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            Szanowny Panie Przewodniczący,

Informuję uprzejmie, iż przygotowuję materiał publicystyczny dotyczący ciągle 
otwartych  problemów  elbląskiego  ciepłownictwa.  Zgodnie  z   ustaleniami 
wynikającymi z wzajemnej ugody zwracam się  z prośbą o udostępnienie mi 
stanowisk,  decyzji,  opinii  i  analiz  podejmowanych  przez  Radę  Nadzorczą 
EPEC, jako organu nadzorczego nad działalnością spółki. Prosiłbym więc o:
1. „Wyciągi”  z  protokołów posiedzeń  RN związanych  z  wypracowywaniem 
decyzji  o  przystąpieniu  w  2012r.  do  projektu  „Modernizacja  miejskiej  sieci 
ciepłowniczej  w  latach  2013-2015”   Projekt  ten  dotyczył  naturalnie  sprawy 
bezpieczeństwa  energetycznego,  ale  przede  wszystkim  miał  doprowadzić  do 
znaczącego  ograniczenia  strat  ciepła.  Podstawą  przystąpienia  do  projektu 
powinna  być  jednak  kompleksowa  ocena  i  analiza dotychczasowych 
niepowodzeń  czy  sytuacji   w  ograniczaniu,  rozpatrywana  przez  Radę 
Nadzorczą.
Przypominam, że od wielu lat wspomniane straty oscylowały w granicach 15%. 
W  roku  podpisywania  umowy  z  NFOŚiGW  straty  były  najwyższe-15,6%. 
Obligowało to do zastanowienia się co do przyczyn, tym bardziej , że zestawy 
preizolowane stanowiły  75 km sieci.  Już w wyniku tego straty powinny być 
znacznie niższe. Dodatkowe 11 km , zapisane w projekcie, bardzo kosztowne, 
należało więc rozpatrywać kompleksowo w całości sieci. Interesuje mnie, w jaki 
sposób  we  wspomnianej  analizie(  nie  wyobrażam  sobie,  żeby  jej  nie  było) 
wykorzystano  materiały  analityczne  wynikające  z  doświadczeń  praktyków 
ciepłownictwa. Są to publikacje : „Sieci ciepłownicze preizolowane- spokój do 
emerytury czy bomba  zegarowa?” – autorzy  Prezes  i  główny inżynier  PEC 
w Bełchatowie oraz „Systemy preizolowane w sieciach ciepłowniczych –ocena 
stosowanych  rozwiązań  z  perspektywą  około  30  lat  eksploatacji,  punkty 
krytyczne”-  Ewa  Kręcielewska,  jeden  z  największych  autorytetów 
ciepłownictwa.  Wspomniany  pierwszy  materiał  ukazywał  dla  naszych 
ciepłowników drogę postępowania i refleksji przed podjęciem projektu. Z obu 
natomiast  wynikały  wnioski  praktyczne dla  umów wykonawczych z  firmami 
podejmującymi  się  wykonawstwa.  Wychodząc  więc  poza  analizę  proszę 
o  udostępnienie  „wyciągów”  z   dokumentów  wnioskowo  nawiązujących  do 



opracowań,  czyli  szczególnych wymagań  montażowych  w realizacji  projektu 
modernizacyjnego w latach 2013-2015.
Wracając  natomiast  do  analizy.  Niezbywalną  jej  częścią. powinna  być 
przewidywalność  skutków  finansowych,  a  więc  kosztów  ogrzewania 
ponoszonych  przez  mieszkańców  powstałych  w  wyniku  realizacji 
wspomnianego  projektu.  Połowa  planowanych   środków  była  środkami 
unijnymi, połowa jednak była po stronie spółki, a więc mieszkańców. Interesują 
mnie  kalkulacje  z  tym  związane  i  wspomniana  przewidywalność,  co  do 
obciążeń społecznych.
W całokształcie  przedstawionych powyżej  moich oczekiwań:  interesują  mnie 
wyłącznie  „wyciągi” z protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej, jak również 
Zarządu spółki,  jeżeli  występował  związek.  Nie  chodzi  tutaj  o  okazjonalne 
i  przyczynkowe  nawiązanie  do  tematu,  zarówno  wówczas  ,  jak  i  w  dniu 
dzisiejszym.  W  przypadku  braku  wspomnianych  dokumentów  analitycznych 
prosiłbym o zaznaczenie tego w odpowiedzi.
2.  „Wyciągi”  z  dokumentów  wyrażających  zaniepokojenie  Rady  Nadzorczej 
i kierownictwa spółki polityką cenową EC Kogeneracja skierowane do organu 
właścicielskiego, jak również do EC na przestrzeni ostatnich lat. Jak również 
zapisane  w dokumentach propozycje  spółki  zmierzające  do rozwiązania  tego 
niełatwego problemu.
3.  Przewidywane( orientacyjnie)  do 2020 roku działania inwestycyjne spółki 
wraz z ich kosztami i sposobem pozyskania środków(aktualny „Plan rozwoju 
EPEC” funkcjonuje do roku 2016).    Przewidywane także w związku z tym 
ruchy opłat za ciepło dla mieszkańców mieszczące się w zasięgu spółki.
4. Sposób wykorzystania nadwyżki finansowej( zysku) za lata 2011- 2014.
5. Zasady przyznawania środków finansowych na różne cele( wyszczególnienie) 
w ramach  sponsoringu podczas roku finansowego z terminem ich przyznawania 
za lata 2011-2014. 
   
Szanowny Panie Przewodniczący,

   Mam nadzieję, że moje oczekiwania nie są przesadne. Chodzi tutaj bowiem 
o to, co powinno być wcześniej wypracowane. Dlatego też prosiłbym o w miarę 
pilne  udzielenie  odpowiedzi.  Sprawy  ciepłownictwa  ciągle  wymagają 
poszerzonego na nie spojrzenia,  zarówno w spółce,  jak i  z  udziałem władzy 
uchwałodawczej.   I taki jest cel mojego wystąpienia. Liczę na życzliwe jego 
potraktowanie.

                                                                        Z poważaniem

 


