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Rada OPZZ Województwa Śląskiego jako wojewódzka struktura Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się z prośbą o rozwiązania problemu z którym 
zgłosiła się do nas zrzeszona w naszych związkowych strukturach wojewódzkich organizacja 
związkowa – Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów                         
i Kanalizacji z siedzibą w Katowicach. 

Związek ten zrzesza 18 organizacji związków zawodowych działających                                         
w Przedsiębiorstwach Wodociągów i Kanalizacji z województwa śląskiego i małopolskiego, 
zatrudniających kilka tysięcy pracowników.  
Jak wynika z naszych informacji w licznych pismach m.in. w piśmie z dnia 11.07.2022 roku 
kierowanym do Pana Sekretarza Stanu - organizacja związkowa sygnalizowała problem 
dotyczący trudności w procesie regulowania wniosków taryfowych przez regulatora PGW 
Polskie Wody, a także ustalenie taryfy na okres trzyletni. Okres przedmiotowego 
procedowania oraz ciągłe przedłużanie podjęcia decyzji w zakresie podwyższenia ceny za 
usługi poprzez formułowanie kolejnych zapytań niewątpliwie prowadzi do niekorzystnych 
skutków ekonomicznych ich zakładów pracy, których ostateczne konsekwencje są trudne do 
przewidzenia. Organizacje we wszystkich kierowanych pismach łącznie z pismem z dnia 
11.07.2022 roku wskazują na przyczyny wzrostu kosztów działalności firm wodociągowo-
kanalizacyjnych. Przyczyny są taksatywnie wymienione w pismach – to nie tylko wzrost cen 
energii elektrycznej o 300-400%, wzrost cen materiałów niezbędnych do funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, wzrost cen hurtowych dostarczanych do większości przedsiębiorstw                
w rejonie działania Górnośląskiego Przedsiębiorstwa  Wodociągów SA, ale także znaczny 
wzrost kredytów spowodowany wzrostem stopy referencyjnej 0,1% w 2021 roku do 6,5%.  

Organizacja wskazuje na poddawanie firm wodociągowych presji właścicielskiej              
do inwestowania w nowe sieci, uczestniczenia w programach unijnych, pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych oraz koszty narzucane przez samorządy. tj. podatek od nieruchomości 
w maksymalnej wysokości 2 %, opłat za służebność przesyłu – podatki wynoszą około 20% 
kosztów przedsiębiorstwa. 

Sprostanie tym wszystkim oczekiwaniom wymaga oczywiście stabilizacji finansowej, 
wkładu własnego, dysponowania środkami, którym głównym źródłem są wpływy taryfowe.  
Organizacja wskazuje także, że w związku z brakiem wpływów przedsiębiorstwa zmuszone 
są do dodatkowych kredytów obrotowych, ograniczenia inwestycji i hamowania wzrostu 
wynagrodzeń pracownikom, zubożenia firm braku środków własnych, zmniejszenia zdolności 
kredytowej, pozbawienia możliwości uczestniczenia w zadaniach inwestycyjnych z nowych 
środków unijnych.  

 
 



 
 
Jako Rada OPZZ Województwa Śląskiego popierając wszystkie dotychczasowe 

działania Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Wodociągów                        
i Kanalizacji – zwraca się do Pana Sekretarza Stanu o podjęcie radykalnych i stanowczych 
działań w celu podniesienia taryfy za usługi Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji              
z województwa śląskiego i małopolskiego. Uważamy, że dotychczasowa praktyka PGW 
Wody Polskie polegająca na wstrzymywaniu wniosków taryfowych przedkładanych                  
po upływie 3-letniego okresu obowiązywania, a także wniosków o skrócenie obowiązywania 
taryf, przez sposób ich procedowania (mnożenie problemów wnioskodawców poprzez 
wzywanie do udzielania w bardzo krótkim terminie odpowiedzi na wiele kolejnych pytań 
prowadzi do licznych perturbacji ekonomicznych, których konsekwencjami może być 
upadłości zakładów, liczne zwolnienia pracowników, pauperyzacja ich życia). Już na dzień 
dzisiejszy sygnalizujemy głębokie zaniepokojenie załóg o ich przyszłość, liczne niepokoje 
społeczne. Sami jako Organizacja Ponadzakładowa ogłosiliśmy stan pogotowia 
protestacyjnego - jako poprzedzającego działania na podstawie ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych. 

W celu uniknięcia ww. zjawisk społeczno-gospodarczych - zwracamy się do Pana 
Sekretarza Stanu jako nadzorującego PGW Wody Polskie o podjęcie radykalnych działań 
mających na celu zapobieżenie powstania opisanej w pismach sytuacji zarówno w zakresie 
sytuacji gospodarczej Przedsiębiorstw Wodno-Kanalizacyjnych jak i związanych z tym 
sygnalizowanych problemów społecznych.   
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Do wiadomości: 
1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą                      

w Katowicach. 


