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  Anita Sowińska 
Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Tomaszów Mazowiecki, 7 stycznia 2023 r. 

 

Sz. P. Marek Krawczyński 
Prezes Zarządu  
Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski 

 

Działając na podstawie art.20 ustawy z dnia 9 maja 1995r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

(Dz. U. Nr 73, poz. 350 z poźn. zmian.), składam interwencję poselską w sprawie podwyżek cen na 

dostawy ciepła w Piotrkowie Trybunalskim.  

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

Jestem zaniepokojona ostatnimi doniesieniami o drastycznych podwyżkach za dostawy ciepła 

w Piotrkowie Trybunalskim. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie www.elektrocieplownia-

piotrkow.pl, ceny ciepła dostarczanego przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski wzrosły skokowo 

w stosunku do poprzedniego roku o 64 procent. Dodatkowo wskutek działań rządu wzrósł podatek 

VAT, co przekłada się na wzrost cen ciepła o kolejne 18 punktów procentowych. Są to podwyżki, które 

przez wielu mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego są nie do zaakceptowania, gdyż wpłyną na 

zachwianie budżetów rodzinnych i mogą doprowadzić do znaczącego pogorszenia jakości ich życia. 

Część mieszkańców, aby opłacić rachunki, będzie musiała zrezygnować z innych wydatków, np. na 

jedzenie, leki, ubranie, czy edukację dzieci.  

Jak wynika z zamieszczonych na Państwa stronie informacji, za większość wzrostu kosztów 

(74,18%) odpowiadają ceny nośników energii – węgla i gazu, na drugim miejscu ze znacznie mniejszym 

udziałem są koszty uprawnień do emisji CO2 (10,75%), a na kolejnym miejscu koszty wynagrodzeń 

(6,49%). Niestety, brak jest informacji na temat marży spółki.  

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania i udostępnienie 

następujących informacji:  

1. Ile surowców (węgla i gazu) zakupiono w ciągu ostatnich pięciu lat (2018 – 2022 r.) oraz 

jaka była ilość ciepła sprzedanego (w GJ), w rozbiciu na kolejne lata?  



2. W informacji opublikowanej na stronie elektrociepłowni wzrost cen tłumaczą Państwo 

m.in. trzykrotnym wzrostem cen węgla (300%). Jest to informacja dość dziwna, gdyż inna 

elektrociepłownia w województwie łódzkim informowała o wzroście zakupu cen węgla o 

mniej niż 150%. Proszę w związku z tym o udzielenie informacji, z jakich źródeł kupowali 

Państwo do tej pory węgiel – jaki udział pochodził on z polskich kopalni i jaki z importu. 

Proszę o podanie średnich rocznych cen zakupu i kwot za zakup węgla w latach 2018 – 

2022, w rozbiciu na kolejne lata.  

3. Jakie są prognozowane zużycie węgla i gazu (w jednostkach zakupu) na 2023 rok oraz 

prognozowana wielkość sprzedaży energii (w GJ) na 2023 rok? 

4. Jaka jest efektywność elektrociepłowni? W szczególności, proszę o podanie strat na sieci 

ciepłowniczej oraz sprawność kotłów w kolejnych latach (2018 – 2022 r.). Jeśli efektywność 

znacząco się zmieniła, proszę o podanie przyczyn (np. rodzaj inwestycji, projekty, itp.). 

Proszę również o podanie prognoz efektywności na 2023 rok.  

5. Proszę o podanie marży Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski – kwotowo oraz jako udział 

w cenie sprzedaży (w procentach) za lata 2018 – 2022 r., w rozbiciu na kolejne lata.   

6. Proszę o podanie kosztów emisji CO2 w latach 2018 – 2022, w rozbiciu na kolejne lata.  

7. Jakie są Państwa prognozy w zakresie kosztów emisji CO2 na 2023 rok? Jakie działania 

podejmują Państwo aby zmniejszyć tę pozycję kosztów?  

8. W jaki sposób zmieniały się koszty wynagrodzeń w latach 2018 – 2022? Proszę o podanie 

sumarycznych kosztów wynagrodzeń w rozbiciu na lata oraz dodatkowo kosztów samego 

zarządu Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski.  

9. Jaka jest struktura sprzedaży energii cieplnej do klientów? Proszę o podanie procentowego 

udziału sprzedaży do najważniejszych klientów lub grup odbiorców, tj. Urząd Miasta i 

spółki miejskie, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa, itp.  

10. Jaka jest temperatura czynnika grzewczego na wyjściu z Elektrownię Piotrków Trybunalski? 

Czy temperatura zmieniała się w ciągu ostatnich pięciu lat? Jeśli tak, to w jaki sposób?  

11. Czy z uwagi na postępującą termomodernizację budynków, rozważali Państwo obniżenie 

temperatury czynnika grzewczego, a tym samym zmniejszenie produkcji energii cieplnej i 

wprowadzenie oszczędności dla mieszkańców i mieszkanek Piotrkowa Trybunalskiego? 

Jeśli tak, proszę o podanie szczegółów tych propozycji i efektów działań (jeśli zostały 

wdrożone).   

 

Z poważaniem,  
 

Anita Sowińska 
Posłanka na Sejm RP 

                                                                                                                    

Źródło: https://www.elektrocieplownia-piotrkow.pl/uncategorized/wyjasnienia-w-kwestii-wzrostu-
cen-ciepla-od-1-stycznia-2023/  


