
Umowa nr: 2787ł JBsl4l13.

o* 
* ttt'u 

!"o
!ś- .t ']i,'1l

; XJJ{;* l4\,,iN:. '...;i., *
1i," ._źŃ' .*-
'io'# - n'; f

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.
ul. Kłobucka 23 a
02-699 Warszawa

Zakład Ceńy{ikacji Systemów Znządzania
tel.: (22) 46 45 408; fax.: (22) 46 45 459

Raport zawlefa'. (oznaczono znakiem ,,x'' jeśli załączono)

Auditor Wiodący. MAŁC'ORZATA RATAJCZYK

Raport zwery{ikował i'rŁu. . (t Lgq:li.:ł},*:
(Imię i Nazwisko)

' 
) C".tyfi kujące g o l nadzatv I' fi , ... l odnowienia, wznowienia, FSSC'

2) Proszę wpisać odpowie&rio symbol formularzą rry. 7r - Program badań _ PN-EN ISo 9001:2009
3) Arkusz 4 i Arkuiz 7 nie jest wypełniany w prą1padku Wymagan FSSC'
4) Arłi:usz ? i 8 złłąłzany jestĘlko do egaemplarzaraportu PcBc s.A

Raport z auditur NADZORU II
przeprowadzonego w dniu:' 27-29. A7.2A15 r.

,',,llVodociągi Słupsk'' Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1,

76_200 Słupsk

01.08.2015

Arkusz I Plan auditu x
Arkusz I Program badan -.....

Arkusz 2 Lista osób obecnych rła spotkaniu otwierająrym x
Arkusz 3 Lista osób obecn3'ch rła spotkaniu zamykając}m x

Arkusz 4r) Ocena dokumentacji x
Arkusz 5 Komentarze Auditora Wiodaceso x
Arkusz 5b Raport z auditu FSSC 22000

Arkusz 6 Karta niezgodności

Arkusz ? 3) Karta z propozycjami Auditora Wiodącego

Arkusz 8 " Kartaz propozycjami zakresu i formy certyfikatu

13 Stt.



RAPORT  Z  AUDITU Arkusz 5. 
PCBC S.A. 

Komentarze Auditora Wiodącego  strona 1.  stron 17.  
 

FBC 19 zał. do PBC 01 wydanie nr 4 ważne od 01.06.2012 
 

NR UMOWY:  2787 /JBS/4/13 TERMIN AUDITU: 27-29 . 07. 2015 r 
 

 
Sprawozdanie z auditu Nadzoru  II : 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania  zgodnego z : 
PN-EN ISO 9001:2009 , PN-EN ISO 14001:2005 , PN-N-18001:2004 

 
1. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA  AUDITU  Z  UWZGLĘDNIENIEM AUDITOWANYCH  ODDZIAŁÓW  

Siedziba Spółki:   „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 76-200  Słupsk, ul. E. Orzeszkowej 1 
Ujęcie wody: Słupsk, ul. Westerplatte 54B 
Oczyszczalnia ścieków: Słupsk, ul. Sportowa 73 
 

2. KRYTERIA  AUDITU: 
PN-EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005,   PN-N-18001:2004,   

 Wyłączenia elementów normy PN-EN ISO 9001:2009: 
W systemie zarządzania jakością nie zastosowano wyłączeń w odniesieniu do wymagań normy  
PN-EN ISO 9001:2009. Bez uwag. 
2.1.Pozostałe dokumenty odniesienia 
Księga ZSZ, wyd. 6 z  11.06.2012r  ostatnia zmiana z 10.04.2015  
Polityka ZSZ, wyd. 5 z dnia 10.04.2015 r. 
Inne dokumenty udostępnione w trakcie auditu, przywołane w treści niniejszego Raportu 

2.2.  Działalność  objęta  systemem zarządzania jakością: 

Produkcja, uzdatnianie i dystrybucja wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami  oraz obsługa klienta w tym 
zakresie, produkcja i dystrybucja nawozu organicznego Biotop, edukacja ekologiczna. 
3.CEL AUDITU 
Ocena funkcjonującego zintegrowanego systemu zarządzania, w tym jego zgodności z wymaganiami w/w norm 
wraz z elementami doskonalenia i wewnętrznymi uregulowaniami.  
3.1.Podstawa oceny systemu - wybrana podczas auditu próbka reprezentatywna uwzględniała strukturę organizacyjną, 
procesy i wymagania w/w norm. Audit został przeprowadzony jako badanie wyrywkowe i potwierdził poprawne 
funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania, jak również wdrożone elementy na rzecz jego doskonalenia. Audit 
zrealizowano wg opracowanego i zaakceptowanego planu auditu. Podczas auditu, auditorzy uzyskali wgląd we wszystkie 
niezbędne zapisy funkcjonujące w obszarach objętych systemem zarządzania, rozmawiali z przedstawicielami kierownictwa 
oraz z pracownikami na poszczególnych stanowiskach pracy .   
3.2. Ocena wykorzystywania certyfikatów i stosowania znaków certyfikowanego systemu - firma poprawnie stosuje 

otrzymany Certyfikat oraz znaki- umieszczając  je m.in. na pismach firmowych i zamówieniach. 
3.3.Zasada dot. poufności- wszelkie informacje uzyskane podczas auditu będą wykorzystane przez audytora jedynie do 
sporządzenia Raportu z auditu. 
3.4.Zmianowość pracy-praca jest zmianowa, podczas auditu analizowano realizację poszczególnych zadań na I i II zm. 
3.5. Ocena działań po poprzednim audicie  – Audit rozpoczęto oceną skuteczności wdrożenia działań związanych ze 

spostrzeżeniami auditorów, omówionymi a następnie zapisanymi w Raporcie z auditu w 2014 r., oceniając je bardzo 
pozytywnie.  

3.6 Wynik auditu Nadzoru II- Audit potwierdził zgodność funkcjonującego ZSZ  z wymaganiami n/w norm:   
PN –EN ISO 9001 :2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004. 

Podczas auditu nie stwierdzono niezgodności.  
 

3.7. Mocne strony: 
dobre zarządzanie Spółką oraz widoczne doskonalenie działań w tym zintegrowanego systemu zarządzania, 
transparentna strategia Spółki , określona  misja i dalekosiężna wizja Spółki,  
pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje inwestycji, 
optymalizacja kosztów w Spółce poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii (kogeneracja, fotowoltanika) , 
dbałość o wizerunek Spółki,  
duża aktywność Spółki w obszarze Edukacji Ekologicznej społeczeństwa  
kontynuacja realizacji programu dot. bezpieczeństwa wody, 
dobry nadzór nad jakością poszczególnych procesów audytowanych , 
skuteczny nadzór laboratoryjny nad procesem produkcji wody oraz oczyszczania ścieków, 
dobry nadzór nad infrastrukturą w tym :  efektywność gospodarowania energią ( niższe koszty), 
 dobre prowadzenie i dokumentowanie oceny zgodności  stosowania wymagań prawnych i innych,  
doskonalenie dokumentacji ZSZ poprzez wprowadzanie licznych zmian , zgłaszanych przez liderów procesów, 
bardzo dobre dokumentowanie auditów wewnętrznych  oraz  przeprowadzenie i udokumentowanie przeglądu zarządzania  

( zaangażowanie Pełnomocnika oraz właścicieli procesów), 
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3.6.Potencjały do realizacji opisano w niniejszym raporcie jako elementy doskonalenia funkcjonującego w organizacji ZSZ. 
oraz dalsze doskonalenie dokumentacji systemowej w związku z nowelizacją nowych wymagań Norm: 

PN-EN ISO 9001,  PN-EN ISO 14001,   PN-N-18001,   
 

4.Zintegrowany system zarządzania  
4.1.Proces: Zarządzanie strategiczne  
Prezentacja i zmiany w zakresie: organizacji, infrastruktury, zatrudnienia, środków, rozliczenie potencjałów;  Polityka 
ZSZ, nadzór nad dokumentacja, planowanie, odpowiedzialność, komunikacja, cele, jakości i programy; Przegląd 
zarządzania . 
Założycielem Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” jest Miasto Słupsk. Spółka powstała z dniem 02.03.1992 r. w wyniku 
przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji działającego jako przedsiębiorstwo użyteczności 
publicznej. Spółka działa w granicach administracyjnych Miasta Słupska, Gminy Kobylnica oraz Gminy Słupsk. 
Kierownictwo i Pracownicy Spółki  świadczone usługi utrzymują na wysokim poziomie w taki sposób aby ich jakość 
odpowiadała oczekiwaniom Klientów.  
W czasie spotkania otwierającego Prezes Spółki, Pan Andrzej Wójtowicz i członek Zarządu Pani Alina Zimnicka 
poinformowali o sytuacji bieżącej Spółki, planach dotyczących doskonalenia działań Spółki w zakresie pozyskiwania nowych 
Klientów oraz wzrostu ilości i jakości świadczonych usług.  
Jedne z ważniejszych faktów w minionym okresie to:  

zmniejszenie kosztów, 
zmniejszenie wskaźnika zobowiązań długoterminowych i rozliczeń międzyokresowych, 
realizacja planu bezpieczeństwa wody-zarządzanie prewencyjne,  
koordynacja programu „Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi w zlewni rzeki Słupi”,  

Podczas auditu zapoznano się z następującymi dokumentami i zapisami: 
 Sprawozdanie Zarządu SPÓŁKI „WODOCIĄGI SŁUPSK” Sp. z o.o. z działalności za 2014 r. – zał. Nr 5 do Protokołu nr 2/2015,  

(marzec 2015 ), 
 Polityka ZSZ wyd. 5 z dnia 10.04.2015 r. -Realizacja Polityki ZSZ przebiega prawidłowo, jest aktualna i zgodna z wymaganiami 

w/w norm oraz adekwatna dla działań Spółki „WodociągiSłupsk” Sp. z o.o.; 
 Plan przeglądu zarządzania ZSZ -dane wejściowe uwzględniają wymagania przedmiotowych norm jak również przedstawienie 

planowanych zmian dot. normy PN-EN ISO 9001:2015 ( prezentacja została omówiona przez Pełnomocnika ds. ZSZ),  
 Protokół z Przeglądu ZSZ przeprowadzonego w dniu 10.04.2015 r. za okres I-XII 2014 r. (lista obecności – stanowi zał. do 

Protokołu ), zawiera: 
 Informację z wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu zarządzania, 
 Sprawozdania z funkcjonowania poszczególnych procesów i zgodności wyrobu / usługi wraz z realizacją poszczególnych 

wskaźników procesów ( m.in. ZM, ZL, ZP, OK, PR - sieć wodociągowa, PR - sieć kanalizacyjna, PR – monitorowanie i 
wyrób niezgodny, ), 

- Sprawozdanie z osiągnięcia celów jakości oraz wykonania zadań w 2014 roku. wraz z załącznikami w tym cele ZSZ- jakościowe 
na 2014 r., Program środowiskowy na lata 2013-2014, Plan poprawy warunków BHP na 2014 r. zadowolenie klientów,  

- Analizę dot.  auditów wew., oraz nformację zbiorczą o działaniach korygująco-zapobiegawczych , 
- analizę dot. reklamacji i skarg,  
- Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, do których spełnienia organizacja się zobowiązała, efektów działalności 
środowiskowej organizacji oraz zmieniających się okoliczności, w tym zmian wymagań prawnych i innych, związanych z jej 
aspektami środowiskowymi, zmieniających się okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych, wpływających na wymagania bhp oraz 
wyników analiz wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, 
 Cele ZSZ na rok 2015 zatwierdzone dn. 30.04.2015 w tym m.in.: 

-podniesienie kompetencji kreatywnych kadry kierowniczej Spółki (cel dla procesu  PZ – Prezes Zarządu), zadania: szkolenia, 
warsztaty, system zachęt, -kształtowanie ekoefektywnej polityki rozwojowej (polityka zrównoważonego rozwoju),  

Polityka jakości (wyd. 5 z dnia 10.04.2015 r.) została zaktualizowana i rozpowszechniona w organizacji, poprzez 
opublikowanie jej w Księdze oraz umieszczenie jej w widocznych miejscach. Polityka jest odpowiednia do celu istnienia 
organizacji oraz jest zgodna z wymaganiami określonymi w w/w normach, uwzględnia założenia długofalowej Strategii 
Rozwoju tj.  zrównoważony rozwój, aktywność inwestycyjną,politykę ekoefektywności, zarządzanie ryzykiem. 
 

W firmie funkcjonuje skuteczny system powiadamiania kierownictwa o wszelkich problemach co omówiono podczas auditu. 
Działania związane z zarządzaniem i rozwojem Spółki prowadzone są efektywnie, z pełnym zaangażowaniem Zarządu i 
Pracowników. 
 

Nadzór nad dokumentacją ZSZ. 
Zintegrowany System Zarządzania został opisany w dokumentacji systemowej, którą stanowią:  
 udokumentowana Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania , wyd. 5 z dnia 10.04.2015 
 cele jakości i programy ustalone dla jej realizacji, 
 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania, z dnia 11.06.2012 r., wyd. 6 ostatnia  zmiana z 10.04.2015 
 udokumentowane procedury oraz instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 
 instrukcje eksploatacyjne, instrukcje stanowiskowe, 
 wewnętrzne akty normatywne (zarządzenia), 
 zapisy wymagane przez w/w normy, 
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Dokumentacja zawiera odniesienia do realizowanych w firmie procesów, jest nadzorowana i stosowana.  
Dokumenty systemu jakości: 

- są oznakowane numerami identyfikacyjnymi umożliwiającymi łatwe i szybkie ich odszukanie, 
- posiadają daty opracowania oraz podpis opracowującego i zatwierdzającego, 
- są dostępne, 
- są nadzorowane zgodnie z przyjętymi procedurami ZSZ. 

Procedury systemowe opracowywane są przez tzw. właścicieli procesów, co gwarantuje ich poprawność merytoryczną, 
dostosowanie do działań wykonywanych w firmie i ich skuteczną realizację, są udostępnione dla pracowników w intranecie. 
Badane dokumenty oraz zapisy:  

 Lista procedur  w Programie DGA Quality – elektroniczne zarządzanie dokumentacją ZSZ, zmiany od strony technicznej 
wprowadza informatyk,  wydruk opatrzony jest automatycznie datą wydruku, 

 Wnioski o zmianę w dokumentacji (NS-01-01 , wyd. 5  31.08.2012) złożone przez Kierownika Działu Zakupów DA, 
 Wykaz aktów prawnych oraz wewnętrznych aktów prawnych – aktualizacja I.2015 r. 
 Nadzór nad stroną www. -prowadzony jest na bieżąco- analizowano :  

-Komunikat Prezesa Zarzadu , stawki taryf , 
-aktualności dot. awarii,  

 

Działania związane z zarządzaniem ZSZ prowadzone są poprawnie. 
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
 
4.2.Proces OK: Obsługa Klienta 
Proces OK – Obsługa Klienta opisany jest w rozdziale nr 5.2 Ksiegi ZSZ z dnia 11.06.2012 r., wyd. 6 ze zmianami z dnia 
10.04.2015 r. i Procedurach: OK-01 Opracowanie i wydawanie warunków technicznych i podpisywanie umowy, OK-02 
Rozliczenia prowadzone z klientem, OK-03 Rozpatrywanie reklamacji i skarg klienta, OK-04 Komunikacja wewnętrzna i 
zewnętrzna ze stronami zainteresowanymi.  
Celem procesu jest zapewnienie sprawnej i fachowej obsługi Klienta w zakresie świadczonych usług. 
Badane dokumenty: 

 Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2014 roku z marca 2015 r. – p. 3 Sprzedaż usług – w poszczegolnych funkcjonują 
min.: moduł Polecenia Zapłaty, Baza Klienta, Kasa/Bank, Windykacja, Rozrachunki oraz serwis internetowy Biura Obsługi 
Klienta (eBOK); p.3.7. – Windykacja należności (Dla dokładniejszej analizy salda należności, odbiorców korzystających z usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Słupsku podzielono na grupy: przemysł, spółdzielnie i 
wspólnoty mieszkaniowe, odbiorców indywidualnych i innych. Wraz ze wzrostem liczby obsługiwanych odbiorców usług wzrosła 
ilość czynności  zwiazanych  z prowadzeniem windykacji zapłat. Postępowania windykacyjne prowadzone są zgodnie z VI 
etapowym schematem postepowania); 

 Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dotyczącego obslugi Klienta (umowy z klientami wraz z podpisami 
umiesczone w Systemie) – Wersja elektroniczna Rejestru umów za 2015 rokw okresie od dnia 1.01.2015 r. do dnia 27.07.2015 r. 
(zarejestrowano : w Mieście Śłupsk: 368, w Gminie Słupsk; 156,, w Gminie Kobylnica: 545 umów);  

 Protokół z Przeglądu ZSZ z dnia 10.04.2015 r. - Badanie satysfakcji klientów w 2014 r. - prowadzone było metodą ankietyzacji 
pisemnej:  ankieta w DOK oraz na OS, w tym CEE, - ankieta internetowa na: www.wodociagi.slupsk.pl. -  Zebrane tą metodą 
informacje wskazują na zadowolenie klientów; Komunikacja ze stronami zewnętrznymi, Skargi i Reklamacje - w 2014 r. nie miały 
miejsca skargi ze strony klientów, bądź innych zainteresowanych stron zew. na działalność „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.  
W 2014 r. wpłynęło do Spółki 20 reklamacji z obszaru oddziaływania Spółki, z których 16 uznano za zasadne a 4 za niezasadne. 
Spośród ww. 16 zasadnych, 15 spraw przekazano do ubezpieczyciela natomiast w jednym przypadku przyznano bonifikatę w 
fakturze. Reklamacje rozpatrzone jako zasadne związane były z: awariami sieci wodociągowej – 5 (3 x zalanie pomieszczeń, 1 x 
zniszczenie krzewów, 1x uszkodzenie armatury), awariami sieci kanalizacyjnej – 10 (zalanie pomieszczeń) uszkodzeniem 
samochodu – 1 (najechanie na wystającą studzienkę); Reklamacje rozpatrzone jako niezasadne dotyczyły: 2 x rozszczelnienie 
instalacji, lecz nie z winy WS, 1x naliczonego kosztu za badanie wody, 1x uszkodzenia ciała  wyniku potknięcia o zapadniętą 
studzienkę (wg ustaleń – miejscowe obniżenie chodnika – winnę ponosi zarządca drogi); funkcjonowanie procesów i ocena 
skuteczności w/g wskaźników wyznaczonych na 2014 r.  

 Rejestr Reklamacji w 2015 r. do dnia auditu- zawiera 3 reklamacje wszystkie są uznane i zgodnie z trybem  postępowania 
skierowano je do ubezpieczyciela, w tym: -uszkodzenie skrzynki  sterowania,  uszkodzenie płyty chodnikowej, zalanie kuchni 
w wyniku awarii), - analizowano dokumentację  dot. zalania kuchni (pismo od dyr. Przedszkola z dnia 13.04.2015 , pismo 
firmowe z odpowiedzią z 30.04.2015, pismo do Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 10.06.2015 r.  

 Mierniki i wskaźniki procesu: Satysfakcja klienta ze świadczonych usług mierzona na podstawie: 
- Ilości skarg uznanych w 2014 r., wartość oczekiwana <3, wartość uzyskana 0 (dla porównania: w 2013 r. – 6 skarg, w tym 4 

zasadne);  
- ilość wydanych warunków technicznych w terminie krótszym niż 20 dni, ilość wszystkich wydanych warunków technicznych w 

2014 r. - wartość oczekiwana > 0,80, wartość uzyskana = 0,87 
Proces skuteczny: Tendencja pozytywna – rosnąca (w 2012 r. = 0,80, w 2013 r. = 0,86); 

 Umowa nr 0332/MS/2015 z dnia 9.07.2015 r. o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków z odbiorcą usług przy ul. 
Modrzewiowej 33, 76 – 200 Słupsk; 

 Umowa nr 0283/MS/2014 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków zawartą z odbiorca usług, 
Runowo Sławieńskie 3, 76 – 251 Kobylnica. 
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Spostrzeżenie: Dobry i efektywny nadzór nad działaniami związanymi z obsługą Klienta, wykorzystywanie Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego do poprawy komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. 
Działania związane z opisanym procesem prowadzone są poprawnie. 
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
 
4.3. Proces PB: Samodzielne Stanowisko – Specjalista ds.BHP, 
BHP i środowisko pracy opisane jest w p.3.7 Ksiegi ZSZ z dnia dnia 11.06.2012 r., wyd. 6 ze zmianami z dnia 10.04.2015 r.  i 
innych rozdziałach Księgi dotyczących: Procesu ZL - Zarządzania zasobami ludzkimi, PR – Prowadzenia ruchu i NS  
Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ oraz w Procedurach: ZL-02 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, ZL-03 
Wypadki przy pracy, choroby zawodowe, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, PR-03 Gotowość i reagowanie na zagrożenia i 
awarie, PR-04 Monitorowanie stanu BHP, NS-07 Cele, zadania, Plan poprawy warunków BHP. Środowisko pracy niezbędne 
do osiągnięcia zgodności z wymaganiami jest określone i nadzorowane. Wymagania w zakresie zarządzania BHP oraz 
warunkami pracy zostały określone poprzez wymagania prawne. Wymagania dotyczące środowiska pracy oraz bhp określają 
również wewnętrzne dokumenty, m.in. takie jak: regulamin organizacyjny, regulamin pracy, instrukcje stanowiskowe, 
instrukcje bezpieczeństwa, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, procedura gotowości i reagowania na awarie, procedura 
monitorowania stanu bhp. Nadzór nad poszczególnymi elementami środowiska pracy sprawują kierownicy poszczególnych 
komórek organizacyjnych. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w opracowanych w tym zakresie 
dokumentach wewnętrznych. 
Badane dokumenty: 

 Analiza Stanu BHP za rok 2014 z dnia 20.02.2015 r., w której zawarte są szczegółowe informacje dotyczace min.: Wypadkowości 
– szczegółowy opis wypadków - w roku 2014 zatrudnionych było 215 osób. Zarejestrowano 5 wypadki przy pracy powodujące u 
poszkodowanych 564 dniową absencję chorobową (183 w roku 2013); Chorób  zawodowych - brak;  

 W dniu 13.06.2014 r. przeprowadzono pomiar narażenia zawodowego pracowników na działanie czynników fizycznych w 
środowisku pracy dotyczącego najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu na stanowisku operatora urządzeń produkcji wody 
na stacji uzdatniania wody. Wyniki badań dotyczące najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu wykazały brak przekroczeń 
normatywu NDN. Poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu do tygodnia pracy, dla tego pracownika wyniósł 67, 5 ± 2, 5 dB i 
spełnia wymagań rozporządzenia. Krotność NDN wyniosła 0,1.  

 W dniu 04.12.2014 roku dokonano pomiaru narażenia zawodowego pracowników na działanie czynników fizycznych w 
środowisku pracy, dotyczącego najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu kierowcy ciągnika John Derre 3036 nr rej. GS 
267E. Wyniki badań wykazały przekroczenie normatywu NDN. Poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu do tygodnia pracy, dla 
tego pracownika wyniósł 89, 5 ± 2, 0 dB i nie spełnia wymagań rozporządzenia. Krotność NDN wyniosła 2,8. Określono działania.  

 Ryzyko zawodowe - opracowano 7 ocen ryzyka zawodowego dla 41 pracowników. Pracownicy zostali zapoznani z kartą oceny 
ryzyka zawodowego, potwierdzając własnoręcznym podpisem;  

 Sytuacje potencjalnie wypadkowe - w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku zgłoszono 3 sytuacje potencjalnie wypadkowe. 
Zaistniałe „sytuacje potencjalnie wypadkowe” miały miejsce na terenie Oczyszczalni Ścieków. Po stwierdzonych 
nieprawidłowościach podjęto działania korygujące i naprawcze; 

 Działalność   Profilaktyczna: prowadzona była poprzez przeszkolenie w zakresie bhp:  2 nowo zatrudnionych pracowników w 
ramach instruktażu wstępnego ogólnego - 132 okresowe ogólne dla pracowników, 4 szkolenia dla pracowników , którzy ulegli 
wypadkom przy pracy;  

 Kontrole stanu BHP w Spółce:   kontrole zewnętrzne: w 2014 r. miały miejsce 2 kontrole (1x PIS i 1x PIP) - (11.06. – Państwowa 
Inspekcja Sanitarna, 22 - 29.08. – Państwowa Inspekcja Pracy). Zalecenia SANEPID`u dotyczyły: konieczności wykonania 
pomiarów środowiskowych – hałas. Działania wg zaleceń pokontrolnych PIS i PIP –u zostały wykonane. 

 Kontrole wewnętrzne: w roku 2014 zostały przeprowadzone wiosenne i jesienne przeglądy stanowisk pracy (łącznie 77), 
niezapowiedziane kontrole w terenie (1x lub 2x/tydzień) z zakresu przestrzegania przez pracowników i kierownictwo przepisów 
bhp oraz zasad wykonywania bezpiecznej pracy jak również bezpiecznych zachowań. Nieprawidłowości wykryte podczas kontroli 
były na bieżąco zgłaszane kierownictwu. W ramach likwidacji w/w nieprawidłowości podejmowano odpowiednie działania 
korygujące i naprawcze.  

 Profilaktyczna opieka zdrowotna: w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej przeprowadzono: szczepienie przeciw grypie dla 45 
pracowników, badania wstępne ogóle dla 15 pracowników, badania profilaktyczne okresowe dla 98 pracowników, badania 
sanitarno – epidemiologiczne dla 26 pracowników, badania psychologiczne kierowców dla 9 pracowników;  

 Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: przeprowadzono 44 szkolenia okresowe dla pracowników Spółki, 
Przeprowadzono 15 szkoleń wstępnych – ogólnych; Szkolenia dla pracowników Spółki, którzy zostali wyznaczeni przez 
pracodawcę z zakresu: udzielania pierwszej pomocy, przedmedycznej – 35 osób, gaszenia zarzewi pożarów – 26 osób. 

 Cele, Zadania, Plan Poprawy warunków BHP 2015 r. z dnia 10.04.2015 r. (3 cele i przypisane im zadania); 
 Realizacja Celów, Zadań, Planu Poprawy Warunków BHP za 2014 r. – realizacja szkoleń i problematyki   z zakresu wypadków i 

zagrożeń związanych z warunkami pracy, wykonanie opracowania pt. :”Ogólne wymagania Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. z zakresu 
bhp oraz ochrony środowiska dla kontrahentów”, w/w dokument otrzymali kierownicy k/o Spółki; 

 Harmonogram badań lekarskich pracowników dla celów sanitarno-epidemiologicznych w 2015 r. z dnia 11.12.2014 r.  
 Harmonogram okresowych badań lekarskich pracowników w 2015 r. z dnia 11.12.2014 r.; 
 Harmonogram pomiarów środowiska pracy 2015/2016 z dnia 16.01.2015 r. ((15 pozycji); 
 Raport z jesiennego Przegladu Stanowisk Pracy w 2014 r. przeprowadzony w październiku 2014 r.; 
 Wykaz potencjalnych zagrożeń i awarii z dnia 10.04.2015 r. (aktualizacja -7 obszarów wystepowania); 
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 Dokumentacja Oceny Ryzyka Zawodowego w Dziale Księgowosci –  stanowisko: starszy inspektor ds. księgowości  z dnia 
6.03.2015 r. (data nastepnej oceny ryzyka – 6.03.2018 r.), stanowisko: analiza i controlling z dnia 12.01.2015 r. (data nastepnej 
oceny ryzyka – 12.01.2018 r.);oraz potwierdzenie zapoznania się z w/w oceną , 

 Plan szkoleń w zakresie BHP, PPOŻ i OC na 2015 r. z dnia 15.01.2015 r. (115 pozycji - wykonane); 
 Instrukcja dla Podwykonawców Wodociągów Słupsk przy ul. E. Orzeszkowej 1  z 2014 r.; 
 Wymagania prawne aktualizowane na bieżąco w systemie elektronicznym; 
 Protokół z przeprowadzenia badań serwisowych i przeglądu sieci ppoż. w maju 2015 r. (nastepne badania 05.2016 r.) w 

Wodociągach Słupsk przy ul. E. Orzeszkowej 1 przez Firmę WYRÓB.... T.Kostecki z Kobylnicy; 
 Instrukcja bezpieczeństwa pracy przy wykopach z dnia 23.07.2014 r.; 
 Dokument zabezpieczenia przed wybuchem w Wodociągach Słupsk Sp. z o.o. przy ul. E. Orzeszkowej 1 – 0czyszczalnia Ścieków, 

ul. Sportowa 73 ze stycznia 2015 r.;  
 Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet wykonywanych w Przedsiębiorstwie „WODOCIĄGI 

SŁUPSK” Sp. z.o.o., który stanowi załącznik do Regulaminu Pracy; 
 Zarzązenie nr 9 Prezesa Wodociągów Słupsk Sp. z o.o.przy ul. E. Orzeszkowej 1 z dnia  

18.11.2014 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Spółce; 
 

Spostrzeżenie: Dobry nadzór nad zarządzaniem BHP. Dalsze doskonalenie dokumentowania działań wymienionych w Analizie 
stanu  BHB za 2014 r. – powoływanie się na dokumenty odniesienia oraz dokumentowanie bieżących przeglądów stanowisk 
pracy w Spółce.  
Działania związane z zarządzaniem procesem BHP  prowadzone są poprawnie. 
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
 
4.4.Proces ZM: Zarządzanie majątkiem - Utrzymanie ruchu i zaplecza technicznego 
Utrzymanie ruchu i zaplecza technicznego opisany jest w p. 5.1 Księgi ZSZ dnia dnia 11.06.2012 r., wyd. 6 ze zmianami z 
dnia 10.04.2015 r. – Infrastruktura oraz w Procesie ZM – Zarządzanie majątkiem. Odpowiedzialność w zakresie nadzoru nad 
poszczególnymi elementami infrastruktury wynika z Regulaminu Organizacyjnego oraz zakresów obowiązków odpowiednich 
pracowników. Jest podstawowym działem serwisowym w zakresie utrzymania odpowiedniego standardu technicznego i 
użytkowego obiektow Spółki oraz nadzoru elektrycznego, mechanicznego i informatycznego nad maszynami, urządzeniami, 
aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką [AKPiA] oraz sieciami teletechnicznymi.  
W 2014 roku sekcja utrzymania ruchu elektrycznego wykonała na obiektach Spółki pomiary elektryczne i przeglądy urządzeń 
elektroenergetycznych w łącznym wymiarze ok. 2 114 r-g. Sekcja nadzoruje realizację ok. 146 umów energetycznych 
dotyczących zakupu i dystrybucji energii elektrycznej z sieci i do sieci energetyki zawodowej. W 2014 roku sekcja utrzymania 
ruchu elektrycznego usunęła 314 awarii, w tym 151 w ramach funkcjonowania pogotowia energetycznego. Sekcja utrzymania 
ruchu mechanicznego prowadziła przeglądy konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń działu produkcji wody oraz licznych 
przepompowni. W 2014r. usunięto ok. 100 awarii. Sekcja utrzymania zaplecza technicznego zapewnia ład i porządek na 
terenie obiektów należących do Spółki. Zadaniem sekcji jest utrzymanie terenów zielonych o powierzchni ponad 30 ha, 
prowadzenie książek obiektów budowlanych dla ok. 100 obiektów, nadzór nad ochroną obiektów, odśnieżanie, sprzątanie oraz 
drobne prace konserwatorskie.  
Nadzór, bieżące zarządzanie i utrzymanie instalacji, urządzeń i maszyn infrastruktury technicznej Spółki w zakresie systemów 
automatyki przemysłowej, telekomunikacyjnej, alarmowej, kontroli dostępu i sygnalizacji p.poż. należy do sekcji automatyki. 
Spółka wyposażona jest w kilkaset urządzeń AKPiA, nadzorowanych przez sterowniki przemysłowe i systemy SCADA. W 
2014 roku układy sterownikowe w połączeniu z systemami SCADA zostały zastosowanie w kilku nowych obiektach. Układy 
te wykorzystano m.in. w systemach monitorujących układy pomiarowe dużych dostawców ścieków. W 2014 roku w głównej 
oczyszczalni ścieków uruchomiono dodatkowy system zasilania generatorów gazem ziemnym. Dzięki temu rozwiązaniu 
podniesiono pewność zasilania w energię elektryczną obiektów oczyszczalni ścieków. 
Badane dokumenty: 

 Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2014 roku z marca 2015 r. – p. 2.5.2 Utrzymanie ruchu i zaplecza technicznego; 
 Protokół nr 223/15 z dnia 21.05.2015 r. dotyczący badania okresowego sprzętu ochronnego nr 7799 - 7800 wykonanego przez 

ENERGĘ-OPERATORA w Słupsku (następny termin badania sprzętu listopad 2015 r.); 
 Protokół nr 234/15 z dnia 21.05.2015 r. dotyczący badania okresowego sprzętu ochronnego nr 6079 - 6608 wykonanego przez 

ENERGĘ-OPERATORA w Słupsku(następny termin badania sprzętu listopad 2015 r.); 
 Protokół z pomiarów ochronnych RAP – 0001 – 2014 z dnia 7.01.2015 w Portierni Spółki – nowa instalacja (data następnych 

pomiarów – 7.01.2016 r., pomiary wykonane przez pracowników Spółki);  
  Zużycie energii elektrycznej za.2014 r. w rozbiciu na obiekty Spółki (trend zmniejszania się zużycia energii elektrycznej w 

Spółce); 
 Produkcja energii elektrycznej przez agregaty prądotwórcze pracujące na terenie Wodociągów Słupsk Sp. z o. o. w okresie 01 – 

06.2015 r. (9 agregatów);  
Spostrzeżenie: Dobry nadzór nad utrzymaniem ruchu i zaplecza technicznego. Efektywna realizacja oszczedności 
energetycznej w Spółce. 
Działania związane z zarządzanym procesem  prowadzone są poprawnie. 
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
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4.5.Proces ZM: Zarządzanie majątkiem - Dział Inwestycji-Proces ZM Zarządzanie majątkiem opisany jest w p. 5.4 Księgi 
ZSZ z dnia 11.06.2012 r., wyd. 6 ze zmianami z dnia 10.04.2015 r. i Procedurach: ZM-01 Planowanie inwestycji, ZM-02 
Planowanie i realizacja remontów i przeglądów, ZM-03 Gospodarka urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, ZM-04 
Gospodarka licznikami.  Celem procesu jest zarządzanie majątkiem Spółki w celu utrzymania i podwyższenia standardu 
świadczonych usług.  

 

 

 

 

 

 

Graficzne odwzorowanie strategii inwestycyjnej Spółki 

Spółka konsekwentnie realizuje ustalone i uzgodnione z władzami gmin, na ktorych obszarze 
prowadzi działalność operacyjną, priorytety inwestycyjne uchwalane przez poszczegolne rady gmin w 
Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 
(WPRiMUWiK). Ze względu na charakter prowadzonej działalności oraz generalne priorytety rozwoju Zarząd wyznacza 
kierunki działań inwestycyjnych w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju.  
W 2014 roku obowiązywały dwa uchwalone i zaktualizowane plany z perspektywą 3-letnią: 

 WPRiMUWiK dla miasta Słupska – uchwała XLVIII/657/14 z 26 lutego 2014 r. 
  WPRiMUWiK dla gminy Kobylnica – uchwała XLV/421/2014 z 27 marca 2014 r.  

Gmina Słupsk rezygnuje z działań inwestycyjnych finansowanych z taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i prowadzi 
inwestycje we własnym zakresie lub na podstawie porozumienia międzygminnego.  
Plany inwestycyjne aktualizowane są raz do roku zgodnie z regulacjami w ustawie. WPRiMUWiK finansowane są z 
amortyzacji pochodzącej z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, ze środków 
pozyskanych z funduszy pomocowych oraz środków gminnych skierowanych na realizację poszczególnych zadań 
uwzględnionych w porozumieniu międzygminnym. Spółka otrzymuje również majątek na potrzeby prowadzonej działalności 
w formie aportów. Spółka jako Beneficjent środków pomocowych z UE zakończyła realizację Projektu Nr 
2004/PL/16/C/PE/019 pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”.  
W 2014 r. dla potrzeb realizacji zadań przeprowadzono 54 postępowania (2012 r. - 32, 2013 r. - 34 postępowania) o udzielenie 
zamówienia zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem udzielania zamówień (w 2014 roku wprowadzono zmiany, które 
wprowadziły zasady udzielania zamówień, uwzględniające wytyczne WFOŚiGW w Gdańsku do przeprowadzania 
postępowań, na które uzyskano dofinansowanie z POIŚ). Na realizację prac w wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto 
43 umowy (przy czym w 2012 r. było to 19 umów, a w 2013 r. 34 umowy) oraz udzielono 11 zleceń. 
Wzrósł udział zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego z 26% do 39%. 
Remonty - Zaplanowane prace remontowe zostały realizowane zgodnie z uchwalonym planem i harmonogramem remontów. 
Obiekty Spółki wraz z ich wyposażeniem technicznym są utrzymane w należytym stanie (W 2014 roku wydatki na remonty 
stanowią kwotę ok. 4.3 mln zł.  W stosunku do kosztów remontów poniesionych w 2013 r. nastąpił wzrost o 5,85 %). 
Badane dokumenty: 

 Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2014 roku z marca 2015 r. – p. 5 Kierunki rozwoju Spółki (Strategia i programy 
inwestycyjne, Realizacja planów inwestycyjnych, Remonty, Planowanie rozwoju infrastruktury, GIS – system informacji 
przestrzennej) ; 

 UCHWAŁA Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Slupsku z dnia 25.03.2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Slupsk” Sp. z o. 
o. z siedzibą w Śłupsku, na okres od 1.07.2015 r. do 30.06.2018 r.; 

 UCHWAŁA Nr X/49/15 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19.03.2015 r. w sprawie uchwalenia  Wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urzadzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Slupsk” Sp. z o. o. dla 
Gminy Kobylnica  na okres od 1.07.2015 r. do 30.06.2018 r.; 

 Raport z wykonania zadań inwestycyjnych w 2014 r. ujętych Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych I Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Slupsk” Sp. z o. o., na lata.2014 r. do 2017 r. z 
dnia 7.04.2015 r.; 

 Sprawozdanie z realizacji Prac remontowych za rok 2014 z marca 2015 r. (pozycje niezrealizowane przesunieto na 2015 r.); 
 Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01-00-00-106/13-00 Projektu „ Gospodarka Osadowa w Oczyszczalni wraz z modernizacją 

sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” z dnia 30.05.2014 r. z WFOŚiGW w Gdańsku; 
 Aneks nr POIS.01.01-00-00-106/13-01 do  Umowy o dofinansowanie z dnia 30.05.2014 r. nr POIS.01.01-00-00-106/13-00 

Projektu „ Gospodarka Osadowa w Oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” z dnia 
23.12.2014 r. z WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie zmian wpowadzonych do w/w Umowy; 
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  Aneks nr POIS.01.01-00-00-106/13-02 do  Umowy o dofinansowanie z dnia 30.05.2014 r. nr POIS.01.01-00-00-106/13-00 
Projektu „ Gospodarka Osadowa w Oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” z dnia 2.07.2015 
r. z WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie kolejnych zmian wpowadzonych do w/w Umowy. 

Spostrzeżenie: Bardzo dobry nadzór nad realizacją inwestycji. Prowadzone są z należyta starannością, zgodnie z 
wymaganiami prawnymi i dużym zaangażowaniem pracowników. 
Działania związane z zarządzanym procesem  prowadzone są poprawnie. 
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
 
4.6.Proces: PR Prowadzenie ruchu - Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. 
Proces - Prowadzenie ruchu opisany jest w p. 5.1 Księgi ZSZ dnia dnia 11.06.2012 r., wyd. 6 ze zmianami z dnia 10.04.2015 r. 
Celem procesu jest prowadzenie i utrzymanie ruchu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nadzór nad wyrobem 
niezgodnym, w tym jego wpływem na środowisko.  
Siec wodociągowa - stopień „zwodociągowania” miasta Słupska jest na poziomie bliskim 100%. Zagęszczenie sieci wynosi 
5,05 km sieci rozdzielczej na 1 km2 powierzchni miasta (43 km2).  Jest to wskaźnik większy niż średni wskaźnik gęstości sieci 
w miastach w Polsce (ok. 2,98 km/km2) i województwie pomorskim (3,53 km/km2). Ilość przyłączy wodociągowych wynosi 
5 148 szt., co stanowi ponad 30 przyłączy na 1 km sieci rozdzielczej przy średniej 31,54 dla miast w Polsce (za 2013 rok). 
Ilość osób na 1 km sieci rozdzielczą wynosi 548,43 (Polska 346), ilość osób na  przyłącze wyniosła 18,24 przy średniej dla 
miast w Polsce 10,97.  Powyższe wskaźniki świadczą o efektywnym planowaniu sieci w Słupsku, ale wskazują również 
tendencje do wzrostu budowy sieci w celu pozyskania lub utrzymania kolejnych usług (wzrost znaczenia budownictwa 
jednorodzinnego). W 2014 roku wybudowano 2,05 km sieci wodociągowej oraz 0,9 km przyłączy wodociągowych. Inwestycje 
te głównie związane są z odtworzeniem sieci (wymiana części przewodów), wskutek czego z eksploatacji wyłączone zostały 
odcinki starej, awaryjnej sieci o długości 0,3 km. Ze względu na znaczy stopień zwodociągowania miasta Słupska wskaźnik 
ten nie jest priorytetem. Ważny natomiast jest stopień wymiany awaryjnych odcinków sieci. W 2014 roku wystąpiło łącznie 99 
awarii przewodów wodociągowych, z czego 56 awarii na sieci wodociągowej, a 43 na przyłączach wodociągowych. 
Awaryjność sieci wodociągowej miasta Słupska na tle doświadczeń branżowych w Polsce wykazuje bardzo dobry wynik, co 
świadczy o dobrym zarządzaniu pracą sieci i stosowanej polityce materiałowej. W eksploatacji systemu wodociągowego nie 
zaistniała w 2014 roku ani jedna sytuacja wymagająca wprowadzania procedury zarządzania kryzysowego. 
Gmina Kobylnica - Od 2012 r. funkcję operatora technicznego na sieci wodociągowej na terenie całej gminy Kobylnica 
pełniła na zlecenie Spółki „Wodociągi Słupsk”, firma Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku. Od stycznia 2013 r. 
eksploatacją sieci wodociągowej na terenie gminy Spółka „Wodociągi Słupsk” prowadzi samodzielnie. Ilość przyłączy w 2014 
roku wynosiła 2 081, co przy liczbie mieszkańców 11 017 M stanowi 85 osób na 1 km sieci (Polska 2013 – wieś = 52,22),  
5,32 osób na przyłącze (Polska = 3,59) i 16,12 przyłączy na km sieci rozdzielczej (Polska =14,54). Są to wskaźniki świadczące 
do dość dobrej gęstości sprzedaży jak na teren wiejski. W roku 2014 wystąpiło łącznie 46 awarii przewodów, 24 miały miejsce 
na przewodach o średnicy do 50 mm, 16 na przewodach o średnicy 50-100 mm, 5 na średnicy 125 mm, oraz 1 na średnicy 
150-200 mm.  
Miasto Słupsk - Działania związane z prawidłowym opomiarowaniem wody są jednym z priorytetów Spółki   
i  znajdują odzwierciedlenie w bilansie strat wody. W roku 2014 różnica między ilością wody pobranej na ujęciach a ilością wody 
sprzedanej wyniosła 569,2 tys. m3. W tak wyliczonej różnicy zawarta jest woda zużyta w obiektach spółki oraz do płukania sieci 
wodociągowej i czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Około 113,8 tys. m3  wody zużyto do celów technologicznych na ujęciu wody i 
na oczyszczalni ścieków. Straty pozorne i rzeczywiste wody w sieci wodociągowej wyniosły 455,4 tys. m3, tj. około 9,04%.  Oprócz 
procentowych wskaźników  analizowane są wskaźniki strat wody odnoszące się do długości sieci wodociągowej. Każdy system 
wodociągowy  generuje straty i nie ma możliwości zredukować  ich do zera.  Analiza wskaźników strat umożliwia ocenę 
technicznego stanu sieci wodociągowej. 
Sieć kanalizacyjna - W zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej Spółka działa na terenie aglomeracji słupskiej (obecnie 
blisko 100% skanalizowanej ), która jako nieliczna w Polsce spełnia wymogi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych dla aglomeracji powyżej 100 tys. równoważnej liczby mieszkańców [RLM]. Łączna długość przewodów 
kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu Spółki na koniec 2014 r. wyniosła 638,51 km, w tym 138,31 km przyłączy i 500,2 
km sieci. Na przestrzeni 1 roku długość przewodów kanalizacyjnych wzrosła o 9,5 km, tj. o 1,5%, w tym łączna długość 
kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji Spółki na terenie Miasta Słupska wynosi 205,9 km, w tym 153,7 km sieci oraz 
52,2 km przyłączy.  
W 2014 roku wystąpiło 9 awarii przewodów kanalizacyjnych (7 na sieci, 2 na przyłączu kanalizacyjnym) oraz 730 zatorów w 
przewodach kanalizacyjnych, z tego 345 było w sieci kanalizacyjnej oraz 385 w przyłączach kanalizacyjnych.  
Gmina Kobylnica - łączna długość kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji Spółki na terenie Gminy Kobylnica wynosi 
195,85 km, w tym 152,8 km sieci oraz 43,05 km. Ścieki z całego układu kanalizacyjnego pracującego w systemie mieszanym 
grawitacyjno-ciśnieniowym odprowadzane są za pomocą 20 pompowni strefowych do oczyszczalni ścieków w Słupsku. Na 
terenie Gminy Kobylnica funkcjonuje również 740 przepompowni przydomowych, które znajdują się w eksploatacji Spółki. 
Podobna ilość przepompowni jest w eksploatacji właścicieli nieruchomości.  
W związku z bardzo złym stanem technicznym sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Kczewo, w 2014 r. wybudowana 
została nowa sieć o śr. 160 i 200 mm o łącznej długości ok. 900 m. W ramach programu pilotażowego wybudowano również 
lokalną oczyszczalnię ścieków w tej miejscowości na obciążenie 160 RLM. W związku z powyższym od czerwca 2014 r. 
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ścieki z miejscowości Kczewo nie są już dowożone do punktów zlewnych, a eksploatacją systemu zajmuje się Spółka 
„Wodociągi Słupsk”. 
Gmina Słupsk - na terenie gminy Słupsk Spółka eksploatuje 236,76 km przewodów kanalizacyjnych, w tym 193,7  km sieci 
kanalizacyjnej oraz 43,06 km przyłączy. Obsługa sieci kanalizacyjnej wykonywana była przez firmę zewnętrzną, pełniącą 
wcześniej funkcje przedsiębiorstwa kanalizacyjnego na terenie gminy. 
Badane dokumenty: 

 Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2014 roku z marca 2015 r. – p. 2.2 – Sieć wodociagowa, 2,3 - Sieć kanalizacyjna; 
 Sprawozdania właściciela procesu PR z lutego.2015 r (załączniki do Protokółu z przeglądu ZSZ -  przedstawione wyniki za 2014 r. 

wykazały, że wskaźnik awaryjności sieci wodociągowejw mieście Słupsk był bardzo zadawalający i wynosił 0,34 przy założeniu, 
że powinien być mniejszy od 0,4 (dla przypomnienia – w 2013 r. wynosił 0,26). Wskaźnik ten na terenie Gminy Kobylnica był 
również bardzo zadawalający i wynosił 0,28, gdy w 2013 r. wynosił 0,24, ale w 2012 r. przekraczał założoną wartość oczekiwaną i 
wynosił 0,75.Przedstawione wyniki za 2014 r. wykazały, że wskaźnik awaryjności sieci kanalizacyjnejw mieście Słupsk był bardzo 
zadawalający i wynosił 0,03  przy założeniu, że powinien być mniejszy od 0,33. Wskaźnik ten był również pozytywny na terenie 
Gminy Kobylnica i jego wartość była mniejsza (tzn. lepsza) od oczekiwanej); 

  Roczne zestawienie awarii sieci wodociągowej za rok 2014 z dnia 15.01.2015 r. (99 pozycji, w roku 2013 – 75, wskaźnik awarii na 
1km sieci wodociągowej jest niższy od wskaźnika awaryjności w przedsiębiorstwach wodociągowych w RP – 0,35/km sieci; rok 
2014 – 0,25; rok 2013 – 0,19); 

 Plan Przegladów Kanalizacji Ściekowej za pomoca kamery TV – 2015 r. z dnia 10.01.2015 r. (10 sprawdzeń); 
 Wizualizacja pracy sieci kanalizacyjnej w Mieście i Gminie Słupsk oraz w Gminie Kobylnica. 

 Element doskonalenia : 
Doskonalenie zapisów w odniesieniu do wyników wskazujących na przekroczenie parametrów 

Spostrzeżenie: Dobry i efektywny nadzór nad siecią  wod-kan oraz usuwaniem awarii. 
Działania związane z zarządzanym procesem  prowadzone są poprawnie. 
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
 
4.7.Proces PR: Prowadzenie ruchu - Produkcja wody 
Sumaryczna produkcja wody w roku 2014 wyniosła 5 359 690 m3. Na łączną produkcję wody składa się woda pobrana z 
wszystkich wiejskich ujęć wody znajdujących się w gminie Kobylnica oraz ujęć wody miasta Słupska. W porównaniu z 
rokiem ubiegłym zanotowano spadek o około 0,84%. 
Produkcja wody w roku 2014 w Słupsku wyniosła 5 038 414 m3 i jest najniższą w historii odnotowaną ilością pobranej wody. 
Na SUW w Słupsku dopływa woda surowa z trzech ujęć wód podziemnych: ujęcia miejskiego „Westerplatte”, ujęcia „Głobino 
Wschód” oraz „Głobino Zachód”. Oprócz wyżej wymienionych ujęć pracuje jeszcze ujęcie „Legionów” pozwalające na 
skierowanie tej wody bezpośrednio do sieci wodociągowej. Łącznie na wszystkich ujęcia wody w gminie Kobylnica 
wyprodukowano 321 441 m3 wody. Największy udział w ogólnej produkcji ma ujęcie w Widzinie.  
Na obszarze gminy Kobylnica eksploatowanych jest aktualnie 20 stacji wodociągowych. Skład wody na czterech z nich 
pozwala na wtłaczanie wody do systemu wodociągowego bez wcześniejszego prowadzenia procesów uzdatniania wody. Są to 
stacje hydroforowe, które znajdują się w miejscowościach: Kczewo, Lulemino, Widzino oraz Żelki. 

Jakość i badania wody 
Na ujęciu miejskim „Westerplatte”, parametry jakości wody utrzymują się praktycznie na stałym poziomie. Nieznaczne 
różnice wynikają z różnej konfiguracji pracy pomp głębinowych w momencie poboru próbek. Przykładowo mętność wody w 
studniach na ujęciu Westerplatte waha się od 0,26 NTU (studnia nr 19) do 1,8 NTU (studnia 12a), a żelazo od 297 µg/l 
(studnia 18) do 1118 µg/l (studnia 12a). 
Na ujęciu Głobino Wschód oprócz Fe i Mn woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., wraz z późniejszymi zmianami z dnia 20.04.2010r. Skład wody od kilku lat jest 
ustabilizowany.  
Prowadzony od wielu lat monitoring wskazuje, że zawartość azotanów w wodzie utrzymuje się od lat na stałym poziomie 
średnim poziomie.  
Analiza pracy pogotowia wodociągowego w roku 2014   
Liczba awarii na sieci wodociągowej jest zbliżona do ilości awarii na przyłączach wodociągowych. W roku 2014 było więcej 
zgłoszeń telefonicznych o awarii, niż w roku 2013. Było to prawdopodobnie spowodowane rozpoczęciem prac budowlanych 
przy tzw. ringu (przebudowa systemu drogowego miasta).  
W sumie w ubiegłym roku odnotowano 137 zgłoszeń telefonicznych dotyczących obszaru gminy Kobylnica. Warto zaznaczyć, 
że jest to spadek ilości zgłoszeń w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie łącznie było ich 165 oraz część z nich (brak wody) 
było spowodowane wyłączeniami prądu przez Zakład Energetyczny.  
Po przeprowadzonej analizie można zauważyć, że najwięcej zgłoszeń od mieszkańców gminy Kobylnica dotyczyło awarii 
sieci wodociągowych  (48). Jest to spadek o 9 zgłoszeń w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast w roku 2014 odnotowano 
więcej  zgłoszeń o awarii na przyłączach wodociągowych (36 zgłoszeń), niż w roku 2013 (30 zgłoszeń).  Ponad jedna czwarta 
zgłoszeń pochodzi z Kobylnicy (32) 

Realizacja zadań w roku 2014 
Zakończono modernizację stacji hydroforowej w Komiłowie. W efekcie modernizacji obiektu uposażono stację w urządzenia 
do uzdatniania wody. Większość procesów technologicznych prowadzona jest w sposób zautomatyzowany, m.in. 
napowietrzanie, filtracja wody, regeneracja filtrów, uzupełnianie poduszki powietrznej w zbiornikach hydroforowych. 
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Zainstalowane urządzenia AKPiA umożliwią w przyszłości integrację z systemem wizualizacji SCADA na Centralnej 
Dyspozytorni w Słupsku i całodobową kontrolę oraz nadzór prowadzonych procesów. 
W roku 2014 w Dziale Produkcji Wody odbyło się 5 kontroli. Wszystkie dokonane były przez Słupską Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną. W czasie prowadzonych kontroli nie stwierdzono niezgodności. 
Przy współpracy z działem UR zmodernizowano głowice w 6 studniach głębinowych  na terenie gminy Kobylnica, w  
miejscowościach: Bzowo, Kończewo (2 studnie), Runowo Sławieńskie,  Ścięgnica i Widzino. W ramach modernizacji 
wymieniono rury tłoczne oraz wykonano nowe szczelne głowice. Zgodnie z planem remontowym na rok 2014 przewidziano 
modernizację 12 głowic studni. Pracę te będą kontynuowane w roku 2015. Modernizacja głowic jest niezbędna do izolacji 
wody głębinowej od zanieczyszczeń pochodzących z zewnątrz.  
Plan szkoleniowy na rok 2014 został zrealizowany w 100%. Odbyło się 6/6 szkoleń zewnętrznych oraz 1 szkolenie 
wewnętrzne anty-rutynowe dla operatorów urządzeń produkcji wody poprowadzone przez kierownictwo działu PW.  
Opracowano operaty wodnoprawne dla ujęć gminnych: Żelkówko, Kwakowo i Słonowice oraz uzyskano pozwolenia na 
drodze decyzji administracyjnej zezwalającej na pobór wody podziemnej dla wskazanych ujęć wody. 

Plany na rok 2015: 
Realizacja planu stopniowej modernizacji studni głębinowych w gminie Kobylnica. W zakres planowanych robót wejdzie: 
wymiana głowic i rur tłocznych, izolacja obudów studziennych oraz montaż instalacji hydrantowych. Wykonanie izolacji  
stanowi podstawową ochronę studni przed ich skażeniem bakteriologicznym – chroni przed napływem wód gruntowych oraz  
przedostawaniem się drobnych organizmów.  Montaż hydrantów na rurociągu technologicznym wody surowej umożliwia 
odpowiednie wypłukanie studni głębinowych w przypadku ich skażenia i po ich dezynfekcji.  
Czyszczenie i malowanie własnymi siłami instalacji technologicznych znajdujących się w studniach oraz wewnątrz stacji 
wodociągowych w Żelkówku, Zębowie, Widzinie i we Wrzącej. 
Malowanie ogrodzeń stref ochronnych studni głębinowych w Słupsku. 
Zmniejszenie kosztów produkcji wody w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej. Eksploatacja stacji wodociągowych w 
sposób jak najbardziej ekonomiczny i prawidłowy. 
Realizacja planu remontowego na rok 2015.  
Dalsza współpraca z firmą GeoDRILLING w ramach prowadzonego przez naszą Spółkę monitoringu wód podziemnych oraz 
doradztwa hydrogeologicznego. 
Zintensyfikowanie prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem Planów 
Bezpieczeństwa Wody w Spółce „Wodociągi Słupsk” poprzez zorganizowanie 
warsztatów roboczych wszystkich zainteresowanych stron oraz rozpoczęcie kampanii 
promującej spożywanie wody bezpośrednio z kranu.  
Współpracując z hydrogeologiem dokonanie systematycznych diagnozy czynnych i 
nieczynnych otworów zlokalizowanych w gminie Kobylnica i na ujęciach miejskich 
dla miasta Słupska oraz przygotowanie ekspertyzy, dzięki której możliwe będzie podjęcie odpowiednich 
decyzji, co do przydatności i ewentualnego dalszego ich wykorzystania, bądź likwidacji.  
Badane dokumenty: 

 Podsumowanie i ocena funkcjonowania Działu Produkcji Wody w roku 2014 z dnia 23.02.2014 r. - bardzo starannie opracowany 
zawiera informacje dotyczące: Produkcji  i jakości wody w roku 2014, Pogotowia wodociągowego, Realizacji zadań w 2014 r., 
Zadań nie zrealizowanych w roku 2014, Planów na rok 2015, Zestawienia wskaźników produkcji wody za rok2014; 

 Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2014 roku z marca 2015 r. – p.2 Działalność operacyjna Spółki, 2.1 Produkcja 
wody, w tym w p. 2.1.4. Energochłonność procesów produkcji wody - ilość zużytej energii elektrycznej na wyprodukowanie, 
uzdatnienie i wtłoczenie do słupskiej sieci wodociągowej 1m3 wody w roku 2014 wyniosł 0,438 kWh/m3, a w gminie Kobylnica 
średnio 0,65 kWh/m3. W porównaniu z rokiem ubiegłym oraz latami wcześniejszymi wskaźnik energochłonności na ujęciach wody 
w Słupsku od momentu uruchomienia SUW w Słupku pozostaje praktycznie na niezmiennym poziomie. Obniżono natomiast 
energochłonność na ujęciach w gminie Kobylnica z 0,79 kWh/m3 do 0,65 kWh/m3; 

 Ocena zgodności stosowania wymagań prawnych z kwietnia 2015 r. (22 pozycje); 
 Dzienniki Zgłoszeń Pogotowia Wodociągowego dla Słupska z lipca 2015 r. (29 wpisów);  
 Dzienniki Zgłoszeń Pogotowia Wodociągowego dla Gminy Kobylnica na 2015 r. (12 wpisów.); 
 Elektroniczne Dzienniki Dyżurów w SUW -awarie prowadzone od dnia 1.01.2015 r.; 
 Plan Pracy Pogotowia Technicznego na miesiąc lipiec z dnia 28.06.2015 r.; 
 Raport z ruchu SUW za lipiec 2015 r.; 
 Efekt ekologiczny osiągnięty na SUW w Słupsku za I półrocze rok 2015 

Spostrzeżenie: Nadzór nad pracą Stacji oraz dokumentacja i zapisy prowadzone są z należytą starannością. Kontynuacja działań w 
zakresie bezpieczenstwa wody. Opracowywanie we własnym zakresie operatów wodno-prawnych i założeń do projektów (duża wiedza i 
kreatywność Pracowników, oszczędności finansowe dla Spółki wynikające z braku zlecania w/w prac do firm specjalistycznych).  
 
Działania związane z zarządzanym procesem  prowadzone są poprawnie. 
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
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4.8. Proces PR: Oczyszczalnia ścieków: - Planowanie, nadzorowanie i realizacja procesu, zrzut ścieków oczyszczonych, 
program środowiskowy; Badanie i kontrola ścieków - Nadzór nad badaniami, sprzętem kontrolno-pomiarowym – 
zapisy 
Oczyszczalnia ścieków w Słupsku oczyszcza ścieki komunalne z miasta Słupska oraz gmin ościennych Słupsk i Kobylnica. 
Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym, 
modyfikowanym procesie Bardenpho, uzupełnionym komorą predenitryfikacji. Efekty pracy oczyszczalni w zakresie usuwania 
związków organicznych odpowiadały pełnemu biologicznemu oczyszczaniu, a stężenia wskaźników zanieczyszczeń w 
ściekach oczyszczonych były  niższe od określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.  
Pod kątem usuwania związków azotu oczyszczalnia osiągnęła maksymalną możliwość oczyszczania dopływających ładunków, 
o czym świadczą utrzymujące się od dwóch lat wysokie stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych biologicznie – 
średnia wartość roczna za 2014 rok była na podobnym poziomie jak za 2013 rok i wyniosła 9,62 mg N/dm3. W wyniku 
przeprowadzonych w latach 2012-13 roku przez Politechnikę Gdańską symulacji w ramach programu badawczego 
„Opracowanie modelu matematycznego części biologicznej oczyszczalni ścieków w Słupsku w programie GPS-X” 
stwierdzono, że obniżenie stężenia azotu w ściekach oczyszczonych można uzyskać poprzez zmniejszenie obciążenia 
własnego ładunkiem azotu zawartym w wodach odciekowych z procesów gospodarki osadowej - przed ich wprowadzeniem do 
głównego ciągu oczyszczania ścieków. Dlatego, zgodnie z zalecaniami z projektu badawczo-rozwojowego, w III kwartale 
2014 roku w ramach Projektu pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w 
aglomeracji Słupsk”, rozpoczęto budowę podczyszczalni odcieków w technologii SBR z możliwością jej zmiany na 
deamonifikację w przyszłości. Zgodnie z nowym pozwoleniem wodno-prawnym obowiązującym od 2014 roku, Spółka jest 
zobowiązana do pomiaru jakości ścieków w zwiększonym zakresie, tj. dodatkowo o pomiar temperatury, pH, chlorków, 
substancji ekstrahujących się  eterem naftowym oraz węglowodorów ropopochodnych. W roku sprawozdawczym stężenia 
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych były znacznie  niższe od określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. 
Badania były wykonywane  w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące. W 2014 
roku  przez oczyszczalnię ścieków przepłynęło i zostało oczyszczonych ogółem 6 096 705 m3 ścieków, tj. o ok. 10% mniej niż 
w roku 2013.  
Ilość ścieków przemysłowych stanowi coraz większy udział w ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do oczyszczalni 
ścieków w Słupsku. Z analizy danych oczyszczalni wynika, iż wielkość ładunku wyrażona Równoważną Liczbą Mieszkańców 
(RLM), jaka powstaje w sektorze przemysłowym i usługowym na terenie aglomeracji kształtuje się na poziomie  ok. 75 tys. 
RLM. Ściek przemysłowy w niektórych przypadkach może stanowić większe obciążenie jednostkowe ładunkiem, niż 
przeciętny ściek bytowy, generowany przez główną grupę odbiorców usług, jakimi są mieszkańcy (ok. 120 000 RLM). 
Dlatego we wnioskach taryfowych Spółka uwzględniła opłaty dodatkowe za ładunek ponadnormatywny w ściekach 
przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. Opłata kalkulowana jest na podstawie średnich kosztów zmiennych 
związanych z oczyszczaniem poszczególnych ładunków zanieczyszczeń i przetwarzaniem powstających z nich osadów. 
Ściek przemysłowy może być również źródłem zanieczyszczeń niebezpiecznych i potencjalnie niebezpiecznych, które mogą 
zagrozić funkcjonowaniu oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej i osobom tam pracującym. Dlatego Spółka prowadzi regularne 
wizytacje w zakładach przemysłowych, bazujące przede wszystkim na współpracy z odbiorcą usług w zakresie pomocy w 
gospodarce ściekowej i odpadowej, prewencji i rzetelnej oferty oczyszczania ładunku ponadnormatywnego.  
W 2014 roku na terenie miasta Słupsk przeprowadzono 38 kontroli, natomiast na terenie gminy Słupsk i gminy Kobylnica - 
odpowiednio 11 i 6. Za zrzut ładunków ponadnormatywnych Spółka naliczyła 4-krotnie opłaty dodatkowe.  
W mieście Słupsku prowadzone są kontrolne pomiary stężenia siarkowodoru w dwóch stałych punktach, tj. na studni 
rozprężnej ścieków z Kobylnicy (studnia w ul. Arciszewskiego) oraz na studni rozprężnej ścieków z Głobina (studnia w ul. 
Sucharskiego). W przypadku zgłoszenia występowania uciążliwości zapachowej na telefon alarmowy przeprowadzany był 
kontrolny pomiar stężenia siarkowodoru w miejscu pojawienia się nieprzyjemnego zapachu. W 2014 roku przeprowadzono 58 
kontrolnych pomiarów stężenia siarkowodoru. Maksymalna wartość stężenia siarkowodoru w 2014 roku wyniosła 1,2 ppm, 
natomiast minimalna 0,7 ppm. W porównaniu do lat ubiegłych odnotowano znaczący spadek  średniej wartości mierzonego 
stężenia siarkowodoru z 11 ppm do 0,9 ppm w 2014 r. W związku z tym Spółka zdecydowała się na kontynuację programu 
antyodorowego na sieci kanalizacyjnej.  
Spółka dysponuje dwoma punktami zlewnymi, zlokalizowanymi odpowiednio: na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku; na 
wydzielonym terenie w miejscowości Kończewo. Są to jedyne legalne miejsca zrzutu nieczystości ciekłych na terenie miasta i 
gmin ościennych spełniające wszelkie formalne kryteria techniczne i prawne w zakresie Ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz przepisów wykonawczych. Spółka prowadzi obowiązkową sprawozdawczość, a także współpracuje 
z gminami w celu eliminacji nielegalnych zrzutów - m.in. za pomocą bilansowania ilości zużytej wody i dowodów wywozu na 
punkty zlewne. W 2014 roku odnotowano spadek  ilości przyjmowanych nieczystości ciekłych o ok. 42%.W  punkcie 
zlewnym oczyszczalni przyjęto ok. 11 tys. m3 ścieków (spadek  o 45%), natomiast na punkt zlewny w Kończewie dostarczono 
ok. 4,8 tys. m3 ścieków, czyli ok. 33% mniej niż rok wcześniej.  
Gospodarka odpadowa – Spółka w wyniku prowadzenia swojej działalności wytwarza odpady inne niż niebezpieczne i 
odpady niebezpieczne. Największe ilości odpadów generowane są na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku. Aby 
zminimalizować m.in. koszty zagospodarowania wytworzonych odpadów Spółka prowadzi działania w zakresie odzysku 
własnych odpadów wraz z przyjmowanymi z zewnątrz w instalacjach na terenie oczyszczani ścieków (zamknięte komory 
fermentacyjne i kompostownia odpadów biodegradowalnych). Instalacja do kompostowania jest jedną z największych w 
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Polsce instalacji recyklingu organicznego i widnieje w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego jako 
RIPOK-regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych z gr. 20 02 01- odpady ulegające biodegradacji).  
Spółka swoje działania prowadzi na podstawie wymaganych przepisami prawa dokumentów, przede wszystkim decyzji 
Marszałka Województwa Pomorskiego - pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów w związku z eksploatacją instalacji-oczyszczalni ścieków.  
Ilość wytworzonych odpadów w 2014 roku w stosunku do roku ubiegłego była na podobnym poziomie, co świadczy o 
unormowanym cyklu pracy w Spółce. Ze względu na niski stopień przefermentowania osadów na poziomie 25-30%, podobnie 
jak w roku 2013, zredukowano ilości przyjmowanych do zagospodarowania „odpadów tłuszczowych”  o kodach 02 02 04 oraz 
19 08 09 w instalacji pasteryzacji. W 2014 roku odzyskowi poddano 1 839 Mg tego typu odpadów, tj. o ponad 45% mniej niż 
rok wcześniej. Ilość osadów poddana kompostowaniu w 2014 roku  wyniosła ok. 9 350 ton (wzrost o ok. 15%).   
W celu stworzenia ciągłości gospodarki osadowej w ramach prowadzonych działań inwestycyjnych zaplanowano alternatywne 
rozwiązanie dla kompostowni osadów, umożliwiające uzyskanie odpowiedniego stopnia higienizacji osadów. W sytuacji 
awaryjnej lub w przypadku wystąpienia specyficznych uwarunkowań pogodowych zaplanowano możliwość wapnowania 
osadów jako alternatywnej dla kompostowania higienizacji, umożliwiając tym samym dalsze stosowanie ich w rolnictwie. 
Sprzedaż kompostu w 2014 r. wyniosła ok. 4 000 ton, na własne potrzeby wykorzystano ok. 40 ton kompostu. 
W 2014 roku z dwóch zainstalowanych systemów dezodoryzacyjnych (dezodoryzacja sucha i mokra) na terenie kompostowni 
w 70% pracowała dezodoryzacja sucha wyposażona w 4 wentylatory z rozpylaczami specjalnych preparatów adsorpcyjnych na 
bazie glikolu. W celu poprawy skuteczności instalacji dezodoryzacyjnej od połowy 2013 roku funkcjonuje stacja meteo, która 
określa  m.in. kierunki wiatrów, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Wszelkie informacje pogodowe i 
techniczne wraz z możliwością podglądu z kamery online są dostępne na specjalnie stworzonej stronie internetowej 
[http://kompostownia.wodociagi.slupsk.pl]. 
Realizacja programów badawczo-rozwojowych - Realizacja planów inwestycyjnych została przeprowadzono zgodnie z 
wytycznymi z poprzednich programów badawczo-rozwojowych. W 2014 roku, we współpracy z Politechniką Gdańską (PG), 
rozpoczął się projekt pt. Zintegrowana technologia dla poprawy bilansu energii, oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
komunalnych oczyszczalniach ścieków (BARITECH). Projekt będzie współfinansowany ze środków funduszy norweskich w 
ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBiR). 
W zakresie kompostowania w roku sprawozdawczym we współpracy z Politechniką Koszalińską rozpoczęto program 
badawczy, którego celem jest opracowanie i weryfikacja modelu prognozującego wartość wskaźnika aktywności biologicznej - 
AT4 na podstawie pomiaru parametrów fizycznych mierzonych w czasie rzeczywistym, oraz ocena technologii 
kompostowania w kontekście przebiegu procesu stabilizacji i dojrzewania produktu końcowego. W 2015 roku planuje się 
kontynuację badań. Trwają prace nad przygotowaniem do nowego projektu B+R pod nazwą „BIOSTRATEG”, który 
rozpocznie się w 2015 roku.  
 Badane dokumenty: 

 Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2014 roku z marca 2015 r. – p.2.4 Oczyszczalnia Ścieków; 
 Program Środowiskowy - Cele i zadania na rok 2015-2016 z dnia 30.04.2015 r. (4 cele i zadania do ich realizacji oraz rozliczenie 

realizacji Programu Środowiskowego za 2014 r.).  
 Instrukcja obsługi i eksploatacji części osadowej i biogazowej dla oczyszczalni ścieków Słupsku- z dnia 10.03.2011 r opracowana 

przez firmę PIOŚ Ekoklar Sp. z o.o.  -   . 
 Instrukcja obsługi i eksploatacji mechanicznego i biologicznego oczyszczania  ścieków dla oczyszczalni w Słupsku- z dnia 

10.03.2011 r. 
 Dziennik Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków analizowano zapisy : 

-z dnia 25/26.07.2014 r. oraz 10/11.07.2015 r. – dziennik prowadzony jest dobowo i zawiera bardzo obszerne zapisy z 
pracy wszystkich instalacji i urządzeń, przebiegu procesu technologicznego wraz z komentarzem obejmuje w tym: część 
ściekowa dot. m.in.: stacja krat, piaskownik,  stacja odbioru fekaliów, pompownia wew., osadnik wstępny  i zbiornik 
retencyjny, komory osadu czynnego, stacja dmuchaw,  osadniki wtórne, stacja dozowania chemikaliów, kontrola 
odorowa  ); 

 Księga Pamiątkowa Centrum Edukacji Ekologicznej  od stycznia 2015 było 45 wizyt , rocznie odwiedza Centrum ok. 2000 osób– 
ostatni wpis z dnia  22.07.2015 r, była to Grupa z Mołdawii ok. 30 osób wraz ze starostą Słupskim,  w dniu  07.07.2015 wizyta 
pracowników z Wodociągów w Lesznie ,  w dn. 06.07.2015 r. grupa z Politechniki Gdańskiej z osobą z Norwegii  

Element doskonalenia : 
Doskonalenie zapisów w odniesieniu do wyników wskazujących na przekroczenie parametrów 

Spostrzeżenie: Dobry nadzór nad pracą urządzeń Oczyszczalni Ścieków oraz podejmowanie innowacyjnych działań 
dotyczących realizacji w/w prac badawczo rozwojowych. 
 
Działania związane z zarządzanym procesem  prowadzone są poprawnie. 
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
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4.9. Proces PR : Laboratorium Badania Wody  i Ścieków  
Spółka dysponuje dwoma specjalistycznymi pracowniami laboratoryjnymi:  
 pracownią badania wody zlokalizowaną przy ul. Westerplatte 54B (obiekty działu Produkcji wody) – prowadzącą badania w zakresie 

jakości wody zgodnie z wymogami art. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi; 

 pracownią badania ścieków zlokalizowaną w Słupsku przy ul. Sportowej 73 (obiekty oczyszczalni ścieków) – prowadzącą badania 
jakości ścieków, osadów i kompostu, w celu kontroli wskaźników określonych w Pozwoleniu wodno-prawnym wydanym przez 
Wojewodę Pomorskiego 29 grudnia 2003 decyzją Nr 085/03, Zezwoleniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 77/04 z 2 kwietnia 2004 
r. na wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego w postaci kompostu BIOTOP oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 
lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną posiadaniem systemu jakości zgodnego z normą  
PN-EN ISO/IEC 17025 + Ap 1:2007 i uzyskaniem certyfikatu akredytacji nr 1079 wydanym przez Polskie Centrum 
Akredytacji (oraz wysokimi kwalifikacjami swojego personelu sprawdzanymi poprzez udział w badaniach porównawczych. 
Wdrożono 21 metod akredytowanych  a nie akredytowanych 7.  W ostatnim roku  rozszerzono zakres o dwa parametry : gr. 
Coli  oraz E. Coli   wg PN- ISO 9308 – 1 : 2014 -12 
Laboratorium posiadając certyfikat umożliwia niezależne i wiarygodne prowadzenie badań laboratoryjnych, zarówno w 
zakresie tzw. nadzoru własnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska, jak również w zakresie 
usług zleconych.  
Podczas audytu omówiono i analizowano następujące dokumenty: 

 Sprawozdanie roczne Kierownika Laboratorium -rozliczenie celów za 2014 r.,  
 Harmonogram wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia na rok 2015  dla Miasta Słupsk, zatwierdzony przez Prezesa 

zarządu  04.09.2014 r. ,  
 Zapisy z kontroli jakości – studnia nr H6 Głobino ,  zgodnie z haromonogramem pobierana jest próba 1 x m-c w zakresie 

mikrobiologii : 
 -dnia 22.07.2015 r  nr próby 1122 , badania zakończone  24.07.2015 r. (bakteria gr. Coli,- powiadomienie w dn. 24.07.15 

r. godz. 12.00 Mistrza produkcji wody,  studnia została zachlorowana -co najmniej 24 godz.), płukanie, ponowna próbka. 
Postępowanie wykonano zgodnie z Instrukcją INS-PR-01-01 „ Postępowanie na wypadek pogorszenia się jakości wody) 
wyd. nr 1 z 28.03.2011   

 Zestawienie  badań wykonanych w 2014/2015 : - badania chemiczne  - badania fizyczne  
 Sprawozdanie z badań wody  nr 72/2015 , nr próbki 995/Nt  z dnia 01.07.2015 r,  zakończenie badania 03.07.2015  w zakresie :  gr. 

Coli 0 jtk/100ml, E.Coli 0 jtk/100ml,,  Liczba enterokoki kałowe  0 jtk/100ml, 
 Zarządzenie nr 9/2009, z 1.X.2009r w sprawie zatwierdzenia cennika – zakres analiz druk systemowy  PO-02/F8 wyd. 4 z 

14.04.2014,  
 Program międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody-  LGC QWAS – z 04.03.2015 r.  

Zestawienie wyników w klasach częstości- określanie ilościowe bakterii grupy Coli , E. Coli, Enterokoki kałowe , OLB w 36 st. C 
i 22 st.C - laboratorium uzyskało bardzo dobry wynik , ( z score najwyższe 0,6 ) 

 Harmonogram wymiany legalizacyjnej/wzorcowania ZM-03-01,  zatwierdzony 28.04.2014,  łącznie 20 poz.  
 Wykaz  wyposażenia pomiarowo- badawczego  50 poz. , zatwierdzony 21.02.2014  
 Teczka dla  poz.39 z wykazu: Spektrofotometr  Hach-Lange 5000, kod wyposażenia  PBW/A/44/W/S  (wzorcowanie zew 1 x 4 

lata./wzorcowanie wew. 1 x rok/ sprawdzenie wew.  przed użyciem ),  zapisy dot:  
- -Karta pracy wyposażenia  – ostatni wpis 27.07.2015 – zapisy są prowadzone w zeszycie  dot. danego oznaczenia : np. zeszyt do 

oznaczania żelaza nr 4 ,  
- -Karta  kontrolna nr 32  od 29.05- do 27.07. 2015 r.  wyniki mieszczą się w granicach dopuszczalnych ,  
- -Karta kalibracji nr 2 : 03.06.2014 (żelazo)  
- - Świadectwo wzorcowania nr 6W2/1707/13 z 19.09.2013  następne  w 2017  
 Teczka dla poz.40 z wykazu: Waga analityczna Sartorius CPA 224S-OCE, kod wyposażenia  PBW/A/45/W/L /S  (wzorcowanie 

zew 1 x 3 lata./  legalizacja x 2 lata  /sprawdzenie zew.  1 x kw. / wew. przed użyciem ), umiejscowienie: pokój wagowy, zapisy 
dot:  

-Karta pracy wyposażenia nr 4/2014 – 22.07.2014 zapisy dot. naważania agaru,  
- Świadectwo legalizacji ponownej ważność do :  do 28.02.2016  wystawione dnia 17-02-2014  
- Świadectwo  wzorcowania  nr 6UM6/9.1/13 z 23.01.2013 , ważne do 2016 r. 

Spostrzeżenie: Dobry nadzór nad pracą laboratorium  oraz poszerzanie  zakresu metod akredytacyjnych. 
 

Działania związane z zarządzanym procesem  prowadzone są poprawnie. 
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
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4.10. Proces NS: Zarzadzanie Środowiskowe - Pozwolenia wynikające z przepisów prawnych, ocena zgodności, 
Identyfikacja aspektów środowiskowych, Gospodarka odpadami - NS-05, NS-06 
Wodociągi Słupskie Sp. z o. o.  identyfikuje obowiązujące wymagania prawne i inne, aktualizuje okresowo posiadane 
wymagania prawne i inne oraz prowadzi ocenę zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi zgodnie z procedurą 
„Nadzorowanie aktów prawnych, polskich norm i wewnętrznych aktów prawnych” INS – 02. W czasie badan auditowych 
stwierdzono, że Spółka wywiązuje się z realizacji wymagań prawnych (oceny zgodności ich stosowania) dotyczącej np.: 
sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska i wnoszenia należnych z tego tytułu, opłat, prowadzi karty 
przekazania i ewidencji odpadów, posiada wymagane prawem decyzje administracyjne i w przypadku utraty terminu ich 
ważności przeprowadza ich aktualizację. Spółka nie płaci kar za zanieczyszczanie środowiska.  

Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.  posiadają procedurę „Identyfikacji aspektów środowiskowych” NS – 05. W dniu 23.03.2015 
r. Spółka zidentyfikowała aspekty środowiskowe związane z prowadzonymi działaniami w roku 2014, przeprowadziła ich 
ocenę na podstawie ustalonych kryteriów i określiła aspekty znaczące w zakresie poboru i uzdatniania wody oraz 
oczyszczana ścieków oraz powiązała je z wymaganiami prawnymi i innymi.  
Badane dokumenty:  

 „Protokół z okresowego przeglądu aktualności zidentyfikowanych aspektów środowiskowych i ich ocen – 2014 rok” z dnia 
23.03.2015 r.(w protokóle zawarte zostaly wnioski, ktore min. zawierały: 

 W 2014 roku miały miejsce kontrole zewnętrzne - 7 , w zakresie ściśle związanym z aspektami środowiskowymi w Spółce 
„Wodociągi Słupsk to.: Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Oddział Słupsk w 
zakresie sprawdzenia realizacji zadań Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Data kontroli: 29.04-13.05.2014 r. , w wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń i 
nieprawidłowości Protokół nr SLU 93/2014 z dnia 13.05.2014 r.; 

Aspekty środowiskowe - ocena zgodności z wymaganiami prawnymi: działania w Spółce prowadzone są zgodnie z 
warunkami określonymi w posiadanych, obowiązujących decyzjach administracyjnych oraz zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawa. Spełnienie wszystkich wymagań ujętych w poszczególnych, posiadanych decyzjach administracyjnych, do jakich 
Spółka została zobowiązana w tym okresie przedstawione zostało poniżej: 

 pobór wody podziemnej odbywa się na podstawie decyzji wydanej dla Spółki „Wodociągi Słupsk” przez Marszałka 
Województwa Pomorskiego, znak DROŚ-A.7322.115.2013/EC z 04.10.2013 obowiązującej do 31.10.2032 roku dla ujęć wód 
podziemnych: „Westerplatte”, „Głobino”, „Legionów”.  
Warunki, do których organ zobowiązał ww. pozwoleniem wodnoprawnym Spółkę „Wodociągi Słupsk” w zakresie poboru wody z 
ujęć wód podziemnych na terenie miasta Słupska: „WESTERPLATTE”, „LEGIONÓW”, oraz na terenie gminy Słupsk: 
„GŁOBINO” tj.: prowadzenia pomiarów wydajności jednostkowej poszczególnych studni, poziomu statycznego i dynamicznego 
lustra wody z częstotliwością dwa razy w roku w miesiącach kwietniu i październiku oraz rejestrowania wyników w książce 
eksploatacji studni; prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody w stanie pierwotnym za pomocą wodomierzy z częstotliwością 
raz w miesiącu oraz odnotowania odczytu w trwałym rejestrze; prowadzenia pomiarów jakości pobieranej wody w stanie 
pierwotnym z poszczególnych studni pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym, z częstotliwością dwa razy w roku w 
miesiącach kwietniu i październiku - w roku 2014 zostały spełnione.  
Pobór wody ze studni wymienionych powyżej Qmax mierzony w m3/h, m3/d i m3/rok w 2014 roku nie przekraczał wartości 
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, a nawet należy zaznaczyć, że był dużo poniżej tych wartości. Badanie wody w 
studniach głębinowych oraz w sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie  harmonogramów poboru próbek sporządzonych 
przez Spółkę, zgodnych z wyżej wymienionymi regulacjami. Po zakończeniu roku 2014 stwierdzić można, że ilość pobranej wody 
z poszczególnych ujęć komunalnych miasta Słupska, gminy Słupsk oraz w gminie Kobylnica nie przekraczały wartości 
dopuszczalnych określonych w decyzji-pozwoleniu wodnoprawnym, a jej jakość w sieci dystrybucyjnej spełniała wymagania 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417) z późniejszymi zmianami. Pobór wód z 20 
ujęć podziemnych na terenie gminy Kobylnica (+1 studnia awaryjna w Kobylnicy) odbywa się zgodnie z wydanymi dla spółki 
decyzjami.  
Sprawozdawczość w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody ze wszystkich wymienionych powyżej ujęć 
podziemnych w roku 2014 w rocznym sprawozdaniu została wykonana i przekazana do:  
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Oddział Zamiejscowy w Słupsku w dniu: 23.02.2015 roku pismem z 
05.02.2015 roku znak OSo/1638/2015 za 2014 rok. Opłata została uiszczona na konto UMWP do końca marca 2015 roku. 
Również sprawozdawczość w zakresie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub 
urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji za rok 2014  (w zakresie poboru wód z ujęć wód 
podziemnych), została wykonana i przekazana właściwemu organowi ochrony środowiska i Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska. 

 wprowadzanie ścieków komunalnych do odbiornika - odbywa się na podstawie decyzji wydanej dla Spółki „Wodociągi Słupsk” 
przez Marszałka Województwa Pomorskiego, znak DROŚ-SW.7322.16.2013/JS z 31.12.2013 obowiązującej od 01.01.2014 do 
31.12.2023 roku. Warunki, do których organ zobowiązał ww. pozwoleniem wodnoprawnym Spółkę „Wodociągi Słupsk” w 
zakresie wprowadzania ścieków komunalnych do odbiornika w roku 2014 zostały spełnione. Efekty pracy oczyszczalni ścieków 
komunalnych w zakresie usuwania związków organicznych odpowiadały pełnemu biologicznemu oczyszczaniu, a stężenia 
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych były znacznie niższe od określonych w ww. pozwoleniu wodnoprawnym. 
Sprawozdawczość w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych 
do wód (rzeki Słupi) w roku 2014, w rocznym sprawozdaniu została wykonana i przekazana do:  
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Oddział Zamiejscowy w Słupsku w dniu: 23.02.2015 roku pismem z 
05.02.2015 roku znak OSo/1638/2015 za 2014 rok. Opłata została uiszczona na konto UMWP do końca marca 2015 roku.  
- Również sprawozdawczość w zakresie wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i 
innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji za rok 2014  została wykonana i przekazana właściwemu organowi 
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ochrony środowiska i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z 
dnia 19 listopada 2008 r. . 
- Sprawozdanie PRTR dot. tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń w formie dokumentu 
elektronicznego (za pomocą elektronicznego portalu IOŚ) i w formie papierowej za rok 2014 przekazane zostało do końca marca 
2015 roku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska – delegatura w Słupsku; 

 wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do odbiornika - wylot do ziemi (rowu) przy oczyszczalni ścieków w 
Kczewie - odbywa się na podstawie decyzji nr 436/2013 wydanej dla Spółki „Wodociągi Słupsk” przez Starostę Powiatowego w 
Słupsku, znak ŚR-II.6341.96.2013 z 07.11.2013 obowiązującej do 06.11.2023 roku. Protokołem odbioru końcowego spisanym w 
dniu 22.10.2014 roku spółka „Wodociągi Słupsk” przejęła od wykonawcy,  instalację w postaci lokalnej biologicznej oczyszczalni 
ścieków w m. Kczewo gm. Kobylnica i z tą datą rozpoczęła jej eksploatację (obiekt został oddany do użytkowania decyzją o 
pozwoleniu na użytkowanie z dnia 13.11.2014 roku znak PINB 7114.508.2014.TB.  
Warunki, do których organ zobowiązał ww. pozwoleniem wodnoprawnym Spółkę „Wodociągi Słupsk” w zakresie wprowadzania 
ścieków komunalnych do odbiornika –w roku 2014 zostały spełnione.  
Sprawozdawczość w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych 
do ziemi (rowu) w roku 2014 w Kczewie, w rocznym sprawozdaniu została wykonana i przekazana do:  
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Oddział Zamiejscowy w Słupsku w dniu:  23.02.2015 roku pismem z 
05.02.2015 roku znak OSo/1638/2015 za 2014 rok. Opłata została uiszczona na konto UMWP do końca marca 2015 roku.  
- Również sprawozdawczość w zakresie wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i 
innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji za rok 2014  (w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i 
wprowadzania ich do środowiska), została wykonana i przekazana właściwemu organowi ochrony środowiska i Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

 wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do odbiornika prowadzone na podstawie decyzji wydanej dla Spółki „Wodociągi 
Słupsk” nr 7/2008 przez Prezydenta miasta Słupska, znak GKMiOŚ-RKS-VI-6210-1/09/08 z 15.10.2008 obowiązującej do 
13.10.2018 roku. Warunki, do których organ zobowiązał ww. pozwoleniem wodnoprawnym Spółkę „Wodociągi Słupsk” w 
zakresie wprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych do odbiornika przy ul. Krakusa w Słupsku tj.: konserwacja 
wylotu, kontrola warunków odprowadzenia ścieków z wód odpadowych i roztopowych oraz przegląd eksploatacyjny urządzeń 
prowadzony zgodnie z właściwa dokumentacją i obowiązującymi przepisami prawa – rozporządzeniem Ministra Środowiska w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, w 2014 roku zostały spełnione.  
Sprawozdawczość w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i 
roztopowych do wód (rzeki Słupi) w roku 2014, w rocznym sprawozdaniu została wykonana i przekazana do: 
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Oddział Zamiejscowy w Słupsku w dniu:         23.02.2015 roku pismem z 
05.02.2015 roku znak OSo/1638/2015 za 2014 rok. 
Opłata została uiszczona na konto UMWP do końca marca 2015 roku; 

 gospodarowanie odpadami i produkcja nawozu organicznego pn. BIOTOP w 2014 roku prowadzone było w oparciu o: 
- decyzję wydaną dla spółki „Wodociągi Słupsk” z 27.04.2010 roku, znak DROŚ.S.EB.7653-26/09/10 przez Marszałka 
Województwa Pomorskiego-pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku i unieszkodliwiania odpadów w 
związku z eksploatacja instalacji-oczyszczalni ścieków wraz z kompostownią, obowiązującą do 31.03.2020 roku, oraz 
obowiązujące przepisy prawa; 
-  decyzję wydaną dla spółki „Wodociągi Słupsk” z 18 stycznia 2010 roku, znak GKMiOŚ-RKŚ-XXI.7624-5/1/10 przez 
Prezydenta Miasta Słupska – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów; 
- zezwolenie na wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego pn. „BIOTOP” Nr 77/04 z 02.04.2004 r., znak HORnn-4076-9/04, 
wydane dla Spółki „Wodociągi Słupsk” przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obowiązujące bezterminowo. 
Spółka „Wodociągi Słupsk” w 2014 roku prowadziła ilościową i jakościową ewidencję odpadów (dla każdego rodzaju odpadu 
osobno) w postaci kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, na drukach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska . 
Zbiorcze zestawienie danych za rok 2014 przekazane zostało Marszałkowi Województwa Pomorskiego pismem OSo/2476/2015 z 
20 lutego 2015 roku. W związku z art.232 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U.0 poz. 21) Spółka w 
październiku 2014 wystąpiła do Marszałka Województwa Pomorskiego o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z 
uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla przetwarzania i zbierania odpadów i w efekcie w styczniu 2015 roku decyzja 
została Spółce wydana.  
Wyprodukowany, w wyniku prowadzonych procesów gospodarowania odpadami w oczyszczalni ścieków w Słupsku (w 
kompostowni odpadów ulegających biodegradacji), i wprowadzony do obrotu nawóz organiczny pn. BIOTOP w 2014 roku 
odpowiadał wymaganiom jakościowym określonym w ww. zezwoleniu.  
KOBIZE – roczny raport o wielkości emisji wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji za 2014 rok do Krajowego Ośrodka 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami został wykonany i zostanie zgodniez terminem ustawowym tj. do 31.03.br. przekazany w 
formie pisemnej i elektronicznej; 

 Skargi społeczeństwa - w  roku 2014 nie miały miejsca znaczące skargi społeczeństwa skierowane bezpośrednio do naszej spółki, 
a także do urzędów nadzoru w obszarze działania naszej firmy, związane z prowadzoną działalnością Spółki; 

 Zestawienie decyzji administracyjnych Gminy Kobylnica, aktualne na dzień 27.07.2015 r.; 
 Identyfikacja aspektów środowiskowych w powiązaniu z wymaganiami prawnymi i innymi z dnia 23.03.2015 r. 
 Decyzja   z 29.01.2015 r.  na wytwarzanie odpadów wraz z przetwarzaniem odpadów,  
 Dot. zużytych olejów samochodowych :  
 Karta przekazania odpadów nr 1/2015  z dnia 13.04.2015 r,  kod nr 13 02 05 mineralne oleje silnikowe  przekazano w ilości 0,008 

Mg, odbiór przez firme Eko-Clean Chemia z Grudziądza 
 Karta ewidencji nr 1/2015 - kod nr 13 02 05 mineralne oleje silnikowe zawiera wpis 13.04.2015  
 Decyzja – zezwolenie na zbieranie i transport odpadów odbiór  : dla firmy Eko-Clean Chemia z Grudziądza  z 13.08.2013  
 Umowa z 9.01.2003  z firmą  Eko-Clean Chemia zawarta na czas nieokreślony , 
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Spostrzeżenie: Bardzo dobry nadzór nad działaniami środowiskowymi w Spółce oraz oceną zgodności ich stosowania. 
 
Działania związane z zarządzanym procesem  prowadzone są poprawnie. 
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
 
4.11.Proces ZL: Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych i HR 
Zarządzanie zasobami ludzkimi ZL opisane jest w rozdziale 5.5 Księgi ZSZ i Procedurze: ZL-01 Planowanie i realizacja szkoleń 
zewnętrznych i wewnętrznych. Celem procesu jest podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym świadomości jakościowej, środowiskowej 
i bhp.  Spółka tworzy przyjazne i bezpieczne warunki pracy, zapewnia rozwój kompetencji, umiejętności i wiedzy fachowej. W zamian 
wymaga się od pracowników, świadomości wartości etycznych, przestrzegania ich przy wykonywaniu powierzonych zadań oraz posiadania 
odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia pozwalającego na skuteczną i efektywną realizację powierzonych zadań. Od 
kierownictwa Spółki wymaga się wspierania, promowania i przestrzegania wartości etycznych poprzez dobry przykład postępowaniem i 
podejmowanymi decyzjami. 
Badane dokumenty:  
 Plan szkoleń (wew. /zew.) dla  Spółki (ZL-01-01) na rok 2014 zatwierdzony dn.15.01.2014, realizacja była na poziomie 30%  ( 

realizacja 12 szkoleń , szkolenia zastąpiono tańszymi formami tj. seminariami branżowymi  
 Plan szkoleń (wew. /zew.) dla  Spółki (ZL-01-01) na rok 2015 zatwierdzony dn.15.01.2015, planowane jest 59  szkoleń, seminariów,  
 Nadzór nad realizacja szkoleń prowadzony jest na bieżąco w wersji komputerowej np.: 
 Ocena szkolenia ( ZL-01-05 , wyd. 3 /08.10.2013) przeprowadzona przez uczestnika dn. 09.06.2015 r. – Kurs  dla Operatora Stacji 

Uzdatniania Wody,  
 Ocena skuteczności szkolenia opisana przez przełożonego dn. 16.06.2015 r,  
 Każdy nowy pracownik zostaje przeszkolony  z zakresu  ZSZ- lista zbiorcza od I- VII .2015 r. na końcu pracownik wypełnia test , 

 
Działania dotyczące Zarządzania BHP oraz nadzoru nad szkoleniami są doskonalone i prowadzone z należytą starannością.  
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
 

4.12. Proces ZM : Dział Transportu  
Na dzień auditu  stan zatrudnienia w dziale wynosi: 17 osób w tym : 1 kierowca, 8 operatorów–kierowca samochodu 
specjalnego, 5 operatorów sprzętu budowlanego oraz 1 mechanik pojazdów samochodowych, 1 Mistrz transportu i Warsztatu 
samochodowego , Kierownik Działu.. 
Główne zadania realizowane w komórce to: realizacja usługi wew. oraz zewnętrznej na zlecenie a także monitorowanie i 
nadzór nad środkami transportowymi oraz zasobami w tym ścisłe rozliczanie godzin pracy kierowców oraz zużytego paliwa.  
Badane i omówione dokumenty: 
- Sprawozdanie z działalności  działu Transportu  w 2014 r.  
-wykaz i znajomość przepisów prawnych - nowelizacja przepisów dot.  Rozporządzenia UE nr 561/2006,  
-plan pracy pogotowia technicznego na m-c lipiec  2015, 
-analiza posiadanych środków transportowych :-w 2014 r. zakup samochodu ciężarowego 10t. Daf- samowyładowczy- do obsługi awarii 

sieci wodociągowych, sprzedano dźwig), 
  wykaz pojazdów w bazie  komputerowej- Nazwa pojazdy  ( nazwa pojazdu, model, nr rej. nr podwozia ,  data ważności przeglądu 
technicznego, przegląd tachografu) ,  
-wykaz środków transportowych do 3,5 t stan z podziałem na komórki organizacyjne – 29  pojazdów,  

-wykaz pojazdów powyżej 12 t  (DMC) , 2 pojazdy dla celów usługowych- zarobkowych, 
-wykaz pojazdów 5 samochodów specjalnych w tym : do czyszczenia kanałów ściekowych, przyczepy: cysterna-do przewozu wody,  
cysterna  asenizacyjna,  

-maszyny budowlane i sprzęt specjalistyczny ( 2 koporko-ładowarki, 3 ładowarki), łącznie  5 pojazdów,  
-maszyny specjalne:  sito, przerzucarka, rozdrabniarka,  
-dokumentacja dla pojazdu samochodu ciężarowego 10t. Daf- samowyładowczy- do obsługi awarii sieci wodociągowych: 

-ewidencja pracy kierowców (do kontroli dziennej aktywności kierowców ) jest prowadzona w programie  Tachomatt , monitorowanie jest 
prowadzone na bieżąco- zgodnie z przepisami, 
-system GPS kontroli pojazdów (działa od 4 lat)  pozwala na bieżące (w ujęciu historycznym) analizowano: śledzenie  pojazdu nr rej. GS 
02793  Scania  
-rejestr  i przegląd  tachografów,  
-Firma prowadzi nadzór nad pracą kierowców wg rozliczania Tachografów,  
-prawo jazdy (ksero) p. Michalak Mirosław, kat. C kod 95, ważne do 06.09.2015, kierowca odbywa szkolenie 1 x 5 lat  
- Firma wymienia olej zużyty w pojazdach i gromadzi w dedykowanym pojemniku- na podstawie zawartej umowy z firmą  
-Aspekty środowiskowe:  w 2014 r. pojazdów z silnikami było : Euro 5 jest na st5anie 7 szt. , Euro 4 = 5 szt. , Euro 3 = 8 szt.  Euro 2= 5 , 
Euro 1 = 4 szt.  
-Zużycie paliwa – baza danych wg każdego pojazdu, ok. 156 tyś litrów, ( wzrost z tytułu poszerzenia zakresu działalności – Gmina 
Kobylnica, kompostownia osadów, ), 
 
Dokumentacja i zapisy dotyczące w/w procesu prowadzone są z należytą starannością. 
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
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NR UMOWY:  2787 /JBS/4/13 TERMIN AUDITU: 27-29 . 07. 2015 r 
 

4.13. Proces ZM: Dział Planowania i Rozwoju Infrastruktury (PT) 
Planowanie i Rozwój  Infrastruktury opisano  w p. 5.4 Księgi ZSZ dnia dnia 11.06.2012 r., wyd. 6. , w Procesie ZM – 
Zarządzanie majątkiem oraz Procedurze OK. -01 Obsługa klienta. 
Odpowiedzialność w zakresie nadzoru nad poszczególnymi elementami w/w procesu wynika z regulaminu organizacyjnego 
oraz zakresów obowiązków odpowiednich pracowników. 
Sekcja odpowiedzialna jest za prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowo-
kanalizacyjnych oraz porządkowania spraw formalno-prawnych , w tym; 
 -wydawanie zapewnień, opinii i warunków technicznych, uzgodnień branżowych i ZUDP, uzgodnień projektów 
budowlanych sieci i przyłączy. Badane dokumenty: 
 Zapisy prowadzone są w programie - elektroniczny obieg dokumentów ( zarządzanie informacją) , 
 Procedura OK-01  Opracowanie i wydawanie warunków technicznych i podpisywanie umowy, z dnia 21.10.2013 –aktualizacja 

wniosków , 
 Sprawozdanie PT z działalności Działu Planowania i Rozwoju Infrastruktury za rok 2014,  luty 2015 zawiera: 

-opis struktury organizacyjnej działu, który składa się z 3 sekcji : dokumentacji i analiz, terenowo-prawnej i technicznej TV. 
Zatrudnienie w dziale 8 osób. Cel główny określony dla działu to wprowadzenie danych do systemu GIS w ramach Zintegrowanego 
systemu Informatycznego, wdrożenie kart warunków technicznych w aplikacji MegaBit w części zgłoszenia prac i powiązanie z mapą 
oraz kontynuacja prac związanych ze służebnością przesyłu dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych .  

 -opinie i warunki techniczne, 
 -Rejestr wniosków o przyłączenie do sieci oraz wydanych warunków technicznych- w 2014  wpłyneło 325 szt. , w 2015 od stycznia do 

dnia auditu wpłynęło 317 poz.  
 Wniosek – ostatni zarejestrowany – 17.06.2015 r. ul. Kopernika ,  dot. warunków  wod.-kan, - załatwienie dnia 17.07.2015 ( 30 dni- 

Dział techniczny wykonał  rozpoznanie w terenie) , od daty przyjęcia do wydania liczy się max. czas 21 dni,  w 2014  r. wydano 27 szt. 
po terminie  optymalnym, analiza wykazała zasadność dłuższego czasu załatwienia ,  

 mapa cyfrowa (Gis) -zintegrowany System informatyczny, bieżące  nanoszenie informacji, analizowano : 
- ewidencja służebności,  nr księgi wieczystej, właściciel, adres,  

 komplet dokumentacji dot. warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.-kan.  Na terenie miasta Słupsk  
- wniosek złożony dn. 17.04.2015 , nr dziennika  WT 0164/15  w załączeniu dostarczona dokumentacja ,  
- pismo  PT/ BS/5606/15  ( logo certyfikacji ) z 23.04.15 r.  do wnioskodawcy-inwestora : warunki techniczne  na dostawę wody dla 

nieruchomości  ,  odbiór  pisma został potwierdzony podpisem przez Wnioskodawcę 28.04.2015 r.  
- projekt złożony przez uprawnionego projektanta – zaświadczenie w zał. ,  
- Pismo dot. uzgodnienia projektu z dnia 20.07.2015 r,  
- Uzgodnienie Techniczne nr ewid. 75/2015  z dnia: 23.07.2015 r,  odbiór potwierdzony podpisem,  

 komplet dokumentacji PT/KW/8786/15 z dnia 6.07.2015 r. dot. informacji technicznej w sprawie lokalizacji wodomierza głównego, 
Działania związane z zarządzaniem majątkiem prowadzone są z należytą starannością. Prawidłowa realizacja nowych 
wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska (KOBIZE). 
Wymagania norm PN –EN ISO 9001 :2009,  PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 są spełnione. 
 

4.14. Proces: ZP Zakupy - Dział Zakupów 
Proces ZP – Zakupy opisany jest w rozdziale nr 5.2 Księgi ZSZ i Procedurach:  

 ZP-01 Realizacja zakupów, wyd.5 z dnia  26.12.12 r,   ostatnia zmiana 01.10.2014 r.  
 ZP-02 Odbiór, postępowanie z niezgodnościami i reklamacje dostaw i usług, wyd. 3 z 09.07.2010r. ostatnia zmiana 01.10.2014 r. 
 ZP-03 Ocena i kwalifikacja dostawców , zmiana dot. dokumentowania w ZSI-  wyd. 8,  zmiana  z dn. 30.03.2015 r,   

Celem procesu jest nabywanie dostaw, usług lub robót budowlanych spełniających określone wymagania jakościowe, 
środowiskowe i bhp zapewniające prawidłowe  funkcjonowanie Spółki „Wodociągi Słupsk”.  
Ocena prowadzona jest 1 x w roku dla dostawców tzw. sukcesywnych (tj. dostawy wywoływane na podstawie umowy) dla 
pozostałych dostawców ocenę przeprowadza się 1 x w roku,  
W 2015 r. wrócono do oceny dostawców w wersji tzw. ręcznej (excell)  elektronicznej – wycofano się z zintegrowanym 
systemie informatycznym, 
Badane i omówione dokumenty: 

 Kierownik Działu Zakupów : złożyła 4 wnioski o zmianę treści procedur ZSZ,  
 Rejestr umów-  łącznie z 2015   jest 43 poz.  m.in.: 

-Dukat  nr umowy 20/DA/2015 z 01.04.2015  do 01.04.2018  na dostawę armatury wodociągowej- rury, 
-SGS nr 16/DA/2015 z  20.03.2015 r. – badanie próbek gleby, 
- Mirometr  naprawa , legalizacja wodomierzy - umowa nr 61/DA/2013 , 
- ZRW W Grygorcewicz – Nr 1/DA/2015 z dnia 5.01.2015 r,  

 Lista Kwalifikowanych Dostawców w 2014 r. –wersja elektroniczna oceniono 51 dostawców usług  
 Ocena dostawcy:  

Fabryka armatury Hawle – armatura wodociągowa , łączna ilość otrzymanych punktów 105 
- umowa nr 12/DA/2013 z 31.01.2013  zawarta do 31.01.2015 na dostawę armatury wodociągowej, 
-Firma GeoDrilling Jan Wolski  wybrana na podstawie zapytania ofertowego  – monitoring  wód podziemnych  + likwidacja 
studni , ocena dostawcy (ZP-03-01 , wyd. 4 z 09.07.2010)-  łączna ilość 85 pkt. dostawca pozytywnie zakwalifikowany , 

- umowa nr 5/DA/2013  z 2.01.2013 ,  nr 16/DA/2014  z  dnia 3.01.2014  
 -Firma :  Dukat  Słupsk łączna ocena 105 pkt. z dnia 31.01.2015 r,  
-Firma : Mirometr – 108 pkt,  ( było  88 pkt. )  
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NR UMowY: Ż787 lJBsi4/13 TnpMTN Armrrrl. )1-)q o7 ?olĘ r

r Rejestf zamówierr _ na dzień auditu 200 poz.
o Rejestr r,rniosków _ pou1zej 500 zł. W systemie kornpr:1erolr.1'rn zmejesk. 296 wnioskórr. -
o Wniosek ( wygenerowny status- zgoda w systemie k-onrputerowvm) rn WN 1 /J195/15 z dnia 1l.05.2015ą z deiafu LĘ (

Utrzymanie ruchu- Warsztat Mechanicłry) 
' 
na zaltrrp częŚci zamiornych do pompy,

. Zamówierrienr130lDA/15 WNll0195/l 5zdnia14.05'2015r,realizacjaplarrowanana23Ędziei,

. Falcrura nri5l'00000l 15 zdnia 23'0ó.2015
o W 20 i 4 r oraz rv 20 1 5 do dnia auditu - rrie b1ło ża<inych rer<iamacji dośaw,

Działania związane z zakupami prowadzone są z należ1.ta staran*ością
Wymagania norm PN -EN Iso 9001 :2009' PN-EN ISo 14001:2005' PN-N-18001:2004 są spełnione.

4.14.Proces NS: Nadzorowanie i doskonden-ie ZSZ - Audity rvewnętnne, dzialania tłoryguj4ec i zapobiegax'cze
AudiĘ wewnętrzne są przeprowadzane zgodnie z zaMerdzonąprocedurą

_ NS-03 _ Planowanie i przeprowadzanie auditów ZSZ. wyd'' 4 z 3 .09.L2 r ,

obejmując całą firmę oraz wszystkie procesy i planowane zgodnie Z opracowa$Tn i zatwierdzory.rn harmonogramem-planem
auditów wew. na dany rok .

W wyniku arrditów wewnętrznych w 2014 r. stwierdzono łącznie:

Podcza s audifu sprawdzono następujące zapi s-y :

l lista obecności nowoprzyjęĘchpracowników, ktÓre są szkolone wzakresie ZSZ: w2015 =3;w2014 = 11 osób, -
r Poszkoleniuosobypivątest-ostatniezapisy dot.operatorsprzętuspecjalistycznegozdnia 29.0ó.2015r
o Szkolenie doskonalące dla auditorów weił'. - 13 auditorów, z drria 23.02.Ż015 r, przeprowadził- pełnorrrocnik ds. ZSZ,
o Uchwała ff 6N2a12 z 8.a3.2072r, w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu ds. ZsZ, bez zrrriaą
o Lista audytorów zatwierdzonarnzez hezesa 10.01 '2014 . na liście znajduje się 13 osóĘ
. Roczny Program auditów wervnętrznych NS-0341 na 2015, z dn. 31.12'2015 r.J zaplanowano 10 auditó'ł.,

zrealizowano w 100%,
. Rocnry Program auditów NS_03-01 na 2al4, zatwierdzony dn' 10.01.2014 r zaplanowarro 10 auditów,

zrealŁowarro 8, w t}ryn 2 pnegĄdy stanu bhp (rł"iosenny i jesienny),
. Dohrmentacja auditowa nr 3/ 2015 :

-Raportzaudihrwewrrr3Da\5zrłnia29.05.2015,auditprzeprowadzonodnia22.05'2015r, obszar TS+UR/działyserwisowe,
nie stwierdzono niezgodności, stwigdzorro 3 spostrzeżenią L1óre wpisano do Rejestnr działafi korygujących i zapobiegawczych
(NS-04-01 ) z 46.01.2A15r,
_Plan auditu z dti. i0'06'2015 t "'l.taz z iistami p}'tań koŁtolnych,

r Dokumentacjaauditowam4/2015 :

-Raport z auditu wew m 4/2015 z dnia 24.06.2015 
' 
audit przeprowadzono dnia 23.06'2015 r , obszar PR- woda w komórkach org,

Produkcja wody, Eksplatacja sieci wod' , laboratorium *pracownia badania wody, podczas auditu nie stwierdzono niezgodności,
stwierdzono 4 spostrzeŻenia, ktÓre rłpisarro do Rejestru działatr korygujących i zapobiegalł'czych o{S-04-0l) z 0ó'07.20l5r'

c Rejesf działarr korygujących w2014 i 2015
Dokumentacjaizapiry dotyczącę w/w procesu prowadzone są z naleĄ'tą starannoscią.
Wymagania norm PN _EN ISo 900l :2009, PN-EN ISo 14001:2005. PN-N-l800l:2004 Są spełnione.

Podsumowanie:
Audit Nadzoru tr potwierdzil funkcjonowanie w firmie zilrlegrowanego Systemu ztrądzałttaw obszarach wyrnaganych nonĘ
: PN -EN iSO 900 i :2009. Pii-EI.,] iSO i 400 i :2005, Frrr*-n*-i800 i :2004,

Podczas auditu nie stwierdzono niezgodnoŚci.

W W"niku auditu. na podstawie zebran'ych dowodów' Zespoł Aud}torów wnioskuje o utrzymanie Cerryfikatu ZSZ.

Raport opracował zespoł w składzie:
Auditor Wiodący: Małgorzata Ratajczyk
Auditor Techniczny: Bogusiarva Gulczyńska
W imieniu zespołu raportpodpisał Auditor Wiodący: Małgorzata

Poufnośc:

Wszelkie infotmacje oraz dtme zebrane podczas audiał sq trulławane jako płzez wsz1stkich członków zespołu auliĄiacego PCBC

01.08.2015 r.

S.A. i posł*q wyĘcznie do realizacji przez PCBC s.A. cz}łmaści objgrynch zakveseil anoryy.


