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Bydgoszcz, dnia 31.08.2022 

Marcin Błędzki 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:  

DoradcaTaryfowy.pl Marcin Błędzki 

NIP 5542716074, REGON: 521770720 

Adres do korespondencji:  

ul. Zawiszy Czarnego 7, 85-510 Bydgoszcz 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa  

 

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI 

W związku z komunikatem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (dalej: „IGWP”) z dnia 

8 sierpnia 2022 r. wysłanym do członków IGWP w sprawie roboczych ustaleń dotyczących możliwości 

skrócenia taryf za wodę i ścieki (załącznik nr 1) oraz informacji Prezesa IGWP z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

informującego o złożeniu przez Prezesa IGWP wniosku o wszczęcie z dniem 1 września 2022 r. nowego 

procesu weryfikacji i zatwierdzania taryf na wodę i ścieki (załącznik nr 2), 

zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie  

czy tutejszy Organ regulacyjny potwierdza możliwość zastosowania wobec postępowania wszczętego 

na podstawie wniosku o skrócenie taryfy, o którym mowa w art. 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 

ze zm.; dalej: „uzzw”) tzw. „szybkiej analizy wniosku o skrócenie taryfy”, tj. trybu wskazanego 

w załączonych do niniejszego pisma komunikatach IGWP? 

Jednocześnie, mając na uwadze wątpliwości dotyczące zasad procedowania wniosków taryfowych, 

które zgodnie z załącznikiem nr 1 były ustalane w dniu 2 sierpnia podczas spotkania w Warszawie, w 

którym brali udział przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz IGWP, 

będę niezmiernie wdzięczny za udzielenie odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe:  

1. Czy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które nie uzyskały jeszcze decyzji 

zatwierdzającej taryfę na podstawie złożonego wniosku w oparciu o art. 24b ust. 2 uzzw mogą 

przystąpić od 1 września 2022 r. do wznowionego procesu taryfikacji, o którym mowa 

w przywołanych komunikatach IGWP?  
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2. W komunikacie IGWP wskazano, że „proces weryfikacji zakończony zostanie do końca 2022 

roku”. Czy w związku z powyższym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą 

składać wnioski o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy podlegającej 

„szybkiej analizie wniosków o skrócenie taryf” do 31.12.2022 r, czy też termin na ich złożenie 

jest krótszy?  

3. Czy w świetle ogólnej zasady dotyczącej wskaźników makroekonomicznych różnica 

zachodząca pomiędzy wartościami określonymi przez Ministerstwo Finansów a wartościami 

wynikającymi z zatwierdzonego w 2021 lub 2022 roku wniosku taryfowego dotyczy okresu 

obowiązywania nowej taryfy na podstawie aktualnie składanego wniosku czy też odnosi się do 

wartości stosowanych w przeszłości?  

Przykładowo, jeżeli planowana inflacja na 2023 rok wynosi 7,8% a we wniosku złożonym w 2021 

roku przedsiębiorstwo zaplanowało wzrost kosztów o wskaźnik inflacji w 2022 roku na poziomie 

5%, w 2023 roku – 3% i 2024 roku – 2%, to akceptowalna różnica wynosi 4,8% (7,8% w 2023 r. 

minus 3% na 2023 rok), czy wlicza się do tego także wskaźnik inflacji dotyczący 2022 roku, w 

przypadku kiedy planowany okres obowiązywania nowej taryfy przypada od 2023 roku? 

4. Czy do ustalania wartości niezbędnych przychodów związanych z kosztami wynagrodzeń 

i świadczeń na rzecz pracowników będzie brany pod uwagę wyłącznie wskaźnik wzrostu 

opublikowany przez Ministerstwo Finansów, czy też będzie można wykorzystać wskaźnik 

wzrostu ustalony przez strony uprawnione do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy? 

5. Czy do ustalenia wartości niezbędnych przychodów związanych z kosztami materiałów brany 

będzie pod uwagę tzw. wskaźnik inflacji czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

(CPI), czy też wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu? Czy i w tym przypadku obowiązuje 

ogólna zasada dotycząca akceptacji ewentualnej różnicy jak w przypadku kosztów 

wynagrodzeń? 

6. Czy w przypadku wzrostu stopy procentowej dla kredytów zaciągniętych na realizację 

niezbędnych inwestycji w związku ze wzrostem wskaźnika WIBOR lub innego stosowanego 

wskaźnika, przedsiębiorstwa wod-kan mogą kalkulować wartość niezbędnych przychodów 

w oparciu o najbardziej aktualny harmonogram spłat rat kredytowych? 

7. Czy do ustalenia wartości niezbędnych przychodów związanych z kosztami amortyzacji brany 

będzie pod uwagę plan amortyzacji dla okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy? Czy 

przyjęte kryteria księgowe zgodnie z danymi wniosku wcześniejszego składanego w trybie 

art. 24b ustawy oznaczają, że od momentu zatwierdzenia poprzedniego wniosku nie mogły 

nastąpić żadne zmiany w ewidencji środków trwałych? 

8. Czy przedsiębiorstwa wod-kan działające w ramach aglomeracji obejmujących 12 największych 

miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, dla potrzeb ustalenia planowanej ilości 

świadczonych usług powinny wykorzystać dane z raportu o uchodźcach z Ukrainy  
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w największych polskich miastach pt. „Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse” 

z kwietnia 2022 r., a w szczególności:  

a. czy w przypadku zastosowania danych z ww. raportu, należy uwzględnić dane 

dotyczące ludności dziennej czy ludności nocnej? 

b. czy przy ustalaniu liczby odbiorców powinny uwzględnić różnicę w liczbie ludności 

pomiędzy stanem na 01.02.2022 r. a 01.04.2022 r., która wynika z przyjazdu 

uchodźców z Ukrainy, a jeżeli taki czy nowa liczba odbiorców powinna stanowić 

podstawę dla wszystkich 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy?  

c. czy przyjęta na terenie danej gminy liczba uchodźców z Ukrainy jest równoważna 

z liczbą odbiorców usług? 

9. Czy dla zastosowania „szybkiej analizy wniosków o skrócenie taryf” pozostałe elementy 

niezbędnych przychodów, tj. te elementy, które nie zostały wymienione w przytoczonej treści 

komunikatów IGWP muszą przyjąć wartość z ostatniego zatwierdzonego wniosku, czy też mogą 

zostać zaktualizowane? Jeżeli mogą zostać zaktualizowane proszę podać na jakich zasadach. 

10. Czy wnioski złożone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w których w ostatnim 

czasie wypłacane były lub planowane są do wypłaty dywidendy mogą skorzystać 

z tzw. „szybkiej analizy wniosków o skrócenie taryf”? Do jakiego terminu odnosi się 

sformułowanie „w ostatnim czasie”? Na czym mają polegać dodatkowe analizy w tym zakresie? 

Mając na uwadze trudną sytuację finansową przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 

a także kierując się chęcią sprawnego procedowania wniosków o skrócenie taryf, ze szczególnym 

poszanowaniem wzajemnej współpracy o co zgodnie z załącznikiem nr 2 apelował Prezes Wód Polskich 

– Przemysław Daca, będę niezmiernie wdzięczy za możliwie szybkie udzielenie odpowiedzi na 

wskazane powyżej pytania.  

 

 

Marcin Błędzki 

Specjalista ds. taryf 
za wodę i ścieki 

 
marcin.bledzki@doradcataryfowy.pl 

tel. +48 797 037 100 

  

 

Załączniki:  

1. komunikat IGWP z dnia 8 sierpnia 2022 r. wysłany do członków IGWP w sprawie roboczych ustaleń 

dotyczących możliwości skrócenia taryf na wodę i ścieki;  

2. informacja Prezesa IGWP z dnia 9 sierpnia 2022 r. informująca o złożeniu przez Prezesa IGWP wniosku 

o wszczęcie z dniem 1 września 2022 r. nowego procesu weryfikacji i zatwierdzania taryf na wodę i ścieki. 
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Marcin Błędzki <marcin.bledzki@doradcataryfowy.pl> 30.8.2022 17:48

Fwd: PD: Fw: PD: KOMUNIKAT IZBY GOSPODARCZEJ
"WODOCIĄGI POLSKIE" W SPRAWIE ROBOCZYCH USTALEŃ
DOT. SKRÓCONYCH WNIOSKÓW TARYFOWYCH
Do Marcin Błędzki <marcin.bledzki@doradcataryfowy.pl>  

Od:        <sekretariat@igwp.org.pl> 
Do:         
DW:        Paweł Sikorski, <k.dabrowski@igwp.org.pl>, Ewelina Michałek-Ogrodowicz 
Data:        2022-08-08 16:01 
Temat:        KOMUNIKAT IZBY GOSPODARCZEJ "WODOCIĄGI POLSKIE" W SPRAWIE ROBOCZYCH USTALEŃ
DOT. SKRÓCONYCH WNIOSKÓW TARYFOWYCH 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, prezesi, dyrektorzy spółek komunalnych i
innych spółek prawa handlowego, kierownicy, bądź Naczelnicy zakładów budżetowych,

niniejszy komunikat kieruję do wszystkich tych z Państwa, którzy kreują, przygotowują i
odpowiadają za taryfy wod.-kan. w podległych podmiotach prawa handlowego ,bądź
odpowiednich wydziałach jednostek samorządu terytorialnego. 

Bardzo złożona i trudna sytuacja związana z procesem zatwierdzania taryf wod. -kan.
przez poszczególne Regionalne Zakłady Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, który trwa od ubiegłego roku, wysoka inflacja, podwyżki cen prądu, gazu,
materiałów eksploatacyjnych i inne spowodowały, iż jak wynika z ankiety
przeprowadzonej przez IGWP, ponad 70% przedsiębiorstw będących członkami Izby
zamknęło I kwartał br. ze stratami finansowymi na działalności związanej z
dostarczaniem wody i odbiorem ścieków. 

Napięta sytuacja w branży spowodowała, iż na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego w dniu 19 lipca 2022 r. w Warszawie, pierwszym punktem
spotkania była: dyskusja na temat możliwości wzrostu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, w szczególności z uwagi na wzrost inflacji
oraz cen i stawek opłat za energię elektryczną, gaz itp. 

W obradach uczestniczyli m.in.: 

1. Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji.

2. Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą
oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

3. Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
4. Przedstawiciele Regionalnej Sekcji Pracowników Wodociągów i Kanalizacji NSZZ

"Solidarność" Regionu Śląsko- Dąbrowskiego.
5. Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” reprezentował Krzysztof Dąbrowski,

Prezes IGWP. 

Dyskusja nad problematyką taryf zakończyła się deklaracją Ministra Marka
Gróbarczyka dot. możliwości ponownego procedowania taryf zgodnie z art. 24j. ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwanej dalej
„ustawą”) od 1 września br., po złożeniu przez Izbę stosownego wniosku w imieniu

mailto:sekretariat@igwp.org.pl
mailto:p.sikorski@igwp.org.pl
mailto:k.dabrowski@igwp.org.pl
mailto:e.michalek@igwp.org.pl
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całej branży. 

Izba niezwłocznie taki wniosek złożyła. Odbyłem też kilka spotkań z Prezesami
Zarządu PGW Wody Polskie w Warszawie – Przemysławem Dacą i Pawłem
Rusieckim. 

Nasze rozmowy skoncentrowaliśmy wokół określenia zasad i katalogu przyczyn
powodujących, że dany wniosek o skrócenie terminu obowiązującej taryfy będzie
rozpatrywany w możliwie najkrótszym terminie, określonym w art. 24c. ustawy,
nieprzekraczającym 45 dni. 

W dniu 2 sierpnia br. odbyło się kolejne spotkanie w Warszawie pomiędzy PGW Wody
Polskie a Izbą Gospodarczą „Wody Polskie”. Poczyniono szereg ustaleń dotyczących
poszczególnych elementów wniosków taryfowych składanych po 1 września br., które
mogą być podstawą do szybkiej analizy, a w piątek 5 sierpnia br. sformułowano
komunikat z dotychczasowego przebiegu prac (załącznik nr 1). 

Ustalono, że niżej wymienione elementy wniosku taryfowego (każdy z nich z osobna)
mogą być podstawą do przesłanek złożenia wniosku o skrócenie okresu
obowiązywania taryfy w myśl art. 24j. ustawy: 

1. Wzrost cen energii elektrycznej i gazu (głównie dla tych przedsiębiorstw, które
zużywają gaz do celów technologicznych) według aktualnie zawartych umów z
dostawami tych mediów, po prawidłowo przeprowadzonej procedurze
przetargowej w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych.

Całość wzrostu cen uwzględniona zostanie w nowym wniosku. 

1. Wskaźnik inflacji i inne kluczowe elementy wniosku konstruowane będą w oparciu
o aktualne wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministerstwo Finansów
(na dzień 2 sierpnia br. dostępne są wskaźniki z kwietnia br. – link poniżej) z
uwzględnieniem danych, jakie dotychczas zawarto we wcześniejszych wnioskach
składanych przez przedsiębiorstwa w myśl art. 24b. ustawy.

Jeżeli w zatwierdzonym wniosku taryfowym z 2021 lub 2022 roku w myśl art. 24b.
ustawy uwzględniono już część procentowego wzrostu danego elementu kosztów, to
obecnie uwzględniona może być tylko różnica pomiędzy wcześniejszym wnioskiem a
obecnym (np. wskaźnik wzrostu płac na 2022 r. uwzględniono na poziomie np. 4%, a
we wskazaniu przez Ministerstwo Finansów maksymalny wskaźnik na 2022 r. to np.
10%,to może zostać uwzględniona różnica, czyli 6%). 

1. Korekty wynagrodzeń w danym wniosku o skrócenie taryfy nie mogą być wyższe,
niż wskaźniki wzrostu opublikowane przez Ministerstwo Finansów i obowiązywać
będzie ogólna zasada wskazana w pkt. 2, dotycząca akceptacji ewentualnej
różnicy, jeżeli część korekt wynagrodzeń na 2022 r. została już uwzględniona we
wniosku procedowanym w myśl art. 24b. ustawy.

2. Materiały, w tym głównie eksploatacyjne, w oparciu o wskaźnik inflacji
opublikowany przez Ministerstwo Finansów lub indywidualnie po przedłożeniu
przez wnioskodawcę pełnej dokumentacji potwierdzającej wyższy wzrost, niż
wskaźnikowy.

3. W przypadku wzrostu stopy procentowej – wskaźnika WIBOR lub innego do
kredytów zaciągniętych na realizację niezbędnych inwestycji wg indywidualnej
dokumentacji przedstawionej RZGW Wody Polskie przez wnioskodawcę.

4. Poziom amortyzacji majątku wg posiadanej dokumentacji i przyjętych kryteriów
księgowych dla danego przedsiębiorstwa zgodnie z danymi z wniosku
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wcześniejszego składanego w trybie art. 24b. ustawy.

Ponadto ustalono, że dla 12 największych miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich
oceną dla ewentualnego ustalania wzrostu przychodu z tytułu wzrostu liczby
mieszkańców będzie „Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich
miastach” (załącznik nr 2). 

Wnioski o skrócenie taryfy z wyżej wskazanych powodów powinny uzyskać status
rozpatrywanych bez zbędnej zwłoki. Ich złożenie następować będzie po 1 września br.,
a proces weryfikacji zakończony zostanie do końca 2022 roku. 

Jeżeli wnioskodawca uzna, że wniosek należy zmienić w zdecydowanie większej ilości
pozycji, niż te wskazane wyżej, oczywiście będzie on również rozpatrywany w trybie
art. 24j., ale na zasadach dotychczas obowiązujących. 

Wszystkie dotychczasowe Państwa wnioski zostały przez RZGW Wody Polskie
wprowadzone w arkusz excel, tak aby wnioski o skrócenie można było łatwo i szybko
przeanalizować w oparciu o zmiany tylko kilku pozycji. 

Wnioski tych firm, w których w ostatnim czasie wypłacane były lub planowane są do
wypłaty dywidendy zostaną poddane dodatkowej analizie w tym zakresie. 

 https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna 

https://metropolie.pl/fileadmin/news/2022/07/Miejska_goscinnosc_aktualizacja.pdf 

 https://metropolie.pl/artykul/miejska-goscinnosc-wielki-wzrost-wyzwania-i-szanse-
raport-o-uchodzcach-z-ukrainy-w-najwiekszych-polskich-miastach 
  
Wybrane najważniejsze elementy korespondencji IGWP w załączeniu. 

Z poważaniem, 

Krzysztof Dąbrowski 

Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” 

https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna
https://metropolie.pl/fileadmin/news/2022/07/Miejska_goscinnosc_aktualizacja.pdf
https://metropolie.pl/artykul/miejska-goscinnosc-wielki-wzrost-wyzwania-i-szanse-raport-o-uchodzcach-z-ukrainy-w-najwiekszych-polskich-miastach
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Solidarni z Ukrainą
CZYTAJ WIĘCEJ 

Strona główna  » Aktualności  » Komunikaty IGWP  » Informacja Prezesa Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” opracowana na podstawie komunikatu IGWP Wody
Polskie.

Informacja Prezesa Izby Gospodarczej
“Wodociągi Polskie” opracowana na
podstawie komunikatu IGWP Wody
Polskie.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zgodnie z zapowiedzią zwróciła się w imieniu 
większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do ministra Marka 
Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnika Rządu 
do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, 
w sprawie uruchomienia nowego procesu weryfikacji i zatwierdzania taryf wod.-kan., 
w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw tej branży. 

Minister Marek Gróbarczyk przychylił się pozytywnie do prośby wystosowanej przez 
Izbę Gospodarczą ”Wodociągi Polskie”, reprezentującą przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne. Wody Polskie od 1 września rozpoczną ponowny proces 
taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki. Odbędzie się on w trybie szczególnym 
art. 24j. –ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. 

W związku z tym odbyło się spotkanie Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich, 
Pawła Rusieckiego, Zastępcy Prezesa ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym 
oraz Krzysztofa Dąbrowskiego, Prezesa IGWP. 

Obie strony zadeklarowały, że chcą by proces przebiegł jak najszybciej, dlatego 
kluczowym czynnikiem jest wzajemna współpraca. Prezes Wód Polskich zwrócił na 
uwagę, by w związku z trudną sytuacją gospodarczą, w miarę możliwości samorządy 
zmniejszały koszty nakładane na przedsiębiorstwa wod-kan. 

„Podkreślam, że proces odbywa się w trybie szczególnym 24j, dlatego 
przedsiębiorstwa będą musiały przyłożyć wielką wagę do właściwego skonstruowania 
wniosków. Tak, by nie zawierały one błędów formalnych.” – powiedział Prezes Daca. 
„To, że wznawiamy proces, nie oznacza też, że będziemy ślepo akceptować wszystkie 
propozycje. Będziemy dokładnie analizować wszystkie czynniki. Szczególnie fakt 
wypłacania przez przedsiębiorstwa wod-kan dywidend samorządom, co miało 
wcześniej miejsce.” – dodał Prezes Wód Polskich. 

Zaproponował czasowe obniżenie podatków i opłat dzierżawnych. Podał także 
przykład 200 gmin, które dopłacają mieszkańcom do rachunków za wodę i ścieki 
i podkreślił, by pozostałe samorządy również wzięły takie rozwiązanie pod uwagę. 
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To co najważniejsze ,akcentuje Krzysztof Dąbrowski, że udało nam się wypracować 
wstępny Katalog przyczyn, z powodu których wnioski mogą być rozpatrywane 
bez zbędnej zwłoki oraz określiliśmy dokumenty źródłowe makrowskaźników 
( głównie na podstawie danych z Ministerstwa Finansów), które stanowić będą 
graniczne poziomy wzrostu taryf w ich poszczególnych elementach. Do głównych 
przyczyn, wpływających na konieczność szybkiej korekty taryf, zaliczyliśmy wzrost 
energii elektrycznej i gazu ,wzrost cen materiałów eksploatacyjnych, inflację 
(określając jej referencyjny poziom) ,konieczność wzrostu płac (w oparciu o ściśle 
określone zasady i wskaźniki ) oraz szereg innych elementów. Uznaliśmy, iż te wnioski 
o zmiany taryf, które skupią się na kilku wyżej wymienionych elementach mają szansę 
na bardzo szybkie ich procedowanie , co nie znaczy , że pozostałe wnioski nie zostaną 
rozpatrzone. Tyle tylko, że podlegać będą bardziej wnikliwej, a tym samym dłuższej 
procedurze analiz. 

„Cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia. Liczę na zaangażowanie 
wszystkich stron i tym samym sprawne przeprowadzenie procesu taryfikacji.” – mówił 
Krzysztof Dąbrowski, Prezes IGWP 

Ponowna taryfikacja powinna zakończyć się do końca 2022 roku.

Posted in Informacje branżowe,Komunikaty IGWP Tagged IGWP,Taryfy
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