
 

                                                 Sprawozdanie 

Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

 w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres  

od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 

 

 
I. Informacje ogólne 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie jest następcą 

prawnym przedsiębiorstwa komunalnego PWiK, z którego zostało przekształcone w 

oparciu o: 

  Ustawę z 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 

państwowych; 

  Ustawę z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej; 

  Akt przekształcenia, sporządzony notarialnie 30 czerwca 1997 r. i 29 lipca 1997 r. 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000126352 - postanowieniem z 27 sierpnia 2002 r. 

Spółka mieści się w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16 A. 

Kapitał zakładowy Spółki (na dzień 31.12.2007 r.) wynosi 114 330 500 zł i dzieli się na 

228 661 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 

Wszystkie udziały należą do Gminy Miejskiej Olsztyn i zostały przez nią objęte. 

Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Olsztyn. Prezydent Miasta Olsztyn, jako organ 

wykonawczy Gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. 

Zarząd Spółki jest trzyosobowy i reprezentują go: 

mgr Wiesław Pancer - Prezes Zarządu 

inż. Mirosław Grzybowski - Wiceprezes Zarządu 

mgr inż. Jan Pierzkała - Wiceprezes Zarządu. 

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagana jest 

dwuosobowa reprezentacja. 

 

Funkcje kontrolne sprawuje 9-osobowa Rada Nadzorcza, w skład której 6 członków 

powołał Właściciel Spółki, a 3 członków wybrali pracownicy Przedsiębiorstwa. 

Na początku roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: 

1. Edward Tomczyk - Przewodniczący 

2. Jarosław Mioduszewski - Zastępca Przewodniczącego 

3. Ireneusz Jankowski - Sekretarz 

4. Elżbieta Błach 

5. Leszek Bury 

6. Adam Filipowicz 

7. Roman Mickiewicz 

8. Jan Korwin-Piotrowski 

9. Włodzimierz Śniady 

31 maja 2007 roku Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 12/07 odwołało z Rady 

Nadzorczej: Elżbietę Błach, Adama Filipowicza, Romana Mickiewicza i Włodzimierza 

Śniadego i w ich miejsce powołało: Andrzeja Smolińskiego, Szczepana Figla, Krzysztofa 

Krukowskiego i Paulinę Annę Zalewską. Natomiast 27 września 2007 r. Zgromadzenie 
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Wspólników Uchwałą Nr 19/07 ze składu Rady Nadzorczej odwołało Krzysztofa 

Krukowskiego i w jego miejsce Uchwała Nr 20/07 powołało Jana Żemajtysa 

W okresie sprawozdawczym: 

 Zarząd Spółki odbył 95 posiedzeń, na których podjął 17 uchwał i 510 decyzji, w tym 

162 obiegiem. 

 Rada Nadzorcza na siedmiu posiedzeniach zajmowała się bieżącą oceną sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Spółki, oceną sprawozdania finansowego Spółki za 2006 

rok, realizacją planu techniczno-ekonomicznego, opiniowaniem wieloletniego planu 

modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki na lata 

2008-2010 oraz wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na 2008 r. Ponadto opiniowała wnioski Zarządu 

Spółki kierowane na Zgromadzenie Wspólników w zakresie określonym w umowie 

Spółki. 

W 2007 roku Rada Nadzorcza podjęła 13 uchwał. 

 Zgromadzenie Wspólników obradowało sześć razy podejmując 26 uchwał 

dotyczących m.in.: zatwierdzenia planu techniczno-ekonomicznego na 2007 r., 

sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r., wyboru podmiotu do badania bilansu 

Spółki PWiK za 2006 r.  

W roku sprawozdawczym przedmiot działalności Spółki nie uległ zmianie. 

 

II. Działalność produkcyjno-usługowa Spółki 

  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie zasięgiem 

swojej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków obejmuje Gminę Olsztyn. 

Zasoby wody, wielkość ujęć, stan stacji uzdatniania wody, jak również przepustowość 

oczyszczalni ścieków umożliwiają Przedsiębiorstwu zaspakajanie zgłaszanych potrzeb 

gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

Obecnie Spółka zaopatruje w wodę Ostrzeszewo, Zalbki, Nikielkowo, Łupsztych, 

Wójtowo, Myki, Wadąg oraz Gutkowo. Natomiast odbiera i oczyszcza ścieki z Dywit, 

Barczewa, Myk, Różnowa, Łęgajn, Wójtowa, Kudyp, Bartąga, Słup, Zalbek, Wadąga, 

Kieźlin i Ługwałdu. Rozporządzenie Nr 43 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 

września 2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olsztyn zobowiązuje 

Przedsiębiorstwo do odbioru ścieków z oznaczonej zlewni, tj. z 34 miejscowości 

obejmujących: Barczewo, Łęgajny, Wójtowo, Nikielkowo, Ruszajny, Kaplityny, Bartąg, 

Bartążek, Ruś, Ostrzeszewo, Szczęsne, Klebark Mały, Klebark Wielki, Grądek, Klewki, 

Trękus, Stary Olsztyn, Linowo, Dywity, Myki, Zalbki, Kieźliny, Słupy, Wadąg, Różnowo, 

Ługwałd, Kudypy, Naterki, Sząbruk, Gronity, Łupstych, Unieszewo, Barwiny oraz 

Gutkowo.  

W 2007 roku sprzedaż wody wyniosła 9002,5 tys. m
3 

i była niższa od sprzedaży w 

2006 roku o 0,7 %. Woda była dostarczana z sześciu ujęć. Łączna długość sieci 

wodociągowych na koniec 2007 roku wyniosła 334,0 km. 

W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach 

wodociągowych: 

 usunięto 4 awarie magistrali wodociągowych, 

 usunięto 89 awarii sieci wodociągowych, z czego 60 to awarie sieci o przekroju 100 

mm i powyżej, 

 usunięto 122 awarie przyłączy wodociągowych do budynków, 

 usprawniono 64 zasuwy liniowe, 

 wymieniono i zamontowano 369 obudów do zasuw, 
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 zamontowano dodatkowo 96 zasuw liniowych na sieci, 

 wyremontowano 61 szt. armatury zaporowej, 

 usprawniono 46 nawiertek oraz wymieniono 86 nawiertek, 32 zasuwy domowe, 

 wymieniono i zamontowano 131 hydrantów ppoż., 

 planowo wymieniono 1969 szt. wodomierzy istniejących, 

 zamontowano 236 nowych wodomierzy; 

 zainstalowano 214 szt. wodomierzy ogrodowych, 

 zlikwidowano 20 ryczałtów. 

 

W okresie sprawozdawczym odebrano i oczyszczono 10 278,9 tys.m
3 

ścieków, tj. o 

0,3 % więcej niż w 2006 r. Ilość odprowadzonych ścieków jest w decydującej mierze 

uzależniona od wielkości sprzedaży wody, gdyż montaż urządzeń pomiarowych na ścieki 

to nadal przypadki odosobnione. Urządzenia pomiarowe określające ilość ścieków 

zainstalowane są na sieciach odprowadzających ścieki z sąsiednich gmin. 

Długość sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na koniec 2007 r. wyniosła 282,7 km  

 

W ramach działalności konserwacyjno-remontowej służby PWiK usunęły siłami 

własnymi: 

 7 awarii rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej, 

 15 awarii sieci kanalizacyjnej, 

 305 awarii niedrożności sieci kanalizacyjnych ulicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sprzedaż osiągnięta za 2007 rok potwierdza zahamowanie, utrzymującej się od 

wielu lat, tendencji spadkowej w zakresie ogólnego spożycia wody i zapotrzebowania na 

usługi dotyczące odbioru ścieków. Niewątpliwie  wpływ na takie ukształtowanie się 
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sprzedaży miały warunki pogodowe (upalne lato) w ubiegłym roku. Wskazana tendencja 

jest zgodna, co do wielkości i tempa, z tendencjami krajowymi.  

 

Wielkość dostarczanej wody i tym samym odprowadzanych ścieków jest wyznaczana 

przez odbiorców usług. Spółka nie ma wpływu na zwiększenie ilościowej sprzedaży, gdy 

zapotrzebowanie odbiorców zostało pokryte. 

W latach ubiegłych podstawowe przyczyny spadku zużycia wody w gospodarstwach 

domowych to:  

 wzrost świadomości ekonomicznej mieszkańców; 

 osiągnięcie wysokiego stopnia opomiarowania indywidualnych odbiorców; 

 dobre jakościowo i nowoczesne materiały instalacyjne i urządzenia ograniczające straty 

wody w instalacjach domowych. 

Spadek zużycia wody z wodociągu miejskiego u odbiorców przemysłowych związany jest 

z restrukturyzacją przedsiębiorstw, ich prywatyzacją lub likwidacją oraz zmianą 

technologii produkcji. 

Poza podstawową działalnością polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i 

dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków Spółka świadczy usługi w 

zakresie robót odpłatnych. W ramach działalności pozostałej Spółka wykonywała roboty 

odpłatne polegające m.in. na: 

1) usuwaniu awarii zewnętrznych instalacji, przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnej, 

montażu nawiertek dla podłączeń domowych, wykonaniu przyłączy wodno-

kanalizacyjnych na indywidualne zlecenia, remoncie urządzeń; 

2) konserwacji agregatów prądotwórczych OC., przeglądach i odbiorach sieci, przyłączy i 

obiektów wodno-kanalizacyjnych, wykonywaniu badań laboratoryjnych. 

Ponadto Spółka nieodpłatnie wydaje inwestorom warunki techniczne oraz opiniuje 

dokumentację projektową sieci, przyłączy i obiektów wodno-kanalizacyjnych. 

W 2007 r.: 

 wydano 596 warunków technicznych, 

 uzgodniono 452 dokumentacje projektowe, 

 dokonano 233 odbiorów (przeglądów) technicznych. 

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Przedsiębiorstwa, a przede 

wszystkim sprawnego usuwania awarii, konieczne jest utrzymanie zapasów materiałów na 

odpowiednim poziomie. Charakterystyczną cechą tych zapasów jest niski współczynnik 

ich rotacji - są to przede wszystkim części zapasowe urządzeń i sieci stanowiących system 

wodno-kanalizacyjny miasta. 

W celu uniknięcia zapasów nadmiernych służby eksploatacyjne opracowały normatywy 

zapasów, które są aktualizowane na podstawie analiz awarii itp. Nowe technologie i 

materiały powodują konieczność rozszerzenia asortymentu zapasów normatywnych, a co 

za tym idzie wzrostu ich wartości. Dlatego też utrzymanie wartości na stałym poziomie 

wymaga ciągłej analizy ich obrotu.  

Obniżanie stanu zapasów w Spółce jest dobrą trwałą tendencją. Stan zapasów na dzień 

31.12.2007 r. wyniósł 659,6 tys. zł i był niższy od zapasów w 2006 r. o 29,4 tys. zł. 

Zmienia się struktura zapasów. Coraz większą ich część stanowią materiały szybko 

„rotujące”.  

 

III. Personel i świadczenia socjalne 

 

W 2007 roku średnioroczne zatrudnienie w etatach ukształtowało się na poziomie 

406,1 i w stosunku do roku 2006 zmniejszyło się o 3,81 et., tj. o 0,93 %. Spadek 

zatrudnienia wynikał przede wszystkim z przyczyn naturalnych, a także ze zmian 
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organizacyjnych oraz dążenia Zarządu Spółki do maksymalnej efektywności bez 

konieczności dodatkowych zatrudnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluktuacja załogi w okresie sprawozdawczym była niewielka. W trakcie roku 

przyjęto do pracy 17 (9 osób na stanowiska robotnicze i 8 osób na stanowiska 

nierobotnicze), natomiast zwolniono z pracy 24 pracowników, z tego: 19 pracowników na 

stanowiskach robotniczych i 5 pracowników na stanowiskach nierobotniczych. 

Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 17 lat (na stanowiskach 

nierobotniczych 16 lat i na stanowiskach robotniczych 17 lat). Średni wiek załogi wynosi 

47 lat. 

Z uwagi na specyfikę działalności Spółki tak, jak w latach ubiegłych, największą 

grupę stanowili pracownicy z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym (69,0 

%).  

 

 

Struktura zatrudnienia  wg wykształcenia (w %) w latach 2001-2007 

 
Wykształcenie 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 

Podstawowe 20,4 19,6 19,7 18,0 17,0 16,4 15,0 

Zasadnicze zawodowe 34,1 33,7 33,1 31,5 30,9 30,0 30,6 

Średnie 36,6 37,5 37,6 38,8 38,4 39,1 38,4 

Wyższe   8,9   9,2   9,6 11,7 13,7 14,5 16,0 
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Struktura zatrudnienia wg wykształcenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Spółce z roku na rok zauważalna jest tendencja do podnoszenia wykształcenia 

od poziomu podstawowego do wyższego. Udział pracowników z wyższym 

wykształceniem wzrósł z 8,9 % w 2001 r. do 16,0 % w 2007 roku.  

 

 

W 2007 roku zanotowano 5 lekkich wypadków przy pracy, które spowodowały 269 

dni niezdolności do pracy. W stosunku do roku 2006, w którym wydarzyło się 6 lekkich 

wypadków przy pracy, odnotowano spadek liczby dni niezdolności do pracy o 77.  

 

2001 rok

Wyższe 8,9%

Średnie 36,6%

Podstawowe

 20,4%

Zasadnicze 34,1%

 2007 rok

Podstawowe; 15,0%

Zasadnicze; 30,6%

Wyższe; 16,0%

Średnie; 38,4%
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Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 roku został naliczony w 

wysokości 402,1 tys. zł. Środki z tego funduszu zostały przeznaczone m.in. na 

dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, pomoc 

materialną, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną oraz organizację 

wypoczynku w dni wolne od pracy.  

 

IV. Inwestycje 
 

Dział Inwestycji i Remontów planuje, nadzoruje i rozlicza zadania inwestycyjne i 

remontowe Przedsiębiorstwa w zakresie budownictwa inwestycyjnego, realizowane w 

systemie zleceniowym i własnym. 

Wykonawcy robót są pozyskiwani poprzez system przetargów publicznych 

przeprowadzanych przez Zespół d/s Zamówień Publicznych. 

 

1. Wykonanie inwestycji. 

 

Planowane nakłady inwestycyjne w 2007 r. wynosiły ogółem 34 973 tys. zł, z tego: 

- gospodarka wodno ściekowa - Faza II - 30 410 tys. zł 

- urządzenia kanalizacyjne - 1573 tys. zł 

- urządzenia wodociągowe - 2158 tys. zł 

- zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - 832 tys. zł 

 

Poniesiono nakłady łącznie w kwocie 8977 tys. zł z tego na: 

- gospodarka wodno ściekowa - Faza II – 2722 tys. zł 

- urządzenia kanalizacyjne - 2575 tys. zł 

- urządzenia wodociągowe - 2927 tys. zł 

- zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - 753 tys. zł 

 

W 2007 r. Spółka nie poniosła planowanych nakładów na inwestycje z części objętej 

programem Funduszu Spójności. Z planowanej kwoty 8022 tys. zł wykorzystano 1302 tys. 

zł. Również nie wydatkowano otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie 12 298 tys. zł. Przyczyną niewykorzystania 

środków były przesunięcia terminowe zadań dokonane przez Wydział Inwestycji 

Miejskich Urzędu Miasta. 

28 zadań zostało zakończonych i przekazanych do eksploatacji w wyniku czego powstały 

środki trwałe o wartości 4142 tys. zł. Pozostałe zadania będą kontynuowane w 2008 r. 

Środki trwałe powstałe z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych stanowią kwotę 753 tys. 

zł. Ogólna wartość powstałych środków trwałych stanowi kwotę 4895 tys. zł.  

 

W wyniku działalności inwestycyjnej przekazano do eksploatacji niżej wymienione 

zadania: 

w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej: 

- wykonanie awaryjnego zasilania przepompowni P - 2 na ul. Nad Jarem, 

- renowacja rurociągu tłocznego śr. 500 mm dł. 899 m z przepompowni P-3 do 

komory rozprężnej przy ul. Leśnej, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żbiczej-Hozjusza os. Redykajny, 

- wykonanie wentylacji mechanicznej na przepompowni ścieków P – 3, 

- zaprojektowanie i montaż urządzeń technologicznych dla stabilizacji jonowej i 

zapobieganiu krystalizacji struwitu w instalacjach odwadniania osadu oczyszczalni 

ścieków "Łyna" w Olsztynie, 
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- adaptacja budynku obsługi poletek na oczyszczalni ścieków, 

- budowa masztu antenowego na SUW "Karolin", 

- modernizacja układów pomiarowych energii elektrycznej generowanej przez 

agregaty biogazowe na oczyszczalni ścieków "Łyna"; 

 

1) w zakresie infrastruktury wodociągowej: 

 

 wymiana rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Kołobrzeskiej i ul. Cichej, 

 rozbudowa monitoringu wizyjnego na: SUW Karolin, SUW Jaroty, SUW 

"Kortowo", 

 wymiana międzyobiektowej sieci wodociągowej o śr. 100 mm na rury PE na Stacji 

Uzdatniania Wody „Karolin”, 

 rozbudowa systemu alarmowego radiopowiadamiania  na ujęciu wody "Wadąg", 

 budowa sieci wodociągowej w ul. Oleńki  - os. Gutkowo, 

 budowa sieci wodociągowej w ul. Bolka i Lolka - os. Jaroty, 

 budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jaroty w ulicach: Myszki Miki, Jasia i 

Małgosi, Czerwonego Kapturka, Bajkowa, 

 budowa sieci wodociągowej na osiedlu Gutkowo w ulicach: Bałtyckiej, Księcia 

Jaremy, Husarii, 

 budowa sieci wodociągowej (sięgacz) w ul. Myszki Miki, 

 wykonanie sięgacza z rur PE śr. 63mm ul. Misia Uszatka, 

 wymiana przyłączy wodociągowych wg programu Działu Sieci Wodociągowej, 

 budowa studni wodomierzowej w ulicy Kresowej, 

 wymiana obudów studni wg programu Zakładu Produkcji Wody - ujęcie wody 

„Wadąg” - szt. 3; ujęcie wody „Kortowo” - szt.3; ujęcie wody „Jaroty” -szt. 2. 

 

 

 

2. Zakupy inwestycyjne. 

  

Wartość zrealizowanych zakupów za 2007 r. stanowiła kwotę 753 tys. zł, z tego: 

 zakupiono pojazdy w ramach wymiany wyeksploatowanych środków transportu 

– 343 tys. zł, 

 odtworzono środki trwałe, urządzenia, sprzęt, narzędzia i wyposażenie – 337 tys. 

zł, 

 zakup licencji i rozbudowa systemu informatycznego – 18 tys. zł, 

 zakupy informatyczne– 38 tys. zł. 

 

3. Wykonanie zadań remontowych w systemie zleceniowym. 

 

 W systemie zleceniowym wykonano remonty w robotach budowlano-montażowych 

o wartości 452 tys. zł, a w szczególności:  

 remont sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm w ul. gen. Sosnkowskiego od 

kolektora E9 do ul. Kleeberga, 

 remont sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm w ul. Kołobrzeskiej, 

 remont budynku hydroforni przy ul. Wyszyńskiego 12. 

 

 

V. Ochrona środowiska 
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Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

„Łyna” w Olsztynie do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodnoprawnym 

wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 06.12.2004 r., znak: Ś.I.AM-

6811/8/2004 obowiązującej do 31.12.2015 roku.  

Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji w 2007 roku wykonano 24 analizy 

ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób 

proporcjonalny do przepływu.  

Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

„Łyna” wynosił odpowiednio: 

 ChZT – procent redukcji zmierzony 95 podczas kiedy procent redukcji wymagany 

decyzją wynosi 75; 

 BZT5 – procent redukcji zmierzony 99 podczas kiedy procent redukcji wymagany 

decyzją wynosi 90; 

 Zawiesina ogólna – procent redukcji zmierzony 96 podczas kiedy procent redukcji 

wymagany decyzją wynosi 90; 

 Azot ogólny – procent redukcji zmierzony 89 podczas kiedy procent redukcji 

wymagany decyzją wynosi 85; 

 Fosfor ogólny – procent redukcji zmierzony 91 podczas kiedy procent redukcji 

wymagany decyzją wynosi 90. 

Także w zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji były dotrzymywane, bo 

dopuszczalna dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki określona 

jest na poziomie Qśr. = 60 000 m
3
/d podczas kiedy we wzmiankowanym okresie 

odprowadzono Qd = 32 221 m
3
/d. 

Z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza Spółka wniosła do Urzędu Marszałkowskiego 

kwotę 8525 zł. Jest to kwota mniejsza o 637 zł od kwoty zeszłorocznej. powyższe 

spowodowane było bardzo łagodną tegoroczną zimą i małym zużyciem paliwa 

energetycznego. 

Porównanie opłat z lat 2006-2007 wykazuje, że wpływ na wysokość opłat po modernizacji 

oczyszczalni i uzyskanym zmniejszeniu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do 

odbiornika mają obecnie czynniki mniej zależne od działań Spółki, a są nimi zawartość 

fenoli i metali ciężkich zarówno w wodzie surowej jak i w ściekach oczyszczonych.  

W roku 2007 powstało w oczyszczalni 33,9 tys. Mg osadów, który po odsączeniu na 

prasach miał zawartość średnio 17,5 % suchej masy osadu.  

Z ogólnej ilości osadów 24,3 tys. Mg  przekazano do odzysku. Natomiast 9,6 tys. Mg 

zmagazynowano czasowo w kubaturach oczyszczalni. Ilość osadów dotychczas 

zgromadzonych w kubaturach oczyszczalni wynosi 79,6 tys. Mg . 

W zakresie wymiany i utylizacji urządzeń zawierających polichlorobifenyle (PCB), w 

2007 r. wykonano następujące działania: przekazano specjalistycznej firmie 6 szt. 

kondensatorów zawierających PCB do unieszkodliwienia i likwidacji oraz przebadano 

testem na obecność PCB 6 transformatorów i w żadnym z tych urządzeń nie stwierdzono 

występowania PCB. 

Na następne lata pozostało jeszcze 16 szt. kondensatorów przeznaczonych do 

utylizacji oraz 4 szt. transformatorów i 14 szt. wyłączników olejowych do testowania w 

związku z podejrzewaniem możliwości występowania w nich PCB. 

Podobnie jak w gospodarowaniu z urządzeniami zawierającymi PCB przygotowany 

jest program utylizacji urządzeń zawierających azbest. Są to rury azbestocementowe 

wodociągów. 
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Z ogólnej ilości 2319,85 mb zainwentaryzowanych czynnych wodociągów z rur 

azbestocementowych (AC), w 2007 r. wyłączono z eksploatacji łącznie 1900,15 mb rur AC 

o średnicy 100 i 150 mm, zastępując je materiałem bezpiecznym dla środowiska. Roboty 

wykonywano metodami bezwykopowymi z pozostawieniem nieczynnych odcinków 

wodociągów w gruncie. Na powyższy sposób postępowania Spółka uzyskała zgodę 

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie. Według stanu na dzień 

31.12.2007 r., pozostaje jeszcze w eksploatacji 419,70 mb rur wodociągowych wykonanych 

z azbestocementu, z przeznaczeniem do sukcesywnej corocznej wymiany na rury 

polietylenowe (PE).  

 

VI. Szczególne zdarzenia 

 

Najważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność i wyniki finansowe Spółki w 2007 

roku przedstawiają się następująco: 

1) w 2007 roku Spółka, na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 

czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf 

oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków (Dz.U. Nr 127, poz.886), wprowadziła nowe stawki opłaty abonamentowej. 

Do końca 2006 roku Spółka stosowała stawki opłaty abonamentowej zróżnicowane w 

zależności od średnicy wodomierza. 

Nowe stawki opłaty abonamentowej - stanowiące wielkość wyrażoną w jednostkach 

pieniężnych, w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy - zostały 

skalkulowane na podstawie trzech rodzajów kosztów: utrzymania w gotowości 

urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, odczytu wodomierza lub urządzenia 

pomiarowego oraz rozliczenia należności za wodę i ścieki; 

2) w wyniku realizacji Ugody zawartej z Gminą Olsztyn w dniu 31 lipca 2006 r. 

Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Spółka z o.o. z Poznania 

27 grudnia 2007 roku przelała na rachunek bankowy Spółki kwotę 734 804,78 zł (602 

299,00 zł +22 % VAT) tytułem zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez 

Spółkę PWiK w zakresie gospodarki osadowej, a spowodowanych awaryjnością pras 

do odwadniania osadów. W związku z wykonaniem zawartego przez Strony w dniu 9 

stycznia 2003 roku Kontraktu nr 2000/PL/16/P/PE/014 na Modernizację Oczyszczalni 

Ścieków „Łyna” stwierdzone zostało, ze dwie prasy do odwadniania osadów 

Passavant-Roediger Products GmbH nie osiągają parametrów technologicznych 

określonych w Specyfikacji Technicznej do przetargu w zakresie zawartości suchej 

masy w odwadnianych osadach i wydajności oraz wykazują dużą awaryjność w 

działaniu. W wyniku prowadzonych przez strony negocjacji została podpisana Ugoda 

ustalająca procedury postępowania w zakresie wymiany pras oraz zasad rozliczenia 

poniesionych przez Spółkę kosztów; 

3) Spółka współfinansuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie”, którego 

inwestorem jest Urząd Miasta i który jest dofinansowywany przez UE. Projekt ten 

miał zostać zrealizowany do końca 2008 r., ale w wyniku szeregu problemów 

(najważniejsze to drastyczny wzrost cen robót budowlano-montażowych oraz 

trudności w pozyskaniu gruntu) będzie realizowany do 2010 r. Dotychczas zawarto 

umowy na dwa kontrakty wykonawcze, które zostaną zakończone w 2008 roku: 

kontrakt nr 01 na zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów oraz 

kontrakt nr 05 na modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Zachód”. 

Opóźnienie w realizacji projektu skutkowało niższymi wydatkami na zadania 

inwestycyjne w 2007 r. Jednocześnie wobec wzrostu wartości poszczególnych 

kontraktów Spółka zleciła (dla BBF sp. z o.o. w Poznaniu) wykonanie analizy 
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zdolności kredytowej ponad już zaciągnięte zobowiązania. Analiza ta jest podstawą do 

przygotowania wniosku do NFOŚiGW o pożyczkę inwestycyjną w wysokości 9468 

tys. euro. Wartość pożyczki zwiększy zobowiązania Spółki w zakresie 

współfinansowania projektu. 

 

4) realizując obowiązki nałożone przez Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.  Nr 123, 

poz. 858) Spółka w 2007 roku zlikwidowała 20 ryczałtów w wyniku montażu 

wodomierzy głównych. Ryczałtowo rozliczanych jest jeszcze 0,46 % odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych; 

 

5) w 2007 roku przeprowadzono trzy audity wewnętrzne, w których oceniono 

funkcjonowanie  Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i 

BHP wg PN-ISO 9001:2000; PN-ISO 14001 oraz PN-N 18001, wdrożonego w Spółce 

w 2003 roku. Jednostka certyfikująca TÜV NORD Polska przeprowadziła w czerwcu 

audyt nadzoru funkcjonowania systemu ISO. Podczas audytu nie stwierdzono żadnych 

niezgodności. Zintegrowany System Zarządzania jest ciągle doskonalony, o czym 

świadczą wskaźniki skuteczności procesów w Spółce.; 

 

6) w 2007 roku Komitet Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości przyznał Spółce 

wyróżnienie I stopnia za doskonałość zarządzania w kategorii organizacji 

przedsiębiorstw; 

 

7) Rada Miasta Olsztyn Uchwałą Nr XIX/224/07 z dnia 28 listopada 2007 roku 

zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miejskiej Olsztyn na 2008 rok, które gwarantują Spółce 

przychody na poziomie umożliwiającym pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania; 

 

8) w planie techniczno-ekonomicznym na 2008 rok po stronie kosztów, ze względu na 

brak ostatecznych rozstrzygnięć, nie uwzględniono: 

 wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez Spółkę w 

pozycji „podatki i opłaty”. Szacowany wzrost kosztów z tego tytułu to ok. 636,2 tys. 

zł, 

 wzrostu kosztów w pozycji „materiały” (o około 2,5 mln zł), spowodowanego 

koniecznością zmiany i zwiększenia ilości polielektrolitu stosowanego na 

oczyszczalni ścieków do odwadniania osadów. 

 

 

VII. Przychody i koszty uzyskania Spółki 

 

Podstawą działalności Spółki był uchwalony na 2007 rok plan techniczno-ekonomiczny 

zakładający przychody w kwocie 51 015,0 tys. zł. Za 2007 rok uzyskano przychody 

ogółem w kwocie 52 312,3 tys. zł, co stanowi 102,5 % planu. Ich głównym źródłem była 

dostawa wody i odbiór ścieków na kwotę 48 998,5 tys. zł, co stanowi 93,66 % całości 

przychodów. 

  

Przychody z działalności pozostałej, obejmujące roboty odpłatne i działalność pomocniczą 

wyniosły 1160,0 tys. zł i stanowiły 2,22 % całości przychodów. 

 

Inne źródła przychodów to: 
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- sprzedaż materiałów - 75,4 tys. zł (0,14 % całości przychodów), 

- pozostałe przychody operacyjne - 1353,5 tys. zł  (2,59 %), 

- przychody finansowe - 668,2 tys. zł (1,28 %), 

- przychody z usług mieszkaniowych - 56,6 tys. zł (0,11 %). 

 

Sprzedaż materiałów prowadzono głównie pod kątem upłynnienia zbędnych zapasów 

magazynowych. 

 

Pozostałe przychody operacyjne to m.in. uzyskane odszkodowania (42,7 tys. zł), ujęte w 

przychodach - równolegle do odpisów amortyzacyjnych – wykorzystane środki pozyskane 

na modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Karolin” z Zintegrowanego Programu 

Rozwoju  Regionalnego (ZPORR) i pożyczki z NFOŚiGW oraz nabyte prawo wieczystego 

użytkowania gruntów (590,6 tys. zł) oraz przychody w kwocie 602,3 tys. zł związane z 

wykonaniem ugody zawartej pomiędzy Gminą Olsztyn, a Hydrobudową 9 

Przedsiębiorstwem Inżynieryjno- Budowlanym w Poznaniu. 

 

Przychody finansowe to przede wszystkim otrzymane odsetki od środków pieniężnych 

ulokowanych na rachunkach bankowych w kwocie 575,4 tys. zł, odsetki od należności nie 

zapłaconych w terminie w kwocie 92,6 tys. zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty uzyskania przychodów Spółki w 2007 roku wyniosły 52.130,8 tys. zł i były 

o 2,2 % wyższe od planowanych. 

 

 

 

Struktura sprzedaży podstawowej i pozostałej PWiK Spółka z o.o. w Olsztynie         

w 2007r.

Przychody z działalności 

kanalizacyjnej

55,4%

Usługi mieszkaniowe

0,1%Przychody z robót 

odpłatnych i działalności 

pomocniczej

2,3%

Przychody ze sprzedaży 

towarów  i materiałów

0,2 %

Przychody z działalności 

wodociągowej

42,0%
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VIII. Sytuacja majątkowa Spółki 

 

Aktywa Spółki na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 155 301,6 tys. zł  i zwiększyły się 

w stosunku do stanu na początku roku o 3,0 %, tj. o 4475,7 tys. zł. W okresie 

sprawozdawczym nastąpił spadek aktywów trwałych o 3135,9 tys. zł, czyli o 2,3 % i 

wzrost wartości aktywów obrotowych o 7611,6 tys. zł, tj. o 47,1 %.  

W ogólnej strukturze aktywów Spółki zdecydowanie przeważały aktywa trwałe. Ich udział 

zmniejszył z 89,3 % na początku 2007 roku do 84,7 % na koniec 2007 r. W tym samym 

czasie udział środków obrotowych w strukturze aktywów wzrósł z 10,7 % do 15,3 %. W 

aktywach obrotowych w okresie sprawozdawczym nastąpił przede wszystkim wzrost 

inwestycji krótkoterminowych o 7402,5 tys. zł, tj. o 68,5 % oraz krótkoterminowych 

rozliczeń międzyokresowych o 67,3 %, tj. o 199,8 tys. zł. 

Po stronie pasywów szczególną uwagę zwraca wzrost zobowiązań 

krótkoterminowych o 3061,9 tys. zł, tj. o 57,9 % i rozliczeń międzyokresowych 

przychodów o 1026,4 tys. zł, tj. o 8,8 %. 

Na koniec 2007 roku aktywa Spółki w 85,7 % sfinansowane były kapitałami 

własnymi i w 14,3 % zobowiązaniami, co świadczy o korzystnej sytuacji finansowej 

Przedsiębiorstwa. 

 

IX. Sytuacja finansowa Spółki 

 

Za 2007 r. działalność Spółki zamknęła się zyskiem netto w kwocie 76,5 tys. zł. W 

stosunku do założeń planowych wynik finansowy netto poprawiono o 64,1 tys. zł.  

W badanym okresie wskaźniki płynności bieżący, szybki i płynności gotówkowej w stosunku 

do roku poprzedniego wyraźnie wzrosły i ukształtowały się na zadawalającym poziomie z 

punktu widzenia zdolności do pokrywania zobowiązań.  

Spółka nie była zagrożona utratą zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań.   

 

W analizowanym okresie poprawiła się efektywność ekonomiczna należności. Średni stan 

należności z tytułu dostaw i usług wynosił 3821,9 tys. zł. Okres windykacji należności od 

odbiorców z tytułu dostaw i usług został nieznacznie skrócony (z 31 dni w 2006 roku do 

28 dni w 2007 roku). Spółka minimalizuje ryzyko nieściągalności należności poprzez ich 

ścisłe monitorowanie. 

 

Średni stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wynosił 749,4 tys. zł. 

Cykl płatności zobowiązań krótkoterminowych został skrócony z 8 dni w 2006 roku do 5 

dni w 2007 roku.  

Wskaźnik ogólnego zadłużenia Spółki (udział całości zobowiązań, czyli tych 

długoterminowych i krótkoterminowych w aktywach firmy) wzrósł z 11,84 % w 2006 roku 

do 14,33 % w 2007 roku. Oznacza to, że w badanym okresie Przedsiębiorstwo nieznacznie 

zwiększyło i tak relatywnie niski udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku.  

 

 

Skrócona wersja sprawozdania. Pełna wersja zostanie opublikowana w Monitorze 

Polskim 


