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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   62-760-80-00 

 Fax   62-760-80-49 

 Numer REGON  250022522 

 Numer NIP  618-004-24-33 

 Numer KRS  0000010157 

 Adres e-mail.:  pwik@kl.onet.pl; sekretariat@wodociagi-kalisz.pl 

 Strona internetowa www.wodociagi-kalisz.pl 

 Kapitał zakładowy 117.720.000,00 

 Numer BDO  000017767 

 

 

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

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

w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 

2. Organy Spółki 

 

A. Zgromadzenie Wspólników 

B. Rada Nadzorcza 

C. Zarząd 

 

 

Ad. A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW  

 

  W okresie objętym sprawozdaniem Zgromadzenie Wspólników reprezentował  

Pan Krystian Kinastowski - Prezydent Miasta Kalisza. 

 

  

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(115,101,107,114,101,116,97,114,105,97,116,64,119,111,100,111,99,105,97,103,105,45,107,97,108,105,115,122,46,112,108))
http://www.wodociagi-kalisz.pl/
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Ad. B. RADA NADZORCZA 
 

 

W okresie od 01.01.2020r. do 29.06.2020r. funkcje w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Kaliszu sprawowali:  
 

− Kazimierz Matusiak    Przewodniczący  

− Jacek Konopka    Zastępca Przewodniczącego  

− Marta Mancewicz-Kolanek   Sekretarz 

− Dariusz Stanisław Bąkowski              Członek 

− Jarosław Grzegorz Fabisiak              Członek 

 

W związku z wyborem Pana Jacka Konopki w dniu 29 czerwca 2020 roku na funkcję 

Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. i złożoną przez niego rezygnacją z pełnienia funkcji 

członka Rady Nadzorczej w okresie do 04.11.2020r. Rada Nadzorcza funkcjonowała  

w czteroosobowym składzie. 

 

W dniu 05 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało  

do składu Rady Nadzorczej Panią Beatę Klimek. Od tego dnia skład Rady Nadzorczej  

do końca okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco: 

 

− Kazimierz Matusiak    Przewodniczący  

− Marta Mancewicz-Kolanek   Sekretarz 

− Beata Klimek     Członek  

− Dariusz Stanisław Bąkowski  Członek 

− Jarosław Grzegorz Fabisiak  Członek 

 

 

 Ad. C. ZARZĄD 
 

 

W 2020 roku sprawami spółki kierował jednoosobowy Zarząd.  

− W okresie 01.01.2020r. do 29.06.2020r. funkcję Prezesa Zarządu sprawował  

p. Andrzej Janusz Anczykowski, 

− W okresie 29.06.2020r. do 31.12.2020r. funkcję Prezesa Zarządu sprawował  

p. Jacek Konopka. 

 

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

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

13 czerwca 2017 roku ustanowiono prokurę samoistną dla p. Anny Barbary Chmara oraz 

p. Grażyny Pawlak.  

W dniu 03 lipca  2020 roku Uchwałą Nr 6/2020 Zarządu spółki PWiK Sp. z o.o. odwołano 

prokurę samoistną wobec p. Grażyny Pawlak.  

 

 

 

3. Przedmiot działalności 

 

Spółka została powołana do zapewnienia ciągłości powszechnej dostępności dostaw wody  

i odbioru ścieków na terenie Miasta Kalisza.  
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Działalność Spółki oparta jest na rocznym Planie techniczno-ekonomicznym uchwalanym 

przez Zarząd i zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą. 

 

W Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem przeważającej działalności Spółki  

jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oznaczone numerem PKD 37.00.Z.  

 

 

W sierpniu 2020 roku zapadła decyzja o rozszerzeniu  przedmiotu działalności Spółki  

o zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z). Uchwałą Nr 16/2020 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany 

Umowy Spółki zmieniono przedmioty działalności Spółki, którymi od tego czasu są: 

 

a) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  (PKD 37.00.Z), 

b) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), 

c) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych 

i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), 

d) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 (PKD 43.99.Z), 

e) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), 

f) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), 

g) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

 (PKD 68.20.Z), 

h) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią 

doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), 

i) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 

j) transport drogowy towarów                                                                       (PKD 49.41.Z), 

k) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne                                            (PKD 38.11.Z), 

l) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych                            (PKD 77.32.Z), 

m) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z), 

n) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia  (PKD 33.20.Z), 

o) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej, gdzie indziej nieklasyfikowane  (PKD 42.99.Z), 

p) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych i klimatyzacyjnych  (PKD 43.22.Z), 

q) przesyłanie energii elektrycznej  (PKD 35.12.Z), 

r) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), 

s) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu 

i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego  (PKD 46.74.Z). 

 
 

  



6 

 

 

 

 

II. PODSTAWOWE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 
 

 

W 2020 roku Zarząd PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu podjął 13 uchwał m.in. w sprawach: 

− przyjęcia i zmian w Planie Techniczno-Ekonomicznym na 2020 rok 

− powołania specjalnych Komisji Przetargowych do przygotowania, przeprowadzenia  

i rozstrzygnięcia postępowania na realizację zadania pn. Zagospodarowanie i przebudowa 

istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Złota 68 w Kaliszu 

− przyjęcia zmian do „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych na lata 2017-2021” 

− przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych na lata 2022-2024”  

− odwołania prokury 

− w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego 

 

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy Zgromadzenia Wspólników. 

 

 

 

III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
 

 

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 95,8% wartości ogółem, 

w tym 3,4 % stanowiła sprzedaż usług kanalizacyjnych i wody dla gmin ościennych. W roku 

2020 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. Działalność pozostała stanowiła 4,2% 

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 usługa konserwacji 

kolektorów Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA”, a także obsługa fontanny miejskiej. Usługa 

bieżącej konserwacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej realizowana na mocy umowy  

z miastem Kalisz, stanowiła 1,4% wartości przychodów. 

 

 

 

1. Sytuacja gospodarcza Spółki 

 

Zadania gospodarcze obejmujące produkcję i sprzedaż wody oraz odbiór i oczyszczanie 

ścieków zrealizowane zostały następująco: 
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(w tys. m3) 

Lp. Rodzaj zadania 
Wykonanie 

2019 rok 
Plan 

2020 rok 
Wykonanie 

2020 rok 

% wykonania 

5 : 3 5 : 4 

1 2 3 4 5 6 7 

A. PRODUKCJA WODY /1 - 2/ 5.131,3 5.100,0 4.948,6 96,4 97,0 

1. 

2. 
 

Woda pobrana z ujęć 

Zużycie wody przed  

wtłoczeniem w sieć 
 

5.303,8 
 
 
 
 
 

 
 

172,5 

5.280,0 

 

180,0 

5.108,0 

 

159,4 

96,3 

 

92,4 

96,7 

 

88,6 

B. SPRZEDAŻ WODY 4.890,5 4.725,0 4.725,6 96,6 100,0 

 Zużycie wody po wtłoczeniu 

(straty wody) 
   240,8 350,0 223,0 92,6 63,7 

 Strata wody w sieci w % 4,5 6,6 4,4 97,8 66,7 

C. ODBIÓR ŚCIEKÓW 4.297,2 4.335,0 4.245,9 98,8 97,9 

D.  

ŚCIEKI PRZESŁANE  
DO OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW „KUCHARY” 
(zafakturowane) 

4.912,7 5.150,0 5.068,2 103,2 98,4 

 

 

 

4 909,3

4 777,7
4 845,2

4 599,5 4 584,5

4 801,2
4 734,0

4 639,2

4 947,6
4 890,5

4 725,6

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sprzedaż wody w latach 2010-2020 w tys. m3
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4 449,3

4 313,8 4 337,0

4 220,9 4 244,6 4 236,2
4 296,3 4 300,7

4 386,2

4 297,2
4 245,9

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ilość odebranych ścieków w latach 2010-2020 w tys. m3

 
 

Sprzedaż wody w roku 2020 wyniosła 4.725,6 tys. m3 i była o 3,4% mniejsza od sprzedaży  

w roku 2019. Głównym powodem była spora ilość opadów, zmniejszająca zapotrzebowanie na 

wodę. Wielkość sprzedaży wody osiągnęła planowaną wartość. Ilość odebranych ścieków  

w roku 2020 wyniosła 4.245,9 tys. m3 i była o 1,2% niższa 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 2020 roku największa dobowa 

produkcja miała miejsce w dniu 13 czerwca i wyniosła 19.043 m3, najmniejsza natomiast,  

w ilości 10.693 m3 wystąpiła w dniu 5 stycznia. 

 

W okresie sprawozdawczym woda wydobywana była z kilkudziesięciu studni 

głębinowych zlokalizowanych w pięciu punktach Kalisza, w ilościach: 

 

– z ujęcia LIS   3.217,9 tys. m3  tj. 63,0 % 

– z ujęcia WARSZAWSKA     577,9 tys. m3  tj. 11,3 % 

– z ujęcia SZEROKA       72,2 tys. m3  tj.   1,4 % 

– z ujęcia FABRYCZNA  1.049,4 tys. m3  tj.        20,6 % 

– z ujęcia POZNAŃSKA     190,6 tys. m3  tj.   3,7 % 

     5.108,0 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. 
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Jakość produkowanej wody podlega systematycznej kontroli przez Państwowy 

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

harmonogramem na 2020 rok, badania w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego 

prowadziło również Laboratorium zakładowe. Posiada ono udokumentowany system jakości 

prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Kompetencje 

Laboratorium potwierdzone zostały także przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie 

działalności zgodnej z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wydany w dniu 03 grudnia 2019 

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego oraz aktualny zakres akredytacji  

o nr AB 795 potwierdza wiarygodność uzyskiwanych wyników badań. W dniu 11 grudnia 2020 

roku kompetencje Laboratorium zostały ponownie potwierdzone podczas audytu Polskiego 

Centrum Akredytacji. 

 

Łącznie, w 2020 roku Laboratorium zakładowe przeprowadziło 1.675 analiz wody pochodzącej 

z sieci, ujęć i stacji uzdatniania wody, w tym: 

-     512 analiz fizykochemicznych wody,  

-  1.163 analiz mikrobiologicznych wody. 

 

Zanotowane w badaniach parametry skuteczności potwierdzają wysoką jakość wody. Podobna 

ocena dotyczy również wyników analiz wykonanych przez laboratorium PPIS w Kaliszu, które 

potwierdzają, iż woda dostarczana klientom Spółki posiada parametry zgodne z normami 

określonymi przez Ministra Zdrowia i dyrektywą Rady Unii Europejskiej. 

 

Mając na względzie bezpieczeństwo dostawy wody w związku z ogłoszonym w Polsce stanem 

epidemii Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w 2020 roku ograniczyło ilość wykonywanych badań 

komercyjnych. W porównaniu do 2019 roku ilość wykonanych badań komercyjnych spadła  

z 1294 próbek w 2019 roku do 880 próbek w 2020 roku (spadek o 32%). 

 

 

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

wpływających do firmy skarg, wniosków oraz reklamacji dotyczących prowadzonej 

działalności. 

 

Po przeprowadzeniu analizy reklamacji, wniosków i informacji od klientów i zainteresowanych 

stron stwierdzono, że w 2020 roku do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka  

z o.o. z siedzibą w Kaliszu wpłynęło: 

- 8 reklamacji dotyczących złej jakości wody, w tym 5 zasadnych oraz 3 bezzasadnych, 

- 11 reklamacji dotyczących pomiarów – żądanie przeprowadzenia ekspertyzy wodomierzy,  

w  tym 3 zasadne, 3 bezzasadne, 5 pozostających w trakcie rozpatrywania, 

- 24 innych reklamacji w tym 13 zasadnych oraz 11 bezzasadnych. 
 

Ogółem wszystkich reklamacji w 2020 roku było 43 w tym 21 zasadnych, 17 bezzasadnych  

i 5 pozostających nadal w trakcie rozpatrywania.  

 

 

Ilość klientów Przedsiębiorstwa zwiększa się systematycznie, natomiast ilość zarejestrowanych 

reklamacji utrzymuje się na niskim poziomie. 

 

 Niezawodność świadczenia usług dostawy wody jest jednym z ważniejszych 

elementów oceny naszej firmy przez klientów. Decydujące dla tej niezawodności znaczenie ma 

liczba awarii, czas ich usuwania oraz długość przerw w dostawie wody. Prowadzona 

sukcesywnie modernizacja sieci wodociągowej oraz realizacja programu wymiany przyłączy 
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wodociągowych powoduje, że na przestrzeni ostatnich kilku lat utrzymuje się trend spadkowy 

ilości awarii. 

 

 

W roku 2020 odnotowano w Spółce 75 awarii, z których 42 miały miejsce na sieci 

wodociągowej, a 33 na przyłączach wodociągowych. Współczynnik awaryjności sieci 

wodociągowej za rok 2020 wyniósł 0,19 na 1 km sieci w ciągu roku i był niższy od 

odnotowanego rok wcześniej (0,20). 

 

Strukturę awarii sieci wodociągowej i przyłączy w ostatnich latach obrazuje poniższe 

zestawienie: 

 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość awarii ogółem 86 73 89 79 75 

w tym: na sieci 59 52 55 48 42 

            na przyłączach 27 21 34 31 33 

 

 

Długość przerw w dostawie wody i całkowity czas usuwania awarii w 2020 roku przedstawiały 

się następująco: 

                                               /h/                                                                         / h/  

Przerwy w dostawie wody  Całkowity czas usuwania awarii 

Czas maksymalny 26,00  Czas maksymalny 30,00 

Czas średni   5,13  Czas średni 7,5 

Czas minimalny   1,00  Czas minimalny 1,0 

 

Ilość strat wody z sieci wodociągowej w wyniku nieprawidłowości jej działania wyniosła 

24.346 m3 a w wyniku płukania sieci 14.256 m3. 

 

 

Utrzymywany w ostatnich latach 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 2020 roku, łączna długość 

posiadanych przez PWiK Sp. z o.o. przyłączy stalowych i żeliwnych zmalała z 6,81 do 5,25 

km, co stanowi zaledwie 4% długości wszystkich przyłączy. 

 

Na podkreślenie zasługuje, iż 33 awarii, mających 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. 

 

 

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 2020 roku wyniósł 95 minut. Najdłuższa 

przerwa w dostawie energii wyniosła 5 minut. Miała ona miejsce w dniu 29 stycznia i dotyczyła 

SUW Fabryczna. 
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System kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w 2020 roku funkcjonował sprawnie. 

Zanotowaliśmy 13 awarii (3 awarie na sieci kanalizacyjnej oraz 10 awarii na przykanalikach). 

Żadna z tych awarii nie spowodowała wstrzymania odbioru ścieków od klientów PWiK. 

 

W porównaniu do roku poprzedniego ilość odbieranych ścieków nieco zmalała. 
 

Z powodu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulic i posesji  do kanalizacji 

ogólnospławnej i czasami nielegalnie do sanitarnej oraz infiltrowania wód gruntowych do 

systemu kanalizacji , do oczyszczalni w Kucharach trafiło więcej ścieków niż opłacili klienci 

Spółki.  

Maksymalny przepływ miał miejsce w dniu 14 października 2020 roku i wyniósł  

35.444 m3, a minimalny w ilości 8.039 m3 zanotowano 8 lipca 2020 roku. 

 

 W roku 2020, podobnie jak w latach poprzednich, miały miejsce zatory w kanałach.  

W okresie sprawozdawczym zanotowano ich 271 (w porównaniu do 2019 roku – 349, ilość 

zatorów znacznie spadła). Jest to efekt prawidłowego planowego czyszczenia kanałów 

pojazdami specjalistycznymi o bardzo wysokiej sprawności technicznej oraz sukcesywnej od 

wielu lat realizacji renowacji głównych kanałów sanitarnych. Nadal zatory są spowodowane 

głównie nieprawidłowym korzystaniem z kanalizacji przez klientów Spółki oraz z powodu 

małych przepływów będących efektem niskiego zużycia wody. 

 

 

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.  

W okresie sprawozdawczym laboratorium PWiK Sp. z o.o. pobrało 11 próbek ze studni 

kanalizacyjnych, 14 próbek z przepompowni ścieków oraz 62 próbki podczas kontroli 

zakładów przemysłowych i 12 próbek ścieków wód popłucznych. Wykonano również  

185 analiz zleconych przez dostawców ścieków (badania komercyjne) oraz 14 zleceń 

kontrolnych komórki zajmującej się ochroną środowiska. Na 64 kontrole przeprowadzonych  

w 56 przypadkach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości ścieków  

i naliczono opłaty dodatkowe. 

 

 

W wyniku prowadzonych przez Spółkę inwestycji w 2020 roku długość posiadanej sieci 

obrazuje poniższe zestawienie: 
           (stan na 31.12.2020r.) 

– sieć wodociągowa   zwiększenie o     2,36 km       276,92 km 

– przyłącza wodociągowe  zwiększenie    o     0,02 km       120,88 km 

– rurociągi technologiczne   −           11,10 km 
 

         razem      408,90 km 

 

– kanalizacja sanitarna  zwiększenie o      3,17 km       252,41 km 

– kanalizacja ogólnospławna  −             7,10 km 

– przyłącza kanalizacyjne   −           85,70 km 
 

         razem      345,21 km 

 

W roku 2020 siłami pracowników Spółki wykonano m.in.: 

– wymianę 38 zasuw i 15 węzłów hydrantowych na sieci wodociągowej  

– 47 wcinek w rurociągu oraz 102 nawierceń 
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– montaż 251 wodomierzy u nowych klientów (wraz z podlicznikami na podlewanie ogrodów) 

– wymianę 2.146 wodomierzy po upływie okresu legalizacji 

– wymianę 405 zaworów 

– 138 doszczelnień podejść wodomierzowych 

– 73 usług płukania przyłączy i 76 czyszczeń filtrów 

– remont 65 studni rewizyjnych i wymianę 58 włazów 

– czyszczenie 41.127 mb. kanałów sanitarnych  

– 557 czyszczeń komór przepompowni lokalnych 

– 24 włączeń do kanałów sanitarnych. 

 

Ponadto Spółka na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, na podstawie umowy, 

prowadziła w 2020 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 111,29 km.  

 

Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka posiadała 11.253 zarejestrowanych 

odbiorców usług, tj. o 115 więcej niż rok wcześniej. Wg zawartych umów to:  
 

– 8.394 odbiorców indywidualnych 

– 1.416 instytucji i osób prowadzących działalność gospodarczą  

–    402 w administracji Spółdzielni Mieszkaniowych 

–    366 w administracji Wspólnot, zasoby zarządzane przez Spółki administracyjne 

–    337 w administracji prywatnej i Wspólnot Mieszkaniowych 

–    273 w administracji Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 

–      49 w administracji Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów 

–      16 odbiorców hurtowych. 

 

 Rozliczenia usług realizowane były w oparciu o comiesięczne odczyty wodomierzy. 

Na koniec 2020 roku było ich 14.247, w tym 11.245 wodomierzy głównych.  

1.906 podliczników instalacji wody do podlewania terenów zielonych, 954 podliczników  

w lokalach oraz 142 podliczniki w wodomierzach zespolonych. 

Odczyty  stanów wodomierzy dokonywane są w 100% zdalnie poprzez system nakładek 

radiowych. 

 

 

 

2. Sprzedaż wody i odbiór ścieków 

 

 

W 2020 roku sprzedaż wody była o 164,9 tys. m3 niższa od ilości sprzedanej  

w poprzednim roku obrotowym. Spadła również o 51,3 tys. m3 ilość ścieków odebranych  

od klientów Spółki.  

       (w tys. m3) 

Sprzedaż wody i odbiór ścieków 
Wykonanie 

2019 rok 

Plan 

2020 rok 

Wykonanie  

2020 rok 

% wykonania 

4:2 4:3 

1 2 3 4 5 6 

Sprzedaż wody ogółem 4.890,5 4.725,0 4.725,6 96,6 100,0 

z tego:      

– cele socjalne/woda do spożycia 3.272,5 

 

3.195,5 3.317,0 101,4 103,8 

– cele przemysłowe i inne    1.294,1    1.244,5    1.096,3   84,7   88,1 
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– do gmin    323,9    285,0    312,3   96,4   109,6 

Odbiór ścieków ogółem 4.297,2 4.335,0 4.245,9 98,8 97,9 

z tego:      

– indywidualnych, zbiorowych        

oraz przemysłowych 

4.230,4 4.285,0 4.163,5 98,4 97,2 

– od gmin      66,8 50,0          82,4  123,4 164,8 

 

 

W porównaniu do poprzedniego roku sumarycznie spadła sprzedaż wody. Zauważono 

wzrost sprzedaży w grupie wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalne co spowodowane 

było częściowym lockdownem.  Nastąpił natomiast spadek sprzedaży wody do celów 

produkcyjnych z powodu ograniczenia lub zawieszenia produkcji związanej z wystąpieniem 

epidemii COVID 19. Spadła również sprzedaż w grupie wody do podlewania z uwagi na 

wystąpienie w okresie letnim licznych opadów atmosferycznych.   

Zwiększona ilość opadów była przyczyną nieznaczne mniejszej sprzedaży wody dla 

gmin ościennych. Zanotowano natomiast wzrost sprzedaży usług kanalizacyjnych na rzecz 

okolicznych gmin. 

 

Poszczególne gminy kupiły w okresie sprawozdawczym następujące ilości wody: 

 

– Gmina Opatówek     –      88.735,0 m3 

– Gmina Godziesze Wielkie    –      78 817,0 m3 

– WPK Sp. z o.o. w Nowych Skalmierzycach –      74.801,0 m3 

– ZUK w Gołuchowie    –      42.906,0 m3 

– Gmina Blizanów                                                –      13.860,0 m3 

– ZUK w Żelazkowie    –      13.175,0 m3 

 

 

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

Mieszkaniowej dostarczono w 2020 roku 573,3 tys. m3 wody i była to ilość podobna jak  

w poprzednim roku. Kolejni kontrahenci, wg ilości kupionej wody, to SM „Dobrzec” z ilością 

371,1 tys. m3 tj. 2% więcej niż w 2019, MZBM, który kupił 177,9 tys. m3, tj. o prawie 2% mniej 

niż rok wcześniej oraz SM Budowlani z ilością 112,3 tys. m3, tj. 1,0% mniej niż  

w roku poprzednim. 

 

 

 

3. Działalność komercyjna i pozostała 

 

 

W celu zapewnienia klientom Spółki kompleksowej obsługi, a przede wszystkim efektywnego 

wykorzystania posiadanego sprzętu prowadzonych było w okresie sprawozdawczym szereg 

usług komercyjnych. W 2020r. uzyskano z tej działalności przychody w wysokości  

625,6 tys. zł. 

 

W ramach działalności komercyjnej prowadzono eksploatację kolektorów sanitarnych  

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

laboratoryjne, sprzętowo-transportowe oraz usługi projektowe i techniczne. 
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Wykonano ponadto: 

– 241  czyszczeń kanalizacji samochodem specjalistycznym 

−  26  zleconych badań wydajności hydrantów 

−    9  nawierceń i wcinek 

−    9  inspekcji tv kanałów 

−    2  wymiany uszkodzonych wodomierzy  

−  25  inne usługi (dostawa wody, zakręcenia przyłącza, chlorowanie)  

 oraz kilkadziesiąt drobnych usług transportowych i sprzętowych. 

 

Dodatkowo pozyskano przychody z tytułu opłat za przekroczenie warunków wprowadzania 

ścieków do kanalizacji w wysokości 680,0 tys. zł. Opłaty te są naliczane zgodnie z taryfą  

za zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji obowiązującej na terenie miasta Kalisza  

za rok 2020, a doliczone są do działalności pozostałej . 

 

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

2020 prowadzono eksploatację sieci kanalizacji deszczowej i przepompowni. Przychody  

z tego tytułu wyniosły podobnie jak w roku ubiegłym 670,7 tys. zł.  

 

Zgodnie z podpisaną umową: 

 

– prowadzono ewidencję pozabilansową sieci kanalizacji deszczowej 

– wydawano warunki techniczne przyłączania oraz prowadzono prace eksploatacyjne 

– wykonano remont 6 odcinków kanałów i 3 przykanalików 

– naprawiono 1 studnie rewizyjną   

− wyremontowano 27 wpustów deszczowych  

− wymieniono 53 włazy oraz  3 uszkodzone kraty wpustów na nowe. 

 

 

Dodatkowo wyczyszczono 1.874 wpustów deszczowych oraz 6933mb. kanalizacji deszczowej, 

usunięto 470 ton odpadów z kanalizacji deszczowej i wpustów, wymieniono 44 włazy  

i wpusty, a ponadto wymieniono 18 wyeksploatowanych pokryw włazów i krat wpustów na 

nowe. 

 

 

 

4. Sprzedaż w ujęciu wartościowym 

 

 

Strukturę sprzedaży w porównaniu do roku 2019 i do planu roku 2020 przedstawia poniższa 

tabela: 
  (w tys. zł) 

Rodzaj sprzedaży 
Wykonanie 

2019 rok 

Plan na 

2020 rok 

Wykonanie 

2020 rok 

% wykonania 

4:2 4:3 

1 2 3 4 5 6 

 

Sprzedaż wody dla m. Kalisza 

Sprzedaż usług 

kanalizacyjnych 

dla m. Kalisza  

 

15.949,4 

 

30.210,4 

 

 

15.593,8 

 

30.511,8 

 

 

15.542,5 

 

29.685,8 

 

 

  97,4 

 

  98,3 

 

 

  99,7 

 

97,3 
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Razem sprzedaż produkcji 

podstawowej 
46.159,8 46.105,6 45.228,3 98,0% 98,1% 

Sprzedaż wody dla gmin 

ościennych  
1.056,7  919,2 1.023,6 96,9 111,4 

Sprzedaż usług 

kanalizacyjnych dla gmin 

ościennych 

468,6 349,3 576,5 123,0 165,0 

Sprzedaż usług kanalizacji 

deszczowej 
670,7 670,7 670,7 100,0 100,0 

Sprzedaż usług pozostałych 1.636,1 1.600,0 1.305,6 79,8 81,6 

Sprzedaż materiałów 126,4 90,0 59,2 46,8 65,8 

Razem sprzedaż pozostała 3.958,5 3.629,2 3.635,6 91,8 100,2 

Sprzedaż ogółem 50.118,3 49.734,8 48.863,9 97,5% 98,2% 

 

Wyszczególnienie przychodów ze sprzedaży usług pozostałych: 
               (w tys. zł) 

 
Wykonanie 

2019 rok 

Wykonanie 

2020 rok 

Sprzedaż usług komercyjnych      398,8               343,0 

Sprzedaż usług eksploatacji kolektora przerzut. 63,9 63,9 

Sprzedaż usług laboratorium 282,7 214,1 

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania 

ścieków do kanalizacji 
888,0 679,9 

Opłaty za utrzymanie fontanny Skwer Sybiraków 2,7 4,7 

 1.636,1 1.305,6 

 

Rok 2020, z uwagi na trudny okres związany ze stanem epidemicznym przyczynił się 

do spadku sprzedaży zarówno podstawowych usług naszego Przedsiębiorstwa jak i usług 

świadczonych na zasadach komercyjnych. Przychody ze sprzedaży taryfowej  zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków były niższe w stosunku do roku 

2019 o 2,0% . Przychody z tytułu świadczenia usług dodatkowych spadły w stosunku do roku 

2019 o 8,2%.  

 

 

 

5. Koszty własne 
 

Strukturę kosztów w układzie rodzajowym w porównaniu do 2019 roku i do planu obrazuje 

poniższa tabela: 
                  (w tys. zł) 

Treść zapisu 

Wykonanie 

2019 rok 

Plan 

2020 rok 

Wykonanie 

2020 rok 
% wykonania 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Amortyzacja 10.083,4 20,3 10.868,3 21,7 10.802,6 21,9 107,1 99,4 

Zużycie materiałów 2.148,4 4,3 1.600,0 3,2 1.762,1 3,6 82,0 110,1 
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Zużycie energii 2.058,6 4,1 2.060,0 4,1 2.238,3 4,5 108,7 108,7 

Usługi transport. - sprzętowe 28,4   0,1 30,0   0,1 24,3   0,0 85,6 81,0 

Usługi obce – remonty 1.766,9 3,6 400,0 0,8 246,8 0,5 14,0 61,7 

Usługi obce - Spółka 

”Prosna” 
14.197,8 28,5 14.883,5 29,7 14.647,2 29,7 103,2 98,4 

Pozostałe usługi 2.746,0 5,5 2.600,0 5,2 2.576,4 5,2 93,8 99,1 

Wynagrodzenia osobowe 7.940,3 16,0 8.270,0 16,5 8.055,2 16,3 101,4   97,4 

Świadczenia na rzecz 

pracowników 
1.912,1 3,8 2.300,0 4,6 2.015,0 4,1 105,4 87,6 

Podatki i opłaty 6.619,0 13,3 6.814,7 13,6 6.770,0 13,7 102,3 99,3 

Pozostałe koszty 253,7 0,5 260,0 0,5 219,3 0,4 86,4 84,3 

Koszty ogółem 49.754,6 100,0 50.086,5 100,0 49.357,2 100,0 99,2 98,5 

Koszt własny sprzedaży 49.665,2  49.716,5  49.175,0  99,0 98,9 

Przychody ze sprzedaży 50.118,3  49.734,7  48.864,0  97,5 98,2 

Udział kosztu własnego 

w sprzedaży 
 99,1  100,0  100,6   

Zysk/strata 453,1  18,2  - 311,0  x x 

 

 Koszty poniesione przez Spółkę w 2020 roku były niższe zarówno w stosunku do roku 

ubiegłego oraz zakładanego planu na 2020 rok. Wpływ na powyższe miały przede wszystkim 

ograniczenia w kosztach prac remontowych zlecanych na zewnątrz. Przeprowadzone prace 

remontowe w ostatnich dwóch latach pozwoliły na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie na 

najbliższe lata stąd ograniczenie kosztów w tej pozycji oraz w kosztach materiałów  służących 

temu celowi. Przekroczenie  

w stosunku do zakładanych wielkości miało miejsce tylko w stosunku do kosztów energii co 

podyktowane było rosnącymi cenami zakupu oraz niewielkie przekroczenie w zakupach 

materiałów z uwagi na zakup wyposażenia na potrzeby nowotworzonej działalności Spółki. 

 

 
 

6. Przychody i koszty finansowe 
 

 

W minionym roku obrotowym uzyskano następujące przychody finansowe: 

– z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych             22,9 tys. zł 

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

– z tytułu naliczonych odsetek od należności        22,9 tys. zł 

– z tytułu rozwiązanych odpisów odsetkowych od należności wątpliwych      0,5 tys. zł 

RAZEM           71,30 tys. zł 
 

 

Koszty finansowe poniesiono z tytułu: 

– z tytułu odsetek netto zw. z wyceną aktuarialną świadczeń pracowniczych         78,5 tys. zł 

– z tytułów odpisów aktualizujących odsetki od należności wątpliwych       0,6 tys. zł 

– z tytułu odsetek netto od leasingu                                32,9 tys. zł 

RAZEM          112,0 tys.  zł 
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7. Przychody i koszty operacyjne 
 

 

W minionym roku obrotowym uzyskano następujące przychody operacyjne: 
 

–  z tytułu rozwiązanych rezerw aktuarialnych      275,4 tys. zł 

– rozwiązania odpisów aktualizujących należności wątpliwe    147,4 tys. zł 

– amortyzacji nieodpłatnie otrzymanych sieci w latach 1996-1999 i 2002-2004  101,2 tys. zł 

– z tytułu pomocy de minimis (zwrot kosztów energii)       31,3 tys. zł 

– otrzymanych odszkodowań          16,1 tys. zł 

– z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego       10,6 tys. zł 

– z tytułu refakturowanych opłat za zajęcie pasa drogowego      58,0 tys. zł 

– sprzedaży środków trwałych          70,1 tys. zł 

– z tytułu zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych         9,1 tys. zł 

– pozostałych przychodów             8,0 tys. zł 
 

RAZEM                      727,2 tys. zł 
 

 

Koszty operacyjne poniesiono z tytułu: 
 

–   z tytułu rezerw aktuarialnych        930,4 tys. zł 

– utworzenia odpisów aktualizujących należności         37,9 tys. zł 

– darowizny                                                                    20,1 tys. zł 

– kosztów zastępstwa procesowego          10,2 tys. zł 

– kosztów napraw powypadkowych         14,1 tys. zł 

– kosztów opłat poniesionych za wykonawcę        57,6 tys. zł 

– pozostałych kosztów            18,1 tys. zł  

– kosztów sądowych i windykacyjnych         19,2 tys. zł  
 

RAZEM                   1.107,6 tys. zł 

 

 

 

8. Wyniki działalności gospodarczej 

 

 

W minionym roku obrotowym na poszczególnych rodzajach działalności osiągnęliśmy poniżej 

zaprezentowane wyniki: 

  (w tys. zł) 

Rodzaje wyników 
Wykonanie 

2019 rok 

Plan 

2020 rok 

Wykonanie 

2020 rok 
1 2 3 4 

Wynik na sprzedaży wody 

Wynik na sprzedaży usług kanalizacyjnych 

Wynik na sprzedaży usług kanalizacji 

deszczowej 

Wynik na sprzedaży usług dodatkowych 

Wynik na sprzedaży materiałów 

-1.139,5 

694,8 

47,2 

784,4 

66,1 

-530,0 

178,0 

0,0 

330,2 

40,0 

-1.253,6 

384,2 

141,8 

396,3 

20,3 

Wynik ogólny na sprzedaży usług i materiałów 453,1 18,2 -311,0 

Pozostałe przychody operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne 

1.553,0 

854,3 

716,0 

350,0 

727,2 

1.107,6 
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Ogółem zysk na działalności operacyjnej 1.151,7 384,2 -691,4 

Przychody finansowe  

Koszty finansowe 

130,4 

95,9 

131,0 

101,7 

71,3 

112,0 

Wynik na działalności gospodarczej 1.186,2 413,5 -732,1 

Zysk brutto 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

Zysk netto 

1.186,2 

 

326,9 

 

859,2 

413,5 

 

400,0 

 

13,5 

-732,1 

 

258,5 

 

-990,6 

 

 

W roku 2020 PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu zanotowało stratę na sprzedaży 

wody w wysokości 1.253,6 tys. zł. Strata wynika głównie z uwagi na niższą sprzedaż wody  

(96,6% sprzedaży roku 2019), a wyższe koszty majątkowe (amortyzacja i podatki) oraz koszty  

energii. Na usługach kanalizacyjnych odnotowano zysk 384,2 tys. zł. 

 

Najwyższą rentowność (425,4 tys. zł) Spółka uzyskała z tytułu opłat dodatkowych  

za przekroczenia parametrów ścieków przemysłowych wprowadzonych do kanalizacji 

sanitarnej. W roku 2020 osiągnęły one wartość 680,0 tys. zł. Rok 2020 był trudnym okresem 

w uwagi na sytuację epidemiczną, która ograniczyła nie tylko sprzedaż wody ale i prace 

świadczone na zasadach komercyjnych. To odbiło się niestety na ujemnym wyniku na 

sprzedaży w wysokości 311 tys. zł . Dodatkowe przychody operacyjne i finansowe nie pokryły 

poniesionej straty, która z uwagi na pozostałe koszty operacyjne związane gównie  

z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze pogłębiły ją do wysokości 732,2 tys. zł. 

Podatek dochodowy w części odroczonej służącej do bieżącego ustalania zmniejszeń  

i zwiększeń dochodu do opodatkowania, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości 

zwiększyły stratę do poziomu 990,6 tys. zł. 

 

 

 

9. Koszty jednostkowe dostawy wody i odbioru ścieków 

 

 

Przeciętny jednostkowy koszt dostawy 1 m3 wody był w 2020 roku o 17 groszy wyższy od ceny 

sprzedaży i o 6 groszy wyższy od zanotowanego rok wcześniej. 

Jednostkowy koszt odbioru ścieków w roku 2020 był o 19 groszy niższy od ceny sprzedaży  

i o 7 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 

2019 rok 

koszt 

własny 

Plan 2020 rok Wykonanie 2020 rok 

sprzedaż 
koszt 

własny 
Sprzedaż 

koszt 

własny 

Sprzedaż wody      

− wartość w tys. zł 

− ilość w tys. m3 

 przeciętnie w zł/m3  

18.145,6 

  4.890,5 

3,71 

16.513,0 

  4.725,0 

3,49 

17.043,0 

– 

3,61 

17.006,1 

  4.725,6 

3.60 

17.819,8 

– 

3,77 
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Odbiór ścieków      

− wartość w tys. zł 

− ilość w tys. m3 

− przeciętnie w zł/m3 

29.984,2 

  4.299,0 

6,97 

30.861,0 

  4.335,0 

7,12 

30.683,0 

– 

7,08 

30.679,0 

  4.245,9 

7,23 

29.878,1 

– 

7,04 

 

 

 

10. Sytuacja kadrowa w Spółce i wynagrodzenia pracowników 

 

 

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

zestawienie: 
                                                                                                                               (w etatach) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Zatrudnienie ogółem  

w tym: 

– pracownicy techniczni 

– administracja 

 

160 

 

75 

85 

160 

 

76 

84 

147 

 

72 

75 

147 

 

89 

58 

145 

 

90 

55 

 

Na dzień 1 stycznia 2020r. w Spółce zatrudnione były 142 osoby, natomiast stan 

zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020r. wyniósł  – 148 osób. 

 

W ciągu 2020 roku nawiązano stosunek pracy z 16 pracownikami, z których  

12 dotyczyło pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Pozyskano do Spółki  

(po wielomiesięcznym poszukiwaniu) 3-ch elektryków i specjalisty ds. energetycznych. Koszty 

zatrudnienia osób w poszukiwanych specjalnościach okazały się znacznie większe  

niż pierwotnie zakładano. Zatrudniono również m.in. 5-ciu monterów sieci wodno-

kanalizacyjnej. Rozwiązano stosunek pracy z 9 pracownikami. 

Pandemia koronawirusa Covid-19 sprawiła, że exodus wykwalifikowanych pracowników 

poszukujących wyższych wynagrodzeń został zahamowany. Trudno jednak przewidzieć, jak 

zmieni się kaliski rynek pracy, gdy zostaną zniesione obostrzenia związane z obecną pandemią. 

 

 Szybkie reagowanie na zdarzenia awaryjne, w tym również w dniach wolnych, 

powodowało konieczność zatrudnienia części pracowników w godzinach nadliczbowych. 

Łącznie w okresie sprawozdawczym zanotowano 2.906 nadgodzin (o 616 godzin więcej niż 

rok wcześniej).  

W przeliczeniu na jednego pracownika zatrudnionego w Spółce na dzień 31.12.2020r. liczba 

nadgodzin wyniosła prawie 20 godzin rocznie. 

 

W 2020 roku udało się ograniczyć funkcjonujący w Spółce od lat problem znaczącej 

ilości absencji chorobowych.  

W okresie sprawozdawczym wyniosła ona 2.795 dni i była niższa od zanotowanej rok 

wcześniej, aż o 1.308 dni absencji. Łącznie w 2020 roku ze zwolnień lekarskich i innego 

rodzaju świadczeń z ubezpieczenia społecznego korzystało 74 pracowników (w tym 5 

pracowników przebywających na zwolnieniu związanym z rodzicielstwem).  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych w 2020 roku przebywali  

na zwolnieniach przez 1.053 dni, co daje średnio na jednego pracownika w tej grupie 18 dni 

nieobecności. 
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Pracownicy na stanowiskach technicznych przebywali na zwolnieniach przez 1.742 dni,  

co daje średnio 20 dni nieobecności w pracy na 1 zatrudnionego. 

 

Wynagrodzenia ogółem w Spółce w 2020 roku wyniosły 8.483,7 tys. zł i stanowiły 

97,51% wartości założonej w planie. Średnia płaca miesięczna w PWiK Sp. z o.o. w 2020 roku 

wyniosła 4.598,00 brutto i była porównywalna w stosunku do 2019 roku (4.555,41 zł.). 

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 5.367,60 zł. za I kwartał 2020r. do 5.655,43 zł.  

za czwarty kwartał 2020r. 

 

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. 
 

 2017 2018 2019 2020 

         do 2.500 zł   9   2 1 0 

   2.501÷3.000 zł 20   6 10 6 

   3.001÷3.500 zł 37 20 19 20 

   3.501÷4.000 zł 28 38 28 37 

   4.001÷4.500 zł 27 34 26 23 

powyżej  4.500 zł 30 48 58 62 

Liczba pracowników ogółem  151 148 142 148 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku pracownicy kwalifikowali się do następujących 

przedziałów wiekowych: 

− do 30 lat    5  tj.   3,4% 

− od 31 do 50 lat 89  tj. 60,1% 

− powyżej 50 lat 54  tj. 36,5% 

 

Średni wiek pracowników zatrudnionych w Spółce na dzień 31 grudnia 2020 roku mimo 

4 osób które przeszły na świadczenia emerytalno-rentowe wyniósł blisko 48 lat; średni staż 

pracy w Spółce wyniósł blisko 17 lat; średni wiek 105 zatrudnionych mężczyzn wynosi 49 lat, 

a 43 zatrudnionych w Spółce kobiet 45 lat. 

 

 

W okresie sprawozdawczym poziom wykształcenia pracowników nie uległ większym 

zmianom i na koniec roku 2020 przedstawiał się następująco: 

 

 Wykształcenie          Liczba osób Wskaźnik w % 

 

− wyższe        58        39,2 % 

− średnie zawodowe i policealne     37        25,0 % 

− średnie ogólne         5          3,4 % 

− zasadnicze zawodowe      40        27,0 % 

− podstawowe         8          5,4 % 
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W 2020 roku na szkolenia pracowników wydatkowaliśmy kwotę 38.067,94zł.,  

co stanowiło 39,30% planowanych wydatków na ten cel w 2020 roku. 

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii w kraju, udział pracowników w szkoleniach 

zewnętrznych został przez Zarząd Spółki zawieszony do odwołania. Odbywały się natomiast 

szkolenia on-line (wiele z nich stanowiły szkolenia bezpłatne). 

 

 

Na rzecz ochrony pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy oraz  

dla utrzymania dobrych warunków socjalnych Spółka w okresie sprawozdawczym poniosła 

nakłady w kwocie 284.938,70 tys. zł. Do kosztów tych zliczamy świadczenia BHP, usługi 

medyczne, posiłki regeneracyjne, zakup wody mineralnej, a także zakupy związane  

z przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się zakażeń spowodowanych pandemią COVID 19                     

w łącznej kwocie 41.738,63 zł.  

 

 

11. Działalność socjalna Spółki 

 

 

Zasady korzystania z ZFŚS zostały uregulowane w Regulaminie Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych.  

 

Bilans otwarcia ZFŚS wyniósł 179.782,41zł (z czego: 158.337,71 zł stanowiły środki  

na wyodrębnionym funduszu mieszkaniowym oraz 21.444,70 zł stanowiły niewykorzystane 

środki na ZFŚS w poprzednim okresie). 

 

Główne wpływy ZFŚS pochodzą z corocznego odpisu dokonywanego przez pracodawcę, który 

w 2020 roku wyniósł 253.162,98 zł. 

Uchwałą Nr 2/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Kaliszu z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie podziału 

zysku netto za rok obrotowy 2019 – ZFŚS został zasilony dodatkową kwotą w wysokości 

28.532,88zł. 

 

Łączne wydatki z ZFŚS w 2020 roku z tytułu udzielonych świadczeń i dofinansowań wyniosły 

261.581,97 zł. 

 

Ze środków ZFŚS wyodrębniony jest Fundusz Mieszkaniowy, z którego w 2020 roku udzielono  

7 pożyczek na łączną kwotę 36.000 zł. 

Maksymalny okres spłaty pożyczek mieszkaniowych wynosi 36 miesięcy. Według stanu  

na dzień 31.12.2020r. ogólne zadłużenie obecnych i byłych pracowników Spółki z tytułu 

otrzymanych pożyczek mieszkaniowych wyniosło 47.963,91 zł., a stan wolnych środków  

na funduszu mieszkaniowym wyniósł 112.180,05 zł. 

 

Stan ZFŚS na dzień 31.12.2020r. wyniósł 202.838,02 zł (z czego: 160.143,96zł stanowiły 

środki na funduszu mieszkaniowym oraz 42.694,06zł stanowiły niewykorzystane środki  ZFŚS  

w 2020 roku w dużej mierze z powodu znacznego ograniczenia ilości uprawnionych osób, które 

skorzystały z możliwości dofinansowania do „wczasów” i „wypoczynku dzieci” w związku  

z ogłoszoną pandemią koronawirusa COVID-19). 
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12. Remonty 

 

 

Wydatki poniesione przez Spółkę na remonty majątku w roku 20120 przedstawia poniższe 

zestawienie: 

 
                                                                                                                                        (w tys. zł) 

Treść zapisu 
Wykonanie 

2020 rok 

Wartość remontów ogółem 

 z tego: 

− systemem zleconym 

− systemem własnym 

1.193,2 

 

246,7 

946,5 

Z kwoty ogółem przypada na: 

− obiekty i urządzenia produkcji wody 

− sieci wodociągowe 

− sieci kanalizacyjne 

− przepompownie ścieków ul. Złota 

− środki trwałe służące celom ogólnym 

 

 

19,5 

294,7 

660,7 

205,3 

13,0 

 

  

 

 

13. Nakłady na zakup, modernizację i budowę środków trwałych 

 

 

W 2020 roku wydaliśmy na te cele kwotę            10.477.005,51 zł 

z tego: 

- na zakupy dóbr gotowych                  961.766,81 zł 

- na roboty budowlano – montażowe              9.515.238,70 zł 

 
 

W ramach zakupów nabyto: 

- samochód ciężarowy IVECO DAILY          za              79.273,00 zł 

- samochód ciężarowy MITSUBISHI                     za            170.097,50 zł 

- samochód ciężarowy SCANIA                                                za             48.773,00 zł 

-  samochód ciężarowy FIAT Doblo          za                78.197,50 zł 

- urządzenia klimatyzacyjne -4 szt.                     za              22.714,00 zł 

- pompy głębinowe – 5 szt.           za   54.048,00 zł  

- pompy do ścieków – 1 szt.           za                   3.914,48 zł 

- kontenery na odpady – 26 szt.          za   97.874,00 zł 

- urządzenie wysokociśnieniowe KARCHER        za   13.000,00 zł 

- kontener biurowy            za   32.350,00 zł 

- kontenery socjalne – 2 szt.           za   65.750,00 zł 

- zagęszczarka stopowa Wacker Neuson BS60-2        za     9.467,00 zł 

- przecinarka Wacker Neuson BTS 350         za     4.038,00 zł 

- korki zamykające kanały – 2szt.           za   29.864,74 zł 

- wykrywacz skrzynek i włazów          za     2.590,00 zł 

- przenośny miernik do pomiaru ciśnienia         za      8.525,00 zł 

- falownik pompownia Winiary          za     5.920,00 zł 
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- UPS sterownia SUW Lis            za     4.700,00 zł 

- drabiny na zbiorniki SUW Winiary – 2 szt.        za    17.920,00 zł 

- sprzęt laboratoryjny            za              26.093,40 zł 

- system GIS (rozbudowa)           za              28.800,00 zł 

- sprzęt komputerowy (11 komputerów, 3 tablety, 9 notebooki )      za   97.517,39 zł 

- programy komputerowe Microsoft Office          za                 17.393,42 zł                                                     

- drobny sprzęt warsztatowy           za                 12.834,18 zł 

- zakup i montaż pylonów reklamowych                     za                22.712,20 zł 

- dystrybutory wody – 2szt.            za                7.400,00 zł 

 

 

RAZEM                    961.766,81 zł  

 

 

W zakresie robót budowlano – montażowych wykonano: 

- wymianę 124 przyłączy wodociągowych o łącznej dł. 1.461,00m     za         1.088.912,48 zł 

 

- wymianę sieci wodociągowej wykonanej z rur azbesto-cement. 

  w ul. Chłodnej Dz125PE o dł. 385,0m, Dz125PE  o dł. 340,39m  

  w ul. Skalmierzyckiej - Kresowej,Dz125PE o dł. 229,27m 

  w ul. Wąskiej             za            626.600,64 zł 

- budowę sieci wodociągowej Dz125PE o dł. 400,37m 

  i Dz90PE o dł. 5,25m w ul. Konińskiej              za              88 316,54 zł 

- budowę sieci wodociągowej    Dz125PE  o dł. 149,05m 

  w ul. Czarna Droga            za   50.148,19 zł 

- budowę sieci wodociągowej Dz125PE o dł. 42,00m 

   w ul. Cegielniana - Asnyka           za                35.665,36 zł 

- przebudowę sieci wodociągowej Dz125PETS o dł. 150,8m 

  w ul. Franciszkańskiej                                                                        za              125.918,30 zł 

- przebudowę sieci wodociągowej Dz125PETS o dł. 355,17 

  i Dz180PETS o dł. 15,59m w ul. Łaziennej – Mariańskiej       za             381.411,03 zł 

 

 

 

- budowę sieci wodociągowej Dz110PE o dł. 253,67m 

  w ul. Malowniczej            za   48.339,60 zł 

- budowę sieci wodociągowej Dz125PE o dł. 135,64m 

  w ul. Zdrojowej            za   34.917,95 zł  

- budowę sieci wodociągowej Dz355PE o dł. 1059m 

  w ul. Rozwojowa – Inwestorska          za             476.550,00 zł 

- przebudowę sieci wodociągowej Dz355PETS o dł. 15,67m   

  w ul. Mostowej                                                                                     za                 46.807,32 zł 

- przebudowę sieci wodociągowej Dz355PETS o dł. 15,71m        

   i Dz125PETS o dł. 26,02m w ul. Kazimierzowskiej                        za                52.603,73 zł 

- przebudowę sieci wodociągowej Dz355PE o dł. 20,57m,  

  Dz280PE o dł. 17,09m, Dz225PE o dł. 725,01m, Dz180PE  

   o dł. 18,37m, Dz125PE o dł. 20,57m oraz budowę komory  

   redukcyjno – pomiarowej w ul. Żwirki i Wigury         za         1.157.460,64 zł 

- przebudowa sieci wodociągowej Dz355PE o dł. 174m 

  w ul. Podmiejskiej            za            103.210,84 zł 

- modernizację węzłów na sieci wodociągowej - 4 szt.       za   97.791,98 zł 

- budowę kanału sanitarnego Ø300 kamionka o dł. 1043m, 
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   rurociąg tłoczny Dz110PE o dł. 1099m wraz z przepompownią 

   ścieków w ul. Inwestorska – Rozwojowa         za         1.173.229,09 zł 

- budowę kanału sanitarnego Ø200PVC o dł. 106,75m 

  w ul. Zdrojowej            za    53.375,00 zł 

- budowę kanału sanitarnego Ø300 kamionka o dł. 748,30m,  

  Ø200PVC o dł. 148,53 i Ø160PVC o dł. 20,6m  

  w ul. Legionów, Ulańskiej, Nowy Świat i Zacisze        za            612.497,42 zł 

- budowę przepompowni ścieków w ul. Kubusia Puchatka       za             113.526,26 zł 

- modernizację kanalizacji sanitarnej Ø200 o dł. 280m 

  w ul. Sudeckiej            za              109.300,00 zł 

- modernizację kanalizacji sanitarnej Ø600 o dł. 335m 

  w ul. Częstochowskiej           za              365.250,00 zł 

- modernizację kanalizacji sanitarnej Ø200 o dł. 158m 

  w Al. Wojska Polskiego 38-40          za                64.160,00 zł 

- modernizację kanalizacji sanitarnej Ø250 o dł. 141m 

  w Al. Wojska Polskiego 38-40          za                52.170,00 zł 

- modernizację kanalizacji sanitarnej Ø160 o dł. 38m 

  w Al. Wojska Polskiego 38-40          za                11.400,00 zł 

- modernizację kolektora Krępica Ø1000 o dł. 459m       za              876.407,00 zł 

- wymianę przyłączy kanalizacji ogólnospławnej Ø160PVC 

  o łącznej dł. 14,14m – 2 szt. w ul. Kanonickiej         za   16.800,00 zł 

- modernizację estakady SUW Lis          za            113.100,00 zł 

- modernizacja pokrycia dachowego na zbiornikach 

  wody czystej SUW Warszawska          za   66.500,00 zł 

- monitoring sieci wodociągowej ETAP III (rozbudowa)       za           838,23 zł 

- budowę pompowni Złota (prace projektowe)        za              5.047,88 zł 

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żytniej  

  (prace projektowe)            za                2.539,18 zł 

- budowę sieci wodociągowej w ul. Piaszczystej  

  (prace projektowe)                       za             3.377,38 zł 

- budowę sieci wodociągowej w ul. Panoramicznej 

  (prace projektowe)                       za     1.580,88 zł 

- budowę sieci wodociągowej w ul. Rodowej – Egipskiej 

  (prace projektowe)            za      2.009,88 zł 

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Marka (prace projektowe)      za     3.899,00 zł 

- budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piwonice 

  (prace projektowe)             za     2.020,88 zł 

- budowę sieci wodociągowej w ul. Owsianej (prace projektowe)      za        964,88 zł 

- przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kolegialnej -  

  Pl. Św. Józefa (prace projektowe)          za     2.132,88 zł 

- przebudowę kotłowni SUW Lis          za     7.969,11 zł 

- odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan., przejęto sieć wodociągową  

  Dz90PE o dł. 81,00m w ul. Moniuszki, sieć wodociągową  

  Dz125PE o dł. 108,90m w ul. Połabskiej, sieć wodociągową  

  Dz125PE o dł. 100,45m w ul. Brzozowej         za   60.603,36 zł 

- utwardzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego SUW Lis      za            218.820,09 zł 

- utwardzenie placu technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą        

   przy przy ul. Piwonickiej                                                                    za            843.051,06 zł 

- model hydrodynamiczny kanalizacji deszczowej  

  wraz z inwentaryzacją sieci, rowów otwartych  

   i systemów drenażowych (aport)          za               318.014,64 zł 
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RAZEM                  9.515.238,70 zł 

 

 

Razem wartość środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31.12.2020 roku wynosi   

1.190.548,99 zł 

 

W 2020 roku do użytku przekazano środki trwałe o wartości:                          10.897.677,50 zł 

w związku z tym 

wartość zadań rozpoczętych na koniec roku obrotowego wynosiła:                   1.190.548,99 zł 

 

 

 

14. Sytuacja finansowa Spółki 

 

 

Analiza wskaźników obrazujących kondycję finansową firmy w 2020 roku z uwagi na ujemny 

wynik finansowy świadczy o pogorszeniu sytuacji finansowej Spółki. Wskaźniki procentowe 

płynności i obrotowości znajdują się na poziomie pozwalającym na dalszą działalność firmy  

i jej rozwój. Do oceny płynności finansowej wykorzystuje się wskaźniki oparte na relacji 

majątku obrotowego lub jego części do zobowiązań bieżących. 

 

Wskaźnik bieżącej płynności - informuje czy przedsiębiorstwo byłoby w stanie spłacić 

zaciągnięte zobowiązania w przypadku ich natychmiastowej wymagalności, zamieniając 

posiadany majątek obrotowy na gotówkę bez znacznych strat. Przedsiębiorstwa są zdolne do 

szybkiego uregulowania swoich zobowiązań wtedy, gdy wartość wskaźnika jest wyższa od 1. 

Z uwagi na fakt, iż na majątek obrotowy składają się aktywa o różnym stopniu płynności jego 

wartość idealna jest wskazywana jako przedział 1.2-2. Spółka w roku 2020 osiągnęła wartości 

wskaźnika 1,64 co świadczy o jej bardzo dobrych możliwościach płatniczych.  

 

Wskaźnik płynności szybki - liczony jako stosunek aktywów bieżących, pomniejszonych  

o zapasy, do zobowiązań bieżących wyniósł 1,59 w 2020, w roku ubiegłym dla porównania 

1,43. 

 

Wskaźnik obrotowości aktywów - liczony jako stosunek sprzedaży do aktywów ogółem 

wyniósł 0,31 podobnie jak w roku ubiegłym. 

 

Wskaźniki rentowności z uwagi na ujemne wyniki finansowe na poszczególnych etapach 

działalności przyjmują wartości ujemne. 

 

 

Wskaźniki obrazujące efektywność wykorzystania majątku, pomimo zmniejszania, nadal 

są jak najbardziej poprawne. 

Wskaźnik rotacji należności – miara ta określa liczbę dni, w ciągu których następuje 

uregulowanie należności. Jest to zatem informacja o stopniu w jakim firma kredytuje swoich 

odbiorców oraz długości zamrożenia środków pieniężnych w należnościach. Zbyt długi okres 

regulowania należności świadczy o nieskutecznej polityce ściągania należności prowadzonej  

w przedsiębiorstwie. Pożądany jest jak najmniejszy poziom tej miary. Przeciętna wysokości 

wskaźnika powinna wahać się przedziale 30-50 dni co uzasadnia się tym, iż przynajmniej część 

należności powinna spływać w okresach koniecznych zobowiązań (podatki, wynagrodzenia). 

Okres spływu należności w 2020 roku wynosi 42 dni utrzymując się na poprawnym poziomie.  

 

Wskaźnik obrotowości zobowiązaniami w dniach uległ skróceniu i wyniósł 34 dni.  
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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 wydłużyła się z 2,17 w roku 2019 do 2,51 w 2020 roku. 

 

 

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

 
    (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Stan na 

1.01.2020 rok 

Stan na 

31.12.2020 rok 

Stan należności z tytułu dostaw i usług 4.899,0 4.250,8 

w tym:   

− należności opłacane terminowo 4.003,4 3.251,2 

− należności przeterminowane        895,6 999,6 

Stan pozostałych należności    1.491,2 1.086,1 

w tym:   

z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS    70,1    48,0 

z tytułu nadpłaty podatków    1.260,3    872,8 

− z tytułu pozostałych należności        160,8        165,3 

− Razem należności brutto 6.390,2 5.336,9 

− Odpisy aktualizujące należności obciążające koszty 

Spółki 
   275,6   167,9 

− Razem należności netto 6.114,6 5.169,0 

 

Jak widać z powyższego zestawienia, stan należności ogółem na koniec roku 2020 zmniejszył 

się w stosunku do początku okresu sprawozdawczego o 1.053,2 tys. zł. w tym z tytułu dostaw 

i usług o 648,1 tys. zł.. Wzrosła o 104,1 tys. zł. kwota należności przeterminowanych. 

 

Do naszych największych odbiorców usług w roku 2020 należały: Kaliska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Spółdzielnie Mieszkaniowe „Dobrzec”  

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

Budynków Mieszkalnych oraz Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Spółdzielczego. 

 

Zróżnicowane działania windykacyjne, uwzględniające bezpieczeństwo pracowników  

i odbiorców w czasie pandemii COVID-19, pozwoliły Spółce na utrzymanie bezpiecznego 

poziomu należności. Niestety ogólna wartość należności przeterminowanych zwiększyła się  

o ponad 104 tys. zł (z 895.596,36 zł w 2019 roku do 999.670,24 zł w 2020 roku) co stanowi 

wzrost o 11,6%. Wzrost nastąpił głównie w grupie odbiorców indywidualnych, których 

zaległości rzadko przekraczają kilkaset złotych. 

W stosunku do tej kategorii dłużników najskuteczniejszym działaniem windykacyjnym było 

uniemożliwienie poboru wody. Mając na uwadze warunki reżimu sanitarnego w 2020 roku 

wyłączenia wody zastosowano jedynie w skrajnych przypadkach. 

 

W roku 2020 wysłano do klientów Przedsiębiorstwa: 

-  1.757 wezwań przedsądowych 

-     672 pisma informujące o terminie wstrzymania świadczenia usług. 

Ponadto, w 43 przypadkach sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego. Rozpoczęto 

wobec dłużników 73 procedury wstrzymania świadczenia usług, które w 37 przypadkach 
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zakończyły się odcięciem dostawy wody. Z 22 klientami zawarto ugody pozwalające spłacić 

zadłużenie w uzgodnionych ratach. 

 

Wśród największych dłużników Spółki (termin płatności do 31.12.2020r.) odnotowano:  

- „CALFROST” Sp. z o.o.                              94.100,86 zł 

-  Fabryka Wyrobów Runowych „RUNOTEX” S.A.    76.244,10 zł 

- „RAJ” Ewa Troneczek        17.307,70 zł 

- „PLAZMET”                    16.551,85 zł 

- „AUTO – SPA”                                13.621,37 zł. 

 

 

Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek i koniec 2020 roku przedstawia się 

następująco: 

 
                  (w tys. zł) 

 

Wyszczególnienie 
 

Stan na 01.01.2020 r. Stan na 31.12.2020 r. 

zobowiązania wobec dostawców 6.137,5 4.093,1 

zobowiązania wobec budżetu 127,2 120,8 

zobowiązania wobec ZUS 590,8 602,2 

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 531,9 592,1 

zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie 

ze środowiska 
1,4 1,0 

zobowiązania finansowe 524,5 351,4 

pozostałe zobowiązania 699,4 222,6 

Razem zobowiązania krótkoterminowe 8.612,7 5.983,2 

Zobowiązania długoterminowe 774,0 606,7 

Razem zobowiązania długoterminowe 774,0 606,7 

 

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 
 

 

Zwiększające się wymagania istniejących klientów, powstające zapotrzebowanie na 

podłączenia i rozszerzenia usług dla nowych klientów stawiają Spółkę w konieczności 

realizacji szeregu inwestycji mających na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury  

wod-kan na terenie gminy m. Kalisz. 

Szczegółowy zakres tych przedsięwzięć został zawarty w „Wieloletnim planie rozwoju  

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

zatwierdzonym przez Radę Miasta Kalisza. Dodatkowo, ze względu na konieczność złożenia 

nowego wniosku taryfowego na lata 2021-2024 opracowany i zatwierdzony w tym samym 

trybie „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2022-2024”.  
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Największymi wyzwaniami stawianymi firmie do realizacji w najbliższym okresie jest 

kontynuacja programu wymian rurociągów azbesto-cementowych, renowacji kanalizacji 

sanitarnej, przebudowa przepompowni Złota oraz modernizacja dyspozytorni SUW Lis. 

Istotnym zadaniem jest także kontynuowanie procesu rozdziału pozostałych odcinków 

kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, co pozwoli ograniczyć straty Spółki 

wynikające ze spływu wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej. 

Niezależnie od podstawowych zadań wynikających z zapisów Umowy Spółki właściciel 

zobowiązał Spółkę do uczestniczenia w procesie odbioru odpadów komunalnych z terenu 

miasta Kalisza. Z realizacją nowych obowiązków wiąże się potrzeba zatrudnienia nowych 

pracowników oraz zwiększenia majątku firmy w postaci niezbędnego sprzętu. 

 

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 wartości 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. Przychody Spółki 

uzależnione są jednak od obecnych i przyszłych wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzanych 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 01.01.2020 r. Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na  

31.12.2020r. 
wartość 

brutto 

zmniejszenie 

o umorzenie 

wartość 

netto 
o inwestycje 

z tytułu 

likwidacji 

z tytułu 

sprzedaży 

wg. wartości 

brutto 

0     5.412,1 64,0 5.348,1 0,0 0,0 0,0 5.412,1 

I 11.111,1 5.276,0 5.835,1 61,0 0,0 0,0 11.172,1 

II 244.761,5 125.021,4 119.740,1 9.776,7 22,4 0,0 254.515,8 

III 1.029,5 586,6 442,9 0,0 0,0 0,0 1.029,5 

IV 8.664,4 6.072,9 2.591,5 193,1 56,8 1,9 8.798,8 

V 946,5 811,6 134,9 23,1 15,3 0,0 954,3 

VI 13.952,3 7.027,1 6.925,2 273,7 7,3 3,9 14.214,8 

VII     6.437,3 2.943,3 3.494,0 376,3 0,0 558,4 6.255,2 

VIII 2.993,8 2.599,8 394,0 176,3 19,3 73,1 3.077,7 

Razem 295.308,5 150.402,7 144.905,8 10.880,2 121,1 637,3 305.430,3 

 

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 3,4% wartości brutto środków 

trwałych wynika z tytułu zakończonych inwestycji wod.-kan. oraz dokonanych zakupów 

urządzeń.  

 

 

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 01.01.2020 rok Stan na 31.12.2020 rok 

wartość 

brutto  
umorzenie 

wartość 

netto 

% 

zuży

-cia 

wartość 

brutto  
umorzenie 

wartość 

netto 

% 

zuży

-cia 

0 5.412,1 64,0 5.348,1 1 5.412,1 64,0 5.348,1 1 

I 11.111,1 5.276,0 5.835,1 47 11.172,1 5.553,8 5.618,3 50 

II 244.761,5 125.021,4 119.740,1 51 254.515,8 132.551,9 121.963,9 52 

III 1.029,5 586,6 442,9 57 1.029,5 632,7 396,8 61 

IV 8.664,4 6.072,9 2.591,5 70 8.798,8 6.982,5 1.816,3 79 

V 946,5 811,6 134,9 86 954,3 885,4 68,9 93 

VI 13.952,3 7.027,1 6.925,2 50 14.214,8 7.760,6 6.454,2 55 

VII 6.437,3 2.943,3 3.494,0 46 6.255,2 3.309,9 2.945,3 53 

VIII 2.993,8 2.599,8 394,0 87 3.077,7 2.687,9 389,8 87 

Razem 

środki 

trwałe 

295.308,5 150.402,7 144.905,8 51 305.430,3 160.428,7 145.001,6 53 

Środki 

trwałe w 

budowie 
1.611,2  1.611,2  1.190,5  1.190,5  

Razem 

rzeczowy 

majątek 

trwały 

296.919,7 150.402,7 146.517,0  306.620,8 160.428,7 146.192,1  

Wartości 

niemater. 

i prawne 
628,6 623,6 5,0  643,6 640,3 3,3  

 

 Pomimo przyjęcia w 2020 roku nowych środków trwałych o znacznej wartości, to średni 

stopień ich zużycia wzrósł nieznacznie. Jest on wyższy o 2% od zanotowanego  

w roku ubiegłym. Największa wartościowo część majątku, tj. obiekty inżynierii wodnej  

i lądowej, są w dobrym stanie i nie wymagają kompleksowych odtworzeń. Sieć wodociągowa 

jest umorzona w 58%, a kanalizacyjna w 45%. Sieci całkowicie umorzone, choć sprawne  

i eksploatowane, stanowią 15,16% całkowitej ich wartości brutto. 
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VI. WIELKOŚĆ I RODZAJ KAPITAŁÓW WŁASNYCH 

 

Stan kapitałów Spółki, na początek i na koniec 2020 roku, przedstawia się następująco: 

 
                 (w tys. zł) 

Rodzaj kapitału 
Stan na 

01.01.2020r. 

Zmiany Stan na 

31.12.2020 r. Zwiększenia zmniejszenia 

Kapitał udziałowy Miasta Kalisza 117.720,0 0,0 0,0 117.720,0 

Kapitał zapasowy 14.229,1 816,3 0,0 15.045,4 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji 

wyceny środków trwałych 
12.264,2 0,0 10,4 12.253,8 

Wynik za 2020 rok 859,2 0,0 1.849,8 -990,6 

Kapitały razem 145.072,5 816,3 1.860,2 144.028,6 

 

Wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2020 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.  

 

W okresie sprawozdawczym kapitał udziałowy Miasta Kalisz nie uległ zmianom  

i wynosi 117.720,0  tys. zł. Kapitał zapasowy Spółki ulega zwiększeniu o 816,3 tys. zł. (zgodnie 

z uchwałą nr 2/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 29 czerwca 2020 roku  

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 odpis na kapitał zapasowy wyniósł  

805,9 tys. zł.  

Na koniec 2020 roku kapitały Spółki zmniejszyły się do wysokości 144.028,6 tys. zł. 

 

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

 

 

Rok 2020 był dla PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu, podobnie jak dla większości zakładów, 

trudnym rokiem związanym z koniecznością dostosowania się do sytuacji epidemicznej                             

w kraju. Dodatkowo istotnym czynnikiem w naszej branży były warunki pogodowe- znacznie 

większa ilość opadów niż w latach poprzednich. Spadła wartość przychodów ze sprzedaży 

usług świadczonych przez Spółkę, zarówno objętych zbiorowym zaopatrzeniem w wodę                           

i zbiorowym odprowadzaniem ścieków jak i pozostałych.  Łącznie przychody ze sprzedaży 

były niższe od uzyskanych w roku 2019 o ponad 1.250,00 tys. zł.  

Mając na uwadze ogólną sytuację, Spółka podjęła działania zmierzające do ograniczenia 

kosztów kupowanych materiałów i usług. Zakupy realizowane były poprzez platformę 

zakupową co umożliwiło udostępnienie  w szerokim zakresie potencjalnym wykonawcom ofert 

przetargowych. Skutkowało to dotarciem do szerszej gamy wykonawców i pozyskaniem 

konkurencyjnych ofert. W szczególności realizacja planu inwestycyjnego dzięki niższym 

wartościom przetargowym od oczekiwanych pozwoliła na zwiększenie zakresu 

wykonywanych prac. 

W wyniku naszych wieloletnich działań utrzymana została na niskim poziomie ilość awarii, 

ograniczone przy tym koszty awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych. Na wyjątkowo 

niskim poziomie zanotowano straty wody. Zmniejszona sprzedaż dla przedsiębiorstw 

spowodowała też zmniejszoną ilość odprowadzanych ścieków do Spółki Wodno-Ściekowej 

„Prosna”,co w konsekwencji ograniczyło koszty usług zewnętrznych.   

Rzeczywiste koszty roku 2020 były niższe od zaplanowanych o 1,5%. Jednak spadek sprzedaży 

był na tyle znaczący, że pomimo tych działań Spółka zanotowała ujemny wynik na sprzedaży 

w wysokości 311,0 tys. zł. Dodatkowe parametry zarówno przychodowe jak i kosztowe  

uzyskane z działalności pozostałej i finansowej pogłębiły stratę do kwoty 990,6 tys. zł.. 
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