
  
  
   

Uchwała Nr 29/2023 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu 

z dnia 17 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie:  zajęcia stanowiska w sprawie taryfikacji stawek opłat za wodę i ścieki 

pobieranych przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne 

 

Na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. 50 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2232, ze zm.) 

uchwala się, co następuje:  

§ 1. 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu zajmuje stanowisko w sprawie 

taryfikacji stawek opłat za wodę i ścieki pobieranych przez przedsiębiorstwa 

wodociągowo–kanalizacyjne, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Poznaniu.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

          Jarosław Lange 

        

                  Przewodniczący 

               Wojewódzkiej Rady 

                Dialogu Społecznego w Poznaniu 

 

 

 

 

 

 

       

 



                                                 załącznik do uchwały Nr 29/2023                         
                                                                                                                                       z dnia 17 stycznia 2023 r.   

STANOWISKO 

zajęte w dniu 17 stycznia 2023 roku 

w sprawie taryfikacji stawek opłat za wodę i ścieki pobieranych przez 

przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne 

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu przyjmuje stanowisko w sprawie 

taryfikacji opłat za wodę i ścieki pobieranych przez przedsiębiorstwa wodociągowo–

kanalizacyjne. 

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych,  

a także dostarczanie wody mieszkańcom i odprowadzanie ścieków, strony dialogu społecznego 

reprezentowane w Radzie wnioskują do regulatora Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie, Ministra Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  

o usprawnienie procesu taryfikacji poprzez sprawiedliwe, oparte na rzetelnych przesłankach 

ekonomicznych, decyzje dotyczące skrócenia okresu taryfowego lub zgodę na podwyższenie 

stawek opłat w nowym okresie taryfowym.  

Strony dialogu regionalnego są zaniepokojone dużą liczbą odmów w sprawie zatwierdzenia 

wniosków o skrócenie okresu obowiązywania taryf oraz o wprowadzeniu nowych taryf, 

składanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne, zarówno po okresie 

obowiązywania obecnej taryfy, jak i w trybie art. 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Głównym powodem 

składanych wniosków jest znaczny wzrost cen prądu, gazu i innych nośników energii, zakupu 

materiałów, który w 2023 roku może spowodować zachwianie płynności finansowej 

przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych i pogorszenie świadczenia usług dla ludności. 

Brak możliwości rekompensowania wzrostu inflacji i utrzymywanie cen dostarczanej wody  

i odbioru ścieków na dotychczasowym poziomie spowoduje ograniczenie inwestycji  

w infrastrukturę wodociągowo–kanalizacyjną, możliwość zwolnień zatrudnionych 

pracowników, a także brak wzrostu wynagrodzeń pracowników, który przy dużym poziomie 

inflacji powinien przynajmniej przeciwdziałać realnemu spadkowi zarobków.   

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu mając na uwadze jakość oraz 

systematyczność usług dostarczanych mieszkańcom apeluje o usprawnienie procesu taryfikacji 

wniosków z uwzględnieniem gwarancji waloryzacji wynagrodzeń pracowniczych do poziomu 

inflacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego firm działających w tej branży.  

 

 

                  Jarosław Lange 

 

        Przewodniczący 

               Wojewódzkiej Rady 

                Dialogu Społecznego w Poznaniu 

 


