
EPEC włącza się w pomoc przedsiębiorcom poszkodowanym przez kryzys 

  

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Witolda Wróblewskiego miejskie spółki włączają się w pomoc 

przedsiębiorcom. W ramach Elbląskiego Pakietu Pomocowego, Elbląskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej wprowadziło pakiet, którego celem jest pomoc klientom spółki - firmom z 

Elbląga - w trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa. Z proponowanych przez EPEC form 

wsparcia skorzystać mogą przedsiębiorcy, których firmy odnotowały gwałtowny spadek obrotów 

związany z kryzysem wywołanym epidemią.  

Związana z epidemią koronawirusa izolacja  i „zamrożenie” gospodarki postawiły wielu 

przedsiębiorców i ich firmy w bardzo trudnej sytuacji.  Proponowany przez EPEC pakiet pomocowy 

ma na celu ograniczenie skutków tego kryzysu. 

- Zdajemy sobie sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji znalazło się wielu naszych klientów. 

Postanowiliśmy włączyć się w działania pomocowe tam, gdzie mamy realną możliwość konkretnych 

działań – czyli w obszarze kosztów ciepła i wynajmu lokali użytkowych w naszych nieruchomościach –

 mówi Andrzej Kuliński, prezes EPEC sp. z o.o. 

Pakiet pomocowy EPEC zakłada możliwość odroczenia terminów opłacania należności za zakupione z 

sieci miejskiej ciepło, zdejmując obowiązek opłat w najtrudniejszym dla firm momencie, lub 

rozłożenia należności na raty. Dzięki temu wsparciu przedsiębiorcy nie będą w przyszłości 

zobowiązani do jednorazowych spłat w dużych kwotach. 

Odroczenie płatności i rozłożenie ich na raty obejmuje także czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych 

należących do EPEC. Co istotne: w okresie od 01.04.2020 do 30.06.2020 r. firmy wynajmujące lokale 

od EPEC zapłacą czynsz niższy o 50%. 

 

Jak ubiegać się o wsparcie? 

Z proponowanego przez EPEC wsparcia mogą skorzystać klienci firmy, przedsiębiorcy, 

u  których  nastąpił znaczący spadek obrotów (ponad 50 % w stosunku do roku poprzedniego) w 

związku z negatywnymi konsekwencjami epidemii wirusa COVID – 19. 

 

Pakiet pomocowy może zostać przyznany na wniosek przedsiębiorcy od 1 kwietnia 2020 roku.  

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub  podpisem zaufanym należy złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę 

maliową epec@epec.elblag.pl , albo pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: EPEC Sp z o.o. , ul. 

Fabryczna 3, 82 – 300 Elbląg .  

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć: 

1. aktualne potwierdzenie wpisu do CEIDG lub KRS, 

2. kopię ewidencję sprzedaży potwierdzonej za zgodność z oryginałem: 

a) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku i za analogiczny miesiąc roku 

poprzedniego, 

b) w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy – za 

miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz za luty 2020r. 

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.  

Dokumenty potrzebne są do oceny zasadności przyznania pomocy. 

Z pakietu pomocowego wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1  marca 

2020r. 

 


