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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/101 – Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler 
Zbigniew Stasiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97437 z dnia 06 października 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str.1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Jaśkowiak-Prezydent Miasta Poznania (dalej: Prezydent Miasta) 
(dowód: akta kontroli str.3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W latach 2013-2015 (I półrocze) Prezydent Miasta Poznania podejmował 
odpowiednie działania  organizacyjne, w zakresie weryfikowania przedkładanych 
przez AQUANET S.A. (Spółka) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków2, zwanej dalej uzzwiś 
oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków3, zwanego dalej 
„rozp. w sprawie taryf.”  
W sposób prawidłowy realizowany był również obowiązek weryfikowania 
sporządzanych przez Spółkę wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu tej Spółki (zwanych dalej 
planami rozwoju), co do ich zgodności m.in. z kierunkami rozwoju Miasta Poznania 
oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
Działania te dawały realną możliwość wykonywania uprawnień wynikających z 
art. 24 ust. 4 uzzwiś. W ich wyniku, pozytywnie oceniono: legalność wniosków 
taryfowych i planów rozwoju oraz celowość kosztów związanych ze świadczeniem 
usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. 
Uwaga NIK dotyczy braku formalnego uregulowania (w badanym okresie) przebiegu 
procesów weryfikacyjnych w zakresie oceny prawidłowości oraz poprawności 
przekazywanych przez Spółkę wniosków taryfowych oraz planów rozwoju. 
Utrudniało to, zdaniem NIK, sprawowanie nadzoru w tym zakresie. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz.  z 2015, poz.139 
3 Dz. U. Nr 127, poz.886 
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II. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wywiązywanie się z obowiązku sprawdzenia planów 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych. 

1.1. W latach 2013-2015 (I półrocze) Miasto Poznań realizowało samodzielnie4 
zadanie własne w zakresie m.in. wodociągów, zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym5, poprzez działalność AQUANET S.A., 
w której Miasto posiadało większościowy udział w kapitale podstawowym (na dzień 
31 grudnia 2013 r. udział ten wyniósł 71,9%).  
 
Spółka ta powstała na bazie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Poznaniu. Do dnia 31 grudnia 2012 r.6 obowiązywało  porozumienie z dnia 26 
marca 1993 r. zawarte  pomiędzy gminami: Czerwonak, Luboń, Mosina, Murowana 
Goślina, Poznań, Puszczykowo, Swarzędz, powierzające Miastu Poznań 
wykonywanie zadań publicznych polegających na prowadzeniu spraw: wodociągów 
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 
za pomocą urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych należących do ww. 
przedsiębiorstwa. 

       (dowód: akta kontroli str. 5-14) 
 

Prezydent Miasta w dniu 14 stycznia 2003 r. wydał Spółce zezwolenie na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, zgodnie z art. 16 ust. 1 uzzwiś (decyzja nr 1/03 z dnia 14 stycznia 2003 r. z 
późniejszymi zmianami). 

     (dowód: akta kontroli str. 15-26) 
 

1.2. Prezydent Miasta weryfikował zgodność opracowanego przez Spółkę projektu 
planu rozwoju z kierunkami rozwoju Miasta Poznania określonymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Działania te prowadzono 
w  oparciu o zapisy regulaminu organizacyjnego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, oraz od 29 kwietnia 2015 r.  Wydziału Gospodarki Komunalnej 
( Wydział ),  w części dotyczącej Oddziału Infrastruktury Technicznej. Do zadań 
Oddziału należało m.in.: współpraca z przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi 
w zakresie programowania i planowania zadań dotyczących wodociągów 
i kanalizacji oraz opiniowanie propozycji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych 
odprowadzanych kanalizacją ogólnospławną.  

Opiniowanie projektów planów rozwoju odbywało się na dwóch stanowiskach ds. 
wodociągów i kanalizacji, których zakres zadań obejmował również weryfikację 
wniosków taryfowych, a także monitorowanie realizacji przez Spółkę planów 
inwestycyjnych i remontowych oraz inicjowanie wprowadzania do tych planów zadań 
zmierzających do poprawy funkcjonowania miejskiej sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Koordynatorem tych prac był zastępca dyrektora Wydziału ds. 
infrastruktury technicznej. 

                                                      
4 nie utworzyło w tym celu związku międzygminnego ani nie zawarło porozumienia międzygminnego 
5 Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. 
6 Uchwałą Nr XX/266/VI/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. Rada Miasta Poznania wypowiedziała porozumienie z dniem 31 
grudnia 2011 r. 
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W procesie weryfikacji planów rozwoju uczestniczyła także Miejska Pracownia 
Urbanistyczna, która na wniosek Wydziału oceniała - wydając opinię, co do 
zgodności planu rozwoju ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 27-109, 129-131) 
 

1.3. Spółka dołączyła do wniosków taryfowych na lata 2013-2015 plany rozwoju  
które obejmowały okresy: 2013-2017 (plan Nr 11/07/2012, przyjęty uchwałą Rady 
Miasta Poznania Nr XXXVII/562/VI/2012 z dnia 25 września 2012 r.), 2014-2018 
(plan nr 12/07/2013, przyjęty uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LV/839/VI/2013  
z dnia 03 września 2013 r.), 2015-2019 (plan Nr 13/07/2014 przyjęty uchwalą 
Nr LXXIII/1142/VI/2014 z dnia 23 września 2014 r.).  

Analiza tych planów nie wykazała przypadku ujęcia w nich zadań, których realizację 
zakładał poprzednio zatwierdzony plan. 
Szczegółowej analizie poddano pięć zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy 
sieci (zadania o nr :5-05-03-618-1 K-19; 5-05-03-666-1 K-11;5-05-06-012-1;5-05-03-
628-1;3-05-13-084-1). W wyniku tych badań, obejmujących m.in. porównanie miejsc 
realizacji  zadań ujętych w planach rozwoju Spółki z wykazami działek objętych 
miejscowymi  planami zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, że: 
– plany rozwoju  były zgodne z kierunkami rozwoju Miasta Poznania, określonymi 

w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta  Poznania”( uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 
18 stycznia 2008 r.), 

– działki, których dotyczyły planowane inwestycje posiadały aktualny miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego.  

  (dowód: akta kontroli str. 108-125) 

Według dokumentacji będącej w posiadaniu Wydziału (korespondencji, 
harmonogramu procesu konsultacji pomiędzy akcjonariuszami Spółki w zakresie 
planu inwestycyjnego na kolejny rok), sporządzenie ww. planów rozwoju 
poprzedzone było działaniami Spółki w zakresie przygotowywania, opiniowania 
i zatwierdzania dziesięcioletniego programu działań inwestycyjnych Aquanet S.A., 
który Spółka aktualizowała corocznie na podstawie m.in. zgłaszanych wniosków 
przez mieszkańców oraz radnych. Program ten, po jego przyjęciu przez Zarząd 
Spółki i uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Spółki, był przekazany do Biura Nadzoru 
Właścicielskiego oraz do Wydziału w celu zaopiniowania.  

Miejska Pracownia Urbanistyczna na etapie sporządzania projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania, przekazywała go do 
Spółki celem zaopiniowania. Miało to na celu m.in. skorelowanie planów rozwoju 
z wieloletnimi planami inwestycyjnymi Miasta Poznania, które były planami 
pięcioletnimi, uzupełnianymi corocznie o zadania przewidziane na dany rok 
kalendarzowy. 

Zabezpieczenie realizowanych przez Miasto Poznań inwestycji pod względem 
dostępności sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacji i rozbudowy tej sieci 
w ciągach dróg remontowanych i budowanych przez Miasto odbywało się z kolei 
m.in poprzez uzgadnianie planów rozwoju Spółki z planami inwestycyjnymi Miasta 
na spotkaniach i naradach koordynacyjnych, w których uczestniczyli przedstawiciele 
Urzędu, Spółki oraz jednostki bezpośrednio realizujące zadania inwestycyjne, ujęte 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, m.in.: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd 
Transportu Miejskiego i Poznańskie Inwestycje Miejskie. Na przykład w dniu 



 

5 

17.04.2015 r. odbyło się spotkanie pracowników Wydziału i Spółki w celu omówienia 
realizacji zadań obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w 13 ulicach ze 
środków pochodzących z oszczędności przetargowych. 

Na podstawie notatek służbowych stwierdzono, że na stanowisku specjalisty 
ds. wodociągów i kanalizacji monitorowano realizację ujętych w planach rozwoju 
zadań pod względem rzeczowym i kosztowym, poprzez porównywanie 
zatwierdzonych kolejnych planów rozwoju, oraz uczestniczenie w naradach 
dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych. W badanym okresie nie stwierdzono 
przypadku ażeby przedstawione w planach rozwoju zadania inwestycyjne nie były 
realizowane.  

      (dowód: akta kontroli str. 109, 126-138) 
 

1.4. W badanym okresie, Wydział w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, 
formułował wnioski dotyczące ujęcia w planie rozwoju zadań związanych 
z planowanymi inwestycjami (rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej) 
Miasta oraz pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego m.in. na 
terenach osiedli: Skorupki, Szczepankowo, Zieliniec oraz ulic: Sandomierskiej, 
Hulewiczów i Opoczyńskiej. Wnioski te zostały uwzględnione w planach rozwoju 
AQUANET S.A. i wskazane do realizacji w latach: 
– os. Księdza Skorupki 2014-2015 
– Szczepankowo   2014-2020 
– Zieliniec   2016-2018 
– ul. Sandomierska  2014-2017 
– ul. Hulewiczów  2016-2018 
– ul. Opoczyńska  2016-2017 
Wydział współpracując ze Spółką w zakresie programowania i planowania zadań, 
pośredniczył również w realizowaniu inicjatyw radnych, m.in. w dniu 12.12.2014 r. 
wystąpiono do Spółki o informację w sprawie podjętych działań zmierzających do 
wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Orląt. W efekcie, zadanie 
z tym związane zamieszczono w planie rozwoju na lata 2016-2020.  

      (dowód: akta kontroli str. 126, 139-145) 

W badanym okresie w organizacji Urzędu nie została przyjęta w sposób formalny 
pisemna procedura weryfikacji przedkładanych przez Spółkę Prezydentowi Miasta 
Poznania planów rozwoju.  

Zdaniem NIK, opracowanie wewnętrznej procedury określającej zasady weryfikacji 
przez Urząd przedstawianych przez Spółkę wieloletnich planów rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
AQUANET S.A., usprawni proces nadzoru w tym zakresie.  

NIK zwraca również uwagę, że zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla 
sektora finansów publicznych ustalonymi przez Ministra Finansów Komunikatem nr 
23  z dnia 16 grudnia 2009 r.7, jedną z zasad realizujących przedmiotowe standardy, 
winna być zasada pisemności sporządzania wszystkich zarządzeń i procedur 
obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych8. 

W złożonym wyjaśnieniu Pan Wiesław Kalina - Z-ca Dyrektora Wydziału podał, że  
zgodnie z obecnie przyjętą w Urzędzie  polityką ładu organizacyjnego, planuje się 
wykorzystać funkcjonujący system zarzadzania do określenia poszczególnych 

                                                      
7 Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84 
8 Standard 10 – Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej. 
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obszarów działania Miasta Poznania. W związku z czym, w ramach obecnie 
funkcjonującego w Wydziale procesu (GK/PS-01) Koordynacja działań w zakresie 
infrastruktury technicznej, zostanie opracowana procedura weryfikacji planów 
w ramach kolejnego podprocesu.  

      ( dowód: akta kontroli str. 146) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W badanym okresie Prezydent Miasta wywiązywał się w sposób prawidłowy 
i rzetelny z obowiązku sprawdzenia planów rozwoju, w tym, pod kątem zapewnienia 
zgodności tych planów z przyjętą w mieście Poznaniu polityką przestrzenną oraz 
strategią inwestycyjną. 

2. Wywiązywanie się z obowiązku weryfikacji taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie 
ścieków. 

2.1. W badanym okresie proces oceny prawidłowości oraz poprawności 
przekazywanych przez jednostkę wodociągowo-kanalizacyjną wniosków taryfowych, 
jak również weryfikacji przedstawionych kosztów zorganizowany był w oparciu 
o postanowienia Regulaminu organizacyjnego Wydziału na dwóch stanowiskach ds. 
wodociągów i kanalizacji (wskazane również w pkt 1.2 niniejszego wystąpienia), na 
których obowiązywała w tym zakresie ustalona metodyka. Weryfikację wniosków 
o zatwierdzenie taryf ceny wody oraz opłat za ścieki (wnioski taryfowe) na lata 2013, 
2014, 2015 przeprowadzono pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
prawa. Weryfikowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług poniesionych 
w poprzednim roku obrachunkowym, z uwzględnieniem planowanych zmian tych 
kosztów w roku obowiązywania taryf, pod względem celowości ich ponoszenia, 
przeprowadzali każdego roku, na podstawie zawartych przez Dyrektora Wydziału 
umów o dzieło, dwaj rzeczoznawcy z Politechniki Poznańskiej - Instytutu Inżynierii 
Środowiska ( zwani dalej rzeczoznawcami). Rzeczoznawcy, prace te prowadzili 
w oparciu m.in. o dane zawarte we wnioskach taryfowych, sprawozdania finansowe 
Spółki, dane pochodzące z wcześniejszych wniosków o ustalenie taryf, oraz 
dodatkowo pozyskane ze Spółki, a także w oparciu o wyjaśnienia złożone przez 
osobę reprezentującą Spółkę. 

Przeprowadzone badania obejmowały m.in. planowane, niezbędne przychody, 
koszty eksploatacji i utrzymania, odsetki oraz marżę zysku. Weryfikowano również 
opłatę abonamentową, zmiany majątkowe i poziom amortyzacji.   

Ponadto, kierownik Oddziału Infrastruktury Technicznej Wydziału przeprowadzał 
analizę prawidłowości alokacji ogólnych kosztów Spółki na poszczególne gminy 
objęte jej działaniami. 

(dowód: akta kontroli str. 147-250, 260-262) 

W Wydziale ustalano harmonogramy procedowania zatwierdzenia wniosku 
taryfowego, w których określano terminy czynności poszczególnych uczestników 
tego procesu oraz zakres opracowań cząstkowych.  

Z dniem 1 lipca 2015 r. wprowadzono w życie opis procesu procedowania 
zatwierdzania wniosku taryfowego w ramach procesu GK/PS-01 Koordynacja 
działań w zakresie infrastruktury technicznej i podprocesu: Zatwierdzanie taryf na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W założeniach 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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tej procedury określono poszczególne etapy postępowania i dokumentowania na 
poszczególnych stanowiskach pracy, w tym m.in. rejestrację wniosku taryfowego, 
który wpłynął do Wydziału i jego dekretację, przygotowanie harmonogramu w celu 
wyznaczenia terminu sesji, na której może zostać podjęta uchwała o zatwierdzeniu 
taryf. 

(dowód: akta kontroli str. 168-173, 192-203)     

 
2.2. Zgodnie z art. 24 ust. 2 uzzwiś, Spółka w badanym okresie terminowo 
przedstawiała Prezydentowi Miasta  wnioski taryfowe o ich zatwierdzenie. 
Zawierały one wszystkie elementy (w tym: taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, uzasadnienie wniosku, załączniki) ustalone 
przepisem § 19 rozporządzenia w sprawie taryf.  

Terminy ustalone w harmonogramie dla poszczególnych etapów procesu 
przygotowania projektów uchwał zostały zachowane. Po pozytywnym 
zweryfikowaniu taryf przez Prezydenta Miasta i zaopiniowaniu projektu uchwał przez 
odpowiednie komisje Rady Miasta Poznania, projekty uchwał zostały przekazane 
przez Wydział Organizacyjny do Biura Rady Miasta Poznania w celu zatwierdzenia 
taryf (dnia 05.11.2012 r. na rok 2013, dnia 06.11.2013 r. na rok 2014 oraz dnia 
30.10.2014 r. na ok 2015). Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
taryfy na rok 2014. Rada, nie podjęła natomiast uchwały odnośnie taryfy na rok 
2013. W wyniku głosowania uchwała ta została odrzucona. Nie podjęto również 
uchwały w sprawie taryfy na rok 2015. Uchwała ta, nie została wprowadzona do 
dnia 6 grudnia 2014 r. (ostatni możliwy dzień na podjęcie uchwały) do porządku 
sesji Rady Miasta Poznania. W ww. przypadkach taryfy weszły w życie odpowiednio 
1 stycznia 2013 r. i 1 stycznia 2015 r., zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 
uzzwiś. 

    (dowód; akta kontroli str. 147, 172-203, 263-265) 

2.3. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki kwestionowania przez Prezydenta 
Miasta Poznania występujących we wnioskach taryfowych kosztów z punktu 
widzenia celowości ich ponoszenia.  

Podstawą zweryfikowania przez Wydział ww. kosztów była pozytywna opinia 
dotycząca wniosku taryfowego na dany rok, wykonana przez rzeczoznawców. Na 
etapie opracowywania opinii, jej autorzy (celem uzupełnienia danych 
zamieszczonych we wniosku taryfowym) zwracali się do Spółki o niezbędne 
dokumenty i wyjaśnienia. Korzystano również z danych pozyskiwanych w ankietach 
przeprowadzanych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie. 
Analizą objęto m.in. koszty eksploatacji i utrzymania w roku obrachunkowym 
i w roku obowiązywania taryf, w tym amortyzację, odsetki, marżę zysku. 
Analizowano również niezbędne przychody pokrywane z opłaty abonamentowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 204-251)  

2.4. W badanym okresie nie stwierdzono braku realizacji inwestycji, których koszty 
przyjęto jako jeden z czynników kształtujących ceny usług. 

Wpływ nakładów inwestycyjnych na poziom taryf był przedmiotem weryfikacji przez 
rzeczoznawców wniosków na lata 2013-2015. 

Analizy te wskazywały, że na poziom zmian cen wody i odprowadzanych ścieków 
rzutowała znaczna dynamika zmian kosztów inwestycji i szybkie, nieproporcjonalne 
do poziomu inflacji zwiększenie majątku Spółki oraz znaczne podwyższenie 
spodziewanego zysku. Zdaniem rzeczoznawców, podjęcie uchwał przez Radę 
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Miasta Poznania w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju, wyrażało aprobatę m.in. 
dla proponowanego poziomu kosztów inwestycji.  

(dowód: akta kontroli str. 214, 224, 244, 251) 

2.5. Prowadząc weryfikację wniosków taryfowych rzeczoznawcy analizowali poziom 
zysku zakładany przy ustaleniu niezbędnych dochodów, poprzez kontrolę danych 
zamieszczonych m.in. w sprawozdaniach finansowych Spółki oraz we wnioskach 
taryfowych. Na przykład, odnośnie wniosku taryfowego na 2015 r. odrębnie 
analizowano zmiany wybranych składników kosztów rodzajowych ze sprawozdań 
finansowych w latach 2009-2013 oraz niezbędnych przychodów zestawionych we 
wnioskach taryfowych odnoszących się do lat 2009-2015. 

Zauważono m.in., że w latach 2011-2013 zysk osiągnięty przez Spółkę był o 44 937 
tys. zł (40,56%) większy od zysku kalkulowanego. Powodem zwiększenia wartości 
zysku były wyższe od wykonanych koszty kalkulowane w planowanych niezbędnych 
przychodach. Dotyczyło to w szczególności kosztów amortyzacji.   

         (dowód: akta kontroli str. 231-251) 

Pani Bożena Przewoźna - dyrektor Wydziału w wyjaśnieniu podała, że w procesie 
weryfikacji taryf analizuje się m.in. czy wartość tej części niezbędnych przychodów, 
która jest związana z inwestycjami, wynika z ustaleń Planu Wieloletniego. Analizuje 
się dynamikę wzrostu w kolejnych latach kosztów amortyzacji, odsetek i zysku oraz 
ich wpływ na zmiany taryfowych cen i stawek. Stosowne akty prawne nie limitują 
jednak poziomu wzrostu niezbędnych nakładów wskutek kosztów odinwestycyjnych, 
tak, jak to jest np. z wybranymi innymi składnikami niezbędnych przychodów 
(wynagrodzenia, koszty materiałów czy usług transportowych obcych). Stąd nie ma 
podstaw prawnych do uznania, że poziom zysku przyjmowany w kalkulacji 
niezbędnych przychodów nie spełnia warunków określonych w ustawie 
i rozporządzeniu dotyczącym zasad ustalania taryf. 
W przypadku Spółki Aquanet S.A., Prezydent Miasta, zatwierdzając jako 
akcjonariusz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki, ma bezpośredni wpływ 
na koszty jej funkcjonowania oraz na sposób finansowania planowanych inwestycji. 
Dodatkowo, poprzez udział przedstawicieli Miasta Poznania w Radzie Nadzorczej, 
a także poprzez prowadzony przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego okresowy 
monitoring, Miasto Poznań ma w trakcie roku kalendarzowego dostęp do informacji 
na temat sposobu realizacji inwestycji, ponoszonych przez Spółkę kosztów 
i uzyskiwanych przychodów.  

    (dowód: akta kontroli str. 38-39) 

 

Weryfikując wnioski, rzeczoznawcy analizowali również dynamikę wzrostu (w ujęciu 
kosztów jednostkowych zł/m³) amortyzacji, zużycia materiałów, energii, usług 
obcych, wynagrodzeń i pochodnych, podatków i opłat oraz kosztów utrzymania 
urządzeń w gotowości.  

W sporządzanych opiniach formułowano wnioski wskazujące, że błędne kalkulacje 
niektórych kosztów (amortyzacji, marży zysku, odsetek) w roku obowiązywania taryf, 
przysparzają dodatkowych dochodów Spółce i są powodem nieuzasadnionego 
zysku. Wskazano, że Regulator powinien ustalić ze Spółką sposoby kompensacji 
nietrafności prognoz kosztów w procedurze stanowienia taryf już w roku następnym. 

W związku z powyższym, Wydział pismem z dnia 17 listopada 2014 r., przekazał do 
Biura Nadzoru Właścicielskiego opinię rzeczoznawców dotyczącą wniosku 
o zatwierdzenie taryf na rok 2015 oraz poinformował m.in., że planowane koszty są 
wyższe niż  wykonane, co z kolei powoduje, że osiągany zysk jest większy od 
planowanego. Postulowano ustalenie sposobu kompensacji nietrafności prognoz 
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kosztów w procedurze stanowienia taryf w roku następnym oraz podjęcia działań 
zmierzających do planowania odpowiednich marż zysku. W świetle analiz 
przeprowadzonych przez Wydział, obecnie występują pozytywne tendencje 
dynamiki zmiany wzrostu cen. W latach 2012- 2015 dynamika ta wykazała bowiem 
znaczny spadek i tak w 2012 r. cena za wodę wzrosła o 7,49%, a w roku 2015 już 
tylko o 3,96%, natomiast za odprowadzanie ścieków odpowiednio: 7,93% i 4,00%.  

Wydział analizował również wykonanie przez Spółkę sprzedaży wody i odbioru 
ścieków w stosunku do zakładanych w planie taryfowym wielkości.  

W badanym okresie nie przekroczono zakładanych wielkości sprzedaży wody 
i odbioru ścieków. Wykonanie sprzedaży wody w stosunku do planu wyniosło: 
w 2013 r. 96,7%, w 2014 r. 97,5% i w I poł. 2015 r. 97,8%, dla ścieków odpowiednio: 
97,6%, 97,6% i 98,5%. 

   (dowód: akta kontroli str. 227, 248, 251-254, 255) 

2.6. W latach 2013-2015, ceny za dostawę wody m.in. dla gospodarstw domowych 
wyniosły odpowiednio (brutto za 1 m³ ): 4,11 zł, 4,36 zł i 4,54 zł, a za odprowadzanie 
ścieków: 5,61 zł, 5,94 zł i 6,18 zł. Podwyżki te Spółka we wnioskach taryfowych 
uzasadniła koniecznością zapewnienia realizacji niezbędnych inwestycji 
modernizacyjno – rozwojowych i ochrony środowiska, określonych w planie rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamierzenia te miały 
wpłynąć na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz na atrakcyjność 
inwestycyjną regionu.  

W Urzędzie prowadzono raz w roku analizę wpływu wzrostu cen usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych na poziom wydatków mieszkańców, w tym 
dokonywano analiz udziału wydatków związanych z zakupem tych usług w stosunku 
do dochodów gospodarstw domowych.  

Według tych analiz, w latach 2009-2014, procentowy udział wydatków na wodę 
i ścieki do przeciętnych miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie 
domowym ogółem wykazywał tendencje wzrostowe i wyniósł odpowiednio: 2,34%; 
2,27%; 2,31%; 2,38%; 2,54%; 2,62%. 
Udział ten, w stosunku do przeciętnych miesięcznych wydatków, wyniósł z kolei: 
2,72%, 2,73%, 2,79%, 2,89%, 3,10% i 3,26%. 

(dowód: akta kontroli str. 256-259) 

2.7. Urząd dokumentował proces weryfikowania projektów taryf, w tym kosztów 
związanych ze świadczeniem usług wodociągowo - kanalizacyjnych.  

Podstawowym dokumentem z tej weryfikacji była opinia dotycząca wniosku 
taryfowego, wykonana przez rzeczoznawców. Na etapie opracowywania powyższej 
opinii, jej autorzy zwracali się do Spółki o niezbędne dokumenty i wyjaśnienia. 
Ponadto, na stanowiskach ds. wodociągów i kanalizacji, proces weryfikowania 
wniosków pod względem formalno - prawnym oraz planów rozwoju, dokumentowany 
był notatkami służbowymi. 

       (dowód: akta kontroli str. 256) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Prezydent Miasta wywiązywał się w sposób prawidłowy z obowiązku weryfikacji taryf 
proponowanych przez Spółkę, w tym weryfikacji niezbędnych przychodów 
stanowiących podstawę wyliczenia stawek opłat za poszczególne usługi w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, dnia  13  listopada 2015 r.  

  
  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler: Dyrektor 

z up. Grzegorz Malesiński 
Wicedyrektor 

Zbigniew Stasiak 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

………………………………….         

 

………………………………… 

Podpis 

 
Podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

 

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


