
Transkrypcja sesji pytań i odpowiedzi ze spotkania Energi  

z analitykami i inwestorami – 14.03.2019 

Paweł Puchalski, Santander: Zacznijmy od slajdu, którego tutaj nie ma.  Brakuje slajdu 

o outlooku na rok 2019. Bo wydaje się on jak najbardziej tutaj potrzebny. Czy mógłbym 

prosić o guidance po sektorach na 2019? I druga rzecz – nie ma tutaj informacji o 

planowanym CAPEX ok. 800 mln zł na wytwarzanie. Ponieważ to jest dość duża kwota 

bardzo prosiłbym o dokładne rozbicie, na co zamierzacie ją wydać. Bo kilka inwestycji 

było tam wspomnianych, ale bardzo chętnie się dowiem, na co dokładnie te 800 mln zł 

miałoby pójść. 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Proszę Państwa, ja 

odpowiem. Panie Pawle, tak jak powiedziałem, co do zasady nie publikujemy naszych 

prognoz finansowych. Więc trudno, że teraz Państwu w szczegółach będziemy 

przedstawiali, jakich wyników spodziewamy się w 2019, jakiej EBITDA, jakiego 

przychodu. Wiec nie publikujemy, jest to nasza zasada, proszę Państwa. Gdybyśmy to 

opublikowali obawiamy się, że moglibyśmy również interesariusza wprowadzić w błąd, 

bowiem, tak jak mówię, z optymizmem patrzymy na rok 2019. I oczywiście mamy swoją 

prognozę, domykamy ją, brakuje nam jednego elementu na ten moment, i odpowiednio 

weryfikujemy nasze przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Jeśli chodzi o CAPEX 
w wytwarzaniu, może Mariusz powie … 

Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu, Energa Wytwarzanie: To jeśli chodzi o plany 
CAPEX w wytwarzaniu, to nie dosłyszałem, o jakiej Pan mówił kwocie… 

Paweł Puchalski, Santander: Gdzieś znalazłem kwotę 800 mln zł na rok 2019. Proszę 

ewentualnie zaprzeczyć jeśli … 

Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu, Energa Wytwarzanie: Nie no to, jeśli chodzi o 

CAPEX w linii biznesowej Wytwarzanie, to jest jakieś nieporozumienie. W takim razie o 
samą linię biznesową w Wytwarzaniu … 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Proszę Państwa, Panie 

Pawle, Energa, opublikowała bodajże w grudniu 2016 r. strategiczny program 

inwestycyjny, i to wszystko mieści się w programie inwestycyjnym. Jest kwestia 

podzielenia tego na osi czasu. Jeśli chodzi o rok 2019 r. to na kwartały. Jeśli chodzi o 

kolejne lata to już w układzie rocznym z podziałem na konkretne inwestycje, zarówno te 

o charakterze dekarbonizacyjnym i te o charakterze OZOwym. To wszystko wynika z 
wpisu. I wpis jest dokumentem ogólnym i ja nie wiem skąd Pan to wziął … 

Paweł Puchalski, Santander: Więc o jakich możemy mówić CAPEXach w roku 2019? 

Ogólnie, w Grupie Energa? 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Panie Pawle, mówimy o 

całym wpisie, przewiduje ok. 20 mld zł, tak jak to jest tam zapisane i żeśmy Państwa o tym 

informowali. Wiec proszę, tak jak powiedziałem, my nie podajemy prognoz, nie 

publikujemy prognoz. Jak będziemy mieli bardziej doprecyzowane nakłady inwestycyjne 
przy okazji kwartału czy półrocza, to będziemy Państwa informować. 



Paweł Puchalski, Santander: Dobrze, to jeśli mogę przebiec po segmentach. Segment 

Dystrybucji … widzę tu bardzo silną presję kosztową. Czy może się zdarzyć, że podobnie 

jak w przypadku PGE, nie wszystkie koszty, nie cały wzrost kosztów zostanie 

przeniesiony, i z tego względu EBITDA 2019 może być pod presją, czyli potencjalnie może 
spaść w Dystrybucji w 2019 versus 2018. 

Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu, Energa Wytwarzanie: To jest też kwestia 
prognozowania przyszłości, Panie Pawle. 

Paweł Puchalski, Santander: Ale jesteśmy tu też po to, by porozmawiać o obecnym 

biznesie. Ja się pytam jakie są …yyy no… Dobrze, to może ktoś inny ma jakieś pytania. 

Robert Maj, Ipopema: Ja chciałem zapytać o tę rezerwę, która się pojawiła w czwartym 

kwartale, 136 mln w segmencie sprzedaży. Czy jakąś kalkulację, jak to 136 mln powstało 
moglibyście Panowie zaprezentować? 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Momencik, Szanowni 

Państwo, zaraz oddamy głos Panu Prezesowi Staśkiewiczowi. Natomiast jeśli chodzi o 

utworzenie tej rezerwy, to musze Państwu powiedzieć, że przetoczyliśmy bardzo 

dynamiczna dyskusje z naszym audytorem, wymienialiśmy się poglądami i 

dyskutowaliśmy z poziomem tzw. technicznym, no i stad wykalkulowaliśmy kwotę 136 

mln zł, chociaż mieliśmy bardzo poważne wątpliwości, my jako Energa, my jako księgowi, 

czy powinniśmy taką rezerwę, tzw. techniczną, w naszych księgach rachunkowych w 

ogóle ujawniać. Wczoraj też przedyskutowaliśmy temat z naszą radą nadzorczą. Mamy 

wątpliwość co do uzasadnienia stosowania MSR 20, który dotyczy głównie dotacji, 

subwencji i pomocy rządowej. Dzisiaj w oparciu o obowiązuje standardy i przepisy prawa 

oraz ogólne zasady standardów sprawozdawczości finansowej naszym zdaniem nie 

mamy do czynienia tutaj i nie oczekujemy tutaj pomocy publicznej. Rekompensata należeć 

nam się będzie tak jak prawdopodobnie innym grupom energetycznym. Będzie 

pokrywała tzw. ubytki. Natomiast wydaje się, że zespół audytorów, który nie tylko nas 

badał. Dziękuję audytorom za dyskusję i wymianę poglądów, niemniej jednak inni 

audytorzy, szerzej działający w obszarze badania grup energetycznych czy sektora, jakoś 

nadmiernie ostrożnie potraktowali ten temat. Tak jak mówiliśmy traktuje tę rezerwę jako 

element techniczny, księgowy, możliwy do odwrócenia w I czy II kwartale. Jeśli Pan 

Roman uzupełni moją wypowiedź, bardzo proszę. 

Roman Staśkiewicz, p.o. Prezes Zarządu Energa Obrót: Dosłownie w kilku zdaniach 

Panie Prezesie, Rzeczywiście mieliśmy burzliwe dyskusje z audytorem. Chciałbym to 

podkreślić, że ja jestem z wykształcenia prawnikiem, a prawnicy maja z księgowymi 
często problemy komunikacyjne. Inaczej postrzegamy pewne zjawiska … 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Przepraszam, Panie 
Prezesie, jak mam to odbierać? 

Roman Staśkiewicz, p.o. Prezes Zarządu Energa Obrót: Z Panem się dogaduję, Panie 

Prezesie. Mam nadzieję, że vice versa. Ale przechodząc znów do tematu, o który Pan Pyta. 

Z naszej perspektywy powoływanie się na MSSF 37, który mówi o stratach na 

kontraktach, nie znajduje podstaw. Albowiem nie traktuje chwilowego pomniejszenia 

przychodów jako straty. To jest mechanizm, który można by porównać do odroczonej 



części płatności.: część płatności za energię elektryczną otrzymujemy teraz, na podstawie 

faktur które wystawiamy, a brakującą część ceny otrzymamy później od zarządcy 

rozliczeń z tytułu rekompensat. Nie ma tu mowy o stracie. Chciałbym również podkreślić, 

że ustawa prądowa, że tak ją roboczo nazwę, mówi, że różnica ceny zostanie 

sprzedawcom energii zrekompensowana. Nie mówi o tym, że zostanie zrekompensowana 

część różnicy ceny, jaka część i uchwalą ustawodawcy, że będzie tak jak mówią przepisy 

ustawy i otrzymamy rekompensaty. To jest pierwszy element, który budził tutaj 

wątpliwości w relacjach z audytorem. Drugi to jest powołanie się przez audytora na MSSF 

20, który mówi o dotacjach rządowych i tego typu świadczeniach. Znowu rekompensaty 

nie traktujemy jako dotacji. To jest wyrównanie różnicy cen, nic ponadto. Gdyby zarządca 

rozliczeń miał nam dać więcej aniżeli nam się należy to można byłoby mówić o dotacji, 

subwencji czy innym tego typu instrumencie. Natomiast w naszej opinii to nie jest ta 

kategoria, natomiast księgowi mają swoją logikę… Prawnicy też zresztą. Nawet jest taki 

przedmiot logika dla prawników jakby to była jakaś specjalna logika. Księgowi mają swoją 

logikę, nasz audytor oczywiście również no i przystaliśmy na jego sugestie ze względów 

ostrożnościowych. Podzieliliśmy finalnie zdanie audytora, że zawiązanie tej rezerwy, 

ujęcie w sprawozdaniu i pokazanie tego państwu będzie działaniem maksymalnie 

transparentnym i możliwie jak najdokładniej odwzierciedlającym sytuację finansową 

Energa Obrotu i także całej grupy.  

Robert Maj, Ipopema: Jeszcze dwa pytania z mojej strony. Ostrołęka C – jakby mogli 

panowie dać nam jakiś update, co się dzieje w kwestii domykania tego finansowania. 

Wcześniej była mowa o 28 stycznia, jest połowa marca i jak wygląda tutaj ta sprawa? 

Drugie pytanie to ten blok w Grudziądzu, o którym ostatnio się pojawiło, że będzie 

przetarg. Jaki może być budżet takiego bloku i czy widzicie panowie, że ten blok będzie 

rentowny już przy dzisiejszych założeniach ceny gazu i energii elektrycznej? Dziękuję. 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Proszę państwa, jeżeli 

chodzi o projekt Ostrołęka – przebiega zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem. A 

jesteśmy w stałym dialogu z generalnym wykonawcą, mamy stosowne dobre deklaracje z 

jego strony i bierzemy czynny udział w pracach steering commity. Proszę państwa, do 

domknięcia jednego elementu brakuje nam właśnie wyliczenia wolumenu rekompensat i 

w zasadzie to tylko tyle. Natomiast jeśli chodzi o realizację bloku biogazowego w Elblągu, 

to tutaj Prezes Mariusz Gajda, ale chce państwu powiedzieć, że dzisiaj jeśli chodzi o 

Grudziądz jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, zapraszamy potencjalnych 

wykonawców do dialogu konkurencyjnego. Następnie w wyniku tego dialogu będziemy 

budować specyfikację IWZ i określali CAPEX tej inwestycji, więc można powiedzieć, że 

jesteśmy na bardzo początkowej drodze. Myślę, że Pan Mariusz dużo więcej uzupełni 
jeszcze. 

Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie: Dziękuję bardzo. Jeżeli 

chodzi o elektrownie parowo-gazową w Grudziądzu CCGT to jak państwo wiedzą zostało 

ogłoszone postępowanie zmierzające do wyboru generalnego wykonawcy. Ten projekt 

jest na, jeżeli chodzi o wszystkie zgody, decyzje jest w pełni gotowy do realizacji, jest 

pozwolenie na budowę, jest rozpoczęta budowa. To jest blok parowo-gazowy o mocy ok 

600 MW, pracujący głównie w założeniu jako blok szczytowy, ale też rozważamy prace 

częściowo w kogeneracji, żeby zasilić min. Grudziądz w ciepło. Jeżeli chodzi o wszystkie 



warunki związane z przyłączami gazowymi jest to na etapie realizacji. Jeżeli chodzi o 

umowy z PSE to też jest na etapie realizacji, także ten projekt jest gotowy do realizacji i 

teoretycznie mógłby powstać w ciągu kilku lat. Jeżeli chodzi o nakłady finansowe, budżet  

jest szacowany na ok. 1,8 mld zł i to chyba tyle informacji, dziękuję bardzo. 

Paweł Puchalski, Santander: To jeszcze ja, jeśli mogę. Pytanie o Wytwarzanie. Wasz 

konkurent sugeruje, że ceny węgla wzrosną o ok. 20% w 2019 r. Czy to jest dobry 

benchmark wzrostu węgla dla was? To jest pierwsze pytanie z wytwarzania. Drugie bez 

żadnego guidowania itd. Proszę mi powiedzieć czy wasza marża na wytwarzaniu – 

spodziewacie się, że wzrośnie w 2019 wobec 2018, spadnie? Marża czyli sprzedaż minus 

CO2, minus węgiel. 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Pan Prezes Gajda odniesie 

się do tej wypowiedzi. Natomiast, jeśli chodzi konkretnie, kogo pan miał na myśli, jeśli 

chodzi o konkurencję i mowa, że ceny węgla wzrosną w br. o 20%? Proszę państwa, 

wielokrotnie podkreślaliśmy, że mamy dobre kontrakty na dostawy węgla i rok rocznie te 

kontrakty negocjujemy i mamy dobrą współpracę z sektorem węglowym. Dostawy węgla 

są, mówimy teraz o Ostrołęce B, są zdywersyfikowane i nie widzimy tutaj bardzo 

poważnego problemu. Być może jeśli ktoś niedbale mówi o wzrostach cen węgla to mówił 

o rynku innych odbiorców jak nie zawodowi odbiorcy. Trudno w tej chwili się do tego 
odnieść. 

Paweł Puchalski, Santander: Mówię o waszym z naprzeciwka Mysiej. PGE podało 

wczoraj projekcję i jedną z tych, którą podała właśnie było 20% ceny węgla wyżej. Także 

to nie jest ani żadna tajemnica i to nie jest jakiś marginalny gracz. Wydaje się, że… Dobrze 

– PGE powiedziało. 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: To jeszcze Pan Prezes Gajda 

się odniesie do tego, bardzo proszę. 

Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie: Jeżeli chodzi o ceny węgla 

dla Ostrołęki B to z Energą Kogeneracja Elbląg mamy zawarte umowy wieloletnie, które 

to umowy przewidują niewielki wzrost, do 3% ceny węgla, także tutaj nie ma tego 
ryzyka… 

Paweł Puchalski, Santander: Jeśli mogę wrócić, jeżeli pan prezes mówi o umowach 

przewidujących 3% wzrostu cen… 

Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie: Do 3%... 

Paweł Puchalski, Santander: To patrzę na koszt jednostkowy zł/t w roku 2018 vs 2017 

wzrosła o 15%.  

Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie: To tak było, ale teraz jest 

inaczej. Teraz mamy wynegocjowane odpowiednie ceny. Jeżeli chodzi o tą marżę to się 

odniosę w ten sposób. Ta marża nie spadnie jeżeli chodzi o Ostrołękę B, pracuje ona 

głównie na wymuszeniu, co oznacza, że jest prawie pełen zwrot kosztów produkcji energii 
elektrycznej, także emisji CO2.  



Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Poza tym Panie Pawle, na 

jednym ze slajdów prezentowaliśmy kwestie związaną z ograniczeniem liczby spółek 

związaną z energią grupy i wdrożeniem programów efektywności, w związku z tym 

generalnie oszczędzamy w skali grupy a tym samym elektrownia B w Ostrołęce 

oszczędzać będzie i tzw. Koszty stałe bezosobowe powinny być z tego tytułu niższe, 

natomiast biorąc pod uwagę efekt skali, centralizację zakupów i te kontrakty, które mamy 

wynegocjowane – uważamy, że marża na wytwarzaniu nie spadnie a wręcz przeciwnie 
będzie rosła w górę i tak mamy cel zarządczy.  

Paweł Puchalski, Santander: Rozumiem, że sugerujecie, że wasza cena węgla w roku 

2019 vs 2018 wzrośnie o kilka %? Takie odniosłem wrażenie, tak to usłyszałem. 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Zakładamy, że nie wzrośnie 

więcej niż kilka %. Tak jak tutaj Prezes Gajda przedstawił, kontrakty opiewają na wzrost 

cen węgla do 3%. Ja mówię, dobre relacje mamy z górnikami i dobrze potrafimy z nimi 
pewne rzeczy przenegocjować.  

Paweł Puchalski, Santander: Drugie pytanie – jaką dywidendę będziecie 
rekomendować na walnym z wyniku za rok 2018? 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Grupa Energa jest spółką 

dywidendową, chcemy wypłacać dywidendy, wszystko zależy jeszcze od naszego procesu 

inwestycyjnego. Które inwestycje dekarbonizacyjne, nazwijmy je w ten sposób, nabiorą 

większego kształtu. Jak widać ruszamy z Grudziądzem w tym momencie, będziemy 

jeszcze to wszystko pod kątem naszego modelu finansowego rozważać a chcemy 

powrócić do wypłaty dywidendy natomiast na tą chwilę jeszcze trudno nam powiedzieć 
w jaki sposób podzielimy wynik finansowy 2018. 

Grzegorz Witkowski, Insignis: Mam pytanie odnośnie segmentu Dystrybucja, państwo 

nie jesteście chętni do podawania prognoz, natomiast moje pytanie jest do 

obowiązującego systemu wynagradzania. Padło wczoraj na spotkaniu z PGE sugestia, że 

ten model uniemożliwia przeniesienie wszystkich kosztów w taryfie w obowiązującej 

sytuacji. Jak moglibyście państwo odnieść do tego stwierdzenia? 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Jasne, to poprosimy o 

wsparcie eksperckie – panowie z Dystrybucji, Pan Prezes ds. finansowych Marek Kasicki, 

Panie Marku jakby pan mógł, bardzo proszę o mikrofon też. 

Marek Kasicki, Prezes ds. Finansowych Energa Operator: Co do zasady przenoszone 

są koszty w taryfie uzasadnionej. Co roku czynimy wszystko, aby tutaj mieścić się w 

kosztach do poziomu kosztów zastojowych, tak żeby marża na dystrybucji 

odwzorowywała naprawdę wzrost kapitału amortyzacji. Oczywiście są zdarzenia 

jednorazowe, są pewne strategie, one mogą to korygować. Ale są tez elementy, które 

niwelują te możliwe wahnięcia w postaci chociażby wolumenu, który może być wyższy, 
prawda sprzedażowego. No i nie ukrywam też przychodów na wzroście dystrybucji.   

Grzegorz Witkowski, Insignis: Jeżeli dobrze rozumiem pana wypowiedź to jest 

specyficzna sytuacja dotycząca PGE, która was nie dotyczy w tym momencie. 



Marek Kasicki, Prezes ds. Finansowych Energa Operator: Nie znamy sytuacji kuchni 

budżetowej PGE, każde OSD pomimo, że działalność jest tożsama, ale mamy swoją 

specyfikę. Też trzeba pamiętać, że też tutaj nie bez znaczenia jest jakby historia, 

kształtowanie historii, strategia przyjęta przez poszczególne firmy w zakresie kosztów 

eksploatacji sieci, kosztów remontowych, bo mogą też się różnić w poszczególnych latach, 

są odwzorowywane w opexie. 

Grzegorz Witkowski, Insignis: Czyli tak najbardziej wprost mówiąc, państwo takich 

obaw nie macie, że nie uda wam się przenieść jakiejś istotnej części kosztów? 

Marek Kasicki, Prezes ds. Finansowych Energa Operator: Aż takich obaw nie.  

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Ja jeszcze uzupełniająco 

dodam proszę pana, że pracujemy też nad optymalizacją naszych remontów i biorąc pod 

uwagę efekt skali, mamy w tym celu specjalnie dedykowaną spółkę. Liczymy na to, że 

również przez per analogia będziemy potrafili scentralizować zarządzanie remontami, ale 

tutaj jesteśmy na początku drogi, o pewnych drobnym elemencie zapomniałem jak 

powołanie w grupie człowieka – będzie zarządzał kosztami tzw. cost managera. Ale 

proszę państwa, jest pewien pomysł to, żeby zoptymalizować remonty i nie widzimy tu 

problemów przeniesienia kosztów taryfy. 

Krystian Brymora, BDM: Ja mam pytanie o ten CAPEX jeszcze pogrążę, bo ta kwota 800 

mln, którą Paweł poruszył to jest kwota ze sprawozdania zarządu str. 35, to jest 800 mln 

w Wytwarzaniu, to jest duża kwota. Jeśli można tą kwotę postarać się podzielić, ile na BAT, 

ile na nowe projekty z tej kwoty będziecie wydatkować w 2019? To jest jedno pytanie. 

Strona 35 w sprawozdaniu zarządu, tam jest ewidentnie 0,8 mld. 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Przyznam szczerze, 

dokładnie teraz nie pamiętam tego zapisu proszę pana, ale myślę, że pisemnie się możemy 
odnieść, przekażemy informację drogą mailową, dobrze? 

Krystian Brymora, BDM: Ok, bo to faktycznie kwota wydaje się większa niż ta co 

wynikałaby z przyjętej strategii, o której pan też prezes wspomniał. 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Proszę państwa, strategia 

została przez zarząd Grupy Energa w grudniu 2016 r. przyjęta, my nie odżegnujemy się 

od tego, że jej nie zweryfikujemy w jakikolwiek sposób i nie przeniesiemy akcentów 

realizacji inwestycji. Proszę państwa, dzisiaj nie mówimy o projekcie gazowym, mówimy 

o projekcie Wisła choć na ten moment jesteśmy zaangażowani ekspercko, ten projekt 

realizować go będzie zupełnie inny podmiot i mówimy również o farmach wiatrowych i 

innych związanych z OZE, więc proszę państwa to są pewne uszczegółowienia opisu 

zawarte właśnie w tym sprawozdaniu.  

Krystian Brymora, BDM: Drugie pytanie o Grudziądz. Czy zdążycie z tym blokiem w 
aukcji mocy wystartować w tej najbliższej? 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Podjęliśmy to działanie 

właśnie po to, żeby wystartować do certyfikacji ogólnej, która ma mieć miejsce jesienią 

tego roku, grudzień chyba.  



Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie: Chcielibyśmy z tym zdążyć 

właśnie do… Żeby móc wystąpić na aukcji rynku mocy, oczywiście nie wszystkie działania 
są zależne od nas, żeby mogło się to bez (niezrozumiałe słowo) przedłużyć... 

Krystian Brymora, BDM: Rozumiem takie wsparcie dla takiego bloku to jest koło 80 mln, 

tak? Więc przy skali inwestycji 1,8 mld to wydaje się powiedzmy relatywnie małą częścią, 

więc teraz takie pytanie kluczowe – ile pana zdaniem takie blok powinien pracować 
godzin w roku, żeby po prostu był opłacalny i miał dodatnie BV? 

Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie: Wie pan… Ile godzin w 

roku to ja w tej chwili panu nie odpowiem… 

Krystian Brymora, BDM: Pan powiedział, że szczytowo będzie pracował. 

Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie: No tak szczytowo, ale 

rozważamy też możliwość pracy kogeneracyjnej także na te tematy trwaja jeszcze analizy. 

To zależy oczywiście  tez od operatora czyli od PSE, uzgodnień z PSE. Trudno w tej chwili 

powiedzieć, nie powiem Pani w tej chwili, ile godzin w roku, natomiast jeśli chodzi o rynek 

mocy to nie wiem czy Pan dobrze policzył. Ile Pan powiedział, że policzył? Że na rynku 

mocy? 

Krystian Brymora, BDM: 600 razy … 120…  

Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie: Proszę? 

Krystian Brymora, BDM: 120 mln, tak? Coś takiego. 

Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie: No mniej więcej ten rząd 
wielkości. 120 mln zł. 

Krystian Brymora, BDM: Przeliczyłem … 

Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie: Plus oczywiście praca 

interwencyjna na rzecz (nieczytelne). 

Krystian Brymora, BDM: I ostatnie pytanie krótkie. Ostrołęka C. Jak widzimy te bloki 

Kozienice czy Jaworzno, te bloki porównywalne, ich budowa trwa ponad 60 miesięcy, 

więc Państwo z tym blokiem raczej na pewno nie zdążą  na 2023 r. kiedy macie obowiązek 

mocowy, wiec czy Państwo w swoich kalkulacjach NPV kalkulują kare z tytułu 
niedowiezienia tego obowiązku i ewentualnie w jakiej wysokości? 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Proszę Pana, pragnę 

zauważyć, że stawia Pan pytanie z tezą. Ja powiedziałem parę chwil wcześniej, że jesteśmy 

w dobrym dialogu z generalnym wykonawca i chciałbym żebyśmy na tym poprzestali. Jest 

kontrakt, który przewiduje budowę bloku w czasie 56 miesięcy i nie widzimy zagrożenia 

na ten moment aby ta realizacja inwestycyjna przebiegała dłużej a może nawet krócej niż 
zakontraktowany czas. Dziękuję bardzo. 

Krystian Brymora, BDM: dziękuję. 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Czy mamy jeszcze Olku 

pytania ze strony internautów? 



Aleksander Korsak, Szef IR: Ze strony internautów mamy pytanie które odnoszą się do 

Ostrołęki, ale tu w większości odpowiedzieliśmy. Pytanie do Pana prezesa Dorawy – kiedy 

można się spodziewać przeniesienia projektów, o których prezes Kościelniak wspomniał, 

projektów innowacyjnych do fazy produkcyjnej. Czyli kiedy mogą się pojawić rzeczywiste 
efekty dla dystrybucji? 

Piotr Dorawa, Prezes Zarządu Energa Operator: Projekt SmartGrid jest przewidziany 

do realizacji do 2023 r. Także na pewno częściowo instalacje rozłączników sterowanych 

radiowo i rozdzielnic się dzieją. Jest harmonogram instalacji wiec częściowe efekty będą 

widoczne w najbliższym czasie. Natomiast zakończenie projektu wdrożonego do 

realizacji pełnej to 2023 r. to jest taki najbardziej namacalny projekt, który po prostu 

pokaże konkretny efekt. Jeśli chodzi o projekty, które były tam jeszcze wspomniane, np. 

UpGrid – to jest wręcz projekt pilotażowy. To jest, odbywał się w Gdyni, na jednym z 

osiedli była obmiarowana sieć niskiego napięcia, również system SKADA na tych 

poziomach napięć tam funkcjonuje. Projekt się zakończył, wyciągamy wnioski. 

Wspominany wcześniej SmartGrid również zakłada SKADĘ na niskim napięciu więc 

będziemy nabyte doświadczenia z projektu UpGrid transferować do projektu SmartGrid. 

Projekt NEDO, który też był wspomniany. W tej chwili nie pamiętam czasu realizacji. My 

jako operator mamy tam za zadanie skomunikować krajowy system… krajową dyspozycję 

mocy PSE z naszą centrala dyspozycja mocy. Mamy zapewnić możliwości regulacyjne 

farm wiatrowych na naszym terenie. Także generalnie nasz wkład jest mniejszy w tym 

projekcie. Aczkolwiek nie mniej ważny. Także to jest myślę odpowiedź na pytanie 

internautów. 


