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PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW 

I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

KRÓTKA OPOWIEŚĆ O HISTORII

SZCZECINECKICH WODOCIĄGÓW



A TAK 
TO SIĘ ZACZĘŁO…



RYS 
HISTORYCZNY

Na mocy uchwały nr 138 z dnia 01.12.1950 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinku 
powołano do życia przedsiębiorstwo państwowe 
pod nazwą 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej (MPGK) z siedzibą przy ul. 
Zamkowej 2. 

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 
z dniem 01.01.1951 r.

Działalność przedsiębiorstwa państwowego objęła:
- wodociągi i kanalizację,
- gazownię – produkcję gazu, koksu, smoły,
- oczyszczanie miasta,

- hotel, 
- łaźnię.



Kilkakrotnie zmieniano zakres działalności MPGK.

Z dniem 1 stycznia 1963 r. na podstawie uchwały
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinku 
dokonano jego podziału na:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej nr 1 w Szczecinku, 
którego zadaniem było:

które zajmowało się;
- produkcja wody,
- spływ nieczystości,
- roboty instalacyjne,
- oczyszczanie ścieków,
- gazowania – produkcja gazu, koksu, smoły,
- oczyszczanie miasta – wywóz nieczystości,
- komunikacja autobusowa,
- hotel,
- łaźnia,
- rzeźnia,
- targowiska.





Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nr 2 w Szczecinku, 
które zajmowało się: 
terenami zielonymi, cmentarzem, ogrodnictwem



Koncepcja funkcjonowania dwóch odrębnych przedsiębiorstw nie trwała długo. 

Z dniem 01.01.1965 r. Miejska Rada ponownie połączyła obydwa przedsiębiorstwa
pod nazwą MPGK w Szczecinku

W ciągu kolejnego dziesięciolecia kilkakrotnie 
zmieniano zakres działalności przedsiębiorstwa. 

Działalność rozszerzono m.in. 
o produkcję kwiatów i  warzyw, 
usługi pogrzebowe, zakład nagrobkowy 
oraz zakład pogrzebowy. 

Natomiast działalność rzeźni 
przekazano do WSS SPOŁEM,

hotel do Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Turystycznego, 

produkcję i przesył ciepła 
dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Koszalinie



Trud pracy i zaangażowanie pracowników MPGK 
zostały docenione przez władze centralne.

Załoga otrzymała dyplom uznania sygnowany 
przez I Sekretarza PZPR Edwarda Gierka.

W ślad za dyplomem załoga otrzymała 
dodatkowy przydział na papier toaletowy



Z dniem 1 stycznia 1974 r. zmieniono nazwę MPGK w 
Szczecinku na: 
Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Szczecinku 

Swym zasięgiem firma objęła: 
Szczecinek, Barwicie, Okonek i Czaplinek. 

Z uwagi na zmianę wizji władz, przedsiębiorstwu nie udało się 
zbyt długo utrzymać swojej nazwy.

Z dniem 01 lipca 1975 r. zmieniono nazwę PPGKiM na:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej
oraz zwiększono obszar działania o Biały Bór.



W ślad za „ponadnormatywną” realizacją 
planów gospodarczych PRL, ewaluowała również 
ponowna idea zmiany nazwy przedsiębiorstwa.

Zarządzeniem Wojewody Koszalińskiego z dniem 
1 stycznia 1976 r. zmieniono nazwę RPGKiM na:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej.



Z powodu notorycznego braku 
środków finansowych w państwowej 

kasie oraz celem przekazywania 
ducha wspólnego dzieła dla Ojczyzny 

inwestycje realizowano często w 
czynie społecznym.

„Siła i potęga Polski, 

dobrobyt i spokojne jutro jej obywateli 

osiągnięte być mogą drogą planowej odbudowy 

i rozbudowy gospodarki narodowej, 

zmierzającej do zaspokojenia

materialnych i duchowych potrzeb

szerokich rzesz ludu pracy”.



Dzięki wytężonym działaniom w czynie 
społecznym przedsiębiorstwo miało dobrą 

prasę.



Załoga PGKiM czynnie uczestniczyła 
w życiu lokalnej społeczności



Lata 70 przyniosły ożywienie gospodarcze, a co 

za tym idzie rozpoczęto inwestycje, które były 

ważne dla dalszego rozwoju gospodarki 

wodno – ściekowej w Szczecinku.

W Szczecinku pod koniec lat 70 rozpoczęto 

budowę oczyszczalni ścieków, ujęcia wody 

„Bugno” oraz  kilka odcinków sieci.



Budowę oczyszczalni ścieków 
zakończono w roku 1987.

Budowę SUW Bugno zakończono 
w grudniu 1989 r.

Teren ochrony pośredniej, na której znajduje
się stacja i obiekty towarzyszące to ponad 32 ha. 
Obecnie eksploatowanych jest
8 studni głębinowych, 
wykopanych w latach 1968-1987, 
na średnią głębokość 125 m, 
o wydajności  do 120 m3/h. 



Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Szczecinku z 
dnia 31 stycznia 1983 roku powołano PGKiM jako 
wspólne przedsiębiorstwo rad narodowych w:
Szczecinku, Barwicach, Bobolicach, Białym 
Borze 

Określono przedmiot działania jako:
- utrzymanie porządku i czystości w miastach;
- najem lokali;
- dostawa wody do mieszkań;
- konserwacja terenów zielonych i dróg miejskich;
- usługi remontowe, pogrzebowe, łaziennicze;
- produkcja ogrodnicza;
- działalność handlowa – sprzedaż kwiatów
i akcesoriów pogrzebowych.

W tej formie przedsiębiorstwo przetrwało do roku 
1990, w którym nastąpiła likwidacja PGKiM 
i jego podział na 3 przedsiębiorstwa działające 
tylko na terenie miasta Szczecinek w tym na 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 



PGKiM funkcjonowało nieprzerwanie, choć pod
różnymi nazwami od roku 1951 do roku 1990, 

a zatem lat 40. 

31.12.1990 roku uległo likwidacji PGKiM, 

Z dniem 01.01.1991 roku powstało 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 



POWSTANIE 
SPÓŁKI

10 czerwca 1992 r została 
spisana umowa spółki, 

5 sierpnia 1992 roku Spółka 
została zarejestrowana jako 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. 

z siedzibą w Szczecinku.

Spółka stała się właścicielem majątku, 
który został wniesiony aportem przez 
Miasto Szczecinek, w zamian za udziały.

Na dzień powstania w Spółce 
zatrudnionych było 104 osoby,
kapitał zakładowy wynosił 35 mld złotych 
i podzielony był na 5000 udziałów po 7 
mln zł. 



DZIAŁALNOŚĆ 
SPÓŁKI

Najważniejszym zadaniem Spółki po jej powstaniu była modernizacja oczyszczalni ścieków którą 
dokonano w latach 1993-1994 r. 
zwiększenie zdolności oczyszczalni do 20 tys. m3 ścieków na dobę zakładano rozwój przemysłowy miasta.



W pierwszym dziesięcioleciu działalności spółki 

zakończono realizację kolektor B.

W roku 2004 pojawiły się plany połączenia 

PWiK z Aqua Tur. 

19.03.2004 r. Rada Miasta w Szczecinku 

podjęła stosowną uchwałę. 



W roku 2006 nastąpiła konsolidacja działalności 
wodno-ściekowej na terenie Powiatu Szczecineckiego. 

Momentem, który zdecydował o obecnym kształcie 
firmy była decyzja o przystąpieniu i realizacji projektu 
„Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w 
dorzeczu Parsęty”. 

Założeniem projektu było umożliwienie dostępu dla 
lokalnej społeczności do dobrej jakości wody i 
sprawnych systemów odprowadzania ścieków. 

W 2006 r kapitał zakładowy Spółki wynosił  
65.938.600 zł, suma bilansowa 74.559.274 zł, 
aktywa trwałe 68.531.197 zł, wynik finansowy 
netto  -91.762 zł, ilość zatrudnionych 139 osób

Na koniec 2011 r kapitał zakładowy Spółki 
wynosił 66.122.000 zł, suma bilansowa 
416.549.866 zł, aktywa trwałe 376.540.634 zł, 
wynik finansowy netto
+2.256.683 zł, ilość zatrudnionych 161 osób.



W roku 2006 spółka stanęła przed wieloma 
problemami i  trudnymi zadaniami wynikającymi z 
przejęcia nowych obszarów działania oraz realizacji 
projektu ZGWŚwDP.

Majątek przejęty przez spółkę w znaczącej części był w 
złym stanie technicznym, a działy techniczne nie były 
wyposażone w odpowiedni sprzęt by sprawnie 
realizować powierzone im zadania. 

Spółka wykonała niezbędne inwestycje – wyposażono 
rejony w niezbędny sprzęt, m.in. pojazdy specjalistyczne, 
środki transportu, narzędzia, armaturę wod – kan , 
łączność,  awaryjne zaopatrzenie w wodę, infrastrukturę 
socjalną i BHP.

W trakcie przyjmowania majątku jego część w 
wysokości 39 milionów złotych  jako nadwyżka aportu 
została przekazana na kapitał zapasowy co 
spowodowało, że amortyzacja tego majątku nie była 
kosztem podatkowym.



Dokonano procedury ponownego wniesienia majątku powodując w ten sposób likwidację 
kosztownego „agio”.



Zmieniono nieefektywną strukturę organizacyjną na docelowy model umożliwiający 
realizację zadań wynikających z realizacji projektu ZGWŚwDP

- dokonano reorganizacji firmy dokonując decentralizacji i zmiany zasad funkcjonowania organizacji i stylu 
kierowania przez rozszerzenie uprawnień niższych szczebli i specjalizację zawodową.  



W następstwie połączenia spółka stanęła przed problemem ujednolicenia systemu zarzadzania 
zasobami ludzkimi, systemem wynagrodzeń, budowaniem nowej kultury Firmy. 

W wyniku rozszerzenia obszaru działania Spółki i znaczącego wzrostu ilości kontrahentów wystąpił 
problem z wydajnością oprogramowania opartego na MS DOS.

Wdrożono ZSIZ który obejmuje: obszary finansowe i ekonomiczne, kadrowe i płace, gospodarkę 
materiałową, biling, SOD, EBOK.

Rozpoczęto już prace nad wprowadzeniem ostatniego elementu ZSIZ  a mianowicie GIS



Po konsolidacji rozpoczęto w gminach proces monitorowania ilości wody wtłoczonej, wykorzystanej w 
procesach technologicznych w odniesieniu do wody sprzedanej. Stwierdzono duże ubytki w systemie 
dystrybucji wody (straty wody).

- Podjęto działania, które powodują coroczny spadek strat wody.
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Sprzedaż ilościowa wody i ścieków Szczecinek

Sprzedaż ilościowa wody i ścieków w Szczecinku w latach 1991-2011
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- wyposażenie poszczególnych rejonów 
w pojazdy specjalistyczne typu WUKO,
samochody asenizacyjne, ciągniki;

- budowa lub adaptacja pomieszczeń 
na zaplecze socjalno-techniczne 
w rejonie Barwice, Biały Bór, Grzmiąca;

-doposażenie poszczególnych rejonów 
w elektronarzędzia;

-budowa nowych i modernizacja 
istniejących sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnych;

-wdrożenie ZSI oraz rozwój 
infrastruktury teleinformatycznej;

-wdrożenie odczytów radiowych
-wkład własny w POIiŚ



Baza transportowa:
- 6 samochodów specjalistycznych:
WUKO SCK-3;
WUKO SCK 12z;
SSC7-Iveco ML 180E28K;
WUKO SAK 10M-MAN  L87;
WUKO SW201-A;
WUKO SCK4z-DAF 250

- 19 samochodów dostawczych:
(VW T4, VW T5, Renault Master Pack Clim Renault kangoo);

- 1 samochód laboratorium: 

- 1 samochód do inspekcji sieci wodno-kanalizacyjnej

- 6 ciągników rolniczych:
(Zetor Proxima 65, Zetor 10641 Forterra, New Holland);

- 1 koparko-ładowarka New Holland LB95B;

- 1 minikoparka Neuson 1404 Tele;

- 5 cystern na wodę

- 15 mobilnych agregatów prądotwórczych  



16 czerwca 2008 r laboratorium wody i ścieków w 
PWiK sp. z o.o. otrzymało pierwszy certyfikat 
potwierdzający standard nowoczesnego zarządzania 

Uzyskanie akredytacji wydanej przez Polskie Centrum 
Akredytacji (PCA) jest dowodem posiadanych 
kompetencji oraz czynnikiem podnoszącym 
konkurencyjność na rynku usług.

Każdego roku rozszerzamy zakres 
akredytowanych metod badawczych.  

Obecnie laboratorium posiada akredytowanych 14 
metod analitycznych oraz 2 metody pobierania próbek: 
wody i ścieków.



Dział eksploatacji sieci wod-kan wyposażony został w 
urządzenia umożliwiające wykrywanie nielegalnych 
przyłączeń, urządzenia do wykrywania wycieków, zestaw 
do inspekcji stanu kanalizacji sanitarnej.

Dział sprzedaży i marketingu dokonuje sukcesywnej 
wymiany wodomierzy przystosowanych do zdalnego 
odczytu.
Wodomierze cechują się wysoką dokładnością pomiaru, 
wytrzymałością oraz odpornością na zakłócenia 
magnetyczne. 



PROJEKT 
ZGWŚwDP

Projekt pod nazwą Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II powstał w wyniku 
restrukturyzacji  i podziału na fazy projektu grupowego nr 2005/PL/16/C/PE/015 „Zintegrowana gospodarka 
wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, który w dniu 9 grudnia 2005 r. decyzją nr K(2005)5436 Komisji Europejskiej 
otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności w wysokości 150 462 750 EUR, a  przygotowany był w 
latach 2003-2005.
Beneficjentami powyższego projektu grupowego są:
- Regionalne Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie (Rejon I)
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z. o. o. w Kołobrzegu (Rejon II)
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. w Szczecinku (Rejon III)
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty będący beneficjentem pomocy technicznej oraz pełniący role podmiotu 
odpowiedzialnego za monitoring i koordynację projektu. 



Konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji 
projektu grupowego z podziałem na fazy 
spowodowana była wystąpieniem znacznych 
przekroczeń kosztów kontraktów na roboty w 
stosunku do pierwotnie zaplanowanych dla 
poszczególnych rejonów kwot, a w konsekwencji 
do powstania niedoborów środków finansowych. 

Z przyczyn niezależnych od inwestora 
/beneficjentów/ na krajowym rynku budowlanym 
nastąpiła bardzo istotna zmiana czynników 
techniczno-ekonomicznych o charakterze 
regionalnym i ogólnokrajowym. Funkcjonujący 
od wielu lat „rynek inwestora” w ciągu kilku 
miesięcy stał się rynkiem wykonawcy.



W wyniku przeprowadzonych analiz 
uwzględniających ważne dla celu Projektu 
priorytety, do fazy I wytypowano w całości 
realizację robót rejonu I Białogard oraz rejonu II 
Kołobrzeg. 

W ramach II  fazy realizowany był w całości zakres 
rejonu III, dla którego rolę beneficjenta pełni PWiK 
sp. z o.o. 

Podmiotem upoważnionym do ponoszenia 
wydatków kwalifikowanych był Związek Miast i 
Gmin Dorzecza Parsęty, który także  odpowiedzialny 
jest za finansowanie i realizację zadań związanych z 
zarządzaniem projektem oraz działaniami 
informacyjno - promocyjnymi.



Wartość kontraktowa całego projektu dla rejonu III wyniesie netto około 331 mln złotych, a w ramach jego 
zrealizowano budowę  lub wymianę:
- 315 km sieci kanalizacyjnej,
- 283 km sieci wodociągowej,
- budowę ponad 205 przepompowni ścieków, 
- modernizację 5 oczyszczalni ścieków, 
- modernizację 16 stacji uzdatniania wody (5 stacji przebudowano na hydrofornie, a 1 hydrofornię 
wybudowano),

Likwidacji uległy 2 oczyszczalnie ścieków. Do likwidacji przeznaczono 41 stacji uzdatniania wody/hydroforni.

Wyszczególnienie
Wartość wytworzonego 

majątku
Finansowanie 

z dotacji
Finansowanie 

z pożyczki
Finansowanie 

ze środków własnych

Barwice 63 439 640                      43 979 321              17 322 944              2 137 374                    

Biały Bór 44 379 771                      30 766 130              12 118 422              1 495 220                    

Borne Sulinowo 50 485 984                      34 999 242              13 785 795              1 700 947                    

Grzmiąca 35 511 486                      24 618 221              9 696 832                1 196 434                    

Szczecinek 136 886 674                    94 896 235              37 378 526              4 611 913                    

Razem 330 703 555                   229 259 148            90 302 519              11 141 887                 



OŚ Barwice
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest 
rzeka Gęsia a następnie rzeka Parsęta.
Ścieki dopływają z miejscowości Barwice, 
Stary Chwalim, Górki, Ostrowąsy 
a nastepnie z miejscowości: Piaski, Łęknica, 
Gonne Małe, Tarmno, Polne. Oczyszczalnia 
została zaprojektowana na 844  m3/d.

OŚ Biały Bór
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest
rów melioracyjny a następnie jezioro Bielsko.
Ścieki dopływają z miejscowości Biały Bór,  
Biała, Przybrda, Drzonowo, Świerszczewo, 
Stepień, Dołgie, Dalkowo, Trzebiele, 
Biały Dwór, Sępolno Wielkie.
Oczyszczalnia została zaprojektowana 
na 650 m3/d.



OŚ Borne Sulinowo
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych
jest rów melioracyjny a następnie 
jezioro Pile. Ścieki dopływają 
z miejscowości Borne Sulinowo,  
Krągi, Jeleń, Dąbrowica, Ciemino, Dąbie, 
Kiełpino, Juchowo, Łączno, Okole, 
Międzylesie, Piława, Przyjezierze, Silnowo, 
Strzeszyn, Śmiadowo, Uniemino, Jelonek, 
Łubowo.
Oczyszczalnia została zaprojektowana 
na 1400 m3/d.

OŚ Grzmiąca
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych 
jest – rów „A” stanowiący dopływ 
rzeki Perznicy (następnie Parsęty).
Ścieki dopływają z miejscowości Grzmiąca, 
Lubogoszcz, Wielawino, Sucha, Krosino,  
Równe, Radomyśl, Przeradz, Iwin, 
Radostowo, Boleszkowice, Wielanowo, 
Nosibądy, Mieszałki, Godzisław, Radusz, 
Gdaniec, Przystawy, Czechy.
Oczyszczalnia została zaprojektowana 
na 800 m3/d.



OŚ Szczecinek
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych 
Jest rów melioracyjny, następnie poprzez rzekę 
Niezdobna trafia do jeziora Wielimie.
Ścieki dopływają z terenu miasta Szczecinek 
oraz miejscowości z terenu Gminy Szczecinek: 
Dębowo, Parsęcko, Skotniki, Godzimierz i Marcelin, 
Mosina, Trzcinno, Gałowo, Dalęcino, Gwda Wielka, 
Gwda Mała, Jelenino, Sitno oraz z Gminy 
Borne Sulinowo – Radacz i Kucharowo. 
Oczyszczalnia została zaprojektowana 
na 12 000 m3/d.



WODA

Wyszczególnienie Barwice Biały Bór
Borne 

Sulinowo
Grzmiąca

Miasto 
i Gmina

Szczecinek
Razem

Mieszkańcy miasta i gminy 8 702 5 264 9 627 4 967 48 340 76 900
Mieszkańcy podłaczeni do sieci 8 180 5 053 9 049 4 719 47 857 74 858
Mieszkańcy planowani do podłaczenia 202 76 262 30 301 871
Istniejąca sieć wodociągowa 
z przyłaczami

128 140 107 120 161 656

Budowa sieci lub jej wymiana 82 72 68 37 25 283
Likwidacja SUW 12 10 14 5 0 41
Modernizacja i przebudowa 
SUW/hydrofornie

7 4 4 5 1 21

Budowa hydrofornii 0 0 1 0 0 1



ŚCIEKI

Wyszczególnienie Barwice Biały Bór
Borne 

Sulinowo
Grzmiąca

Miasto 
i Gmina

Szczecinek
Razem

Mieszkańcy miasta i gminy 8 702 5 264 9 627 4 967 48 340 76 900
Mieszkańcy podłaczeni do sieci 5 134 2 106 5 199 2 533 43 506 58 478
Mieszkańcy planowani do podłaczenia 3 412 2 103 3 147 1 539 4 834 15 035
Istniejąca sieć kanalizacyjna 
z przyłaczami

35 22 54 44 131 285

Budowa sieci lub jej wymiana 82 53 91 64 25 315
Istniejące przepompownie 13 7 11 10 30 71
Budowa przepompowni 40 31 39 46 49 205
Modernizacja przepompowni 2 2 2 2 1 9
Likwidacja OŚ 0 0 1 1 0 2
Modernizacja OŚ 1 1 1 1 1 5
Budowa OŚ 0 0 0 0 0



NAGRODY 
I WYRÓŻNIENIA

Mocarz Gospodarczy - w 2005 r oraz 2009 Spółka 
została uhonorowana tytułem „Mocarz Gospodarczy 
Powiatu Szczecineckiego” w kategorii Firma z Klasą 
oraz  Przedsięwzięcie Inwestycyjne Roku. 

Kolejnym wyróżnieniem przyznanym Spółce w roku 
2009 była nagroda Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego w finale Konkursu w kategorii 
„Inwestycja Roku”. 



Diamenty Forbesa 2011 –

spółka zajęła 5 miejsce w województwie zachodniopomorskim i 163 w Polsce na 
blisko trzy tysiące zakwalifikowanych firm o przychodzie w przedziale od 5 do 50 
mln zł a wybór dokonany został w oparciu o wyniki analizy rynku rzeprowadzonej 
przez wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet na zlecenie miesięcznik 
Forbes.

Gazela Biznesu 2011 –

na podstawie analizy danych finansowych za lata 2008-
2010 przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą 
wyłoniono najbardziej dynamicznie rozwijające się  
polskie małe i średnie firm w tym również naszą spółkę. 



DZIĘKUJEMY 

ZA 

UWAGĘ



XX LAT
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW 

I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

KRÓTKA OPOWIEŚĆ O HISTORII

SZCZECINECKICH WODOCIĄGÓW


