowe trady-
cje produkując – na bazie uzdatnionej wody ze spółki 
GPK – Piwo z Grodziska.

Doceniając bardzo wysokie walory jakościowe 
i smakowe wód podziemnych (wgłębnych) w okolicy 
Grodziska, w latach 70. XX w. podjęto decyzje o budo-
wie Rozlewni Wód Mineralnych, której sztandarowym 
produktem była woda stołowa – Woda Grodziska. Jej 
marka była ugruntowana na rynku polskim i ceniona 
przez konsumentów przez ponad 40 lat. 

HISTORY AND TRADITION

The 720-year history of Grodzisk Wielkopolski is 
inextricably linked with water and its products. The 
beginnings of brewing beer in Grodzisk Wielkopolski 
date back to the Middle Ages. Being aware of the 
uniqueness of the local beer, the brewers took great 
care of its quality. The drink was difficult and relatively 
expensive to produce, therefore it was held in high 
esteem. The Grodzisk Brewery maintains these cen-
turies-old traditions by producing – on the basis of 
water treated by GPK company – Beer from Grodzisk.

Appreciating the high quality and taste of un-
derground (deep-seated) waters in the vicinity of 
Grodzisk, in the 1970s a decision was made to build 
a Mineral Water Bottling Plant, whose flagship pro-
duct was table water – Grodziska Water. Its brand 
has been well-established on the Polish market and 
appreciated by consumers for over 40 years. 

 
OUR PRESENT IS WATER
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne, as a produ-
cer of treated water for the inhabitants of Grodzisk, 
identifies itself as heir (though not the only one) of 
the glorious traditions associated with local water. 

The company manages four water treatment 
plants, for which it extracts water from undergro-
und intakes from the Quaternary formations of the 
Greater Poland Mine Valley through twelve wells with 

a depth of 80 to 100 m. The same sources 
gave the Grodziska Water its unique taste, 
and today – after the revival of the brewery – 
to Beer from Grodzisk as well. 

The residents receive water of very high 
quality and good taste. Annually, over 
1,500,000 m3 of treated water is delivered to 
the inhabitants and industrial plants of the 
commune via a 200 km-long water supply 
network. In recent years, the company has 
completed many investments aimed at 
improving the quality of provided water and 
bettering the security of water supply, also in 
crisis situations.

Investments in the transmission network 
created one system with four treatment sta-
tions of capacity of approx. 400 m3 per hour. 
Thanks to retention reservoirs of treated water 
with a total capacity of 2500 m3, we are able to 
pump up to 800 m3 of water into the supply 
network per hour.

NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ 
TO WODA
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne, jako produ-
cent wody uzdatnionej dla mieszkańców Grodziska, 
czuje się spadkobiercą (choć nie jedynym) chwaleb-
nych tradycji związanych z miejscową wodą. 

Spółka eksploatuje cztery stacje uzdatniania 
wody, dla których wydobywa wodę z podziemnych 
ujęć z utworów czwartorzędowych Wielkopolskiej 
Doliny Kopalnej, z dwunastu studni głębinowych 
o głębokości od 80 do 100 m. Tym samym źródłom 
swój niepowtarzalny smak zawdzięczała Woda 
Grodziska, a dziś – po reaktywacji browaru – Piwo 
z Grodziska. 

Mieszkańcy otrzymują wodę o bardzo wyso-
kich walorach jakościowych i smakowych. Rocznie 
do mieszkańców i zakładów przemysłowych gminy, 
za pomocą sieci wodociągowej o długości ponad 
200 km, dostarczanych jest ponad 1500 tys. m3 wody 
uzdatnionej. Spółka w ostatnich latach zrealizowała 
wiele inwestycji mających na celu poprawę jakości 
dostarczanej wody oraz poprawę bezpieczeństwa 
dostaw wody, także w sytuacjach kryzysowych.

Inwestowanie w sieci przesyłowe stworzyło jeden 
układ sieciowy, na terenie którego pracują cztery sta-
cje uzdatniania o zdolności uzdatniania ok. 400 m3/h. 
Dzięki zbiornikom retencyjnym wody uzdatnionej 
o łącznej pojemności 2500 m3 jesteśmy w stanie 
wtłoczyć do sieci wodociągowej nawet do 800 m3/h. 

Woda w kranach w Grodzisku Wlkp. jest OK! 

Tap water in Grodzisk Wielkopolski is OK! 

P L  W A T E R W O R K S    |    1 4 5

P R Z E D S I Ę B I O R S T WA 
K O M U N A L N E

M U N I C I P A L 
E N T E R P R I S E S



LATER, SEWAGE IS PRODUCED
The mechanical-biological sewage treatment plant 
with boosted removal of biogenic compounds 
processes polluted water from the Grodzisk Wiel-
kopolski commune at the level of 4,600 m3 per day, 
which corresponds to 59,333 PE.

In the company’s area of operation, the sanitary 
sewage system is equipped with 22 pumping 
stations and 5 zonal filtering pumping stations. The 
length of the sanitary sewage system is over 125 km 
– including 14 km of pumping pipelines. The area 
of the Grodzisk Wielkopolski agglomeration is 98% 
canalized.

FINALLY, SEWAGE SEDIMENT IS 
FORMED
Each year, the sewage treatment plant produces 
significant amounts of stabilized sewage sludge - 
in 2021 it was over 7,700 Mg, with a dry matter con-
tent of approximately 14%. The continuous increase 
in prices for their collection and management 
prompted GPK to install a centrifuge dehydrating 
the sludge to the level of 20% of dry matter. 

The company operates highly reactive quicklime 
sediment stabilization installations capable of produ-
cing a soil improver or fertilizer. The main goal of the 
technology is the management of sewage sludge at 
the place of its formation and processing it into a full
-value product. Since 2018, GPK has obtained a permit 
from the Ministry of Agriculture and Rural Develop-
ment to produce the organic-mineral soil conditioner 
OrCal@GR pHregulator. 

PLANS FOR THE FUTURE
The company has plans for the coming years to im-
plement further investments, including reconstruc-
tion and expansion of the sewage treatment plant 
in Grodzisk Wielkopolski. Initial settling tanks will be 
created, and excess and preliminary sediment will be 
fermented in closed separated chambers. 

As a result, created biogas will be used for cogene-
ration, and produced electricity and heat will reduce 
the costs of the treatment plant’s operation. There are 
also plans to build a 0.8 MWp photovoltaic installation 
next to the treatment plant, the purpose of which is to 
reduce dependence on external electricity suppliers.

PÓŹNIEJ POWSTAJĄ ŚCIEKI 
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 
z podwyższonym usuwaniem związków biogen-
nych przetwarza zanieczyszczenia z terenu gminy 
Grodzisk Wielkopolski w ilości 4600 m3/d, co odpo-
wiada 59 333 RLM. 

Na terenie funkcjonowania spółki system kana-
lizacji sanitarnej wyposażony jest w 22 przepom-
pownie i 5 tłoczni strefowych ścieków. Długość sieci 
kanalizacji sanitarnej wynosi ponad 125 km – w tym 
14 km rurociągów tłocznych. Teren aglomeracji 
Grodzisk Wielkopolski jest skanalizowany na pozio-
mie wyższym niż 98%.

NA KOŃCU POWSTAJĄ 
OSADY ŚCIEKOWE 
Każdego roku oczyszczalnia ścieków wytwarza zna-
czące ilości ustabilizowanych osadów ściekowych 
– w 2021 r. było to ponad 7700 Mg, przy zawartości 
suchej masy ok. 14%. Ciągły wzrost cen za ich od-
biór i zagospodarowanie, skłonił GPK do zainstalo-
wania wirówki, która odwadnia osady do poziomu 
20% suchej masy. 

Spółka posiada instalacje stabilizacji osadu 
wysokoreaktywnym wapnem palonym z możliwo-
ścią wytwarzania polepszacza gleby lub nawozu. 
Głównym założeniem technologii jest zagospo-
darowanie osadów ściekowych już w miejscu ich 
powstania i przetworzeniu ich na pełnowartościo-
wy produkt. Od 2018 r. PGK posiada pozwolenie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na produkcję 
organiczno-mineralnego środka poprawiającego 
właściwości gleby OrCal@GR pHregulator. 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Przedsiębiorstwo ma w planach na nadchodzące 
lata realizację kolejnych inwestycji, m.in. przebudo-
wę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grodzisku 
Wielkopolskim. Powstaną osadniki wstępne, a osad 
nadmierny i wstępny poddawany będzie fermenta-
cji w zamkniętych wydzielonych komorach fermen-
tacji (WKFz). 

Dzięki temu, powstający biogaz wykorzystany 
zostanie do kogeneracji, a produkowana energia 
elektryczna i ciepło zmniejszy koszty funkcjonowa-
nia oczyszczalni. Planowana jest również budowa 
przy oczyszczalni instalacji fotowoltaicznej o mocy 
0,8 MWp, której celem jest zmniejszenie uzależnienia 
od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej.
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Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
63-200 Cielcza
ul. Gajówka 1
tel. +48 62 747 31 60
pwik@pwikjarocin.pl
www.pwikjarocin.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Jarocinie realizuje projekt pn. „Gospo-
darka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Jego 
celem jest kompleksowa adaptacja infrastruktu-
ry wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy 
Jarocin do zmian klimatu. Współfinansowany 
jest ze środków UE w ramach działania 2.3 Go-
spodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś 
priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym ada-
ptacja do zmian klimatu Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na re-
alizację tego ogromnego projektu o wartości ok. 
287 mln zł netto PWiK pozyskał dofinansowanie 
w wysokości ponad 141 mln zł. 

Dzięki tym inwestycjom odpady powstające 
na oczyszczalni ścieków (osady ściekowe, struwit) 
staną się surowcem wtórnym, który będzie wy-
korzystywany w procesach produkcji. Z osadów 
ściekowych wytwarzany będzie biogaz służący 
jako biopaliwo do produkcji energii elektrycznej 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
in Jarocin is implementing a project entitled “Water and 
sewage management in the commune of Jarocin”. Its pur-
pose is to comprehensively adapt the water and sewage 
infrastructure in the Jarocin commune to climate change. 
It is co-financed by the EU under Measure 2.3 Water and 
sewage management in agglomerations, priority axis II 
Environmental protection, including adaptation to climate 
change of the Infrastructure and Environment Operational 
Program 2014-2020. For the implementation of this huge 
project with a net value of approx. PLN 287 million, PWiK 
obtained funding in the amount of over PLN 141 million. 

Thanks to these investments, waste generated 
in the sewage treatment plant (sewage sludge, struvite) 
will become a derivative raw material then used in pro-
duction processes. From the sludge, biogas will be pro-
duced, serving as biofuel for the production of electricity 
and heat, as well as fertilizing substances, i.e. phospho-
rus. The fertilizer will be transferred to the commune 
of Jarocin, which will use it to enrich green areas. Thanks 
to modern technologies, phosphorus in wastewater 
will no longer end up in rivers, which will significantly 
improve the condition of the environment. The emis-
sion of carbon dioxide to the atmosphere will also be 
significantly reduced through the use of air-tight sealing 
of the technological facilities of the sewage treatment 
plant, and the installation of biofilters will reduce 
the odor nuisance to the inhabitants.  

The phosphorus recovery installation is the first in Po-
land and the third in Europe. Thanks to it, the company 
will be able to transform sewage into energy. The technol-
ogy is based on cooking the sewage sludge and releasing 

nutrients for the methane-producing microorganisms. 
Then the methane is burned in cogenerators and this 
is how energy is generated, providing the company 
with 70% of the electricity needs and 100% of heat.

Renovation of the sewage transmission channel 
from the southern part of the Jarocin commune 
resulted in a reduction of the penetration of sewage 
into the ground. The channel was reinforced with 
a thermosetting sleeve. 

A water treatment plant was also built in Stefanów 
with the reverse osmosis technology, thanks to which 
the water supplied to the residents has better qual-
ity parameters. Rebuilt water and sewage systems 
in the center of Jarocin and in the Kopernika district 
will reduce water losses and enable delivery under 
the appropriate pressure. The combined sewerage 
system was divided into a sanitary and rainwater 
sewer. This will reduce the infiltration of sewage into 
the ground and the ingress of groundwater into 
the sewage system. It will also allow for good rainwa-
ter management, which is very important in the con-
text of climate change and more frequent droughts.

i cieplnej oraz substancje nawozowe tj. fosfor. Nawóz 
będzie przekazywany gminie Jarocin, która wykorzysta go 
do nawożenia terenów zielonych. Dzięki nowoczesnym 
technologiom, fosfor w ściekach nie będzie już trafiał 
do rzek, przez co znacznie poprawi się stan środowiska. 
Zredukowana zostanie też znacznie emisja dwutlenku 
węgla do atmosfery poprzez zastosowanie hermetyzacji 
obiektów technologicznych oczyszczalni, a montaż biofil-
trów zredukuje uciążliwy dla mieszkańców zapach.  

Instalacja odzysku fosforu jest pierwszą w Polsce 
i trzecią w Europie. Dzięki niej spółka będzie mogła prze-
tworzyć ścieki na energię. Technologia polega na go-
towaniu osadów ściekowych i uwolnieniu substancji 
odżywczych dla mikroorganizmów produkujących me-
tan. Następnie metan jest spalany na kogeneratorach 
i tak powstaje energia, zapewniająca firmie 70% potrzeb 
energii elektrycznej i 100% cieplnej.

Przeprowadzono renowację kanału przesyłowego dla 
ścieków z terenu południowej części gminy Jarocin, która 
przyniosła ograniczenie przenikania ścieków do gruntu. 
Kanał został wzmocniony rękawem termoutwardzalnym. 

Wybudowano także stację uzdatniania wody w Stefano-
wie z technologią odwróconej osmozy, przez co dostarcza-
na mieszkańcom woda ma lepsze parametry jakościowe. 
Przebudowany system wod.-kan. w centrum Jarocina 
i na osiedlu Kopernika zredukuje straty wody i będzie moż-
na dostarczać ją pod odpowiednim ciśnieniem. Kanalizację 
ogólnospławną rozdzielono na kanał sanitarny i deszczowy. 
To ograniczy przenikanie ścieków do gruntu i wnikanie 
wód gruntowych do kanalizacji. Pozwoli też dobrze go-
spodarować wodami opadowymi, co jest bardzo ważne 
w kontekście zmian klimatycznych i coraz częstszych susz.

PWiK
JAROCIN
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka 41
tel. +48 62 725 42 33
kontakt@pgkimkrotoszyn.pl
www.pgkimkrotoszyn.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji administruje 
siecią wodociągową o długości blisko 350 km. Do-
starcza wodę do niemal 7 tys. odbiorców, z czego 
ponad 6,3 tys. to gospodarstwa domowe. Co roku 
część sieci wod.-kan. podlega wymianie. W latach 
1998-2005 przeprowadzono szereg modernizacji 
w wielu ulicach miasta i gminy Krotoszyn. Prace 
były współfinansowane przez Miasto i Gminę Kro-
toszyn oraz Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

Woda pobierana jest ze studni głębinowych, 
a następnie dostarczana do 4 stacji uzdatniania 
wody pitnej zlokalizowanych w: Zdunach, Baszy-
nach, Raciborowie oraz Chwaliszewie. Po przejściu 
procesu uzdatniania kierowana jest do systemu 
sieci wodociągowej. Jakość wody kontrolowana 
jest przez całą dobę za pomocą nowoczesnego 
systemu monitoringu, nad którym nadzór sprawu-
je laboratorium spółki.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji manages a water 
supply network with a length of nearly 350 km. It 
provides water to almost 7,000 recipients, of which 
over 6,300 are households. Every year, part of the wa-
ter and sewage system is subject to replacement. 
In the years 1998-2005, a number of modernizations 
were carried out in many streets of the town and 
commune of Krotoszyn. The works were co-financed 
by the Town and Municipality of Krotoszyn, as well as 
the County Office in Krotoszyn.

Water is collected from deep wells and then 
delivered to 4 water treatment stations located in: 
Zduny, Baszyny, Raciborów and Chwaliszewo. After 
undergoing the treatment process, it is directed 
to the water supply system. Water quality is mon-
itored around the clock with the use of a modern 
monitoring system supervised by the company’s 
laboratory.

ZWiK also administers the sewage network, 
the length of which is 44.3 km. The Town and Com-
mune of Krotoszyn build the network, and the com-
pany modernizes it. In recent years, a sewage collec-
tor on the left bank of the river has been built, and 
a sewer system has been separated in several streets 
in Krotoszyn and in the villages of Salnia, Lutogniew 
and Osusz. Thanks to EU funds, the wastewater 
management in the Parcelki estate was regulated, 
and the second stage of water and sewage manage-
ment organization in the south-western part of Kro-
toszyn was implemented. 

The sewage treatment plant receives 
waste from the town and commune of Kro-
toszyn, where it undergoes the process 
of mechanical and biological treatment, and 
then is discharged to the Jawnik water-
course. The sewage treatment plant can 
clean 8,000 m3 of sewage per day, however, 
there is a possibility of its expansion and 
increasing the capacity of the facility. 

A qualified team of service staff and 
a specialized chemical laboratory supervise 
the proper operation of the sewage treat-
ment plant round the clock. In 2020, the lab-
oratory received a PCA certificate, which 
allows it to perform tests using accredited 
methods.

In 2021, the company received permission 
to market an organo-mineral agent improv-
ing soil properties called AGRO MINERAL 
PRODUCT, produced as a result of ecological 
processing of sewage sludge.

ZWiK administruje także siecią kanalizacji sani-
tarnej, której długość wynosi 44,3 km. Budową sieci 
zajmuje się Miasto i Gmina Krotoszyn, a spółka jej 
modernizacją.

W ostatnich latach wybudowano kolektor le-
wobrzeżny, a także dokonano rozdziału kanalizacji 
w kilku krotoszyńskich ulicach oraz we wsi Salnia, 
Lutogniew i Osusz. Dzięki środkom unijnym, ure-
gulowana została gospodarka ściekowa na terenie 
osiedla Parcelki, a także zrealizowano II etap upo-
rządkowania gospodarki wodno-ściekowej w połu-
dniowo-zachodniej części Krotoszyna. 

Do oczyszczalni ścieków trafiają nieczystości 
z terenu miasta i gminy Krotoszyn, gdzie przechodzą 
proces mechanicznego i biologicznego oczyszcza-
nia, a następnie odprowadzane są do cieku Jawnik. 
Oczyszczalnia może oczyścić 8 tys. m3 ścieków 
na dobę, jednak istnieje możliwość rozbudowy 
i zwiększenia przepustowości obiektu. 

Nad prawidłową pracą oczyszczalni czuwa przez 
całą dobę wykwalifikowany zespół pracowników ob-
sługi oraz specjalistyczne laboratorium chemiczne. 
W 2020 r. laboratorium otrzymało certyfikat PCA, co 
umożliwia wykonywanie badań metodami akredyto-
wanymi.

W 2021 r. przedsiębiorstwo otrzymało zgodę 
na wprowadzanie do obrotu organiczno-mineral-
nego środka poprawiającego właściwości gleby pn. 
AGRO MINERAL PRODUKT, który powstaje na skutek 
ekologicznego przetwarzania osadów ściekowych.
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MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie powstało 1 kwietnia 
1994 r. w wyniku przekształcenia Lubińskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. Jest to nowoczesna 
i sprawnie działająca firma, zaspokajająca potrzeby 
mieszkańców gminy miejskiej Lubin oraz innych 
kontrahentów w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji 
wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Źródłem wody dla miasta Lubina są głównie 
czwartorzędowe pokłady wodonośne (26 otworów 
studziennych o głębokości ok. 60 m) oraz w mniej-
szej części pokłady trzeciorzędowe (3 otwory stu-
dzienne o głębokości ok. 200 m). Wody podziemne 
są odpowiednio przygotowane w stacjach uzdatnia-
nia i wtłaczane do sieci.

Laboratorium firmy prowadzi stałą kontrolę 
parametrów fizykochemicznych i bakteriologicz-
nych wody ujmowanej ze studni głębinowych, aby 
produkowana przez spółkę woda spełniała standardy 
polskie i unijne. Dzięki dużej skuteczności wysoko-
sprawnej i nowoczesnej oczyszczalni ścieków – ścieki 
oczyszczone, podobnie jak woda, osiągają parametry 
poniżej norm i przepisów obowiązujących w kraju 
oraz w UE.

MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 1

tel. +48 76 746 80 01
mpwik@mpwik.lubin.pl

www.mpwik.lubin.pl

Przedsiębiorstwo realizuje również zadanie powierzo-
ne przez Gminę Miejską Lubin w zakresie gospodarki od-
padami komunalnymi. Dzięki prowadzonym działaniom 
sukcesywnie zwiększana jest świadomość proekologicz-
na wśród mieszkańców, dzięki czemu ich wybory konsu-
menckie są odpowiedzialne środowiskowo i społecznie, 
a zmiany przyzwyczajeń prowadzą do odpowiedzialnego 
segregowania odpadów komunalnych.

Oprócz podstawowej działalności, MPWiK Sp. z o.o. 
w Lubinie świadczy usługi: laboratoryjne, wodno-ka-
nalizacyjne, monitoringu sieci wod.-kan., mecha-
niczne (m.in.: naprawy bieżące i remonty pojazdów 
mechanicznych, pomp głębinowych, prace spawalnicze 
i frezarsko-tokarskie), elektryczne (m.in.: wykonawstwo 
instalacji i sieci elektroenergetycznych, pomiarów kon-
trolnych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
i wielkości elektroenergetycznych).

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.
57-400 Nowa Ruda
ul. Niepodległości 56
tel. +48 74 872 46 76
sekretariat@zwiknowaruda.pl
www.zwiknowaruda.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie 
rozpoczął działalność w lipcu 1994 r. i jest następcą 
RPWiK w Nowej Rudzie. Udziałowcami spółki jest 
pięć gmin: Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa 
Ruda, Miasto i Gmina Bardo, Miasto i Gmina Radków, 
Gmina Kamieniec Ząbkowicki, a jej usługi świadczo-
ne są na terenie powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego.

Spółka zatrudnia ponad 100 pracowników, którzy 
każdego dnia podejmują wyzwania z myślą o dostar-
czaniu mieszkańcom najwyższej jakości wody, stale 
monitorowanej przez certyfikowane laboratorium.

Flagowym projektem zrealizowanym przez ZWiK 
była budowa kompostowni bębnowej pozwalającej 
przerabiać osady pościekowe na wysokowydajny, 
wprowadzony do obrotu, nawóz organiczny.

Wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom 
energetycznym, inwestując w obszar OZE, spółka 
uruchomiła instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 
0,5 MW, dzięki której ma znaczne wsparcie w energię 
elektryczną.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji in Nowa Ruda began 
operating in July 1994 and is the successor of RPWiK 
in Nowa Ruda. The company’s shareholders are five 
municipalities: the City Municipality of Nowa Ruda, 
the Municipality of Nowa Ruda, the City and Munici-
pality of Bardo, the City and Municipality of Radków, 
the Municipality of Kamieniec Ząbkowicki, and its servi-
ces are provided in the poviats Kłodzki and Ząbkowicki.

The company employs over 100 professionals, eager 
to take challenges every day to provide residents with 
the highest quality water, constantly monitored by 
a certified laboratory.

The flagship project carried out by ZWiK was 
the construction of a drum composting plant allowing 
the processing of sewage sludge into highly-efficient 
organic fertilizer, available on the market. 

In order to meet the current energy challenges, 
the company invested in RES by launching a pho-
tovoltaic installation with a total capacity of 0.5 MW, 
providing significant electricity support.

  Oczyszczalnia ścieków w Ścinawce Dolnej
Sewage treatment plant in Ścinawka Dolna

  Stacja uzdatniania wody | Water treatment station

  Kompostownia bębnowa | Drum composting plant

  Dyspozytornia
• Dispatching centre
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Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
05-270 Marki, ul. Żeromskiego 30

tel. +48 22 771 46 93, +48 22 781 35 32
biuro@wodociagmarecki.pl

www.wodociagmarecki.pl

Gdy w 1999 r. Wodociąg Marecki rozpoczynał 
działalność, do dyspozycji miał stację uzdat-
niania wody, kilka kilometrów sieci kanalizacji 
sanitarnej i niewiele więcej wodociągowej. 
Właściciel przedsiębiorstwa – samorząd Marek 
– postawił przed jego władzami i załogą trudne 
zadanie budowy i rozbudowy infrastruktu-
ry decydującej o przyszłości miasta. Dodaj-
my – przy bardzo skromnych możliwościach. 
Dlatego jedną z kluczowych spraw była kwestia 
znalezienia finansowania inwestycji, szaco-
wanych na 200 mln zł. Było rzeczą oczywistą, 
że przy niewielkich przychodach młodej spółki 
konieczne będzie zewnętrzne wsparcie. I taki 
scenariusz udało się w pełni zrealizować. Miej-
skiej firmie pomogły: Unia Europejska, fundusze 

When in 1999 the Marecki Waterworks started its opera-
tion, it had a water treatment plant, several kilometers of 
sewage system and a few more of water supply system. 
The owner of the company – Marki’s local government – 
presented its authorities and staff with the difficult task 
of building and expanding the infrastructure that would 
determine the city’s future. Let us add – with very modest 
means available. Therefore, one of the key issues was find-
ing financing for investments, estimated at PLN 200 mil-
lion. It was obvious that given the small revenues of the 
young company, external support would be necessary. 
And this scenario was fully realized. The municipal 
company was helped by: the European Union, funds for 
environmental protection and water management, Marki’s 
local government and commercial institutions. The effects 
surpassed all expectations.

– When we started building the sewage network in the 
first decade of this century, its length was only a few kilome- 
ters. Last year it was 219 km long. We can say with great 
satisfaction that we have managed to canalize almost the 
entire city. The cesspool trucks, once a permanent element 
of the local landscape, have practically disappeared from 
the streets – emphasizes Kajetan Paweł Specjalski, director 
of the management board of Wodociąg Marecki, who has 
been managing the company since its inception.

Amazing dynamics can be seen in the amount of dis-
charged sewage. In 2011, the Marecki Waterworks received 
0.38 million m3. A decade later, almost five times more. 
In 2021, 1.8 million m3 of sewage was transferred to Czajka 
near Warsaw.

Similar dynamics, albeit in a slightly longer 
term, can be seen in water production. In 1999, 
the municipal company pumped 0.3 million m3 
into the network. Last year it was almost 
1.83 million m3.

– We can see how Marki is developing rapid-
ly. In the near future, the number of inhabitants 
will exceed 50,000. We have already prepared 
for it. Two years ago, we commissioned the sec-
ond Water Treatment Station. Thanks to this, 
we have secured the supply of Marki water for 
the next decades – emphasizes Kajetan Paweł 
Specjalski.

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, samorząd 
Marek oraz instytucje komercyjne. Efekty przeszły 
najśmielsze oczekiwania. 

– Gdy w pierwszej dekadzie tego stulecia rusza-
liśmy z budową sieci kanalizacyjnej, jej długość 
sięgała zaledwie kilku kilometrów. W ubiegłym roku 
liczyła już 219 km. Z ogromną satysfakcją możemy 
stwierdzić, że udało nam się skanalizować niemal 
całe miasto. Praktycznie z ulic zniknęły szambiarki, 
niegdyś stały element lokalnego krajobrazu – pod-
kreśla Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu 
Wodociągu Mareckiego, który kieruje spółką od jej 
powstania. 

Niesamowite tempo widać w ilości odprowadza-
nych ścieków. W 2011 r. Wodociąg Marecki odbierał 
od klientów 0,38 mln m3 zanieczyszczeń. Dekadę 
później już niemal pięciokrotnie więcej. W 2021 r. 
do warszawskiej Czajki trafiło 1,8 mln m3 ścieków. 

Podobną dynamikę, choć w nieco dłuższej per-
spektywie, można zauważyć w produkcji wody. 
W 1999 r. miejskie przedsiębiorstwo wtłoczyło jej 
do sieci 0,3 mln m3, a w ubiegłym roku prawie 
1,83 mln m3.

– Widzimy, jak Marki szybko się rozwijają. W nie-
odległej perspektywie liczba mieszkańców przekro-
czy 50 tys. My już do tego się przygotowaliśmy. Dwa 
lata temu oddaliśmy do użytku drugą Stację Uzdat-
niania Wody. Dzięki temu zabezpieczyliśmy dostawy 
markowej wody na kolejne dekady – podkreśla Kaje-
tan Paweł Specjalski.

Modelowy przykład markowego sukcesu 

A model example of Marki’s success

  Stacja Uzdatniania Wody nr 2 | Water Treatment Station No. 2

  Siedziba Wodociągu Mareckiego z lotu drona
Waterworks headquarters from a drone’s eye view

  Praktyczna lekcja ekologii | Practical lesson in ecology

  Konserwacja sieci kanalizacyjnej | Maintenance of the 
sewage network

  Z saturatorem na WOŚP | With a saturator at the WOŚP (The Great 
Orchestra of Christmas Aid)
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Gmina Nowa Wieś Wielka
86-060 Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
tel. +48 52 320 68 68
kancelaria@nowawieswielka.pl
www.nowawieswielka.pl

Gmina Nowa Wieś Wielka leży na obszarze, 
gdzie kiedyś wody płynące Notecią wpadały 
do Wisły. Po dokonaniu olbrzymich inwestycji 
hydrologicznych zmieniono bieg Noteci, 
wybudowano Kanał Bydgoski i w ten sposób 
uzyskano połączenie dwóch dorzeczy – Wisły 
i Odry. Konsekwencją tego przedsięwzięcia są 
również kanały znajdujące się w starorzeczu 
Noteci i wyznaczające nowe, aktualne jej kory-
to, zlewnie tych cieków wodnych oraz budow-
le hydrologiczne posadowione w ich ciągach. 
Są to śluzy, przepusty i mosty, które na trwałe 
wpisały się w krajobraz tych terenów.

The Nowa Wieś Wielka commune is situated 
in the area where the waters of the Noteć River used 
to flow into the Vistula. After making huge hydrologi-
cal investments, the course of the Noteć was changed, 
the Bydgoszcz Canal was built, and thus two river 
basins – the Vistula and the Oder – were connected. 
The consequences of this project are also: the canals lo-
cated in the oxbow lake of the Noteć delimiting its new 
(current) bed, catchments of these watercourses and hy-
drological structures located alongside. These are locks, 
culverts and bridges that have become a permanent 
part of the landscape.

Another important element of the commune wa-
terscape is Jezioro Jezuickie – the largest natural lake 
in the Bydgoszcz poviat. Its recreational and leisure 
value is immeasurable. The lake itself, the beaches, 
the adjacent Bydgoszcz Forest and over a thousand 
allotment gardens are enjoyed by many residents and 
crowds of visitors.

The commune implements an extensive program 
aimed at caring for the environment. It runs a modern 
water and sewage policy – almost all of its area is cana-
lized. New habitats can connect to the municipal water 
supply, operating entirely on the basis of circulating 
water. Flowing in the pipes, it has the appropriate quality, 
which is extremely important for individual recipients. It is 
supplied from three water treatment stations, each with 
two deep water intakes. This solution ensures a constant 
supply of fresh water and, regardless of the prevailing 
weather conditions, minimizes the occurrence of a failure 
that could deprive residents of its supply.

A comprehensive modernization of the sewage 
system has been carried out for several years. In 2017, 
a modern sewage treatment plant was built in Brzo-
za, while the plant in Nowa Wieś Wielka – Dziemion-
no was closed. The wastewater treatment process 
now complies with all applicable standards. Pres-
sure-gravity collectors connecting the largest towns 
were installed and work was undertaken to canalize 
the last large settlements, which will ensure the col-
lection of sewage from almost the entire commune. 

Kolejnym ważnym elementem „krajobrazu” wodnego 
gminy jest Jezioro Jezuickie – największe naturalne 
jezioro znajdujące się w powiecie bydgoskim. Jego 
wartość rekreacyjno-wypoczynkowa jest nie do osza-
cowania. Z samego jeziora, plaż, przylegającej do niego 
Puszczy Bydgoskiej, a także przeszło tysiąca ogrodów 
działkowych korzysta wielu mieszkańców oraz rzesza 
przyjezdnych. 

Gmina realizuje szeroki program ukierunkowany na 
dbałość o środowisko. Prowadzi nowoczesną politykę 
wodno-kanalizacyjną – prawie cały jej teren jest zwodo-
ciągowany. Kolejne siedliska mają możliwość podłącza-
nia się do gminnego wodociągu funkcjonującego w ca-
łości w oparciu o wodę, która cyrkuluje. Płynąc w rurach 
ma ona zapewnioną odpowiednią jakość, co jest niezwy-
kle istotne dla poszczególnych odbiorców. Dostarczana 
jest z trzech stacji uzdatniania wody, w których są po 
dwa ujęcia głębinowe. Takie rozwiązanie zapewnia stały 
dopływ świeżej wody i bez względu na panujące warun-
ki atmosferyczne ogranicza do minimum wystąpienie 
awarii pozbawiającej mieszkańców jej dostaw.

Od kilku lat przeprowadzana jest kompleksowa 
modernizacja systemu kanalizacyjnego. W 2017 r. 
wybudowano nowoczesną oczyszczalnię w Brzozie, 
a zlikwidowano oczyszczalnię w Nowej Wsi Wielkiej – 
Dziemionnie. Proces oczyszczania ścieków spełnia teraz 
wszelkie obowiązujące normy. Zainstalowano kolektory 
tłoczno-grawitacyjne łączące największe miejscowości, 
podjęto prace zmierzające do skanalizowania ostatnich 
dużych skupisk osiedleńczych, co zapewni odbiór ście-
ków z terenu prawie całej gminy.
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WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji S.A., 63-400 Ostrów Wielkopolski

ul. Partyzancka 27, tel. +48 62 738 77 00
biuro@wodkan.com.pl, www.wodkan.com.pl

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ma 120-letnią 
tradycję. Celem działalności spółki jest zapewnienie 
klientom ciągłej, bezawaryjnej i skutecznej dostawy 
wody i odbioru ścieków komunalnych oraz dążenie 
do rozwoju miasta poprzez rozbudowę sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej, na co firma skutecznie 
pozyskuje środki zewnętrzne w postaci częściowo 
umarzalnych pożyczek i dotacji z UE.

Jednym z obiektów spółki jest Stacja Uzdatnia-
nia Wody, gdzie stosowane są filtry braunsztynowe 
stanowiące II stopień filtracji i służące do usuwania 
z wody manganu. W 2021 r., po długoletniej eksplo-
atacji, stacja uzdatniania wody została gruntownie 
zmodernizowana. Za te działania otrzymaliśmy tytuł 
„Modernizacja Roku 2021”.

Przedsiębiorstwo dąży do samowystarczalności, 
wytwarzając w kogeneracji i instalacjach fotowolta-
icznych energię elektryczną i cieplną wykorzystywa-
ną na własne potrzeby.

WODKAN S.A. promuje picie wody kranowej. 
W tym celu montuje zdroje wodne w szkołach 
na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
SA in Ostrów Wielkopolski can proudly boast about its 
120-year tradition. The current company’s aim is to provide 
customers with a continuous, reliable and effective water 
supply and collection of municipal wastewater, as well as to 
strive for the development of the city by expanding the wa-
ter supply and sewage network, for which the company 
successfully obtains external funds in the form of partially 
forgivable loans and subsidies from the EU.

One of the company’s facilities is a water treatment 
plant, where manganese dioxide filters are used, which 
constitute the second stage of filtration and are used to 
remove manganese from the water. In 2021, after many 
years of operation, the water treatment plant was thor-
oughly modernized. For these activities, WODKAN was 
awarded the “Modernization of the Year 2021” prize.

The company strives toward self-sufficiency, generat-
ing electricity and heat for its own needs in cogenera-
tion and photovoltaic installations.

WODKAN SA promotes drinking tap water. For this 
purpose, it installs drinking fountains in schools around 
Ostrów Wielkopolski.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. realizuje 
zadania Miasta Piotrków Trybunalski w zakresie zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Dotyczą one eksploatacji sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni 
ścieków. Spółka jest operatorem na majątku gminnym. 
Eksploatuje go w zamian za czynsz dzierżawny. Łączna 
długość sieci wodociągowej wynosi 287,92 km, w tym: 
magistrala 11,9 km, sieć rozdzielcza 182,06 km, przyłącza 
93,96 km. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 283,54 km, 
w tym: sieć sanitarna 183,04 km, przyłącza 100,5 km. 

Sieć wodociągowa zasilana jest z dwóch stacji uzdat-
niania wody, dzięki którym zachowywana jest ciągłość 
świadczonych usług. Taki model zasilania umożliwia 
zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w okre-
sach zwiększonych poborów wody. Miasto Piotrków 
Trybunalski posiada w swoich zasobach rezerwowe 
studnie o głębokościach od 300 m do 700 m, które będą 
eksploatowane w najbliższej przyszłości.

Użytkowana oczyszczalnia ścieków została zmo-
dernizowana w 2014 r., co pozwoliło na osiągnięcie 
wskaźników zanieczyszczeń określonych przepisami 
unijnymi i pozwoleniem wodnoprawnym. Zwiększo-
no również produkcję energii elektrycznej i cieplnej 
produkowanego biogazu, co pozwala pokryć w 60% 
potrzeby działania oczyszczalni ścieków. Planowane 
jest uzupełnienie pozostałych potrzeb poprzez pozy-
skiwanie energii z OZE. Spółka, we współpracy z Mia-
stem Piotrków Trybunalski, jako jedna z nielicznych 
w Polsce, wdrożyła oprogramowanie dotyczące zarzą-
dzania nieczystościami ciekłymi w oparciu o wymogi 
wynikające ze zmian przepisów prawnych.

Piotrkowskie Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Przemysłowa 4

tel. /fax 44 646 15 66
sekretariat@pwik.piotrkow.pl

www.pwik.piotrkow.pl
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku 
Sp. z o.o. świadczy usługi komunalne na najwyższym 
poziomie. Firma powstała w 1959 r., ale jej najbardziej 
intensywny rozwój nastąpił po 1997 r., od kiedy działa 
w obecnej formie prawnej, jako spółka prawa handlo-
wego z ograniczoną działalnością. W strukturze Przed-
siębiorstwa wyodrębnione są trzy zakłady: Wodocią-
gów i Kanalizacji, Zagospodarowania Odpadów, a także 
Oczyszczania Miasta.

Do głównych zadań Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji należą:
• pobór wody z ujęć podziemnych oraz jej uzdatnianie 

dla celów komunalnych i gospodarczych
• dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków komu-

nalnych za pomocą sieci wod.-kan.
• przyjmowanie do zlewni i oczyszczanie ścieków 

komunalnych
• utrzymanie miejskich sieci: wodociągowej i kanali-

zacji sanitarnej oraz obiektów i sieci kanalizacji desz-
czowej w stanie pełnej sprawności eksploatacyjnej

• bieżąca eksploatacja, konserwacja i wykonawstwo 
remontów systemów rurociągowych, urządzeń 
do poboru wody i unieszkodliwiania ścieków

• wykonywanie uzbrojenia wodociągowego i kanaliza-
cyjnego na zlecenie zewnętrznych inwestorów

• prowadzenie badań laboratoryjnych na potrzeby 
własne i zlecenia innych podmiotów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płoń-
sku Sp. z o.o. provides municipal services at the hi-
ghest level. The company was founded in 1959, but 
its most intensive development took place after 
1997, since it operates in its current legal form as 
a commercial company with limited activities. Com-
pany is divided into three separate departments: 
Waterworks and Sewerage, Waste Management, 
and City Cleaning.

The main tasks of the Waterworks and Sewerage 
Department are:
• underground water intake and its treatment for 

municipal and economic purposes
• supply of fresh water and discharge of wastewa-

ter through the networks
• receiving and treatment of municipal wastewater
• keeping of municipal water supply and sanitary 

sewage networks, as well as facilities and system 
of rainwater, in full operational efficiency

• current operation, maintenance and repairs 
of pipeline systems, water intakes and sewage 
treatment facilities

• water supply and sewage systems works com-
missioned by external investors

• conducting laboratory tests for own needs and 
commissioned by other entities.

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

09-100 Płońsk
ul. A. Mickiewicza 4

tel. +48 23 662 42 78
pgk@pgk.plonsk.pl
www.pgk.plonsk.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„EMPEGEK” w  Sierpcu Sp. z  o.o. powstało w  wyniku 
przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową spółkę 
Skarbu Gminy 6 kwietnia 1992 r. 

Spółka obecnie zajmuje się świadczeniem usług 
w zakresie:
• ujęcia, uzdatniania i transportu wody pitnej
• oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych
• wywozu odpadów stałych i płynnych
• selektywnej zbiórki odpadów
• transportu drogowego i  prac ziemnych przy 

użyciu maszyn
• budowy i utrzymania infrastruktury wodociągowo-

-kanalizacyjnej
• badania wody i ścieków
• prowadzenia drobnych napraw i obsługi pojazdów 

samochodowych
• sprzedaży paliw płynnych i gazowych
• produkcji nawozów.

„EMPEGEK” Sp. z  o.o. w  Sierpcu działa według 
normy ISO 9001:2015 dotyczącej jakości oraz normy 
ISO 14001:2015 dotyczącej środowiska. Naszą misją 
jest być kompetentnym, solidnym, przyjaznym 
partnerem dla mieszkańców i  przedsiębiorstw 
Sierpca oraz jego okolic.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o. was established as 
a  result of  the  transformation of  Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej into a  single-
member company owned by Gmina Treasury on April 6, 
1992. 

The company currently provides services in the field of:
• intake, treatment and transport of drinking water
• domestic and industrial sewage treatment
• solid and liquid waste removal
• selective waste collection
• road transport and machinery earthworks
• construction and maintenance of  water supply and 

sewage infrastructure 
• water and sewage testing
• carrying out minor repairs and servicing of  motor 

vehicles
• sale of liquid and gas fuels
• fertilizer production.

„EMPEGEK” Sp. z o.o. in Sierpc operates in accordance 
with the  ISO 9001:2015 quality standard and 
the ISO 14001:2015 environmental standard. Our mission 
is to be a  competent, reliable, friendly partner for 
residents and businesses in Sierpc and its surroundings.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o.

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 maja 48
tel. +48 24 275 15 12, empegek.sierpc@shnet.pl

www.empegek.com.pl
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Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o.
82-103 Stegna, ul. Gdańska 2
tel. 55 247 84 63, e-mail: sekretariat@pkmierzeja.pl
www.pkmierzeja.pl

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. 
w Stegnie zostało powołane w 1983 r. w for-
mie organizacyjnej Spółki Wodnej. W 1992 r. 
przekształciło się w Zakład Komunalny, a od 
2 stycznia 2008 r. funkcjonuje jako spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością. Podstawowym 
celem przedsiębiorstwa na najbliższe lata, jest 
uporządkowanie gospodarki ściekowej w nad-
morskich gminach Stegna i Sztutowo poprzez 
budowę i obsługę oczyszczalni ścieków oraz sieci 
kanalizacyjnej. 

Terenem działalności spółki są dwa zróżnico-
wane regiony – Mierzeja Wiślana oraz Żuławy Wi-
ślane, obejmujące pas plaż i lasów. Cieszą się one 
dużym zainteresowaniem sezonowych turystów, 
którzy corocznie przyjeżdżają na wypoczynek. 
Obecnie „Mierzeja” obsługuje: dwie oczyszczalnie 

Przedsiębiorstwo Komunalne “Mierzeja” Sp. z o. o. 
in Stegna was established in 1983 in the organizational 
form of a Water Company. In 1992 it was transformed 
into a Municipal Enterprise, and since January 2, 2008 
it has been operating as a limited liability company. 
The main goal of the company for the coming years 
is to organize the sewage management in the coastal 
communes of Stegna and Sztutowo through the con-
struction and operation of a sewage treatment plant 
and a sewage network.

The company’s areas of operation are two different 
regions – Vistula Spit and Vistula fens, which include 
a strip of sea beaches and forests. These are very pop-
ular destinations among tourists who come here every 
year to relax. Currently, “Mierzeja” manages: two sewage 
treatment plants (in Stegna and Chełmek Osada), 
217 km of sewage network (gravity, pressure, vacuum) 
and 184 pumping stations (vacuum-pressure, pressure, 
vacuum, including three pumping stations).

In order to achieve the assumed goal, the company 
quickly built the basic sewage infrastructure, i.e. the 
sewage treatment plant in Stegna and sanitary ne-
tworks to which households, tourist and institutional 
facilities are connected. Due to the large area and plan 
for systematic expansion, investment works in this area 
continue.

The mechanical-biological sewage treatment plant 
in Stegna meets the requirements of the EU Directive 
91/27/EWG and is characterized by the concentration 
of pollutants at Population equivalent (PE) ranging 

ścieków (w Stegnie i Chełmku Osadzie), 217 km sieci 
kanalizacyjnej (grawitacyjnej, tłocznej, podciśnienio-
wej) oraz 184 przepompownie (próżniowo-tłoczne, 
tłoczne, próżniowe, w tym trzy tłocznie).

Przedsiębiorstwo, aby osiągnąć zakładany cel, 
wybudowało w szybkim tempie podstawową in-
frastrukturę kanalizacyjną tj. oczyszczalnię ścieków 
w Stegnie oraz sieci sanitarne, do których podłączono 
gospodarstwa domowe, obiekty turystyczne i insty-
tucjonalne. Z uwagi na duży obszar i systematyczną 
rozbudowę  prace inwestycyjne w tym zakresie dalej 
są kontynuowane.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 
w Stegnie spełnia wymogi Dyrektywy UE 91/271/
EWG charakteryzując się stężeniami zanieczysz-
czeń przy RLM z przedziału od 15 do 99 tys. W 2021 r. 
oczyściła 750 tys. m3 ścieków. Obiekt ma możliwość 
zmiany przepustowości, aby od czerwca do września 
– w czasie wzmożonego ruchu turystycznego – móc 
zwiększyć intensywność swojej pracy. Reaktor biolo-
giczny posiada trzy niezależne ciągi technologiczne 
uruchamiane w zależności od potrzeb. Na terenie 
gmin Stegna i Sztutowo z usług spółki korzysta ok. 
15 tys. mieszkańców, natomiast w sezonie turystycz-
nym ilość ta zwiększa się do ok. 50 tys.

Dzięki zrealizowanym i planowanym inwestycjom 
Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” dąży do cał-
kowitego skanalizowania terenu gmin Stegna i Sztu-
towo oraz zapewnienia ich mieszkańcom najwyższej 
jakości świadczonych usług.

from 15 to 99,000. In 2021, it cleaned 750,000 m3 
of sewage. The facility has the ability to change 
its output, allowing it to increase the intensity 
of its work from June to September – during 
tourist traffic peak. The biological reactor has 
three independent technological lines activated 
depending on the needs. In the municipalities 
of Stegna and Sztutowo, the company’s services 
are used by approximately 15,000 inhabitants, 
while in the tourist season this number increases 
to approximately 50,000.

Thanks to the completed and planned invest-
ments, Przedsiębiorstwo Komunalne “Mierzeja” 
seeks to completely canalize the area of the Steg-
na and Sztutowo communes and provide their 
residents with the highest quality services.
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PWiK Żory Sp. z o. o. provides water, as well as collects and 
treats sewage for over 60 thousand residents of  Żory. For 
25 years, the  company has been systematically moderniz-
ing and expanding – with its own funds, the  EU Cohesion 
Fund, the National Fund for Environmental Protection and 
Water Management and the  Voivodeship Fund for Envi-
ronmental Protection and Water Management – the water 
supply network, sewage collection system, water intake and 
sewage treatment plant. Taking care of the inhabitants and 
the environment, it operates on the basis of the Integrated 
Quality System PN-EN ISO 9001, 14001, PN-ISO 45001. It intro-
duces new technical and technological solutions, elements 
of the circular economy. 

The  company expanded its activity to the  production 
of  electricity and heat, which it supplies to the  residents 
of the Old Town via its own network. The company is also 
working on transforming its sewage management towards 
processing of sediment into fertilizer. Thanks to the capital 
entry of  the  National Fund for Environmental Protection 
and Water Management, it is possible to conduct further 
investments ensuring the development of the city. 

PWiK Żory constantly undertakes a  number of  other 
activities for the benefit of the local community. It deals 
with the education of children and youth, and takes part 
in cultural, sports and charity events.

Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Tychach Spółka Akcyjna
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
tel. +48 32 325 70 31 
bok@rpwik.tychy.pl
www.rpwik.tychy.pl

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanaliza-
cji w Tychach Spółka Akcyjna jest jednym z największych 
przedsiębiorstw branży wodociągowej w województwie 
śląskim. To firma zarządzająca 1600 km sieci wodocią-
gowej, obsługująca blisko 250 tys. konsumentów. Swo-
ją działalność prowadzi na terenie dziewięciu obszarów 
administracyjnych miast i  gmin, dostarczając rocznie 
13 mln m3 wody. 

Dotychczas, na  obsługiwanym obszarze, systemem 
radiowego odczytu przedsiębiorstwo objęło blisko 20 
tys. wodomierzy głównych (w tym w całości miasta: Ty-
chy, Bieruń, Orzesze). W  swoim obszarze operacyjnym 
wprowadziło szereg autorskich rozwiązań obejmują-
cych regulację i  monitoring sieci wodociągowej, reali-
zowanych w czasie rzeczywistym poprzez zintegrowany 
system zarządzania siecią wodociągową z poziomu Inte-
gratora Systemu Zarządzania Siecią.

Firma wykorzystuje, autorskiej myśli konstrukcyjnej 
i własnej produkcji, helowy detektor nieszczelności (hel 
jest tu gazem znacznikowym), którego skuteczność ich 
lokalizacji sięga 100%. Ponadto, do lokalizacji wycieków 
w trudnodostępnym terenie wykorzystuje bezzałogowy 
statek powietrzny (dron), wyposażony w kamerę termo-
wizyjną.

Przedsiębiorstwo nieustannie rozwija platformę 
eKartAnalyst, która obecnie posiada już szereg modu-
łów integracyjnych własnego opracowania: „Dyspozy-
torski”, „Przeglądu Urządzeń Technicznych”, „Strefo-
wy”, „Modelowania”, „Służebności”, „Hydrantowy”. Ich 
wykorzystanie w  obszarze GIS pozwala na  optymali-
zowanie procesów technologicznych realizowanych 
na sieci wodociągowej oraz utrzymanie wysokiej mo-
bilności serwisu technicznego w terenie.

Dysponując najwyższej klasy sprzętem technicz-
nym, firma przeprowadza (pod ciśnieniem) nawierty 
rurociągów o średnicy do 300 mm, gwarantując tym 
samym ciągłość pracy układów technologicznych. 
Wykonuje także, we własnym zakresie, układy sterow-
nicze regulujące parametry pracy sieci wodociągo-
wej, w jej wydzielonych obszarach eksploatacyjnych.

  Lokalizacja nieszczelności helem   Nawiercanie rurociągu pod ciśnieniem

  System GIS jako podstawowe narzędzie integracyjne, optymalizujące pracę brygad serwisowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10
tel. +48 32 434 19 15

sekretariat@pwik.zory.pl, www.pwikzory.pl

PWiK Żory Sp. z o. o. zaopatruje w wodę oraz pobie-
ra i oczyszcza ścieki od ponad 60 tys. mieszkańców 
Żor. W  ciągu 25 lat spółka systematycznie moder-
nizuje i  rozbudowuje – z  wykorzystaniem środków 
własnych, Funduszu Spójności, NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW – sieć wodociągową, kanalizacyjną, uję-
cie wody i  oczyszczalnię ścieków. Dbając o  miesz-
kańców i środowisko prowadzi działalność w opar-
ciu o Zintegrowany System Jakości PN-EN ISO 9001, 
14001, PN-ISO 45001. Wprowadza nowe rozwiązania 
techniczne i  technologiczne, elementy gospodarki 
obiegu zamkniętego. 

Przedsiębiorstwo rozszerzyło działalność o  pro-
dukcję energii elektrycznej oraz ciepła, które do-
starcza poprzez własną sieć mieszkańcom Starówki. 
Spółka pracuje nad zmodyfikowaniem gospodar-
ki osadowej oczyszczalni w  kierunku przetwarza-
nia osadu w  nawóz. Dzięki wejściu kapitałowemu 
NFOŚiGW możliwe jest prowadzenie kolejnych in-
westycji zapewniających rozwój miasta. 

PWiK Żory nieustannie podejmuje szereg innych 
działań na  rzecz lokalnej społeczności. Zajmuje się 
edukacją dzieci i młodzieży, a także bierze udział w im-
prezach kulturalnych, sportowych i charytatywnych.
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W 2022 r. Międzygminne Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
„EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie 
świętuje jubileusz 20-lecia. Ten wyjąt-
kowy moment jest okazją do podsu-
mowania dotychczasowej działalności 
ciągle rozwijającej się spółki i refleksji 
nad ogromnym skokiem cywilizacyj-
nym w zakresie technologii wodno-ka-
nalizacyjnych.

Nasza spółka ma liczne powody 
do dumy i satysfakcji. Z kranów w domach naszych 
odbiorców na terenie gminy Władysławowo, Jastarnia 
i części gminy Puck, z czterech podziemnych ujęć, pły-
nie bardzo dobrej jakości woda. Rocznie wydobywane 
jest ok. 2,9 mln m3 wody. Stacje uzdatniania jej znajdują 
się we Władysławowie-Cetniewie, Jastrzębiej Górze, 
Chłapowie i Juracie. W minionych latach przeprowadzi-
liśmy szereg inwestycji i odważnych działań mających 
wpływ na coraz lepszą jakość wody. Zastosowaliśmy 
innowacyjne systemy wiodących producentów, którzy są 
liderami na światowym rynku z wieloletnim doświadcze-
niem w technologiach wody.

Dzięki wykorzystaniu środków unijnych wdrożyliśmy 
innowacyjne i proekologiczne rozwiązania, tworzące 
zintegrowany system odbierania i oczyszczania ścieków, 
które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalne-
go. Rozbudowując system kanalizacyjny, umożliwiamy 
przyłączanie do sieci nowych nieruchomości, a tym sa-
mym podwyższamy jakość życia mieszkańców. Nieczy-
stości z nieszczelnych szamb, stanowiących zagrożenie 
dla zdrowia człowieka, nie wnikają już do środowiska 
i nie zanieczyszczają go.

Historię przedsiębiorstwa tworzą ludzie. Za nami 20 lat 
współpracy i wymiany doświadczeń. Szczególne podzię-
kowania kieruję do obecnych i byłych pracowników firmy 
za trud włożony w rozwój spółki, mobilizację i niezwykłe 
zaangażowanie. Dzięki Waszemu doświadczeniu i cięż-
kiej pracy, dziś możemy cieszyć się sukcesem. Musimy 
nieustannie pamiętać, że przed nami realizacja wielu 
ważnych inwestycji, sprostanie nowym wyzwaniom. Na-
szym priorytetem jest praca dla ludzi i blisko ludzi, a także 
współtworzenie silnej społeczności lokalnej, co wyznacza 
strategię naszych codziennych działań.

In 2022, Międzygminne Przedsiębi-
orstwo Wodociągów i Kanalizacji 
“EKOWIK” Sp. z o. o. in Władysławowo 
celebrates its 20th anniversary. This 
unique moment is an opportunity 
to summarize the constantly devel-
oping company’s activities to date 
and to reflect on a huge civilization 
leap in the field of water and sewage 
technology.

Our company has many reasons 
to be proud and satisfied. Very good quality water flows 
from taps in our customers’ homes in the communes 
of Władysławowo, Jastarnia and part of the Puck, taken 
from four underground intakes. Annually, approximate-
ly 2.9 million m3 of water is extracted. Its treatment sta-
tions are located in Władysławowo-Cetniewo, Jastrzębia 
Góra, Chłapowo and Jurata. In recent years, we have 
carried out a number of investments and bold activities 
that have an impact on the increasingly better water 
quality. We have used innovative systems from leading 
manufacturers who are world market leaders with 
many years of experience in water technologies.

Thanks to the use of EU funds, we have implement-
ed innovative and pro-ecological solutions, creating an 
integrated system of collecting and treating wastewater 
that does not pose a threat to the natural environ-
ment. By expanding the sewage system, we enable the 
connection of new properties to the network, and thus 
increase the quality of residents’ lives. Waste from leaky 
septic tanks, which pose a threat to human health, no 
longer penetrates into the environment and does not 
pollute it.

History is created by people. Behind us 20 years 
of cooperation and experience sharing. I would like 
to express special thanks to the current and former 
employees for the effort put in the development of the 
company, mobilization and extraordinary commitment. 
Thanks to your experience and hard work, today we 
can enjoy success. We must constantly remember that 
many important investments and new challenges await 
before us. Our priority is to work for people and close to 
people, as well as to co-create a strong local community, 
which determines the strategy of our daily activities.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.
84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. +48 58 674 15 66, ekowik@ekowik.com.pl
www.ekowik.com.pl

Wiesława Karczewska
Prezes Zarządu

Chairman of the Board
MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o.



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn, ul. Berzyna 6
tel. /fax +48 68 384 35 41
pgk-wolszyn@pgk-wolsztyn.pl, www.pgk-wolszyn.pl

Malownicze położenie Wolsztyna na terenach 
o dużej atrakcyjności turystycznej, w otoczeniu 
pięknych jezior sprawia, że wielką wagę przykła-
da się tutaj do ochrony zasobów wodnych i dba-
łości o jakość środowiska. Władze miasta prowa-
dzą aktywne działania zmierzające do ochrony 
i rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego, a w zakre-
sie zaopatrzenia w wodę pitną powołały Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolszty-
nie Sp. z o.o. Firma zajmuje się zaopatrywaniem 
w wodę i oczyszczaniem ścieków, prowadzeniem 
PSZOK-u oraz transportem odpadów.  

PGK Wolsztyn eksploatuje komunalną oczysz-
czalnię ścieków o nominalnej przepustowości 
6000 m3/d, która zapewnia pełne mechaniczno-
-biologiczne oczyszczanie ścieków wraz z dodat-
kowym usuwaniem fosforu metodą chemiczną. 
Z przetworzonych osadów produkowany jest na-
wóz mineralno-organiczny mogący mieć zastoso-
wanie w rolnictwie i do rekultywacji gruntów. 

The picturesque location of Wolsztyn, which is 
surrounded by beautiful lakes and highly attractive 
tourist areas, makes protecting water resources and 
caring for the quality of the environment the highest 
priority. The city authorities engage in activities aimed 
at protection and reclamation of Lake Wolsztyńskie,  
and in the field of drinking water supply, they es-
tablished Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Wolsztynie Sp. z o.o. The company deals with water 
supply and sewage treatment, running a PSZOK and 
transporting waste.  

PGK Wolsztyn operates a municipal wastewater 
treatment plant with a nominal capacity of 6000 m3/ 
day, which provides full mechanical and biological 
sewage treatment with additional phosphorus remov-
al, using the chemical method. The processed sludge 
is used to produce mineral-organic fertilizer that can 
be used in agriculture and for land reclamation. 

Water for the inhabitants of the agglomeration is 
supplied from two intakes in Chorzemin and Wroniawy, 
the latter being unique nationwide because it treats 
water directly in the aquifer using the Hydrox technol-
ogy. The method involves injecting oxygenated and 
degassed water into the aquifer around the well, which 
leads to the precipitation of insoluble iron and manga-
nese deposits, and clean water flows into the well. 

In 2018-2022, the company implemented a project 
entitled “Modernization and expansion of the sew-
age disposal system and water supply in the  
Wolsztyn – Siedlec agglomeration”. The project was 
co-financed by the POIŚ under operation 2.3 Water 

Woda dla mieszkańców aglomeracji dostarczana 
jest z dwóch ujęć w Chorzeminie oraz we Wroniawach, 
które jest unikatowe w skali kraju, ponieważ woda jest 
w nim uzdatniania bezpośrednio w warstwie wodonośnej 
z wykorzystaniem technologii Hydrox. Metoda polega 
na iniekcji do warstwy wodonośnej wokół studni natlenio-
nej i odgazowanej wody, co prowadzi do wytrącania się 
nierozpuszczalnych osadów żelaza i manganu, a do stud-
ni napływa czysta woda. 

W latach 2018-2022 spółka zrealizowała projekt pn. 
„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania 
ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglome-
racji Wolsztyn – Siedlec”.  Przedsięwzięcie uzyskało dofi-
nansowanie z POIŚ w ramach działania 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach, a koszt jego realizacji 
wyniósł ponad 40 mln zł. 

Celem projektu było doposażenie oczyszczalni ście-
ków w Komorowie w nowoczesną instalację do głębokiej 
alkalizacji osadów ściekowych i docelowe przekształ-
cenie ich w wartościowy nawóz organiczno-mineralny. 
Dodatkowo przeprowadzona została renowacja znacznej 
części kolektorów ściekowych i zmodernizowana cen-
tralna przepompownia ścieków.

Stacja uzdatniania wody we Wroniawach zaopatrzo-
na została w instalacje zabezpieczające procesy na czas 
zaniku prądu z sieci, a wszystkie pompy na ujęciu we Wro-
niawach zasilane są za pomocą energii odnawialnej z elek-
trowni fotowoltaicznej o mocy 200 kWp. Wybudowano też 
nową magistralę wodociągową z ujęcia we Wroniawach, 
pozwalającą zwiększyć znacząco bezpieczeństwo dostaw 
wody do miasta i ograniczyć wpływ zdarzeń awaryjnych.

and sewage management in agglomerations, 
and the cost of its implementation amounted 
to over PLN 40 million. 

The aim of the project was to equip the sew-
age treatment plant in Komorów with a modern 
installation for deep alkalization of sewage 
sludge and ability to transform it into a valuable 
organic-mineral fertilizer. Additionally, a signifi-
cant part of the sewage collectors was renovated 
and the central sewage pumping station was 
modernized.

The water treatment plant in Wroniawy has 
been equipped with installations securing 
the processes in the event of a power outage, 
and all pumps in the Wroniawy intake are pow-
ered by renewable energy from a 200 kWp pho-
tovoltaic power plant. A new water main line was 
also built from the intake in Wroniawy, which 
allowed to significantly increase the security 
of water supply to the city and reduce the im-
pact of emergency events.
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PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI SP. Z O.O.

99-320 Żychlin, ul. Łukasińskiego 60
tel. +48 24 351 20 90
szb.zychlin@wp.pl, www.zychlin.eu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o. w Żychlinie działa od 16 września 2021 r. 
jako spółka prawa handlowego, której udziałowcem 
jest Gmina Żychlin.

Firma świadczy usługi wodno-kanalizacyjne 
na terenie miasta i gminy Żychlin. Jako spółka 
komunalna realizuje wszelkie zadania związane ze 
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadza-
niem ścieków. Jednym z celów jakie przed sobą 
stawia PWiK jest stałe polepszanie jakości obsługi 
klientów przez odpowiednią eksploatację, moderni-
zację i rozbudowę sieci technologicznych, troszcząc 
się przy tym o komfort życia mieszkańców. Firma 
realizuje szereg zadań w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska. Inwestycje finansowane są ze środków 
własnych oraz dotacji. Ponadto PWiK w Żychlinie 
regularnie wspiera liczne inicjatywy kulturalne 
i edukacyjne, budując trwałe relacje z mieszkańca-
mi oparte na profesjonalizmie i zaufaniu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
in Żychlin has been operating since September 16, 
2021 as a commercial law company, the shareholder 
of which is the Żychlin Municipality.

The company provides water and sewage services 
in the town and municipality of Żychlin. As a communal 
company, it carries out all tasks related to collective wa-
ter supply and sewage disposal. One of the goals set by 
PWiK is to constantly improve the quality of customer 
service through the proper operation, modernization 
and expansion of technological networks, while taking 
care of residents’ living comfort. The company carries 
out a number of tasks in the field of water and sewage 
management in accordance with the requirements 
of environmental protection. Investments are financed 
from own resources and subsidies. In addition, PWiK 
in Żychlin regularly supports numerous cultural and 
educational initiatives, building lasting relationships 
with residents based on professionalism and trust.

LIDERZY BRANŻY
INDUSTRY LEADERS
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BAP Sp. z o.o. (Głowno)

Firma Handlowo-Usługowa ARTEM Artur Krawczak (Szczutowo)

BEST-EKO Sp. z o.o. (Rybnik)

KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.  
(Warszawa/Piaseczno)

BMETERS Polska Sp. z o.o. (Psary)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Błoniu Sp. z o.o.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. 

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

Katowickie Wodociągi S.A.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. w Krotoszynie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Lubinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Gmina Nowa Wieś Wielka

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku 
Sp. z o.o. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” 
w Sierpcu Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach  
Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK”  
Sp. z o.o. we Władysławowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie
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prof. dr hab. inż. Marek Gromiec

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki 
Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Teksasu 
w Austin (Stany Zjednoczone), doktor nauk technicznych Politechniki 
Warszawskiej i doktor habilitowany nauk technicznych Politechniki 
Lubelskiej. 

Pełnił funkcje: doradcy ministra środowiska, przewodniczącego Krajowej 
Rady Gospodarki Wodnej, przewodniczącego Zespołu ds. Ochrony 
Środowiska Komitetu Badań Naukowych, przewodniczącego Rady 
Ekofunduszu, sekretarza i członka Prezydium Państwowej Rady Ochrony 
Środowiska, wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania 
na Środowisko, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Ekorozwój, członka Rady 
Nadzorczej NFOŚiGW, wiceprzewodniczącego Komitetu Badań nad 
Zagrożeniami Związanymi z Wodą przy Prezydium PAN. 

Pracował za granicą w Centrum Badań Zasobów Wodnych – CRWR 
(Stany Zjednoczone), Międzynarodowym Instytucie Analiz Systemów 
Stosowanych – IIASA (Austria), Technicznym Centrum Badawczym – VTT 
(Finlandia), Azjatyckim Instytucie Technologii – AIT (Tajlandia). Jako 
ekspert ONZ realizował projekty techniczne z ramienia UN HABITAT oraz 
UNIDO. 

Był między innymi konsultantem ONZ w Birmie, członkiem Komisji 
Hydrologicznej WMO, konsultantem UNIDO ds. odnowy wody ze ścieków, 
członkiem zespołu międzynarodowego w projekcie CCMS NATO – 
dotyczącego eutrofizacji wód na świecie – pod kierunkiem US EPA. 

Laureat nagród międzynarodowych: złoty medal międzynarodowego 
sympozjum wodnego w Cannes (2005), Szwedzka Nagroda Wodna Morza 
Bałtyckiego (2010), Nagroda Wodna Grand Prix Cannes (2010), Złota 
Nagroda Wodna Culligana (2010). 

Od 2011 r. był stałym ekspertem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP, a od 2014 r. przewodniczącym 
Zespołu Ekspertów Komisji Środowiska Senatu RP. Pełnił również funkcję 
przewodniczącego Polskiego Komitetu Gospodarki Wodnej SITWM- 
-NOT. Obecnie jest doradcą-ekspertem Komisji Środowiska Senatu RP 
oraz członkiem Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, Państwowej 
Rady Ochrony Środowiska oraz Komitetu Inżynierii Środowiska 
Polskiej Akademii Nauk. Od 2022 r. pełni rolę przewodniczącego Rady 
Konsultacyjnej Wydziału i Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. 
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