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OD 1901 ROKU DLA KRAKOWIAN

Wodociągi Krakowskie to firma znajdująca się obecnie w czołówce największych przedsiębiorstw 
wodociągowych w Polsce. Stabilna finansowo, wykorzystująca najlepsze technologie, realizująca 
wielomilionowe inwestycje w ramach długoletnich strategii. Zarządzana w sposób nowoczesny, 
zgodnie z obecnymi trendami rynkowymi jest dzisiaj synonimem jakości i bezpieczeństwa.

Niezawodna dostawa wody i odbiór ścieków od mieszkańców Krakowa to podstawowe zadanie, 
które Wodociągi Krakowskie realizują z poszanowaniem środowiska naturalnego. Świadczą o tym 
m.in.: wysokie standardy w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, realizowane przy 
wsparciu funduszy unijnych inwestycje, działania podejmowane w obszarze energetyki odnawialnej. 
Racjonalne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego to wartości, które Wodociągi Krakowskie 
przekazują, przez prowadzone programy edukacyjne „Akademia Kropelki” i „Wędrówki Kropelki”, 
kolejnym pokoleniom krakowian. Od 2013 roku realizowana jest kampania informacyjna „W Krakowie 
Dobra Woda prosto z kranu”, adresowana do wszystkich mieszkańców miasta, zachęcająca do picia 
nieprzegotowanej „kranowianki”. 

Wodociągi Krakowskie od 15 lat są laureatem prestiżowej nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play. W 2016 
roku Spółka otrzymała m.in.: Certyfikat Perły Polskiej Gospodarki – w kategorii Perły Duże za 
konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej 
dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce, Certyfikat i Złote Godło QI 
Product za produkt najlepszej jakości – wodę dostarczaną mieszkańcom Krakowa, Medal Europej-
ski za Program Edukacji Ekologicznej „Akademia Kropelki”, tytuł Ekolidera 2016 za II i III etap 
projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie” oraz wyróżnienie w konkursie ECO- 
Miasto za projekt „Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków".
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