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Zdanie odrębne 

do uchwały RN dotyczącej zbycia składników aktywów trwałych / środki trwałe, maszyny i 
urządzenia oraz elementy wyposażenia kotłowni EC I /. 
 
     Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami głosuję przeciwko uchwale i zgłaszam 
zdanie odrębne, ponieważ: 
   Słabym elementem tego projektu jest zabezpieczenie podaży pary, zrównoważenie bilansu 
pary technologicznej. W opracowaniu nie ma odpowiedzi m.in. na podstawowe pytania: 
- czy w czasie postojów kotłów siarkowych będzie zatrzymywana produkcja na nawozach i 
fosforowym. Polchar bezpośrednio po zakupie kotłowni EC1 wyłączy kocioł OR 32 nr 3 i nr 4 do 
przeprowadzenia modernizacji. Nie ma podanych terminów, w jakim czasie Polchar będzie 
musiał przeprowadzić modernizację.  Ciepło z tych kotłów nie będzie dostępne. Dwa pozostałe, 
jak przedstawiono w opisie, są wyeksploatowane, czyli możliwe jest wystąpienie awarii. Nie 
mamy pewności, że Polchar będzie tak zdeterminowany jak załoga EC , aby w tym stanie 
prowadzić ich nieprzerwaną eksploatację i zabezpieczyć brakujące w bilansie ilości ciepła. W 
latach 2013 – 2014 prowadzone będą długotrwale remonty kotłów OP 230 z wyłączeniem z 
rezerwy ich na ok. 6 miesięcy w każdym roku. Brak w opisie, jak zapewnimy sobie  w umowie 
,aby wymusić na Polchar takie zabezpieczenie produkcji. 
- czy w związku z powyższymi uwarunkowaniami zabezpieczone jest zamknięcie bilansu 
parowego. Obecnie normą jest, że z EC2 podawana jest do technologii duża ilość pary  0,8 MPa. 
Często ( średnio1 raz na tydzień) przeprowadzane są postoje technologiczne kotła siarkowego 
OU 7 i wypada z produkcji kilkadziesiąt ton pary wysokoprężnej. W takich okresach uruchamiane 
są kotły OR 32 lub dociążane kotły OP 230. 
Nie rozumiem, dlaczego ryzykujemy zagrożenie ciągłości bilansu parowego skutkującego 
ograniczeniem produkcji. 
W przedstawionej dokumentacji jest zapis , że stopień zużycia kotłów parowych OR 32 nr 1,2,3,4 
został określony na 75 %.Nie zgadzam się z podaną wartością, ponieważ przy takim stanie 
wyeksploatowania urządzenia nie otrzymałyby zgody UDT na eksploatację. Na dzień dzisiejszy 
wszystkie mają dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego. 
Dane przedstawione w prezentacji są to dane średnie i jako średnie mogą być prawdziwe. Ale 
rzeczywistość jest oparta o dane chwilowe i w tym zakresie występuje największe zagrożenie. 
Polchar nie zapewni podaży pary na każde wezwanie, a po 2016 nie zapewni wcale, bo również 
musiałby dostosować kotły do wymogów dyrektywy IED. 
Na posiedzeniach Rady Nadzorczej kilkakrotnie w 2011 i 2012 r. był poruszany temat inwestycji 
związanej z koksikiem. Mówiło się wtedy o zysku .Inwestycja była bardzo opłacalna. Znalazła się 
nawet w planach naprawczych Z.Ch. Police S.A. 
   Polchar sp z o.o. kupując instalację do produkcji koksiku na pewno nie chce dopłacić do 
interesu. To, jeżeli Polchar stosunkowo mała firma może na tym zarobić, to dlaczego my nie 
chcemy zarabiać. Czy Polchar kupując instalację będzie w nią inwestował dopłacając do 
„interesu” , czy maksymalnie będzie chciał zarabiać? 
 Polchar obecnie jest dobrym partnerem dostarczającym nam ciepło w parze po dobrej cenie , na 
której korzysta Miasto Police, chociaż po przejęciu kotłowni cena nie będzie już tak dobra, bo 
może wzrosnąć ok.dwukrotnie. Ceny ogrzewania dla mieszkańców Polic na pewno wzrosną. 
      Wnioskuję o wstrzymanie procesu sprzedaży urządzeń EC I do czasu wybudowania 
alternatywnego źródła energii cieplnej, (np. kotła gazowego, o który postulowała Policka 
Energetyka lub innego rozwiązania proponowanego w strategii dla Energetyki). Kilkakrotnie na 
ten temat rozmawialiśmy na posiedzeniach Rady Nadzorczej. 
Polchar może przejmować kotły OR sukcesywnie budując odrębny emitor, bo praca na wspólny 
emitor i w obecnym układzie będzie niemożliwa.   
Przed podjęciem decyzji należy zasięgnąć opinii prawnej czy wydzielenie pracującego majątku 
produkcyjnego nie rodzi zagrożenia.  

 
 
 

  



 
Ponadto trzeba zbadać, czy Polchar Sp z o.o. uzyska decyzje UDT (obecne przepisy inaczej 
traktują stałych użytkowników i nowych właścicieli) i ochrony środowiska (pozwolenie 
Zintegrowane) jest to zagrożenie natychmiastowego przerwania produkcji. 
     Moim zdaniem zarówno obecny Zarząd jak i Rada Nadzorcza Z.Ch. Police S.A. na dzień 
dzisiejszy nie mając np. pełnej i jasnej sytuacji, odpowiedzi na powyższe zagadnienia, 
podpisanych i uzgodnionych wstępnych umów o wzajemnej współpracy przez członków 
Zarządów obu firm, gdzie będą przedstawione uzgodnienia techniczno-technologiczne, 
finansowe z POLCHAREM Sp. z o.o. oraz opinii prawnych, podpisanych wstępnie porozumień 
ze stroną społeczną, nie powinien podejmować decyzji związanych ze zbyciem składników 
aktywów trwałych / środki trwałe, maszyny i urządzenia oraz elementy wyposażenia kotłowni EC 
I / do POLCHARU Sp. z o.o. 
Reasumując głosuję przeciwko podjęciu w/w uchwały i zgłaszam na piśmie zdanie odrębne. 
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