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I. WPROWADZENIE 
 

 

 

1. Dane podstawowe 

 

 

 Nazwa Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

z siedzibą w Kaliszu 

 Adres Spółki  62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a 

 Telefon   62-760-80-11/sekretariat/ 

 Fax   62-760-80-49 

 Numer REGON  250022522 

 Numer NIP  618-004-24-33 

 Numer KRS  0000010157 

 Adres e-mail.:  sekretariat@wodociagi-kalisz.pl 

 Strona internetowa www.wodociagi-kalisz.pl 

 Kapitał zakładowy 117.720.000,00 

 

 

 

  Historia naszego Przedsiębiorstwa rozpoczęła się 01 kwietnia 1936 roku. W swojej 

prawie 83-letniej historii firma przyjmowała różne formy organizacyjne, zmieniała zasięg  

i zakres działania.  

 W obecnej formie organizacyjnej i prawnej działamy od 01 stycznia 1992r. w związku  

z podjętą przez Radę Miejską Kalisza uchwałą Nr XX/138/91 z 3 grudnia 1991 roku  

oraz będącym jej następstwem aktem notarialnym Repertorium A nr: 3667/91 z 13 grudnia 

1991 roku, którym powołano do życia Spółkę pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 2A. 

 

 Spółka jest podmiotem samodzielnym organizacyjnie, prawnie i ekonomicznie oraz 

samofinansującym. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Wysokość kapitału zakładowego 

Spółki na dzień 31.12.2018 roku wynosi 117.720.000,00 zł i dzieli się na 117.720 udziałów 

po 1.000 złotych każdy. Wszystkie udziały wniesione wkładami niepieniężnymi  

i pieniężnymi należą do miasta Kalisza. Na każdy udział przypada jeden głos na 

Zgromadzeniu Wspólników. 

 

 Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Grochowe Łąki 6, 

61-752 Poznań. 

 

 

2. Organy Spółki 

 

A. Zgromadzenie Wspólników 

B. Rada Nadzorcza 

C. Zarząd 

 

http://www.wodociagi-kalisz.pl/
http://www.wodociagi-kalisz.pl/
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Ad. A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW  

 

  W okresie objętym sprawozdaniem Zgromadzenie Wspólników reprezentował  

do 21 listopada 2018r. p. Grzegorz Sapiński, a od 22 listopada 2018r. p. Krystian 

Kinastowski - obecny Prezydent Miasta Kalisza. 

 

 

Ad. B. RADA NADZORCZA 
 

 

W roku 2018 Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  

z siedzibą w Kaliszu działała w następującym składzie osobowym: 
 

 

Anna Małgorzata Karwowska-Bednarek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Tomasz Scheffler    Zastępca Przewodniczącego RN  

Monika Mazur     Sekretarz RN 

Jarosław Grzegorz Fabisiak   Członek 

Tomasz Paweł Niewiadomski   Członek 

 

 

 Ad. C. ZARZĄD 
 

 

W okresie sprawozdawczym, od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 

roku, sprawami Spółki kierował jednoosobowy Zarząd w składzie: 
 

 

Andrzej Janusz Anczykowski   Prezes Zarządu 

 

 

 

3. Przedmiot działalności 

 

 

 Statutowym celem działalności PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu jest zapewnienie 

produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, na poziomie jakości 

określonym prawem, zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz z dbałością o środowisko 

naturalne wyrażoną zapobieganiem negatywnym oddziaływaniom i minimalizowaniem jego 

zubożenia. PWiK Sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu umacnia opinię firmy solidnej, która dążąc  

do osiągnięcia zysków, uwzględnia również interesy swoich klientów, partnerów, 

pracowników i społeczeństwa. Spółka zobowiązuje się do ochrony środowiska zarówno 

lokalnego, jak i globalnego oraz uznaje znaczenie zagadnień środowiskowych w codziennym 

podejmowaniu decyzji oraz działań gospodarczych. 

 

 Działalność Spółki oparta jest na rocznym Planie techniczno-ekonomicznym 

uchwalanym przez Zarząd i zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z § 7 Umowy 

Spółki, PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu powołana jest do zapewnienia ciągłości 

powszechnej dostępności dostaw wody i odbioru ścieków na terenie miasta Kalisza.  
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 W Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem przeważającej działalności Spółki  

od 2015 roku jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oznaczone numerem PKD 37.00.Z.  

 

 W Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000010157 widnieje aktualnie 

10 pozycji opisujących przedmiot działalności Spółki, w tym jeden przeważający wymieniony 

powyżej oraz 9 pozostałych działalności, którymi są: 

 

1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody             PKD 36.00.Z 

2. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 

rozdzielczych                 PKD 42.21.Z 

3. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej  

niesklasyfikowane                PKD 43.99.Z 

4. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią 

sklepową, straganami i targowiskami              PKD 47.99.Z 

5. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi                 PKD 68.20.Z 

6. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo  

techniczne                 PKD 71.12.Z 

7. pozostałe badania i analizy techniczne              PKD 71.20.B 

8. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych           PKD 77.32.Z 

9. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz  

dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych           PKD 77.39.Z 
 

 

 

II. PODSTAWOWE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 
 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku sprawami Spółki 

kierował jednoosobowy Zarząd w składzie: 

 

ANDRZEJ JANUSZ ANCZYKOWSKI  PREZES ZARZĄDU 

/p 

 

Uchwałą Nr 8/2015 Zarządu PWiK Sp. z o.o. z dnia 12 czerwca 2015 roku ustanowiono 

prokurę dla p. Artura Mielczarka, natomiast uchwałą Nr 14/2017 Zarządu z dnia 13 czerwca 

2017 roku ustanowiono prokurę dla p. Anny Barbary Chmara oraz p. Grażyny Pawlak. 

Wszystkie wymienione powyżej prokury określono jako samoistne. 

 

 

Od 1 stycznia 2018 roku funkcjonuje w Spółce nowy Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z jego 

uregulowaniami Prezesowi Zarządu podlegają cztery piony tj.; 

 

1. pion Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych 

2. pion Dyrektora ds. Produkcji 

3. pion Dyrektora ds. Eksploatacji 

4. pion Głównego Księgowego 
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wraz z podległymi im komórkami organizacyjnymi wykonującymi działalność produkcyjną, 

usługową i administracyjną oraz laboratorium i samodzielnymi stanowiskami 

wspomagającymi pracę Zarządu. 

 

 

W 2018 roku Zarząd PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu odbył 20 posiedzeń. 

Podjęto na nich 25 uchwał, m.in. w następujących sprawach: 

 

− przyjęcia Planu techniczno-ekonomicznego na rok 2018 oraz jego zmian 

− propozycji zmian do „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021” 

− przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania 

finansowego za 2017 rok obrotowy 

− propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 

− zwołania Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

− przyjęcia projektu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na okres od dnia 11.06.2018r. do 10.06.2021r. 

− przyznania nagród i premii dla pracowników Spółki 

− przeznaczenia środków na opracowanie przez Spółkę modelu hydrodynamicznego 

kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, 

rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza 

− powołania Stałej Komisji Przetargowej 

− rezygnacji z niezależnej zewnętrznej certyfikacji systemów zarządzania  

− zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

miasta Kalisza w celu dalszego jego procedowania 

− likwidacji inwestycji rozpoczętej dot. wymiany sieci wodociągowej z rur azbestowo-

cementowych w związku z dezaktualizacją dokumentacji projektowej 

− przyjęcia Planu Technicznego na 2018 rok. 

 

Na posiedzeniach Zarządu omawiano również wiele innych spraw dotyczących 

działalności firmy. Dotyczyły one m.in.: 

− bieżącej analizy wyników Spółki, 

− realizacji planów i zamierzeń inwestycyjnych 

− promocji produkowanej przez Spółkę wody i zdrowego trybu życia 

− wykonania funduszu płac, spraw pracowniczych i socjalnych pracowników.  

 

 W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery Zgromadzenia Wspólników. W dwóch 

z nich uczestniczył Prezes Zarządu Andrzej Anczykowski. 

 

 

 

III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
 

 

Wypełniając obowiązek wynikający z treści art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 

roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 351), przedstawiamy sprawozdanie Zarządu  

z działalności PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu za 2018 roku. 
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 W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza  

na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miasta Kalisza oraz w oparciu o Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza.  

Z działalności tej, objętej PKD 36.00.Z i 37.00.Z, przychody stanowiły aż 94,4% wartości 

ogółem, w tym 2,8 % stanowiła sprzedaż usług kanalizacyjnych i wody dla gmin ościennych. 

W roku 2018 przedmiotem działalności Spółki były również inne usługi branżowe określone 

w Umowie Spółki realizowane na zasadach rynkowych. Obejmowały one usługi 

zapewniające kompleksową obsługę klientów oraz poprawiające efektywność 

gospodarowania majątkiem niezbędnym do realizacji celów statutowych Spółki. Podobnie jak 

w roku 2017, największą wartościowo z grup opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w 2018 roku była działalność komercyjna stanowiąca 4,3 % ogółu sprzedaży, na którą 

składały się opłaty dodatkowe za przekroczenie parametrów dopuszczalnych dla ścieków 

przemysłowych, usługi sprzętowo - transportowe, laboratoryjne, roboty sieciowe  

i wodomierzowe, usługi projektowe i techniczne oraz usługa konserwacji kolektorów Spółki 

Wodno-Ściekowej „PROSNA”. Usługa bieżącej konserwacji sieci i urządzeń kanalizacji 

deszczowej realizowana na mocy umowy z miastem Kalisz, stanowiła 1,2% wartości 

przychodów. 

 

 

1. Sytuacja gospodarcza Spółki 

 

Zadania gospodarcze obejmujące produkcję i sprzedaż wody oraz odbiór i oczyszczanie 

ścieków zrealizowane zostały następująco: 

 

                 w tys. m3 

Lp. Rodzaj zadania 
Wykonanie 

2017 rok 

Plan 

2018 rok 

Wykonanie 

2018 rok 

% wykonania 

5 : 3 5 : 4 

1 2 3 4 5 6 7 

A. PRODUKCJA WODY /1 - 2/ 4.842,8 5.070,0 5.230,0 108,0 103,2 

1. 

2. 
 

Woda pobrana z ujęć 

Zużycie wody przed  

wtłoczeniem w sieć 
 

4.999,7 

 

   156,9 
 

5.250,0 

 

   180,0 
 

5.367,3 

 

   137,3 
 

  107,4 

 

  87,5 
 

 102,2 

 

  76,3 
 

B. SPRZEDAŻ WODY 4.639,2 4.700,0 4.947,6 106,6 105,3 

 Zużycie wody po wtłoczeniu 

(straty wody) 
   201,0    423,0    280,0   139,3   66,2 

 Strata wody w sieci w % 4,0 8,1 5,2 130,0 64,2 

C. ODBIÓR ŚCIEKÓW 4.300,7 4.320,0 4.386,2 102,0   101,5 

D.  

ŚCIEKI PRZESŁANE  
DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

„KUCHARY” (zafakturowane) 
5.264,2 5.400,0 4.727,1 89,8 87,5 
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Sprzedaż wody w roku 2018 wyniosła 4.947,6 tys. m3 i była o 6,6% większa  

od sprzedaży w roku 2017. Wzrost sprzedaży wody w porównaniu do roku poprzedniego 

wynikał z warunków pogodowych (bardzo wysokie temperatury, brak opadów) w roku 

ubiegłym, które spowodowały wyższe zapotrzebowanie na wodę. Ilość odebranych ścieków 

w roku 2018 wyniosła 4.386,2 tyś m3 i była o 2% wyższa w stosunku do roku poprzedniego. 

 

Zdolności produkcyjne posiadanych ujęć wody i stacji uzdatniania w pełni pokrywały 

zapotrzebowanie. Ze względu na bezpieczeństwo dostaw utrzymywane są one na poziomie 

znacznie wyższym od maksymalnych dobowych poborów. W 2018 roku największa dobowa 
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produkcja miała miejsce w dniu 2 sierpnia i wyniosła 19 977 m3, najmniejsza natomiast,  

w ilości 10.666 m3 wystąpiła w dniu 1 stycznia. 

 

W okresie sprawozdawczym wydobywaliśmy wodę z kilkudziesięciu studni 

głębinowych zlokalizowanych w pięciu miejscach Kalisza, w ilościach: 

 

– z ujęcia LIS   3.218,3 tys. m3  tj. 60  % 

– z ujęcia WARSZAWSKA     643,2 tys. m3  tj. 12  % 

– z ujęcia SZEROKA       61,5 tys. m3  tj.  1,1 % 

– z ujęcia FABRYCZNA  1.197,9 tys. m3  tj.        22,3 % 

– z ujęcia POZNAŃSKA     246,4 tys. m3  tj.  4,6 % 

     5.367,3 tys. m3 

 

W roku sprawozdawczym całość wydobytej wody poddana była procesowi 

uzdatnienia na stacjach: LIS, FABRYCZNA, WARSZAWSKA i POZNAŃSKA. Proces ten 

polega głównie na oczyszczeniu wody z nadmiaru związków żelaza i manganu oraz na jej 

dezynfekcji za pomocą lamp UV. 

 

 

Jakość produkowanej wody podlega systematycznej kontroli przez Państwowy 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kaliszu. Zgodnie z ustalonym przez ten organ 

harmonogramem na 2018 rok, badania w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego 

prowadziło również laboratorium zakładowe. Posiada ono wdrożony i utrzymywany  

system jakości wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i akredytację PCA Nr AB 795 ustalającą 

kompetencje probiercze i badawcze.  

 

 

W okresie sprawozdawczym systematycznie prowadzone były badania jakości wody 

wydobywanej, po uzdatnieniu, pobranej z sieci miejskiej i z instalacji wewnętrznych klientów 

Spółki. Monitoring jakości wody prowadzony był na wszystkich stacjach uzdatniania  

i pompowniach sieciowych wody oraz u naszych odbiorców, łącznie w 40 różnych punktach 

Kalisza. Punkty poboru wody zlokalizowane bezpośrednio przed instalacjami wewnętrznymi 

wyznaczone zostały wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym  

w Kaliszu. W badaniach jakościowych wody wykonywanych systematycznie w 2018 roku 

przez akredytowane laboratorium zakładowe, stwierdzono 9 przypadków nieznacznych 

przekroczeń parametrów fizykochemicznych wody. W badaniach sprawdzających, 

przeprowadzonych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kaliszu  

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Łącznie, w 2018 roku laboratorium zakładowe przeprowadziło 1.537 analiz wody 

pochodzącej zarówno z sieci, ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz zdrojów ulicznych,  

w tym; 

 

–    530 analiz fizykochemicznych wody  

–    960 analiz mikrobiologicznych wody  

–      47 analiz mikrobiologicznych wody pobranej ze zdrojów ulicznych.  

 

Laboratorium wykonywało również badania komercyjne. Ogółem w okresie od dnia 

01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku laboratorium zakładowe pobrało 1.064 

próbki, w tym: 

 

– 240 dotyczyło badań fizykochemicznych wody  
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– 555 badań mikrobiologicznych wody oraz  

– 269 badań fizykochemicznych ścieków. 

 

 

W PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu prowadzona jest rejestracja wszystkich 

wpływających do firmy skarg, wniosków oraz reklamacji dotyczących prowadzonej 

działalności. W 2018 roku do Spółki nie wpłynęła żadna skarga. 

 

Wg. stanu na dzień 31.12.2018r. odnotowano natomiast: 

 

− 14 reklamacji dotyczących złej jakości wody, w tym 6 zasadnych, 

− 1 zasadną reklamację dotycząca niewłaściwego ciśnienia wody,  

− 21 reklamacji dotyczących pomiarów - żądanie przeprowadzenia ekspertyzy wodomierzy, 

w tym 5 zasadnych,  

− 12 innych reklamacji, w tym 4 zasadne.  

 

Ogółem wszystkich reklamacji w 2018 roku było 48, w tym 16 zasadnych. Odnosząc ten 

wynik do 2017 roku (w którym odnotowano 57 reklamacji, w tym 25 zasadnych) należy 

odnotować znaczny spadek reklamacji zasadnych, utrzymujących się na niskim poziomie. 

 

Funkcjonowanie internetowego Biura Obsługi Klientów, profilu na Facebook-u oraz 

zamieszczanie najważniejszych informacji na nowej stronie internetowej przedsiębiorstwa 

dodatkowo poprawia komunikację i dostępność do bieżących informacji naszym klientom. 

 

 Jednym z ważniejszych elementów oceny działalności PWiK Sp. z o.o. z siedzibą  

w Kaliszu dokonywanej przez odbiorców, oczywiście poza ceną usług i jakością wody, jest 

niezawodność dostaw. Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku ilość awarii sieci, 

szybkość ich usuwania oraz czas przerwy w dostawie wody.  

 

 Strukturę awarii sieci wodociągowej i przyłączy, w ostatnich latach, obrazuje poniższe 

zestawienie: 

 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ilość awarii ogółem 85 91 78 86 73 89 

w tym: na sieci 57 57 45 59 52 55 

            na przyłączach 28 34 33 27 21 34 

Przyczyny uszkodzeń sieci:      
 

 

– mechaniczne /złamanie, pęknięcie/ 29 40 30 39 37 41 

– inne /korozja, rozszczelnienie złącza/ 13 10 12 18 13 14 

– spowodowane przez firmy 

budowlane 
15 7 3 2 2 0 

 

 

Współczynnik awaryjności sieci wodociągowej za rok 2018 był niższy  

od średniej uzyskanej z grupy benchmarkingowej za 2017 ( 0,38) i wyniósł 0,23 awarii na 1 

km sieci w ciągu roku. 
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Utrzymywany w ostatnich latach stosunkowo niski poziom awaryjności sieci to efekt 

prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych oraz wymiany przyłączy stalowych na 

polietylenowe. W efekcie prowadzonego od lat programu, na dzień 31 grudnia 2018 roku, 

łączna długość posiadanych przez PWiK Sp. z o.o. przyłączy stalowych i żeliwnych zmalała 

do 8,27 km, co stanowi  zaledwie 7,5% całkowitej ich długości. 

 

 Prowadzona od wielu lat sukcesywna modernizacja sieci wodociągowej oraz 

przyłączy wodociągowych powoduje, że na przestrzeni ostatnich lat liczba awarii utrzymuje 

się na porównywalnym poziomie. 

 

Na podkreślenie zasługuje, iż 34 awarie, mające miejsce na przyłączach wodociągowych 

wystąpiły tylko na tych ze stali i żeliwa, które zgodnie z harmonogramem oczekują na 

wymianę. Każde usunięcie awarii na tych przyłączach kończyło się kompleksową ich 

wymianą na nowe – polietylenowe. 

 

 W roku 2018 system kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej funkcjonował sprawnie. 

Zanotowaliśmy zaledwie 5 awarii na sieci kanalizacyjnej (o 5 mniej niż przed rokiem).  

Z tej liczby, 2 awarie miały miejsce na kanale, pozostałe 3, to awarie przykanalików.  

 

Niewielkie zakłócenia w dostawie wody wprowadzały awaryjne wyłączenia zasilania 

energii elektrycznej. Dostawca energii, kilkakrotnie bez uprzedzenia przerwał jej dostawę. 

Łączny czas przerw w dostawie energii elektrycznej w 2018 roku wyniósł 189 minut. 

Najdłuższa przerwa w dostawie energii wyniosła 110 minut. Miała ona miejsce w dniu  

28 grudnia i dotyczyła Pompowni Winiary.  

 

W porównaniu do roku poprzedniego ilość odbieranych ścieków wzrosła. Od chwili 

zakończenia rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej, tj. od 2010 roku, do końca okresu 

sprawozdawczego, podłączono do sieci 2.339 nieruchomości. Z tej ilości w 2018 roku 

podłączono 146 posesji. Proces ten jest kontynuowany i można oczekiwać, iż w kolejnych 

latach liczba osób korzystających z tego systemu będzie nadal wzrastała. 
 

 

Z powodu odprowadzania z ulic i posesji znacznych ilości wód opadowych  

i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej i czasami nielegalnie do sanitarnej,  

do oczyszczalni w Kucharach trafiło więcej ścieków niż opłacili klienci Spółki. Ilość ta była 

wyższa o 19,6% od ilości zafakturowanej. Łącznie do oczyszczalni przepompowaliśmy  

w okresie sprawozdawczym 5.247,4 tys.m3 ścieków (w tym 4.386,2 tys. m3 zafakturowanych 

przez Spółkę), co daje średnio 14.376,0 m3/d. Maksymalny przepływ miał miejsce w dniu  

17 maja 2018 roku i wyniósł 26.851 m3, a minimalny w ilości 10.255 m3 zanotowano  

15 sierpnia 2018 roku. 

 

 W roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich, miały miejsce zatory w kanałach.  

W okresie sprawozdawczym zanotowaliśmy ich 305 (porównywalnie do 2017 roku – 303).  

Są one spowodowane głównie przez nieprawidłowe korzystanie z kanalizacji przez klientów 

Spółki i z powodu małych przepływów będących efektem niskiego zużycia wody.  

W roku 2018 zanotowano również przypadki kradzieży kratek wpustów i pokryw włazów  

do kanalizacji. Zginęło ich łącznie 6 i 1 dotyczył kradzieży kratki, a w 5 przypadkach były to 

kradzieże włazów. 

 

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska,  

z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz  

z umowy ze Spółką Wodno-Ściekową „PROSNA”, regularnie prowadzone były kontrole 

jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej i kierowanych do oczyszczalni.  
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W okresie sprawozdawczym laboratorium PWiK Sp. z o.o. pobrało 64 próbki ze studni 

kanalizacyjnych, 12 próbek z przepompowni ścieków oraz 117 próbek podczas kontroli 

zakładów przemysłowych. Wykonano również 269 analiz zleconych przez dostawców 

ścieków oraz 41 ze zleceń kontrolnych komórki zajmującej się ochroną środowiska. Na 117 

kontroli przeprowadzonych w 109 zakładach przemysłowych, w 52 przypadkach stwierdzono 

przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości ścieków i naliczono opłaty dodatkowe. 

Razem ze służbami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podjęto dwie kontrole 

(w zakładzie Kilargo Sp z o.o. oraz WSK „PZL-Kalisz”). 

 

Zapewnienie niezawodnego działania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków wymaga starannego utrzymania urządzeń poprzez ich konserwację, remonty  

i modernizacje.  

 

W wyniku prowadzonych przez Spółkę inwestycji w 2018 roku długość posiadanej 

sieci obrazuje poniższe zestawienie: 
              (stan na 31.12.2018r.) 

– sieć wodociągowa   zwiększenie o   1,5 km         273,3 km 

– przyłącza wodociągowe   −           120,8 km 

– rurociągi technologiczne   −             11,1 km 
 

         razem        405,2 km 

 

– kanalizacja sanitarna  zwiększenie o   2,0 km         249,1 km 

– kanalizacja ogólnospławna  −               7,1 km 

– przyłącza kanalizacyjne   −             85,7 km 
 

         razem        341,9 km 

 

 

Na koniec 2018 roku na majątku i konserwacji właścicieli nieruchomości były 1.704 

przyłącza wodociągowe o łącznej długości 38,85 km oraz 1.540 przyłączy kanalizacyjnych  

o długości 14,14 km. 

 

Realizując powyższe w roku 2018 siłami pracowników Spółki wykonaliśmy m.in.; 

 

– wymianę 41 zasuw i 4 węzłów hydrantowych na sieci wodociągowej 

– likwidację 7 nieczynnych przyłączy 

– 11 wcinek w rurociągu oraz 105 nawierceń 

– montaż 251 wodomierzy u nowych klientów 

– wymianę 2.142 wodomierzy po upływie okresu legalizacji 

– wymianę 310 zaworów 

– 147 doszczelnień podejść wodomierzowych 

– 54 płukania przyłączy i 114 czyszczeń filtrów 

– remont 18 studni rewizyjnych i wymianę 31 włazów 

– czyszczenie 51.930 m kanałów sanitarnych  

– 628 czyszczeń komór przepompowni lokalnych 

– 146 włączeń kanalizacyjnych 

 

 

W celu należytego utrzymania i zapewnienia sprawnego funkcjonowania posiadanego 

majątku, w okresie sprawozdawczym wykonano również kilka tysięcy pomiarów, inspekcji  

i innych czynności eksploatacyjnych. 
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Ponadto Spółka na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, na podstawie umowy, 

prowadziła w 2018 roku eksploatację sieci kanalizacji deszczowej zarejestrowanej w 

ewidencji pozabilansowej. Należy ona do miasta Kalisza, a jej długość wg wartości 

zweryfikowanej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 110,95 km.  

 

Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka posiadała 11.051 zarejestrowanych 

odbiorców usług, tj. o 124 więcej niż rok wcześniej. Wg zawartych umów to:  
 

– 8.287 odbiorców indywidualnych 

– 1.336 instytucji i osób prowadzących działalność gospodarczą  

–    400 w administracji Spółdzielni Mieszkaniowych 

–    279 w administracji Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 

–    355 w administracji Wspólnot, zasoby zarządzane przez Spółki administracyjne 

–    342 w administracji prywatnej i Wspólnot Mieszkaniowych 

–      52 w administracji Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów. 

 

 Rozliczenia usług realizowane były w oparciu o comiesięczne odczyty wodomierzy. 

Na koniec 2018 roku było ich 13.704, w tym 11.040 wodomierzy głównych.  

1.575 podliczników instalacji do podlewania, 931 podliczników w lokalach oraz 158 

podliczników w wodomierzach sprzężonych. 

 

 

 

2. Sprzedaż wody i odbiór ścieków 

 

 

 W 2018 roku sprzedaż wody była o 308,4 tys. m3 większa od ilości sprzedanej  

w poprzednim roku obrotowym. Wrosła również o 85,5 tys. m3 ilość ścieków odebranych  

od klientów Spółki.  

 

  

                w tys. m3 

Sprzedaż wody i odbiór ścieków 
Wykonanie 

2017 rok 

Plan 

2018 rok 

Wykonanie  

2018 rok 

% wykonania 

4:2 4:3 

1 2 3 4 5 6 

Sprzedaż wody ogółem 4.639,2 4.700,0 4.947,6 106,6 105,3 

z tego:      

– cele socjalne/woda do spożycia 3.688,6 

 

3.451,4 3.337,3 90,5 96,7 

– cele przemysłowe i inne 

– do gmin 

   707,2 

   243,4 

   988,6 

   260,0 

   1.291,1 

   319,2 

  182,6 

  131,1 

  130,6 

  122,8 

Odbiór ścieków ogółem 4.300,7 4.320,0 4.386,2 102,0 101,5 

z tego:      

– indywidualnych, zbiorowych        

oraz przemysłowych 

4.265,7 4.285,0 4,337,6 101,7 101,2 

– od gmin      35,0 35,0          48,6  138,9 138,9 

 

Wzrost ilości sprzedanej wody w porównaniu do roku poprzedniego wynika  

z warunków atmosferycznych w roku 2018, które spowodowały wyższe zapotrzebowanie 

mieszkańców na wodę. Zanotowano przy tym wzrost konsumpcji wody we wszystkich 

grupach taryfowych. Wzrosła również o 38,9% sprzedaż wody dla gmin ościennych. 



14 

 

 

Poszczególne gminy kupiły w okresie sprawozdawczym następujące ilości wody: 

 

– Gmina Opatówek     –    100.811,00 m3 

– Gmina Godziesze Wielkie    –      86.636,80 m3 

– WPK Sp. z o.o. w Nowych Skalmierzycach –      72.528,00 m3 

– ZUK w Gołuchowie    –      51.017,00 m3 

– ZUK w Żelazkowie    –        8.159,40 m3 

 

 W okresie sprawozdawczym do największego odbiorcy, tj. dla Kaliskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej dostarczyliśmy w 2018 roku 583,4 tys. m3 wody i było to o 1,1% więcej niż 

rok wcześniej. Kolejni kontrahenci, wg ilości kupionej wody, to SM „Dobrzec” z ilością 

366,4 tys. m3 (porównywalną do roku 2017 -361,8 tys. m3),  MZBM, który kupił 191,3 tys. 

m3, tj. o 1% mniej niż rok wcześniej oraz SM Budowlani z ilością 115,6 tys. m3, tj. tyle samo 

co w roku ubiegłym. 

 

 

3. Działalność komercyjna i pozostała 

 

 

W celu zapewnienia klientom Spółki kompleksowej obsługi oraz w celu lepszego 

wykorzystania posiadanego sprzętu prowadziliśmy w okresie sprawozdawczym również 

usługi komercyjne. W 2018r. uzyskaliśmy z tej działalności przychody w wysokości 2.113,6 

tys. zł. i były one wyższe o 16,9% od uzyskanych przed rokiem. W ramach tej działalności 

prowadziliśmy eksploatację kolektorów sanitarnych i przepompowni ścieków należących  

do Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA”, usługi laboratoryjne, sprzętowo-transportowe oraz 

usługi projektowe i techniczne. 

 

Wykonaliśmy ponadto: 

– 6 przyłączy wodociągowych 

– 17 nawierceń i wcinek 

– 7 przyłączeń kanalizacyjnych 

– 1 przecisk 

– 256 czyszczeń kanalizacji samochodem typu Assman 

– 5 napraw sieci wodociągowej 

– 21 wymian uszkodzonych wodomierzy  

– 4 wymiany uszkodzonych zaworów 

– 43 inne usługi (dostawa wody, zakręcenia przyłącza, chlorowanie) 

         oraz kilkadziesiąt drobnych usług transportowych i sprzętowych. 

 

W oparciu o roczną umowę, na zlecenie Miasta Kalisza, w roku obrotowym 2018 

prowadziliśmy eksploatację sieci kanalizacji deszczowej i przepompowni. Przychody  

z tego tytułu wyniosły 609,8 tys. zł i były wyższe o 40,6 tys. zł. od uzyskanych rok wcześniej. 

 

Zgodnie z podpisaną umową: 

 

– prowadziliśmy ewidencję pozabilansową sieci 

– wydawaliśmy warunki techniczne przyłączania oraz prowadziliśmy prace eksploatacyjne 

– wykonaliśmy remont 6 odcinków kanałów i 5 przykanalików 

– naprawiliśmy 2 studnie rewizyjne oraz wyremontowaliśmy 5 wpustów deszczowych. 
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Dodatkowo wyczyściliśmy 1.076 wpustów deszczowych oraz 1160m kanalizacji deszczowej, 

usunęliśmy 460 ton odpadów z kanalizacji deszczowej i wpustów, wymieniliśmy 32 włazy  

i 18 wpustów oraz uzupełniliśmy 1 brakującą kratkę. 

 

Znaczne przychody uzyskaliśmy z opłat za przekroczenie parametrów jakościowych ścieków 

przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. W 2018 roku 

wyniosły one 1.336,7 tys. zł i były wyższe o 280,9 tys. zł w porównaniu do roku 2017. 

 

 

4. Sprzedaż w ujęciu wartościowym 

 

 

Strukturę sprzedaży w porównaniu do roku 2017 i do planu roku 2018 przedstawia poniższa 

tabela: 

                 w tys. zł 

Rodzaj sprzedaży 
Wykonanie 

2017 rok 

Plan na 

2018 rok 

Wykonanie 

2018 rok 

% wykonania 

4:2 4:3 

1 2 3 4 5 6 

 

Sprzedaż wody dla m. Kalisza 

Sprzedaż usług kanalizacyjnych 

dla m. Kalisza  

 

13.392,1 

 

28.516,0 
 

 

14.670,5 

 

29.728,1 
 

 

15.175,0 

 

30.032,5 
 

 

  113,3 

 

  105,3 
 

 

  103,4 

 

 101,0 
 

Razem sprzedaż produkcji 

podstawowej 
41.908,1 44.398,6 45.207,5 107,9 101,8 

Sprzedaż wody dla gmin 

ościennych  
674,8 781,8 969,9 143,7 124,1 

Sprzedaż usług kanalizacyjnych 

dla gmin ościennych 
236,7 237,4 331,5 140,1 139,6 

Sprzedaż usług kanalizacji 

deszczowej 
569,1 609,8 609,8 107,2 100,0 

Sprzedaż usług komercyjnych 1.808,4 1.100,0 2.113,6 116,9 192,1 

Sprzedaż materiałów 102,4 70,0 43,4 42,4 62,0 

Razem sprzedaż komercyjna 3.391,4 2.799,0 4.068,2 120,0 145,3 

Sprzedaż ogółem 45.299,5 47.197,6 49.275,7 108,8 104,4 
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Wyszczególnienie przychodów ze sprzedaży usług komercyjnych: 
           (w tys. zł) 

 
Wykonanie 

2017 rok 

Wykonanie 

2018 rok 

Sprzedaż usług komercyjnych      374,4 441,2 

Opłaty za przyłącza wodociągowe 10,4 4,1 

Opłaty za przyłącza kanalizacyjne 19,2 4,2 

Sprzedaż usług eksploat.kolekt.przerzut. 97,5 97,5 

Sprzedaż usług laboratorium 251,1 229,9 

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania 

ścieków do kanalizacji 
1.055,8 1.336,7 

 1.808,4 2.113,6 

 

W 2018 roku dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym Spółka osiągnęła znacznie 

wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do roku 2017 oraz w stosunku do zakładanego 

planu na 2018r. Sprzedaż podstawowa obejmująca wodę i usługi kanalizacyjne ujęta w taryfie 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wzrosła w stosunku  

do roku 2017 o prawie 9%, w tym sprzedaż wody o 13,3%, a ścieków o 5,0%. Znacząco 

wzrosła także pozataryfowa sprzedaż dla gmin ościennych, zarówno wody jak i usług 

kanalizacyjnych. 

 

Sprzedaż komercyjna, ogólnie określana przez Spółkę jako usługi komercyjne, 

obejmująca: badania laboratoryjne, usługi transportowo-sprzętowe, roboty sieciowe  

i wodomierzowe, usługi projektowe i techniczne oraz konserwację kolektorów Spółki  

Wodno-Ściekowej „PROSNA” zamknęła się kwotą 2.113,6 tys. zł., tj. wyższą o 16,9%  

od roku 2017, a o 92% w stosunku do zakładanego planu. Wpływ na powyższe miały przede 

wszystkim przychody z tytułu opłat dodatkowych za przekroczenia parametrów jakościowych 

ścieków przemysłowych. Kanalizacja deszczowa nie stanowi majątku Spółki, jednak stanowi 

źródło przychodów z tytułu podpisanej z miastem Kalisz umowy na eksploatację.  

Dodatkowo po uzyskaniu przychodów ze sprzedaży materiałów w wysokości 43,4tys. 

zł, łączna sprzedaż w roku 2018 wyniosła 49.275,7 tys. zł i stanowi 104,4% realizacji planu. 
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5. Koszty własne 
 

 

 Strukturę kosztów w układzie rodzajowym w porównaniu do 2017 roku i do planu 

obrazuje poniższa tabela: 
                (w tys. zł) 

Treść zapisu 

Wykonanie 

2017 rok 

Plan 

2018 rok 

Wykonanie 

2018 rok 
% wykonania 

kwota % Kwota % kwota % 6:2 6:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Amortyzacja 9.178,8 19,8 9.554,0 20,1 9.817,0 20,4 107,0 102,8 

Zużycie materiałów 1.645,4 3,6 1.682,0 3,5 2.234,7 4,6 135,8 132,9 

Zużycie energii 1.935,1 4,2 1.965,0 4,1 1.930,6 4,0 99,8 98,2 

Usługi transport. - sprzętowe 49,1   0,1 50,0   0,1 42,3   0,1 86,2 84,6 

Usługi obce – remonty 181,0 0,4 441,0 0,9 1.741,8 3,5 962,3 395,0 

Usługi obce - Spółka ”Prosna” 15.213,5 32,9 15.606,0 32,8 13.661,3 28,3 89,8 87,5 

Pozostałe usługi 1.907,0 4,1 1.950,0 4,1 2.686,0 5,6 140,8 137,7 

Wynagrodzenia osobowe 8.047,8 17,4 7.700,0 16,2 7.682,1 15,9 95,5   99,8 

Świadczenia na rzecz pracown. 1.820,3 3,9 1.924,0 4,0 1.903,6 3,9 104,6 98,9 

Podatki i opłaty 6.124,3 13,2 6.500,4 13,7 6.330,0 13,1 103,4 97,4 

Pozostałe koszty 191,6 0,4 170,0 0,4 224,6 0,5 117,2 132,1 

Koszty ogółem 46.293,9 100,0 47.542,4 100,0 48.254,0 100,0 104,2 101,5 

Koszt własny sprzedaży 46.133,8  47.182,4  48.110,1  104,3 102,0 

Przychody ze sprzedaży 45.299,5  47.197,6  49.275,7  108,8 104,4 

Udział kosztu własnego 

w sprzedaży 
 101,8  100,0  97,6   

Zysk/strata -834,3  15,2  1.165,6  x x 

 

 Koszty poniesione przez Spółkę w 2018 roku były wyższe od planowanej wielkości  

o 1,5%. Sytuacja ta spowodowana była dodatkowymi wydatkami poniesionymi na remonty 

bieżące w Spółce, co znalazło odzwierciedlenie w pozycji usług obcych-remontów oraz 

pozostałych usług i kosztów materiałów. Dodatkowe zakupy poniesione w drugiej połowie 

roku, a związane ze zwiększeniem majątku, przyczyniły się do zwiększenia amortyzacji. 

Przekroczenia kosztów miały także miejsce w pozycji pozostałych kosztów obejmujących 

wyższe od planowanych wcześniej składki ubezpieczeniowe majątku Spółki. 

 

Najbardziej kosztotwórczymi pozycjami wydatków w Spółce jest energia elektryczna oraz 

paliwo, których zużycie obrazują poniższe wykresy: 
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6. Przychody i koszty finansowe 
 

 

W minionym roku obrotowym uzyskano następujące przychody finansowe: 

 

– z tytułu odsetek od depozytów terminowych        51,7 tys. zł 

– z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych    76,0 tys. zł 

– z tytułu zapłaconych odsetek od należności        29,0 tys. zł 
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– z tytułu naliczonych odsetek od należności         25,6tys. zł 

– z tytułu rozwiązanych odpisów odsetkowych od należności wątpliwych      1,0 tys. zł 

RAZEM           183,3 tys. zł 
 

 

Koszty finansowe poniesiono z tytułu: 
 

– odsetki netto zw. z wyceną aktuarialną świadczeń pracowniczych   130,7 tys. zł 

– spisanych odsetek od należności            7,6 tys. zł 

– odpisów aktualizujących odsetki od należności wątpliwych        0,1 tys. zł 

– odsetek od zobowiązań             0,1 tys. zł 

RAZEM           139,7 tys. zł 
 

 

7. Przychody i koszty operacyjne 
 

 

W minionym roku obrotowym uzyskano następujące przychody operacyjne: 
 

–  z tytułu rozwiązanych rezerw aktuarialnych              1.769,8 tys. zł 

– rozwiązania odpisów aktualizujących należności wątpliwe      36,5 tys. zł 

– amortyzacji nieodpłatnie otrzymanych sieci w latach 1996-1999 i 2002-2004  156,8 tys. zł 

– otrzymanych odszkodowań            8,6 tys. zł 

– zwrotu kosztów zastępstwa procesowego         17,2 tys. zł 

– refakturowanych opłat za zajęcie pasa drogowego       36,8 tys. zł 

– sprzedaży środków trwałych            5,9 tys. zł 

– zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych          4,6 tys. zł 

– pozostałych przychodów             3,1 tys. zł 
 

RAZEM                  2.039,3 tys. zł 
 

Koszty operacyjne poniesiono z tytułu: 
 

– koszty zaniechanej inwestycji        142,0 tys. zł 

– kosztów postępowania egzekucyjnego       108,8 tys. zł 

– utworzenia odpisów aktualizujących należności       839,6 tys. zł 

– kosztów napraw powypadkowych           9,1 tys. zł 

– kosztów opłat poniesionych za wykonawcę        21,1 tys. zł 

– pozostałych zastępstwa procesowego         21,4 tys. zł 

– pozostałych kosztów           98,2 tys. zł  
 

 RAZEM                   1.240,2 tys. zł 
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8. Wyniki działalności gospodarczej 

 

 W minionym roku obrotowym na poszczególnych rodzajach działalności osiągnęliśmy 

poniżej zaprezentowane wyniki: 

                  w tys. zł 

Rodzaje wyników 
Wykonanie 

2017 rok 

Plan 

2018 rok 

Wykonanie 

2018 rok 
1 2 3 4 

Wynik na sprzedaży wody 

Wynik na sprzedaży usług kanalizacyjnych 

Wynik na sprzedaży usług kanalizacji deszczowej 

Wynik na sprzedaży usług komercyjnych 

Wynik na sprzedaży materiałów 

-943,6 

-747,0 

-97,8 

899,2 

55,0 

-100,0 

-94,8 

0,0 

180,0 

30,0 

-1.520,7 

1.624,5 

50,8 

993,9 

17,2 

Wynik ogólny na sprzedaży usług i materiałów -834,2 15,2 1.165,7 

Pozostałe przychody operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne 

1.753,1 

1.170,1 

957,0 

751,0 

2.039,4 

1.240,2 

Ogółem zysk na działalności operacyjnej -251,2 221,2 1.964,9 

Przychody finansowe  

Koszty finansowe 

150,2 

114,1 

122,0 

103,7 

183,3 

139,7 

Wynik na działalności gospodarczej -242,1 239,5 2.008,5 

Zyski nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0 

Straty nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0 

Zysk brutto 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

Zysk netto 

-242,1 

 

369,2 

 

-611,3 

239,5 

 

230,0 

 

9,5 

2.008,5 

 

546,2 

 

1.462,3 

 

 

W roku 2018 PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu zanotowało zysk na podstawowej 

działalności (woda + ścieki) w wysokości 103,8 tys. zł. Rentowność dodatnią uzyskano  

z działalności komercyjnej, a najwyższą tj. 958,5 tys. zł z tytułu opłat dodatkowych za 

przekroczenia parametrów ścieków przemysłowych wprowadzonych do kanalizacji 

sanitarnej. W roku 2018 osiągnęły one wartość 1.336,7 tys. zł. Działalność komercyjna 

przyczyniła się do zwiększenia zysku na sprzedaży do poziomu 1.165,7 tys. zł. Pozostałe 

przychody operacyjne i finansowe z tytułu rozwiązanych rezerw na świadczenia pracownicze, 

prowadzonych przez Spółkę działań windykacyjnych oraz uzyskanych odsetek z tytułu 

lokowanych środków na rachunkach bankowych przy pozostałych kosztach operacyjnych 

obejmujących głównie odpisy aktualizujące należności powiększyły zysk brutto do poziomu  

 2.008,5 tys. zł. Podatek dochodowy w części bieżącej oraz odroczonej służącej do bieżącego 

ustalania zmniejszeń i zwiększeń dochodu do opodatkowania, które będą miały miejsce 

dopiero w przyszłości, pomniejszyły zysk do poziomu  1.462,3tys. zł.  
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9. Koszty jednostkowe dostawy wody i odbioru ścieków 

 

 

Przeciętny jednostkowy koszt dostawy 1 m3 wody był w 2018 roku o 31 groszy 

wyższy od ceny sprzedaży i o 33 grosze wyższy od zanotowanego rok wcześniej. 

Jednostkowy koszt odbioru ścieków w roku 2018 był o 37 groszy wyższy od ceny sprzedaży  

i o 31 groszy wyższy od kosztu sprzedaży w roku ubiegłym. Podstawową przyczyną wzrostu 

kosztów jednostkowych w okresie sprawozdawczym był  wzrost kosztów w/w usług. 
Ukształtowanie tych kosztów obrazuje poniższa tabela: 

 

 

Treść zapisu 

Wykonanie 

2017 rok 

koszt własny 

Plan 2018 rok Wykonanie 2018 rok 

sprzedaż 
koszt 

własny 
Sprzedaż 

koszt 

własny 

Sprzedaż wody      

− wartość w tys. zł 

− ilość w tys. m3 

 przeciętnie w zł/m3  

15.010,5 

  4.639,2 

3,24 

15.452,3 

  4.700,0 

3,29 

15.552,3 

– 

3,31 

16.144,9 

  4.947,6 

3.26 

17.665,5 

– 

3,57 

Odbiór ścieków      

− wartość w tys. zł 

− ilość w tys. m3 

− przeciętnie w zł/m3 

29.499,8 

  4.300,7 

6,86 

29.965,5 

  4.320,0 

6,94 

30.058,3 

– 

6,96 

30.364,0 

  4.386,3 

6,92 

28.739,5 

– 

6,55 

 

 

10. Zatrudnienie i wynagrodzenie 

 

 

Wielkość przeciętnego zatrudnienia w Spółce, w ostatnich latach, przedstawia poniższe 

zestawienie. 
                  (w etatach) 

 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Zatrudnienie ogółem  

w tym: 

– pracownicy techniczni 

– administracja 

 

172 

 

87 

85 

161 

 

77 

84 

157 

 

73 

84 

160 

 

75 

85 

160 

 

76 

84 

147 

 

72 

75 

 

 

 Na początku 2018 roku zmieniająca się sytuacja na rynku pracy w Kaliszu (wzrost 

zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników a także wzrost ich oczekiwań 

płacowych) doprowadziły do tego, że ze Spółki zaczęli odchodzić pracownicy. Na szczęście 

w drugiej części roku udało się ten proces zahamować. Wraz z rozwojem technicznym  

i technologicznym zmianie ulegają również potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie 

zatrudnienia pracowników (np. problemy z pozyskaniem informatyków, automatyków, 

elektryków, choć tych ostatnich pracowników pozyskano).  

 

Mimo występujących niedoborów kadrowych zrealizowano najważniejsze zamierzenia 

gospodarcze. Osiągnięto je mimo znacznej absencji chorobowej. W okresie sprawozdawczym 
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wyniosła ona 3.394 dni i była wyższa od zanotowanej rok wcześniej, aż o 514 dni absencji. 

Łącznie w 2018 roku ze zwolnień lekarskich korzystało 99 pracowników (w tym 6 

pracowników przebywających na zwolnieniu związanym z rodzicielstwem).  

W okresie sprawozdawczym pracownicy na stanowiskach nierobotniczych przebywali  

na zwolnieniach przez 1.566 dni, co daje średnio na jednego pracownika w tej grupie niecałe 

21 dni nieobecności. 

Pracownicy na stanowiskach technicznych przebywali na zwolnieniach przez 1.828 dni,  

co daje średnio ponad 25 dni nieobecności w pracy na 1 zatrudnionego. 

 

 Utrzymanie całodobowej mobilności firmy oraz szybkie reagowanie na zdarzenia 

awaryjne, w tym również w dniach wolnych, powodowało konieczność zatrudnienia części 

pracowników w godzinach nadliczbowych. Łącznie w okresie sprawozdawczym zanotowano 

2.193,5 nadgodzin, tj. o 543,5 mniej niż rok wcześniej.  

W przeliczeniu na jednego pracownika zatrudnionego w Spółce na dzień 31.12.2018r. liczba 

nadgodzin wyniosła niecałe 15 godziny rocznie. 

 

Wynagrodzenia ogółem w Spółce w 2018 roku wyniosły 7.983,0 tys. zł i stanowiły 

99,5% wartości założonej w planie. Średnia płaca miesięczna w PWiK Sp. z o.o. w 2018 roku 

była większa o 1,5% w stosunku do 2017 roku i ukształtowała się w wysokości 4.342,60 zł 

brutto. 

 

Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku – ogłaszane po zakończeniu każdego z kwartałów przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego kształtowało się od 4.699,96 za I kwartał 2018r. do 5.071,21 zł  

za czwarty kwartał 2018r. 

Wynagrodzenia brutto w okresie sprawozdawczym (wykonanie 2018 roku do planu 

roku 2018) przedstawiały się następująco: 

 
             (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Plan 

2018 rok 

Wykonanie 

2018 rok 

% 

3:2 

1 2 3 4 

    

Wynagrodzenia ogółem 8.020,0 7.983,0   99,5 
z tego:    

1/ wynagrodzenia osobowe, 
w tym na: 

− nagrody jubileuszowe 

− odprawy emerytalno-rentowe 

7.728,0 
 

310,0 

51,3 

7.660,3 
 

312,6 

33,2 

  99,1 
 

100,8 

64,7 

2/ wynagrodzenia Rady Nadzorczej 96,0 113,7 118,4 

3/ wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło 

oraz umowy o świadczenie usług 

zarządzania 

196,0 209,0 106,6 
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Struktura wynagrodzeń kształtowała się następująco: 

 

Wynagrodzenie miesięczne brutto Liczba pracowników otrzymujących 

wynagrodzenie brutto w niżej wymienionych  

w przedziałach wg. stanu  

na dzień 31 grudnia, każdego roku. 
 

 2015 2016 2017 2018 

         do 2.500 zł   6   5   9   2 

   2.501÷3.000 zł 27 24 20   6 

   3.001÷3.500 zł 40 35 37 20 

   3.501÷4.000 zł 36 30 28 38 

   4.001÷4.500 zł 18 25 27 34 

powyżej  4.500 zł 31 42 30 48 

 

11. Remonty 
 

 Wydatki poniesione przez Spółkę na remonty majątku w roku 2018 przedstawia 

poniższe zestawienie: 

                                                                                                                                         w tys. zł 

Treść zapisu 
Wykonanie 

2018 rok 

Wartość remontów ogółem 

 z tego: 

− systemem zleconym 

− systemem własnym 

2.461,5 

 

1.741,8 

719,7 

Z kwoty ogółem przypada na: 

− obiekty i urządzenia produkcji wody 

− sieci wodociągowe 

− sieci kanalizacyjne 

− dział utrzymania ruchu/remont warsztatu 

− przepompownie lokalne 

− środki trwałe służące celom ogólnym 

− laboratorium 

− eksploatacja sieci /transport 

 

1.026,7 

132,7 

245,5 

99,7 

60,4 

795,0 

41,5 

60,0 

  

12. Nakłady na zakup, modernizację i budowę środków trwałych 

 

 

W 2018 roku wydaliśmy na te cele kwotę            11.572.196,53 zł 

z tego: 

- na zakupy dóbr gotowych               1.771.379,18 zł 

- na roboty budowlano – montażowe              9.800.817,35 zł 

 

W ramach zakupów nabyto: 

- samochód ciężarowy TOYOTA – 3szt.     za            233.541,50 zł 

- samochód terenowy TOYOTA HILUX - 1 szt   za            127.416,27 zł 

- samochód hybrydowy HYUNDAI IONIQ – 2szt   za            190.280,10 zł 

- samochód elektryczny NISSAN LEAF – 1 szt   za            130.880,49 zł 

- urządzenia klimatyzacyjne (17 jednostek zewnętrznych,  

  30 jednostek wewnętrznych)     za            155.341,74 zł 

- pompy – pompownia II0 SUW Lis – 2szt.    za              83.577,00 zł 
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- pompa do podchlorynu sodu     za     4.980,00 zł 

- pompy głębinowe – 3szt.      za   18.130,00 zł  

- pompa samozasysająca typ Honda WX10    za     1.390,00 zł 

- maszyna do ciecia gałęzi – rębak     za   29.389,79 zł 

- zestaw do zdalnego odczytu wodomierzy – 4szt.   za   48.036,99 zł 

- transformator 400KVA 15,7/042 SUW Lis   za   27.540,95 zł 

- transformator słupkowy 100KVA 15,7/042   za   13.500,00 zł 

- miernik do pomiarów elektro-energetycznych   za   13.275,00 zł 

- przyczepa ciągnikowa      za   41.621,50 zł 

- drobny sprzęt, urządzenia, narzędzia dla warsztatów  za   29.864,88 zł 

- wykrywacz metalu M-SCAN     za     2.970,00 zł 

- spektrofotometr absorpcji atomowej    za            163.000,00 zł 

- sprzęt laboratoryjny       za              33.460,59 zł 

- system GIS        za            103.570,00 zł 

- sprzęt komputerowy (9 komputerów, 4 drukarki, 4 notebooki ) za   44.029,23 zł 

- aplikacje i programy komputerowe (programy antywirusowe, za   17.723,10 zł 

  Microsoft Office) 

- kosiarka Kubota       za   49.112,00 zł 

- szlabany wjazdowe       za   28.810,00 zł 

- wiata rowerowa       za     9.430,00 zł 

- osuszacze powietrza  – 2szt.     za   63.470,00 zł 

- centrale telefoniczne ul. Nowy Świat i SUW Lis   za   23.850,00 zł 

- żaluzje fasadowe       za   16.157,68 zł 

- urządzenie zasilająco-sterujące filtrowania SUW Lis  za     6.355,00 zł 

- rozbudowa systemu TV przemysłowej ul. Nowy Świat   za   13.228,00 zł 

- obudowa studni głębinowej ul. Szeroka     za   23.900,00 zł 

- drukarka etykiet TOSHIBA      za     1.949,00 zł  

- drukarka kart plastikowych DATACARD    za     5.365,00 zł 

- sprzęt RTV        za     7.764,70 zł 

- meble        za     8.468,67 zł 

RAZEM                 1.771.379,18 zł 

 

 

W zakresie robót budowlano – montażowych wykonano: 

 

- wymianę 50 przyłączy wodociągowych o łącznej dł. 749m za            843.327,42 zł 

- budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granicy posesji 

  13 szt. o łącznej dł. 72,70m      za              95.566,56 zł 

- wymianę sieci wodociągowej wykonanej z rur A-C 

  w ul. Zielona i Tęczowej Dz125PE o dł. 903,65m, Dz90PE  

  o dł. 44,5m, Dz63PE o dł. 69,81m     za            609.891,14 zł 

- budowę sieci wodociągowej Dz125PE o dł. 58,6m 

  Pl. Św. Józefa              za            106.275,00 zł 

- budowę sieci wodociągowej    Dz125PE  o dł. 260,70m 

  w ul. Torowej       za   46.464,64 zł 

- wymianę sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej 

  (prace projektowe)        za        900,00 zł 

- budowę sieci wodociągowej Dz315PE o dł. 750,00m     

  w Dzielnicy Tyniec       za            799.765,96 zł 

- budowę sieci wodociągowej Dz225 o dł. 298,88m     

  w ul. Stawiszyńskiej       za            169.662,12 zł 

- modernizację sieci wodociągowej Dz225PE o dł. 794,00m 
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  w ul. Kordeckiego        za            651.965,50 zł 

- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

  w ul. Korczak 

  kanał sanitarny Ø315PVC o dł. 260,00m    za            338.000,00 zł 

  sieć wodociągowa Dz225PE o dł.490,00m    za            403.998,64 zł 

- modernizację węzłów wodociągowych na terenie  

  miasta Kalisza wymiana 4 węzłów      za            119.133,29 zł 

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Michała 

  kanał sanitarny Ø200PVC o dł. 221.61m i Ø160PVC o dł. 9,76m 

  kanał tłoczny Dz75PE o dł. 234,52m  

  przepompownia ścieków      za            248.123,30 zł  

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wał Piastowski 

  kanał sanitarny Ø200PVC o dł. 46,15m 

  odgałęzienia kanalizacji sanitarnej Ø160PVC o dł. 5,35m 

  kanał tłoczny Dz63PE o dł. 46,6m  

  przepompownia ścieków      za   39.912,85 zł 

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kordeckiego 

  kanał sanitarny Ø200PVC o dł. 103,55m    za            127.608,75 zł 

- budowę kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Piwonice 

  (prace projektowe)       za   25.040,00 zł 

- budowę kanalizacji sanitarnej zlewnia pompowni  

   przy ul. Czaszkowskiej (prace projektowe)   za   30.187,57 zł 

- odpłatne przejęcie rurociągu wodociągowego Dz63PE  

  o dł. 33,00m i kanału sanitarnego Ø200PVC o dł. 28,65m 

  w ul. Połabskiej       za     8.527,50 zł 

- monitoring sieci wodociągowej – etap II    za            643.331,44 zł 

- modernizację pompowni Smolna 

  montaż lamp UV wraz z monitoringiem i sterowaniem  za            229.633,45 zł 

- budowę instalacji domofonowej SUW Lis    za   25.860,35 zł 

- modernizację zbiornika wody czystej SUW Lis   za            714.742,96 zł 

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej  

   (prace projektowe)       za     5.342,00 zł 

- budowę pompowni z awaryjnym systemem zasilania  

   przepompowni ul. Złota (prace projektowe)   za   60.703,75 zł 

- budowę ogniw fotowoltaicznych SUW Lis    za            833.343,10 zł 

- modernizację kanału sanitarnego Ø200 o dł. 138m  

  w ul. Czaszkowskiej       za              69.000,00 zł 

- modernizację kanału sanitarnego Ø300 o dł. 92m  

  w ul. Czaszkowskiej       za              80.100,00 zł 

- modernizację kanału sanitarnego Ø500 o dł. 82m  

  w ul. Czaszkowskiej       za              90.200,00 zł 

- modernizację kanału sanitarnego Ø200 o dł. 292m 

  w ul. Zielonej       za            208.400,00 zł 

- modernizację kanału sanitarnego Ø300 o dł. 93m 

  w ul. Ułańskiej       za              69.750,00 zł 

- modernizację kolektora „Krępica” Ø1000 o dł. 350m  za            770.550,00 zł 

- modernizację przyłączy wody w trakcie wymian  

  istniejących wodociągów – 10szt.     za            175.301,47 zł 

- modernizację parkingu na obiekcie ul. Nowy Świat 

  (wymiana nawierzchni wraz z wymianą odwodnienia)  za            256.642,25 zł 

- budowę kanalizacji sanitarnej Ø200PVC o dł. 496,20m 

  w ul. Brzozowej, Jałowcowej i Kasztanowej   za            294.801,67 zł 



26 

 

- budowę kanalizacji sanitarnej Ø200PVC o dł. 56,96m 

  w ul. Gościnnej       za              23.403,87 zł 

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

  w ul. Kordeckiego 

  rurociąg wodociągowy Dz125PE o dł. 136,55m   za   35.479,80 zł 

  kanał sanitarny Ø200PVC o dł. 147,42m    za   58.968,00 zł 

- budowę kanalizacji sanitarnej Ø200PVC o dł. 86,42m  

w ul. Moniuszki       za              38.257,20 zł 

- budowę kanalizacji sanitarnej Ø200PVC o dł. 68,10m 

  w ul. Paprotnej       za              29.523,53 zł 

- budowę sieci wodociągowej Dz125PE o dł. 181,00m 

  w ul. Pokrzywnickiej      za   20.715,01 zł 

- serwer i okablowanie SUW Lis     za            140.211,59 zł 

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

  w ul. Północnej 

  rurociąg wodociągowy Dz125PE o dł. 88,50m   za   32.462,00 zł 

  kanał sanitarny Ø200PVC o dł. 85,50m    za   38.475,00 zł 

- budowa punktu pomiarowego wód popłucznych SUW Lis za   66.850,00 zł 

- zakup map geodezyjnych ul. Kazimierzowska   za        600,00 zł 

- zakup map geodezyjnych ul. Wał Bernardyński   za                   164,80 zł 

- modernizację systemu biomonitoringu Symbio   za     5.500,00 zł 

RAZEM                  9.682.663,48 zł 

 

 

Razem wartość środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 

1.286.414,79 zł 

 

W 2018 roku do użytku przekazano środki trwałe o wartości:                          12.056.768,45 zł 

w związku z tym 

wartość zadań rozpoczętych na koniec roku obrotowego wynosiła:                   1.286.414,79 zł 

 

 

 

13. Sytuacja finansowa Spółki 

 

 

Analiza wskaźników obrazujących kondycję finansową firmy w 2018 roku świadczy  

o jej zdolności finansowej. Z uwagi na dodatni wynik finansowy wszystkie wskaźniki 

rentowności uległy poprawie w stosunku do roku 2017 i przyjmują wartości dodatnie. 

Wskaźniki procentowe płynności i obrotowości znajdują się na poziomie pozwalającym na 

dalszą działalność firmy i jej rozwój.  

 

 

Wskaźnik bieżącej płynności-liczony jako stosunek aktywów bieżących do zobowiązań 

bieżących pomimo, iż nieznacznie obniżył się w porównaniu do roku ubiegłego o 0,2   nadal 

jest na poziomie bezpiecznym i wynosi jest 1,29. 

 

Wskaźnik płynności szybki-liczony jako stosunek aktywów bieżących, pomniejszonych  

o zapasy, do zobowiązań bieżących wynosi 1,26 i jest niższy o 0,19 od uzyskanego w roku 

ubiegłym. 
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Wskaźnik obrotowości aktywów-liczony jako stosunek sprzedaży do aktywów ogółem, 

pozostaje na porównywalnym poziomie roku ubiegłego i wynosi 0,30. 

 

Wskaźniki rentowności z uwagi na bardzo korzystny wynik finansowy na sprzedaży,  

z pozostałej działalności oraz na całokształcie działalności uległy znaczącej poprawie  

i przyjmują wartości odpowiednio:  

 

Rentowność sprzedaży ROS + 2,37. Jego wartość, dla porównania w roku 2017, była 

ujemna na poziomie -1,84.  

 

Rentowność aktywów ROA zwany inaczej wskaźnikiem zwrotu z majątku określa zdolność  

aktywów do generowania zysku netto. Pokazuje jak efektywnie Spółka zarządza swoimi  

aktywami. Wielkość wskaźnika wynosi 0,90 ( w roku 2017- 0,39 ).  

 

Rentowność kapitału własnego ROE należący do najważniejszych miar w gospodarce  

rynkowej określa zdolność do generowania wyniku finansowego, określa ile groszy wyniku  

finansowego przynosi każda złotówka kapitału. Wskaźnik za rok 2018 wynosi 1,02. 

 

 

Wskaźniki obrazujące efektywność wykorzystania majątku, pomimo zmniejszania, nadal są 

jak najbardziej poprawne. 

Wskaźnik rotacji należności zmniejszył się o 5 dni i wynosi 38 dni.  

Wszystkie zobowiązania Spółki regulowane były zgodnie z terminami płatności. 

 

PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu ze względu na specyfikę działalności posiada bardzo 

niską wartość zapasów w relacji do wielkości aktywów. W analizowanym okresie szybkość 

obrotu zapasami uległa skróceniu, w roku 2018 wskaźnik wyniósł 2,74, a dla porównania  

w roku 2017, wynosił 3,42. 

 

 

Na początek i na koniec roku obrotowego stan należności ukształtował się następująco: 

 
                   (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Stan na 

1.01.2018 rok 

Stan na 

31.12.2018 rok 

Stan należności za wodę i ścieki oraz z tytułu 

pozostałej sprzedaży 
4.233,6 4.496,8 

w tym:   

− należności za wodę i ścieki opłacane terminowo 4.019,9 3.492,8 

− naliczone a niezapłacone odsetki za zwłokę        6,0 5,2 

− należności przeterminowane 167,0    962,9 

− zasądzone koszty egzekucyjne obciążające dłużników 

(odbiorców) 
     40,7      35,9 

Stan pozostałych należności    1.363,6 2.580,9 

w tym:   

− z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS    100,2    84,7 

− z tytułu podatku VAT    848,1    512,7 

− z tytułu nadpłaty podatków    413,6    1.967,9 

− z tytułu pozostałych należności        1,7        15,6 

Razem należności brutto 5.597,2 7.077,7 
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Odpisy aktualizujące należności obciążające koszty Spółki    213,7    1.004,0 

Razem należności netto 5.383,5 6.073,7 

 

Jak widać z powyższego zestawienia, stan należności ogółem na koniec roku 2018 

wzrósł w stosunku do początku okresu sprawozdawczego o 690,2 tys. zł. Wpływ na 

powyższy stan miał przede wszystkim należności z tytułu zwrotu podatku VAT oraz podatku 

dochodowego od osób prawnych. Należności z tytułu dostaw i usług wzrosły w porównaniu z 

rokiem ubiegłym o 263,2 tys. zł. Zgodnie z zasadą ostrożności na koniec 2018 r. utworzone 

zostały odpisy aktualizujące należności przeterminowane, co znajduje odzwierciedlenie  

w strukturze należności.  

 

W roku 2018 wysłano do klientów Spółki: 

– 1.138 wezwań przedsądowych 

– 1.874 pism informujących o terminie zaprzestania świadczenia usług.  

 

Ponadto, w 30 przypadkach sprawy skierowano na drogę sądową. Wystawiono 245 kart 

windykacji z czego u 117 klientów odcięto pobór wody, a w 32 rozłożono należności  

z tytułu świadczonych usług na raty. 

 

Wśród największych dłużników Spółki (termin płatności do 31.12.2018r.) odnotowano:  

 

-  WSK PZL      209.261,14 zł 

- „CALFROST” Sp. z o.o.       71.245,97 zł 

− Fabryka Wyrobów Runowych „RUNOTEX” S.A.   47.625,45 zł 

− RAJ Ewa Troneczek       22.709,85 zł 

− Kobrzyński Maciej        20.758,50 zł 

− PLAZMET         16.551,85 zł. 

 

Do naszych największych odbiorców usług oraz najlepszych płatników należą: Kaliska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa oraz Spółdzielnie Dobrzec  

i Budowlani, a także Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka i Miejski Zarząd 

Budynków Mieszkalnych. 

 

Liczne i konsekwentne działania windykacyjne umożliwiły Spółce utrzymanie 

stosunkowo niskiego i bezpiecznego poziomu należności od klientów. Są one jednak coraz 

trudniejsze do windykacji, ponieważ z roku na rok rośnie grupa małych odbiorców  

z zaległościami w płatnościach na poziomie kilkuset złotych.  

 

Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek i koniec 2018 roku przedstawia się 

następująco: 
                    (w tys. zł) 
 

Wyszczególnienie 
 

Stan na 01.01.2018 r. Stan na 31.12.2018 r. 

zobowiązania wobec dostawców 6.815,4 9.953,2 

zobowiązania wobec budżetu 107,1 141,3 

zobowiązania wobec ZUS 318,1 565,9 

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 186,0 410,3 

zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie 

ze środowiska 
377,3 109,1 
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pozostałe zobowiązania 160,6 134,8 

RAZEM 7.964,5 11.314,6 

 

Rejestrowany poziom zobowiązań krótkoterminowych jest adekwatny do prowadzonej 

działalności i umownych terminów ich regulowania. 
 

 

 

 

IV. KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI I EFEKTY NAKŁADÓW NA RZECZOWE  

AKTYWA TRWAŁE 
 

 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa objętym planem jest i nadal będzie 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na ujmowaniu wody, uzdatnianiu wody, 

dostarczaniu wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu 

ścieków do Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” w Kucharach. Zakres planowanych usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych jest zgodny z obecnie obowiązującym zezwoleniem  

na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków udzielonym Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Decyzją 

Zarządu Miasta Kalisza nr WIMK 7033/17/02 z dnia 27 sierpnia 2002 roku oraz w oparciu  

o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza przyjęty 

uchwałą nr LVIII/765/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 roku. 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw z zachowaniem odpowiedniej jakości 

wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów 

odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska, a także ekonomicznej 

efektywności prowadzonej działalności. Spółka planuje kontynuować politykę w zakresie 

racjonalnego zużycia wody i odprowadzania ścieków poprzez: 
 

− rozwój monitoringu procesów dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

− gospodarkę wodomierzową 

− zmniejszenie strat wody  

− eliminację zrzutów ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz 

wykrywanie nielegalnych podłączeń 

− kontrolę jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji 

− promocję picia wody z kranu. 

 

 

W wyniku działań inwestycyjno-modernizacyjnych Spółka zamierza osiągnąć następujące 

efekty: 

− nieprzerwane dostawy wody o odpowiedniej jakości, pod odpowiednim ciśnieniem  

i w wystarczającej ilości 

− zmniejszenie strat wody  

− optymalizację kosztów produkcji wody 

− zwiększenie dostępności usług 

− wyeliminowanie z użytkowania sieci wyeksploatowanych o dużej awaryjności, skrócenie  

przerw w dostawie wody i odbioru ścieków 

− osiągnięcie pełnego efektu ekologicznego 

− eliminację zrzutów ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz  

wykrywanie nielegalnych podłączeń  
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− kontrolę jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji. 

 

W działaniu Zarządu, kształtującym kierunki rozwoju PWiK Sp. z o.o., istotną rolę 

odgrywają dwa podstawowe założenia. Pierwsze, oparte o analizę aktualnych i przyszłych 

potrzeb miasta Kalisza i jego mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków oraz drugie, to racjonalne ustalenie poziomu niezbędnych nakładów finansowych. 

Świadomość cenowych konsekwencji przeinwestowania, czego doświadcza już wiele firm  

w Polsce, wyznacza planowaną wielkość nakładów na rzeczowe aktywa trwałe. Zarówno 

tempo wdrażania nowych technologii jak i poziom świadczonych usług powinien być 

adekwatny do możliwości ich finansowania poprzez środki uzyskane ze sprzedaży usług 

dostawy wody i odbioru ścieków. 

 

Nieustannie rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez Spółkę 

określone normami i oczekiwaniami naszych klientów powodują, że konieczna jest realizacja 

kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zakres prac zawarty jest w przyjętym Planie 

techniczno-ekonomicznym oraz w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021” zatwierdzonym przez Radę 

Miasta Kalisza.  

 

Przez najbliższe lata znaczące nakłady na rzeczowe aktywa trwałe związane będą  

z modernizacją sieci. Realizowany od kilku lat program likwidacji sieci wodociągowej 

wykonanej z rur azbesto-cementowych zawiera jeszcze wymianę odcinków o dł. 13,5 km. 

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa zobowiązani jesteśmy do jej całkowitej likwidacji 

do końca 2032. W najbliższych latach niezbędne będą dalsze prace modernizacyjne na 

stacjach uzdatniania wody, głównie w zakresie modernizacji zbiorników wody czystej. 

Kolejnym ważnym zadaniem inwestycyjnym jest bezwykopowa modernizacja starzejącego 

się systemu kanalizacyjnego. Zakres objęty planem to wykonanie modernizacji 7,6 km sieci. 

 

W celu wyeliminowania zrzutu wód opadowych i roztopowych do kanalizacji 

sanitarnej oraz wykrycia nielegalnych podłączeń, w „Wieloletnim planie rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021” została ujęta 

pozycja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni przy ul. Czaszkowskiej. 

Przewidujemy jej realizacje w latach 2019-2020. Pozwoli to Spółce na rozdział istniejącej  

w tym rejonie kanalizacji ogólnospławnej.  

 

Bardzo ważnym zadaniem z punktu widzenia Spółki będzie w najbliższych latach 

zrealizowanie zadania pn. „Budowa Pompowni Złota”, w ramach którego planuje się 

wybudować obiekt głównej pompowni ścieków Miasta Kalisza wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Na podstawie opracowanej koncepcji w 2019 roku przewiduje się zlecenie tego 

zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

 

W okresie ostatnich dziesięciu lat łączny poziom nakładów na rzeczowe aktywa trwałe 

jest prawie równy wielkości dokonanych w tym okresie odpisów amortyzacyjnych  

i w zupełności wystarczający do utrzymania majątku na poziomie gwarantującym ciągłość 

usług. Dysponowane przez Spółkę moce produkcyjne w pełni zaspakajają również przyszłe 

potrzeby. Niezbędne nakłady ponieśliśmy na dostosowanie systemów informatycznych, 

maszyn i urządzeń do poziomu gwarantującego zaspokojenie rosnących oczekiwań 

jakościowych naszych klientów oraz poprawiających efektywność i warunki pracy.  

 

Nowa ustawa - Prawo wodne, która weszła w życie 01 stycznia 2018 roku istotnie 

zmienia dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Interpretacja nowych przepisów  

i nałożone na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustawowe obowiązki dotyczące 



31 

 

przygotowania nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na okres 3 lat, zmiany zasad związanych z konstruowaniem taryf oraz powołanie 

nowego organu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie spowodowało, że 

planowanie zadań w tak długim okresie czasowym niesie konieczność przyjęcia 

szacunkowych wartości dla zadań inwestycyjnych i będzie jednym z wyzwań, z którymi 

zmierzą się nie tylko przedsiębiorcy, lecz także organy administracji. 

 

Reasumując, należy stwierdzić, że poniesione w ostatnim okresie nakłady na budowę 

i rozbudowę środków trwałych stwarzają podstawę do dalszej efektywnej działalności Spółki. 

Posiadany majątek jest adekwatny do zakresu i ilości świadczonych usług oraz jest należycie 

utrzymany. Przy wysokich kosztach majątkowych ma to szczególne znaczenie i decyduje  

o wysokości cen usług. Potwierdzeniem przyjęcia prawidłowych kierunków rozwoju Spółki  

i wysokości nakładów jest świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków na dobrym 

poziomie jakościowym, przy cenach niższych od średnich w kraju. Utrzymanie pozycji 

monopolisty na rynku lokalnym winno zapewnić Spółce przychody pozwalające  

na prawidłowe jej funkcjonowanie. W dużej mierze przychody te uzależnione są jednak od 

wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

dotychczas zatwierdzanych przez Radę Miasta Kalisza, a obecnie przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

 

 

V. STAN I KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA SPÓŁKI  

 W RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

 

 

 Stan środków trwałych wg wartości brutto, po skorygowaniu bilansu otwarcia  

o umorzenia i zmiany dokonane w ciągu roku, obrazuje poniższa tabela: 
                    (w tys. zł) 

Grupa 

Stan na 01.01.2018 r. Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na  

31.12.2018r. 

wartość 

netto 

zwiększenie 

o umorzenie 

wartość 

brutto 
o inwestycje 

z tytułu 

likwidacji 

z tytułu 

sprzedaży 

wg. wartości 

brutto 

0     5.355,5 64,0 5.419,5 0,0 0,0 0,0 5.419,5 

I 6.374,2 4.720,8 11.095,0 16,1 0,0 0,0 11.111,1 

II 122.260,3 110.032,3 232.292,6 7.450,7 175,1 0,0 239.568,2 

III 561,5 468,0 1.029,5 0,0 0,0 0,0 1.029,5 

IV 1.640,4 5.010,7 6.651,1 1.068,6 118,7 20,7 7.580,3 

V 238,3 680,8 919,1 39,5 10,2 1,9 946,5 

VI 4.539,4 6.023,8 10.563,2 1.843,0 93,6 0,0 12.312,6 

VII     1.621,3 2.377,4 3.998,7 1.175,2 0,0 42,0 5.131,9 

VIII 373,1 2.412,6 2.785,7 268,3 47,1 89,0 2.917,9 

Razem 142.964,0 131.790,4 274.754,4 11.861,4 444,7 153,6 286.017,5 

 

 

Grupa*: 0 - grunty, I - budynki, II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej III - kotły i maszyny energetyczne,  

IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, V - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,  

VI - urządzenia techniczne, VII - środki transportu, VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. 
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Zanotowany w okresie sprawozdawczym wzrost o 4,1% wartości brutto środków 

trwałych wynika z tytułu zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów sprzętu. Przyrost 

majątku trwałego PWiK Sp. z o.o. zanotowany w ostatnich latach spowodował, że jego 

wartość na koniec 2018 roku wyniosła 286.017,5 tys. złotych.  

 

 

Wartość majątku trwałego, na początek i na koniec roku oraz stopień jego zużycia  

w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia poniższa tabela: 
                    (w tys. zł) 

Rodzaj 

majątku 

trwałego  

wg grup 

Stan na 01.01.2018 rok Stan na 31.12.2018rok 

wartość 

brutto  
umorzenie 

wartość 

netto 

% 

zuży-

cia 

wartość 

brutto  
umorzenie 

wartość 

netto 

% 

zuży-

cia 

0 5.419,5 64,0 5.355,5  5.419,5 64,0 5.355,5  

I 11.095,0 4.720,8 6.374,2 42,5 11.111,1 4.998,3 6.112,8 45,0 

II 232.292,6 110.032,3 122.260,3 47,4 239.568,2 117.447,1 122.121,1 49,9 

III 1.029,5 468,0 561,5 45,5 1.029,5 527,7 501,8 51,3 

IV 6.651,1 5.010,7 1.640,4 75,3 7.580,3 5.466,9 2.113,4 72,1 

V 919,1 680,8 238,3 74,1 946,5 745,1 201,4 78,7 

VI 10.563,2 6.023,8 4.539,4 57,0 12.312,6 6.474,9 5.837,7 52,6 

VII 3.998,7 2.377,4 1.621,3 59,5 5.131,9 2.731,3 2.400,6 53,2 

VIII 2.785,7 2.412,6 373,1 86,6 2.917,9 2.487,5 430,4 85,2 

Razem 

środki 

trwałe 

274.754,4 131.790,4 142.964,0 48,0 286.017,5 140.942,8 145.074,7 49,3 

Środki 

trwałe w 

budowie 
1.771,0  1.771,0  1.286,4  1.286,4  

Razem 

rzeczowy 

majątek 

trwały 

276.525,4 131.790,4 144.735,0  287.303,9 104.942,8 146.361,1  

Wartości 

niemater. 

i prawne 
571,6 546,5 25,1  623,1 611,1 12,0  

 

 

 Pomimo przyjęcia w 2018 roku nowych środków trwałych o znacznej wartości,  

to średni stopień ich zużycia wzrósł nieznacznie. Jest on wyższy o 1,3% od zanotowanego  

w roku poprzednim i wynosi 49,3%. Kluczowa dla działalności PWiK Sp. z o.o. i najbardziej 

wartościowa część majątku, tj. budynki i obiekty inżynierii wodnej i lądowej, są w dobrym 

stanie i nie wymagają kompleksowych odtworzeń. Sieć wodociągowa jest umorzona w 58%, 

a kanalizacyjna w 41%. Sieci całkowicie umorzone, choć sprawne i eksploatowane, stanowią 

13,27% całkowitej ich wartości brutto. 
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VI. WIELKOŚĆ I RODZAJ KAPITAŁÓW WŁASNYCH 

 

 

Stan kapitałów Spółki, na początek i na koniec 2018 roku, przedstawia się następująco: 
                    (w tys. zł) 

Rodzaj kapitału 
Stan na 

01.01.2018r. 

Zmiany Stan na 

31.12.2018 r. Zwiększenia zmniejszenia 

Kapitał udziałowy Miasta Kalisza 117.000,0 720,0 – 117.720,0 

Kapitał zapasowy 14.606,4 61,7 611,3 14.056,8 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji 

wyceny środków trwałych 
12.352,1 – 61,7 12.290,4 

Wynik za 2018 rok -611,3 2.073,6  1.462,3 

Kapitały razem 143.347,2 2.793,6 611,3 145.529,5 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym kapitał udziałowy Miasta Kalisz wzrósł o kwotę 

720.000,00 złotych i wynosi 117.720.000,00 zł. Kapitał zapasowy Spółki ulega zmniejszeniu 

z uwagi na pokrycie straty za rok 2017 w wysokości 611.337,81 zł. ( zgodnie z uchwałą nr 

3/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 21 maja 2018 roku w sprawie pokrycia 

straty netto za rok 2017 z kapitału zapasowego Spółki). Na koniec 2018 roku kapitały 

Spółki wzrosły do wysokości 145.529,5 tys. zł. 

 

Wielkość kapitału własnego i udziałowego, w całej historii Spółki, obrazuje poniższy wykres: 
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VII. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA SPÓŁKI  

 

 

Zasady korzystania z ZFŚS zostały uregulowane w Regulaminie Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. Bilans otwarcia ZFŚS na 2018 rok wyniósł 172.596,94zł. 

 

Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym a główne jego wpływy 

pochodzą z corocznego odpisu, który w 2018 roku wyniósł 193.104,49zł. Środki Funduszu 

niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 

 

W 2018 roku łączne wydatki ZFŚS wyniosły 210.819,63zł.  

 

 

VIII. SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI 

 

 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku w Spółce zatrudnionych było – 151 osób, 

nawiązano stosunek pracy z 12 osobami, rozwiązano z 15 osobami. 

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2018 roku wyniósł     – 148 osób. 

 

Od początku 2018 roku nastąpił znaczący wzrost oczekiwań płacowych, które 

doprowadziły do odejścia 9 wykwalifikowanych pracowników Spółki. 

 

Z 15 przypadków rozwiązania stosunku pracy Spółce:  

− 2 dotyczyły przejścia na emeryturę, 

− 6 umów o pracę rozwiązano na mocy porozumienia stron,  

− 2 umowy zostały rozwiązane w związku z upływem czasu na jaki były zawarte,  

− 1 pracownik odmówił przyjęcia nowych warunków pracy po wypowiedzeniu przez 

pracodawcę układu zbiorowego pracy, 

− 2 pracowników rozwiązało stosunek pracy na mocy złożonego przez nich wypowiedzenia, 

− w 2 przypadkach stosunek pracy został rozwiązany z pracownikiem z powodu 

wyczerpania przez nich zasiłku chorobowego (obaj w momencie odejścia z pracy 

otrzymywali świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku pracownicy kwalifikowali się do następujących przedziałów 

wiekowych: 

do 30 lat    7 tj.   4,73% 

od 31 do 50 lat 84 tj. 56,76% 

powyżej 50 lat  57 tj. 38,51% 

 

 

Średni wiek pracowników zatrudnionych w Spółce na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 

blisko 47 lat; średni staż pracy w Spółce wyniósł 17 lat; średni wiek 103 zatrudnionych 

mężczyzn wynosi ponad 48 lat, a 45 zatrudnionych w Spółce kobiet ponad 45 lat. 

 

 

W okresie sprawozdawczym poziom wykształcenia pracowników nie uległ większym 

zmianom i na koniec roku 2018 przedstawiał się następująco: 

 

 Wykształcenie          Liczba osób Wskaźnik w % 
 

− wyższe        57       38,5 % 
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− średnie zawodowe i policealne     37       25,0 % 

− średnie ogólne         7         4,7 % 

− zasadnicze zawodowe      38       25,7 % 

− podstawowe         9         6,1 % 

 

Mając na względzie bardzo duże zmiany obowiązującego prawa związane m.in.  

z wprowadzeniem nowego Prawa wodnego czy też ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, wejściem  

w życie od dnia 25 maja 2019r. przepisów RODO a także w związku z koniecznością 

przygotowania nowej „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie miasta Kalisza na okres od 11.06.2018r. do 10.06.2021r.” i nowego 

„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza” 

– zaistniała konieczność zwiększenia kosztów związanych ze szkoleniami w 2018 roku. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 90.904,96zł. 

 

Na rzecz ochrony pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy oraz  

dla utrzymania dobrych warunków socjalnych ponieśliśmy w okresie sprawozdawczym 

nakłady w kwocie 201,6 tys. zł. Były one o 2,3 % niższe od poniesionych w roku 2017. 

Największą pozycję w/w kosztów stanowiły wydatki na ubrania i buty robocze i ochronne, 

środki ochrony osobistej, posiłki regeneracyjne i napoje, środki czystości i pranie oraz usługi 

medyczne. 

 

IX. PODSUMOWANIE 

 

 

Rok 2018 był dla PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu rokiem wyjątkowym pod względem 

sprzedaży. Przychody ze sprzedaży podstawowych usług naszej działalności były blisko 8% 

wyższe niż w roku ubiegłym. Od 11 czerwca 2018r. Spółka uzyskiwała, zgodnie z wyliczoną 

kalkulacją, wyższą cenę za metr sześcienny sprzedanej wody i odbieranych ścieków, dzięki 

czemu uzyskała wyższe przychody w porównaniu do tych z 2017 roku. Dodatkowo, z uwagi 

na sprzyjające warunki pogodowe, przekroczony został ilościowy plan sprzedaży zarówno  

w zakresie wody i jak usług kanalizacyjnych. Podobna sytuacja miała miejsce w sprzedaży 

dla gmin ościennych. W stosunku do roku 2017 Przedsiębiorstwo uzyskało o ponad 40% 

wyższe przychody. 

Analogicznie Spółka uzyskała wzrost sprzedaży usług komercyjnych o 17% w stosunku  

do roku poprzedniego. Bo to m.in. usługi laboratoryjne, eksploatacyjne kolektorów 

sanitarnych i przepompowni ścieków należących do Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA”, 

sprzętowo-transportowe oraz usługi projektowe i techniczne. W 2018r. osiągnięto z tej 

działalności przychody w wysokości 2.113,6 tys. zł. 

Koszty poniesione przez Spółkę w 2018 roku były wyższe od planowanej wielkości  

o 1,5%, co spowodowane było dodatkowymi kosztami przeznaczonymi na remonty bieżące w 

Spółce. Znalazło to odzwierciedlenie w pozycji usług obcych-remontów oraz pozostałych 

usług i kosztów materiałów. Dodatkowo zakupy związane ze zwiększeniem majątku 

przyczyniły się do zwiększenia kosztów amortyzacji. Znaczne oszczędności Przedsiębiorstwo 

poniosło w związku z wynegocjowaniem korzystniejszych warunków współpracy ze Spółką 

Wodno-Ściekową. Koszt własny na poziomie 48.110,1 tys. zł przy uzyskanych przychodach 

na poziomie 49.275,7 tys. zł pozwolił na wygenerowanie zysku na sprzedaży w wysokości 

1.165,6 tys. zł. Dodatkowe przychody z działalności pozaoperacyjnej jak i finansowej 

zamknęły rok 2018 zyskiem brutto w kwocie 2.008,5 tys. zł. Wynik ten częściowo 

skorygowany został przez należne podatki, co w efekcie spowodowało uzyskanie wyniku 

netto w kwocie 1.462,3 tys. zł. 


