
O wodzie niepolitycznie.
Porównywanie cen wody i ścieków.

Ceny za wodę oraz ścieki odprowadzane przez przedsiębiorstwa wodocią-
gowo-kanalizacyjne zawsze wzbudzały i nadal wzbudzają wiele emocji wśród
ludności, radnych i dziennikarzy. Emocje te nasilają się stosownie do terminów
wprowadzania nowych cen, zmian warunków świadczenia usług, szczególnie
wówczas, gdy zmiany te mogą wpływać na wysokość cen. Zgodnie z potocz-
nym przeświadczeniem, ceny wody i ścieków w poszczególnych regionach
kraju nie powinny być zróżnicowane. Wynika to ciągle jeszcze z niewystar-
czającej wiedzy społeczeństwa w zakresie warunków prowadzenia tej dzia-
łalności i problemów z  nią związanych. Przyczyn takiego zróżnicowania jest
bardzo wiele i należy ich poszukiwać w warunkach lokalnych świadczenia
usług. Nie jest zatem uzasadnione porównywanie cen, bez dogłębnej znajo-
mości szczegółów, warunków lokalnych związanych z tą działalnością. Na zró-
żnicowanie cen wpływają bowiem lokalne warunki techniczne, prawne,
geograficzne i ekonomiczne. Na ceny usług wałbrzyskich wodociągów wpły-
wają takie uwarunkowania, jak: - ukształtowanie terenu, czyli teren górzysty,
a co za tym idzie duże różnice poziomów, - teren górniczy, czyli szkody po-
kopalniane, odległość od ujęć, w naszym przypadku to ponad 20 km, - reali-
zacja inwestycji z udziałem środków unijnych, obsługiwany obszar prawie 630
km kw. Biorąc pod uwagę te przesłanki, powinniśmy być porównywani z takimi
miastami, jak: Piechowice, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczyrk czy Rybnik. A
tutaj nasze ceny nie są najwyższe, a nawet znajdujemy się na dole całej
stawki:

Wałbrzyska woda najdroższa na Dolnym Śląsku?

TO POWIELANY MIT!!!

Porównanie cen wody i ścieków miast Dolnego Śląska

Jak widać w powyższym zestawieniu, całkowitą nieprawdą jest informacja o
najwyższych cenach w Wałbrzychu w skali Dolnego Śląska. Trzeba też za-
uważyć, że podawanie miejsca, jakie zajmujemy pod względem cen w kraju
jest obarczone ograniczonym dostępem do informacji ze względu na fakt, że
zaledwie 178 z 750 firm wodociągowych w Polsce ujawnia swoje taryfy. Wy-
ciągnięcie wniosków na podstawie zaledwie 178 firm jest obarczone dużym ry-
zykiem błędu. Dlatego niechętnie tego typu porównania są komentowane
przez specjalistów.

Źródło: Publikowane informacje przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kana-
lizacyjne.

Powyższe zestawienie pokazuje, jak bardzo nieaktualny jest ranking cen wody
i ścieków publikowany w internecie. W zestawieniu uwagę zwraca 18. pozycja
Wałbrzycha pod względem cen za wodę. Przy analizie wszystkich 750 firm
wodociągowych w Polsce (w większości niepublikowanych) pozycja Wałbrzy-
cha w rankingu cen wody i ścieków byłaby o wiele dalsza. Należy zwrócić
uwagę na ilość obsługiwanych mieszkańców oraz obszar działania. Wałbrzych
jest pod względem zasięgu terytorialnego absolutnym rekordzistą - prawie
630 km kw. obszaru działalności. Jeżeli do tego dodać teren górski, pogórni-
czy, wyeksploatowane i awaryjne sieci, prowadzone inwestycje z udziałem
środków unijnych oraz odległość od ujęć, to daje nam to obraz skomplikowa-
nej sytuacji, z którą na co dzień musi borykać się załoga i zarząd WPWiK w
całodobowej służbie mieszkańcom jedenastu gmin przy, niestety, wysokich
kosztach wynikających z uwarunkowań zewnętrznych.  

Podwyżki cen wody? Kiedy i jakie?

Zgodnie z obowiązującym prawem, wniosek taryfowy musi być składany co
roku. W Wałbrzychu ceny za wodę i odprowadzane ścieki obowiązują od 1
sierpnia do 31 lipca roku następnego. Przypominamy, że w roku 2009 nie było
podwyżek, a nawet opłaty za podłączenia do kanalizacji poszły mocno w dół
z 260 zł do symbolicznych 10 zł. Co nie jest bez znaczenia, z uwagi na fakt pla-
nowej dużej liczby podłączeń nowych odbiorców. Każdorazowo wniosek tary-
fowy jest wnikliwie analizowany, przepisy nakazują, że opłaty za wodę i ścieki
muszą pokrywać wszystkie koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym
utrzymanie sieci oraz koszty nowych inwestycji. Trudno dzisiaj wyrokować czy
do podwyżek w ogóle dojdzie, a jeśli tak, to trudno określić nawet szacun-
kowo, jakie one będą i jak wpłyną na poziom opłat. Jedno jest pewne - do 31
lipca 2010 roku nie zapłacimy za wodę i ścieki nawet grosz więcej. Tym bar-

dziej zaskakująca jest tutaj jakakolwiek wiedza o przytaczanych wska-
źnikach wzrostu opłat jakoby planowanych na 2010 rok. 

Zatrudnienie w wodociągach.

Jest stabilne od wielu lat, na dzień dzisiejszy wynosi 475 osób. Wałbrzy-
skie wodociągi eksploatują ponad 900 km sieci wodociągowych, niektóre
odcinki sieci zostały wybudowane przed 100 laty. Rozprowadzają wodę
mieszkańcom na obszarze prawie 630 km kw., czyli większym niż obszar
Warszawy. Wałbrzyskie wodociągi eksploatują 10 oczyszczalni ścieków.
Pracownicy wodociągów obsługują aglomerację zamieszkiwaną przez ok.
200 tys. mieszkańców. Z roku na rok rosną wymogi co do jakości wody,
przyjmowane są do eksploatacji nowe obiekty i urządzenia. Zatrudnienie

na tym poziomie gwarantuje nasze bezpieczeństwo i stabilność dostaw wody
wysokiej jakości i ciągłość odbioru ścieków. Spółka w tym zakresie stawia na
profesjonalizm kadry, a przyjmując dodatkowe aktywa na wzrost wydajności i
produktywności każdego pracownika. 

Nagrody dla zarządu.

Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, szczególnie
tak dużym, jak WPWiK, zalicza się do najtrudniejszych w sektorze gospodarki
i wymaga wysokich umiejętności menedżerskich. Całodobowo, przez 7 dni w
tygodniu, przedsiębiorstwo zapewnia dostawy wody do ok.  200 tys. odbior-
ców, odbierając i oczyszczając od nich ścieki. Bardzo istotną rolę w tej pracy

odgrywa konieczność zapewnienia klientom usług na wysokim i coraz bar-
dziej wymagającym poziomie. Woda dostarczana odbiorcom, jak również fi-
nalny produkt oczyszczania ścieków musi spełniać surowe wymagania
jakościowe wynikające z przepisów prawa, w tym dyrektyw unijnych. Nie ma
tu miejsca na żadne odstępstwa i błędy. Stąd widać ogromny ciężar odpo-
wiedzialności członków Zarządu sprawnie kierujących przedsiębiorstwem wo-
dociągowym w obszarze przekraczającym granice powiatu. Aby sprostać tym
wymaganiom, Spółka realizuje na niespotykaną dotąd skalę inwestycje, w tym
związane z remontami i wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla
wspólnego dobra i bezpieczeństwa świadczonych usług mieszkańcom jede-
nastu gmin. O dobrej jakości pracy Zarządu WPWiK, w tym o zdecydowanej
poprawie sytuacji ekonomicznej Spółki w ostatnim roku, świadczą zarówno
opinie biegłego rewidenta, jak również wysokie oceny pracy zarządu doko-
nane przez organy nadzorcze. Te przesłanki zdecydowały o przyznaniu Za-
rządowi nagrody rocznej. Jednocześnie należy kategorycznie zdementować
informacje o przyznaniu dwóm członkom Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nagród
za rok 2008 w wysokości po 30 tys. zł. NIGDY nagrody w tak potężnych kwo-
tach nie zostały w przedsiębiorstwie wypłacone.

Kto to wszystko kontroluje?

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest Przed-
siębiorstwem należącym do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanaliza-
cji. WZWiK jest 100% właścicielem Spółki WPWiK. Tak więc WPWiK Sp. z
o.o. nie jest spółką miejską, nie należy do żadnej z gmin. 100% udziałów ma
WZWiK. Związek ten tworzy 10 gmin: Wałbrzych, Świebodzice, Szczawno-
Zdrój, Jedlina-Zdrój, Głuszyca, Walim, Mieroszów, Boguszów-Gorce, Czarny
Bór, Stare Bogaczowice. Włodarze tych gmin (wójtowie, burmistrzowie oraz
prezydent i radni miasta Wałbrzycha) zasiadają w Zgromadzeniu
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.  W sumie 16 osób tworzy
Organ Uchwałodawczy odpowiedzialny między innymi za podejmowanie uch-
wał w sprawie inwestycji w obszarze wodno-kanalizacyjnym, wieloletnich
planów rozbudowy czy uchwał wprowadzających taryfy za wodę i
odprowadzane ścieki. Analogicznie jak w radzie miejskiej w Wałbrzyskim
Związku Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje komisja rewizyjna powołana
do bezpośredniej jego kontroli. Wałbrzyski Związek należy do największych
tego typu Związków w Polsce. Obecnie prowadzi inwestycję rzędu ponad 330
mln zł. Inwestycja jest już finalizowana. Wyłoniony przez Zgromadzenie
WZWiK Zarząd Związku w składzie 7-osobowym sprawuje również
bezpośrednią kontrolę i nadzór nad WPWiK Sp. z o.o. Wałbrzyska Spółka
Wodociągowa, jak każda spółka prawa handlowego, zobowiązana jest co roku
do sporządzania pełnego bilansu i sprawozdawczości za rok obrotowy, tj.:
sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego wraz z opinią i ra-
portem uprawnionego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finan-
sowego. Sprawozdania za 2008 rok, jak i poprzednie lata zostały przyjęte
przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników (czytaj tu: Zarząd
Związku), a Zarządowi Spółki udzielono absolutorium. Ta sprawozdawczość
przekazywana jest do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, publikowana w
Monitorze Polskim, rejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab-
rycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS. Dodatkowo
WPWiK Sp. z o.o. poddaje się weryfikacji organizacjom społecznym takim jak
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W efekcie taka działalność Spółki
zyskała uznanie w postaci Certyfikatu Sygnatariusza Kodeksu Zawodowej
Etyki w Rachunkowości. To dowód na transparentne i przejrzyste działanie
Spółki w dziedzinie tak istotnej jak finanse i rękojmia rzetelnego i etycznego
działania Spółki.  Więcej informacji o Spółce można znaleźć na stronie:
www.wpwik.pl

www.wpwik.pl
Wałbrzyska Spółka dzięki swoim transparentnym i przejrzystym
działaniom w dziedzinie finansów uzyskała rękojmię rzetelnego
i etycznego działania. Z prawdziwą przyjemnością informujemy,
że Zarząd Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Dolno-
śląski we Wrocławiu wpisał Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji do wykazu Sygnatariuszy Kodeksu
Zawodowego Etyki w Rachunkowości. Uroczyste wręczenie Cer-
tyfikatu Sygnatariusza nastąpi 21 października 2009 r. podczas
posiedzenia Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce, w Hotelu ORBIS WROCŁAW. Pod decyzją
Zarządu podpisał się Prezes prof. dr hab. Zbigniew Luty.

WAŁBRZYSKIE WODOCIĄGI
Z CERTYFIKATEM ETYKI !

OGŁOSZENIE 0360708/00
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