
Odpowiedź na zapytanie nr 72/18 radnej Wioletty Paprockiej-Ślusarskiej w 
sprawie zwiększenia kosztów funkcjonowania spółek w związku z zapowiadaną 
podwyżką cen energii elektrycznej 

Warszawa, 8 stycznia 2019 r. 

Szanowna Pani Radna, 

Odpowiadając na zapytanie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia kosztów 
funkcjonowania spółek w związku z zapowiadaną podwyżką cen prądu, przedstawiam 
poniższe wyjaśnienia. 

Uprzejmie informuję, że w większości  Spółek, których udziałowcem większościowym lub 
właścicielem jest Województwo Mazowieckie na 2019 rok planowany jest wzrost kosztów 
funkcjonowania, w związku z podwyżką cen prądu. Na 2019 roku nie przewidują wzrostu 
kosztów z tego tytuły spółki, które miały zawarte umowy wieloletnie, wykraczające poza rok 
2019. Z analizy wynika, że sytuacja spółek jest bardzo zróżnicowana i zależy, przede 
wszystkim od czasu zawierania umów z dostawcami oraz okresu na jaki zostały zawarte 
umowy. 

W najtrudniejszej sytuacji znalazły się spółki, którym kończyły się umowy na dostawę energii 
w 2018 roku, w szczególności prowadzące szpitale. Nowe stawki obowiązująca na 2019 roku 
zakładają najczęściej ok. 50 % wzrost ceny sprzedaży 1 kWh, ale zdarzają się też przykłady 
wzrostu ceny energii o 68%, czy też brak wyłonienia dostawcy, pomimo kilkukrotnych 
postępowań przetargowych, co wiąże się z naliczaniem przez dostawcę opłat za energię 
elektryczną wg. „taryfy rezerwowej dla firm”, która wynosi ponad 300 % ceny z wcześniejszej 
umowy. (Aktualnie Spółka organizuje kolejne postępowanie przetargowe. Pomimo 
czterokrotnego ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne nie udało się zawrzeć 
nowej umowy na sprzedaż energii elektrycznej - oferta znacząco przekraczająca kwotę jaką 
zamawiający zamierzał przeznaczyć, brak ofert lub oferta niezgodna z wymogami SIWZ).  

Znaczący wzrost kosztów funkcjonowania z uwagi na wzrost kosztów energii elektrycznej 
planują również spółki kolejowe tj. Warszawska Kolej Dojazdowa  sp. z o.o. i „Koleje 
Mazowieckie – KM” sp. z o.o., co bezpośrednio przekłada się na wysokość rekompensaty z 
budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 rok. W przypadku spółki Warszawska Kolej 
Dojazdowa sp. z o.o. szacowany wzrost kosztów energii wynosi 48%, co przekłada się na 
wzrost kosztów o kwotę 2.600,00 tys. zł., zaś w przypadku spółki „Koleje Mazowieckie – KM” 
sp. z o.o., z uwagi na to, że spółka ma zawartą umowę na dostawę energii trakcyjnej do 
31.08.2019 roku, szacowany wzrost za okres od września do grudnia, zgodnie z 
zapowiedziami PKP Energetyka S.A. wyniesie 17.525,61 tys. zł.  Jak informuje spółka 
obecna cena wynosi 254,98 zł /MWh zaś nowa cena podana w piśmie kierowanym do spółki 
w październiku przez PKP Energetyka S.A. 470,22 zł/MWh., co daje wzrost kosztów w 
przeliczeniu na cały rok o kwotę 52.576,83 tys. zł. 

W przypadku spółek, które wynajmują powierzchnie biurowe i rozliczają się ze zużycia 
energii elektrycznej z właścicielem/administratorem nie wszyscy otrzymali jeszcze informację 
o nowych stawkach za energię, ale szacują, że wzrost ceny za 1kWh wyniesie nawet 50%.  

Przedstawiając powyższe należy jednak mieć na względzie, iż spółki zawierały nowe umowy, 
czy też szacowały wzrost kosztów jeszcze przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 
2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Adam Struzik 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 


