
Warszawa, 2020-02-03

Jarosław Rzepa

minister aktywów państwowych

Interpelacja nr 1661

Interpelacja w sprawie energetyki cieplnej miasta Elbląga

Szanowny Panie Ministrze!

 

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 poz. 1799, t.j.) składam interpelację poselską do 
Ministra Aktywów Państwowych, który zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa 
wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub 
państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz. 
2369) wykonuje prawa z akcji Skarbu Państwa w Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Gdańsku, w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 
zasadach zarządzania mieniem państwowym, wnosząc o wyjaśnienie:

 

1) Czy Minister Aktywów Państwowych jest świadomy faktu wypowiedzenia Elbląskiemu 
Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu umowy sprzedaży ciepła 
przez Energa Kogeneracja sp. z o.o. oraz wynikającego zeń  poważnego i realnego ryzyka 
deficytu energii cieplnej do miasta Elbląg?

 

2) Czy i jakie kroki Minister Aktywów Państwowych zamierza przedsięwziąć w ramach 
sprawowanego nadzoru właścicielskiego nad Energa Spółka Akcyjna, aby wskazanego ryzyka 
uniknąć?

 

3) Jaki jest cel ogłoszenia przez Grupę Energa przetargów na realizację inwestycji związanych 
z modernizacją infrastruktury ciepłowniczej wobec faktu wypowiedzenia przez Energa 
Kogeneracja sp. z o.o. umowy sprzedaży ciepła łączącej ją z Elbląskim Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. oraz wobec podjęcia przez Grupę Energa decyzji o rozpoczęciu 
procesu sprzedaży wybranych aktywów ciepłowniczych Energa Kogeneracja sp. z o.o.?

 



4) Jaki jest cel podjęcia przez Grupę Energa decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży 
wybranych aktywów ciepłowniczych Energa Kogeneracja sp. z o.o., w tym elektrociepłowni 
Elbląg, wobec faktu wypowiedzenia przez Energa Kogeneracja sp. z o.o. umowy sprzedaży 
ciepła łączącej ją z Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. oraz wobec 
ogłoszenia przetargów na realizację inwestycji związanych z modernizacją infrastruktury 
ciepłowniczej? 

 

 

Uzasadnienie

 

Energa S.A. jest właścicielem większości udziałów spółki Energa Kogeneracja Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu.

Zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami, w dniu 18 grudnia 2019 roku Energa 
Kogeneracja sp. z o.o. złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy sprzedaży ciepła 
Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. Ze 
złożonego przez Energa Kogeneracja sp. z o.o. oświadczenia wynika, iż skutek wypowiedzenia 
umowy ma nastąpić z dniem 30 września 2020 roku.

 

Wzmiankowana informacja jest niepokojąca, zważywszy że wolumen dostarczanego przez 
Energa Kogeneracja sp. z o.o. ciepła posiada kluczowe znaczenie dla możliwości zapewnienia 
odpowiedniej ilości  energii cieplnej dla społeczności miasta Elbląg. Przez wzgląd na brak 
innych instalacji mogących zapewnić odpowiednią ilość ciepła by pokryć zapotrzebowanie 
lokalnej społeczności, wytwarzanie energii cieplnej przez Energa Kogeneracja sp. z o.o. ma 
znaczenie strategiczne. Wypowiedzenie umowy sprzedaży ciepła przez Energa Kogeneracja 
może w rezultacie oznaczać, że w braku wdrożenia działań nadzwyczajnych mieszkańcy 
Elbląga zostaną pozbawieni dostaw energii cieplnej. 

 

Zarząd Energa S.A. w komunikacie z dnia 13 grudnia 2019 roku poinformował o podjęciu 
uchwały w sprawie rozpoczęcia procesu mającego na celu sprzedaż wybranych aktywów 
ciepłowniczych zarządzanych przez Energa Kogeneracja sp. z o.o., które obejmują 
elektrociepłownię Elbląg.

Jednocześnie jednak, pomimo wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez Energa 
Kogeneracja sp. z o.o. i ogłoszenia zamiaru sprzedaży aktywów ciepłowniczych, spółki z Grupy 
Energa ogłosiłytrzy przetargi w zakresie realizacji następujących inwestycji: 



 budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych wodnych oraz jednego 
kotła gazowego parowego (nr postępowania: ZP/EKO/133/2019/AK; data publikacji: 24 grudnia 
2019 r.), oraz

 

 optymalizacja turbozespołu parowego bloku BB20p pod kątem dostępnego przepływu pary z 
uwzględnieniem zmienności obciążenia kotła (nr postępowania ZP/EKO/162/2019/KCz; data 
publikacji: 24 grudnia 2019 r.), oraz

 

 opracowanie projektu budowlanego wykonawczego dla zadania pn. Zainstalowanie na terenie 
elektrociepłowni w Elblągu mobilnych kotłów wodnych olejowych o mocy jednostkowej 10 MWt 
(nr ogłoszenia: PU/1/2020/BB; data publikacji: 17 stycznia 2020 r.).

Wątpliwości budzi zatem wzajemnie wykluczający się charakter podejmowanych przez Grupę 
Energa działań oraz ich zbieżność czasowa. Działania te są niespójne do tego stopnia, że 
budzą uzasadnione podejrzenia ich pozorności. 

Zważywszy na funkcję Ministra Aktywów Państwowych związaną z pełnieniem nadzoru 
właścicielskiego nad spółką Energa S.A. pozostającą wspólnikiem większościowym Energa 
Kogeneracja, w związku z opisywanymi powyżej okolicznościami faktycznymi oraz w interesie 
społecznym, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wyrażone na wstępie pytania.

 

Z poważaniem,

_____________________

Poseł na Sejm RP
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