
Saur Neptun Gdańsk S.A. 

25 LAT PARTNERSTWA  
PUBLICZNO – PRYWATNEGO 
W GDAŃSKU I SOPOCIE 

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. 

www.sng.com.pl 

http://www.sng.com.pl/


Saur Neptun Gdańsk 

„Saur Neptun Gdańsk” S.A. jest nowoczesną firmą 
wodociągową, dostarczającą wodę mieszkańcom 
Gdańska i Sopotu. SNG poza działalnością 
podstawową świadczy także coraz szerszą gamę usług 
dodatkowych. 
 
Powstała w 1992 roku jako spółka, której udziałowcami 
są francuska Grupa Saur i Miasto Gdańsk. Było to 
pierwsze partnerstwo publiczno-prywatne w sferze 
usług komunalnych w Polsce.  

www.sng.com.pl 

http://www.sng.com.pl/
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100% 51% 

od 2005 r.  
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51% 49% 

Akcjonariusze Saur Neptun Gdańsk 

FRANCJA POLSKA 

udziały … 

http://www.saur.fr/
http://www.gdansk.pl/


Akcjonariusze Saur Neptun Gdańsk 

Paweł Adamowicz 
Prezydent Miasta Gdańska 

Louis-Roch Burgard 
Prezes Grupy Saur  

kto, kim … 



Saur Neptun Gdańsk 

Zarząd SNG 

kto, kim … 

Guy Fournier 
Prezes Zarządu  

Jacek Kieloch  
Wiceprezes Zarządu  

Stanisław Mikołajski 
Dyrektor ds. Eksploatacji  

Dyrekcja SNG 



SNG w liczbach – dane za 2016 r. 
 

ZATRUDNIENIE 

544 osób 

NA 1 PRACOWNIKA 
5,3  KM SIECI  

PRACE 
PREWENCYJNE 

120 500 
WSZYSTKIE PRACE 

w skali roku 

147 500  w tym 



Sieć wodociągowa – dane za 2016 r. 

DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ  
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 

Sprzedaż do gmin ościennych: 287,5 tyś m³ 

1 553 km  

PRODUKCJA WODY 

27,2 mln m³ 297,3 mln  
SZKLANEK WODY  

DZIENNIE! 



DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ  
WRAZ Z PRZYKANALIKAMI 

ODBIÓR ŚCIEKÓW 

1 343 km 

Sieć kanalizacyjna – dane za 2016 r. 

35,2 mln m3 

Ilość powstających osadów:  48 419 m3/r 

Ilość zagospodarowanych osadów:  65 264 m3/r 



SNG w liczbach – dane za 2016 r. 

PRZYCHÓD 

259,6 mln zł 
KLIENTÓW  

I ODBIORCÓW USŁUG 

ponad 
500 000 



Rozwój geograficzny 
nawiązywanie kontaktów handlowych 

 eksploatacja systemów wod-kan,  

 eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej,  

 usługi eksploatacyjne - na systemie wodociągowym i kanalizacyjnym, 

 usługi Biura Studiów - opracowania, projekty, dokumentacje, 

 nadzory nad inwestycjami wod-kan,  

 specjalistyczne prace wykonawcze branży wod-kan,  

 zarządzanie eksploatacją – monitoring i optymalizacja. 

Poza działalnością podstawową oferujemy także 
specjalistyczne usługi: 



100%  – wskaźnik zgodności z wymaganiami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z 13.11.2015  r., w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. Powyższe rozporządzenie 
dokonuje wdrożenia przepisów norm 
unijnych dla wody. 

Europejska jakość w SNG 

Jakość wody w Gdańsku w 2016 r. 



Innowacyjny biomonitoring 

2008 r. – ujęcie powierzchniowe w Straszynie – prace 
rozpoczęło 8 małży. Badają one, 24 h na dobę, 
czystość wody pobieranej z jeziora Straszyn. 



trwa od 2011 r. 
Kampania promocyjna picia wody z kranu 

Cele kampanii: 
 umacnianie dobrego wizerunku firmy 

 
 dbałość o środowisko  

(zmniejszenie produkcji butelek PET i CO2)  
 

 zmniejszenie kosztu życia  
przy jednoczesnym zachowaniu  
jego dobrej jakości 
 

 zwiększenie ilości spożycia wody z kranu  
wskazując na jej jakość 



Piję wodę z kranu i chronię środowisko 



Piję wodę z kranu bogatą w minerały 



Piję wodę z kranu i oszczędzam 

0,0041 zł 7,20 zł dzienny  
koszt 

9 zł 2 628 zł roczny  
koszt 

ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ 



Piję wodę z kranu w gdańskich szkołach 

Już 112 szkół 
i 20 przedszkoli 
mają zdroje! 



Medal Europejski  

 
 W 2014 roku Medal Europejski 

przyznano wodzie z kranu  
w Gdańsku i Sopocie. 

Medal Europejski przyznawany jest 
od 25 lat w celu wyróżnienia 

przedsiębiorstw, których produkty 
odpowiadają standardom 

europejskim. Nominowane usługi 
lub wyroby muszą spełniać 
wymagane prawem normy  

oraz posiadać odpowiednie  
licencje i patenty. 



Codziennie z mieszkańcami 

 Badania opinii publicznej  

 Dni otwarte  

 Otwarta polityka informacyjna 



Wspieramy sport 



Wspieramy organizacje pozarządowe 



Wspieramy inicjatywy lokalne 

Encyklopedia Gdańska 



Nie tylko praca … 



SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. 

Dziękujemy za uwagę. 
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