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1. Wprowadzenie 
 
 
Elektrociepłownia Siekierki, będąca częścią Vattenfall Heat Poland S.A. (VHP) jest 
największym w Polsce zakładem  produkującym ciepło i energię elektryczna w kogeneracji. 
Po okresie ponad 45 lat od momentu uruchomienia elektrociepłowni przychodzi pora na 
podjęcie zasadniczych decyzji co do zakresu jej zasadniczej modernizacji. Podstawowymi 
przesłankami w tym zakresie są: 

1) wysoki stopień zużycia istniejącego majątku produkcyjnego 
2) wprowadzanie nowych, zaostrzonych wymogów w zakresie oddziaływania energetyki 

na środowisko 
3) rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz następujące zmiany 

charakterystyk popytu na energię tak na rynku krajowym jak i lokalnym 
 

Biorąc powyższe pod uwagę VHP, we współpracy z operatorami systemów 
energetycznych oraz w koordynacji z władzami Miasta przygotowuje inwestycje, które 
pozwolą na wykorzystanie na gruncie polskim najnowszych rozwiązań i technologii 
wytwórczych. Ze względu na fakt przyłączenia wszystkich zakładów produkcyjnych 
(poza EC Siekierki także EC Żerań, C Kawęczyn i C Wola)  do jednego systemu 
ciepłowniczego istnieje możliwość optymalizacji programu inwestycyjnego dla EC 
Siekierki ramach całej firmy. Biorąc pod uwagę wielkość środków finansowych 
niezbędnych do zaangażowania i okres użytkowania powstającego majątku niezbędne jest 
prowadzenie analiz inwestycyjnych w perspektywie wieloletniej,  przy uwzględnieniu tak 
stanu obecnego jaki i przewidywanych w przyszłości zmian warunków  działania 
energetyki. 
Mając do dyspozycji wystarczające środki finansowe, zgromadzone w ostatnich latach 
dzięki prowadzonej restrukturyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych, Vattenfall 
Heat Poland S.A. jest w stanie zaproponować dla EC Siekierki program inwestycyjny, 
który w najlepszy sposób będzie zabezpieczał interesy naszych klientów z punktu 
widzenia bezpieczeństwa i ekonomii dostaw energii oraz spełniania wymogów ochrony 
środowiska.  

 
 
2. EC Siekierki jako wiodący zakład produkcyjny Vattenfall Heat Poland S.A. 
 

Elektrociepłownia Siekierki, będąca jednostką produkcyjną należącą do Vattenfall 
Heat Poland S.A. stanowi największy element wytwórczy systemu energetycznego 
Warszawy. Oddany do eksploatacji w roku 1961 zakład w szczytowym momencie rozwoju 
swoich mocy produkcyjnych w latach 90-tych posiadał ponad 2 400 MW zainstalowanych 
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mocy cieplnej oraz prawie 620 MW mocy elektrycznych. Obecnie wraz z notowanym od 
kilku lat spadkiem zapotrzebowania na ciepło ze strony warszawskiego systemu 
ciepłowniczego oraz w związku ze starzeniem się istniejących urządzeń produkcyjnych 
dokonano likwidacji części istniejących kotłów mazutowych zmniejszając moc cieplną 
zakładu do 2 078 MWt. Mimo tego ograniczenia zdolności produkcyjnych Elektrociepłownia 
Siekierki nadal pozostaje największym zakładem tego typu w Polsce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.1. Podstawowe wielkości produkcyjne VHP w 2007 roku 
 
 
Proces budowy istniejących mocy wytwórczych elektrociepłowni został zakończony w 

praktyce w roku 1982, kiedy oddano do użytku węglowy kocioł wodny nr 16. Od tego czasu, 
aż do momentu prywatyzacji, mimo braku spektakularnych inwestycji zakład podlegał cały 
czas mniejszym i większym modernizacjom, które pozwoliły na zapewnienie bezpiecznych 
dostaw energii cieplnej dla dużej części Warszawy.  

Obecnie zakład EC Siekierki zapewnia ok. 50% mocy i energii elektrycznej 
dostarczanej do warszawskiego systemu ciepłowniczego przy sprawności całkowitej 
przekraczającej 80% .Poziom tego wskaźnika, wraz z uzyskiwanym poziomem oszczędności 
energii pierwotnej wynoszącym ponad 20% pozwala uznawać całość produkowanej w EC 
Siekierki energii elektrycznej, jako energię pochodzącą z wysokosprawnej kogeneracji 
spełniającą odpowiednie wymagania dyrektywy Unii Europejskiej.  

 
 
 
3. Dotychczasowe inicjatywy w zakresie modernizacji EC Siekierki, jako części 

Vattenfall Heat Poland S.A. 
 
 

3.1. Podstawowe uwarunkowania 
 

W momencie prywatyzacji w roku 2000 i przejęciu Elektrociepłowni Warszawskich 
przez Vattenfall A.B. Elektrociepłownia Siekierki była zakładem o stosunkowo wysokim 
stopniu wyeksploatowania urządzeń wytwórczych, który jednak, ze względu na prowadzoną 
w sposób racjonalny gospodarkę remontową i drobne modernizacje, był w stanie dostarczać 
dla potrzeb swoich odbiorców energię elektryczną i cieplną w sposób pewny technicznie i po 
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racjonalnych kosztach. Jednocześnie jednak Elektrociepłownie Warszawskie nie 
dysponowały środkami wystarczającymi na podjęcie znaczących inwestycji. 

W następstwie prywatyzacji i wynikającej z niej restrukturyzacji organizacyjnej oraz 
wprowadzenia nowych zasad organizacji produkcji i zmian w zakresie gospodarki 
remontowej ówczesne Elektrociepłownie Warszawskie ( poprzednia nazwa Vattenfall Heat 
Poland S.A.) rozpoczęły proces poprawy rentowności swojego działania. Zgromadzone dzięki 
temu środki finansowe pozwoliły na stopniową odbudowę majątku produkcyjnego.  

 
3.2 Odbudowa istniejącego majątku 
 
W EC Siekierki pierwszą istotną inwestycją była przeprowadzona w latach 2001-2002 

modernizacja kotła nr 2 w części kolektorowej wraz z wyposażeniem go w instalację 
półsuchego odsiarczania spalin. Działanie to pozwoliło na 50-cio procentową obniżkę 
jednostkowej emisji tlenków siarki oraz poprawę sprawności wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej. 

Innym realizowanym jeszcze obecnie działaniem inwestycyjnym jest prowadzona w 
latach 2006 - 2009 stopniowa wymiana turbin w części blokowej elektrociepłowni. Zabudowa 
nowoczesnych turbozespołów pozwala nie tylko na bezpieczne odtworzenie istniejących  
mocy wytwórczych , ale także, dzięki wykorzystaniu nowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych, na wzrost sprawności wytwarzania energii elektrycznej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys nr 2. Zmodernizowany w roku 2007 turbozespół nr 9 w EC Siekierki (rysunek po 

lewej – w trakcie prac, rysunek po prawej – zmodernizowany turbozespół). 
 
 
3.3 Optymalizacja wykorzystania zdolności produkcyjnych 
 
Widoczne w ostatnich latach zmiany zachodzące na polskim rynku energii 

elektrycznej stawiają także przed elektrociepłowniami nowe wyzwania w zakresie planowania 
produkcji . Wprowadzenie wymogu sprzedaży energii elektrycznej z kogeneracji na zasadach 
rynkowych doprowadziło do konieczność uwzględniania w planach sprzedaży także 
zmienności cen energii elektrycznej, w tym także ich zmienności w ciągu doby. Fakt, że 
maksymalne zapotrzebowanie na energię cieplną występuje w okresie nocnym, gdy ceny 
energii elektrycznej osiągają swój najniższy poziom powoduje ryzyko uzyskiwania przez 
wysokosprawne jednostki kogeneracyjne średnich cen energii poniżej poziomu rynkowego. 
Aby zniwelować zakres wynikających z tego niekorzystnych konsekwencji tak dla samej 
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firmy, ale także dla swoich odbiorców energii VHP podjęło decyzję o budowie tzw 
akumulatora ciepła w EC Siekierki. 
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Rozpoczęta w czerwcu b.r. inwestycja da możliwość częściowego uniezależnienia 
dostaw energii elektrycznej z elektrociepłowni od chwilowych wielkości zapotrzebowania na 
energię cieplną. Zbiornik o pojemności 30 tys m3 pozwoli na gromadzenie nadmiaru energii 
cieplnej produkowanej w dobowym szczycie elektroenergetycznym i oddawania jej do sieci w 
momencie dobowego szczytu zapotrzebowania cieplnego. Inwestycja, której oddanie do 
eksploatacji jest planowane na kwiecień 2009 roku, oprócz lepszego dopasowania dobowych 
profili produkcji energii elektrycznej i cieplnej pozwoli na optymalizację wykorzystania 
urządzeń produkcyjnych tak pod kątem zużycia paliwa jak i emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery. 

 
 
 

 
 
Rys nr 3. Budowa akumulatora ciepła w EC Siekierki (Stan na dzień 3.10.2008) 
 

 
 Mimo faktu, że koncepcja wykorzystywania zbiorników ciepła nie jest koncepcją 
nową, także na terenie Polski, to jednak skala przedsięwzięcia realizowanego w EC Siekierki 
(największy akumulator w Polsce) oraz doświadczenia w wykorzystywaniu przez Vattenfall 
tych urządzeń w systemach energetycznych innych krajów wzbudza znaczne zainteresowanie 
inwestycją ze strony innych przedsiębiorstw energetycznych działających na polskim rynku. 

 
3.4 Wzrost bezpieczeństwa dostaw energii 

 
Przy realizacji swojej koncepcji rozwoju VHP kieruje się nie tylko dążeniem do 

optymalizacji kosztów produkcji, ale także bierze pod uwagę swoja odpowiedzialność za 
kwestie bezpieczeństwa dostaw energii. W związku z tym już od kilku lat EC Siekierki jest 
przygotowana do udziału w odbudowie KSE w przypadku awarii systemowej znacznych 
rozmiarów. Przygotowane rozwiązania techniczno-organizacyjne przewidują, że w przypadku 
black-outu będzie istniała możliwość jej szybkiego uruchomienia przy wykorzystaniu 
wydzielonego zasilania z Elektrowni Ostrołęka. Aby, niezależnie od czasu w jakim 
następowałoby takie uruchomienie, elektrociepłownia zachowała dyspozycyjność ruchową 
przygotowano obecnie nowe rozwiązania powalające na zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
w przypadku black-outu najważniejszych układów technologicznych. Oddany do użytku w 
bieżącym roku do eksploatacji układ zasilania awaryjnego oparty o niezależny agregat 
prądotwórczy pozwoli na bezpieczne odstawienie elektrociepłowni w przypadku awarii 
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systemowej i stałe utrzymywanie jej w gotowości do uruchomienia po podaniu zasilania z 
zewnątrz. 
 

 
4. Nowe  inwestycje 

 
 

4.1. Podstawowe uwarunkowania  
 

Prowadzenie programu inwestycyjnego, który w okresie ostatnich ośmiu lat osiągnął 
wartość ponad 1200 mln PLN jest możliwe dzięki uzyskiwanym przez Vattenfall Heat Poland 
S.A. dobrym i stabilnym wynikom finansowym oraz możliwościom, jakie daje 
wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia Grupy Vattenfall. 

Mimo prowadzonej prawidłowej gospodarki remontowej w VHP część najstarszych 
urządzeń produkcyjnych powoli zbliża się do końca okresu ekonomicznie i technicznie 
uzasadnionej eksploatacji. Sytuacja ta wymaga podjęcia decyzji, co do zakresu i 
harmonogramu, niezbędnych do podjęcia, działań inwestycyjnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys 4. Charakterystyka wiekowa urządzeń produkcyjnych VHP 
 
Dodatkowym czynnikiem, który wymuszać będzie w najbliższym czasie konieczność 

wydatkowania dużych środków inwestycyjnych są obowiązujące obecnie i będące w 
przygotowaniu regulacje z zakresu ochrony środowiska.  

Wyzwaniem, przed jakim stoi VHP, przy podejmowaniu decyzji o budowie 
poszczególnych urządzeń odsiarczania i odazotowania spalin jest uwzględnienie w rachunku 
ekonomicznym faktu znacznego wyeksploatowania jednostek wytwórczych, co może 
podważać ekonomiczna wyposażania ich w nowoczesne instalacje środowiskowe. 

W tym kontekście VHP prowadzi obecnie analizy w zakresie optymalizacji procesu 
inwestycyjnego, gdzie alternatywą dla utrzymania i odbudowy majątku istniejącego jest 
zastąpienie go przez zupełnie nowe jednostki wytwórcze. 
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Rys 5. Obecne, nowe i planowane wymagania w zakresie emisji z istniejących 

urządzeń VHP 
 
 
Dla procesu wyboru optymalnych opcji inwestycyjnych istotnym uwarunkowaniem 

jest rozwój lokalnego rynku energii cieplnej oraz lokalnego i krajowego rynku energii 
elektrycznej. 

W wyniku prowadzonych działań w zakresie termomodernizacji budynków i 
racjonalizacji zużycia energii cieplnej od kilkunastu już lat następuje stabilizacja, a nawet 
ograniczenie potrzeb Warszawy w zakresie zapewnienia niezbędnej mocy i energii cieplnej. 
Jednocześnie rozwój miasta, unowocześnianie jego infrastruktury i wzrost zamożności 
mieszkańców skutkuje szybkim wzrostem lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Szczególnie istotnym zjawiskiem z punktu widzenia równoważenia lokalnego bilansu 
elektroenergetycznego jest zauważalny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczna w 
okresie letnim, co może być tłumaczone wzrastającym wykorzystaniem urządzeń 
klimatyzacyjnych. 

W wyniku zastoju w budowie nowych jednostek wytwórczych w Polsce oraz 
trudności w budowie nowych i modernizacji starych linii przesyłowych coraz trudniejszym 
zadaniem dla operatorów systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych energii jest 
zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w każdej porze roku. 

 
 
4.2 Nowy blok w EC Siekierki 
 
Biorąc pod uwagę zmieniającą się charakterystykę zapotrzebowania na energię w 

aglomeracji warszawskiej VHP, korzystając ze wsparcia jednostek Vattenfall w innych 
krajach, prowadzi systematyczne analizy w zakresie optymalizacji dostaw energii. W ich 
wyniku pojawiają się rozwiązania technologiczne odmienne od dotychczas stosowanych, 
które pozwalają lepiej dostosować profil produkcji do potrzeb mieszkańców Warszawy. 

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczna w okresie letnim oraz znaczne 
dobowe zróżnicowanie jej cen zostały wzięte pod uwagę w wynikach przygotowanego w roku 
2005 planu rozwoju VHP do roku 2020.  
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Rys nr 6. Prognozy zmian zapotrzebowania na energię elektryczna w sieci  

RWE- STOEN 
 
W ramach jego rekomendacji wskazano, że najlepszym rozwiązaniem, pod względem 

kosztów i poziomu zapewnianego bezpieczeństwa dostaw energii, będzie uzupełnienie 
potencjału wytwórczego EC Siekierki o wysokosprawną jednostkę ciepłowniczą upustowo-
kondensacyjną dużej mocy.  

Odejście od wykorzystania małych jednostek przeciwprężnych na rzecz planowanej 
budowy wysokosprawnej jednostki na parametry nadkrytyczne da w przyszłości możliwość 
produkowania w kogeneracji znacznie większej ilości energii elektrycznej w oparciu o ten 
sam strumień ciepła sieciowego. Uruchomienie nowego bloku w EC Siekierki pozwoli na 
zwiększenie lokalnej generacji w Warszawie z obecnego poziomu ok. 55 % w okresie 
zimowym i 13 % w okresie letnim odpowiednio do wielkości ok. 67 % i 41 % w roku 2014. 
Jednocześnie zapewnienie możliwości produkcji energii w reżimie kondensacyjnym pozwoli 
na elastyczne reagowanie na potrzeby elektroenergetyczne stolicy zmniejszając jej zależność 
od dostaw energii z zewnątrz szczególnie w okresie letnim.  

Planuje się, że po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień nowa inwestycja 
może być rozpoczęta w roku 2010, a energia z nowego bloku o mocy ok. 480 MWe i ponad 
500 MWt  będzie dostępna dla mieszkańców Warszawy w roku 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys 7. Schemat koncepcji przyłączenia nowej jednostki upustowo-kondensacyjnej w 

EC Siekierki (wg PSE-Operator) 
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Ze względu na wielkość mocy elektrycznej bloku rozważane jest  przyłączenie go do 
sieci przesyłowej 220 kV z jednoczesnym powstaniem transformacji 220kV/110kV o mocy 
2*250 MW na terenie elektrociepłowni. Powstanie nowej rozdzielni 220kV/110 kV pozwoli 
znacznie wzmocnić powiązanie sieci dystrybucyjnej RWE STOEN Operator z KSE  
przyczyniając się do polepszenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej dla Warszawy i całej aglomeracji. W przyszłości planowane połączenie kablowe 
rozdzielni 220 kV w EC Siekierki ze stacją 220 kV/110 kV Piaseczno może się też stać bazą 
do budowy dawno postulowanego dodatkowego południowego półpierścienia zasilania 
Warszawy. 

Ze względu na złożoność problemu wyprowadzenia mocy z tak dużej jednostki 
operującej w obrębie miasta prace w zakresie określenia koncepcji przyłączenia  prowadzone 
są przy udziale PSE Operator i RWE STOEN Operator oraz przy ścisłym współdziałaniu z 
Biurem Infrastruktury Urzędu miasta stołecznego Warszawy 

 
4.3 Instalacje ochrony środowiska 
 
Jeśli obecnie mówimy o podnoszeniu poziomu lokalnego bezpieczeństwa 

energetycznego Warszawy i roli jaką w tym zakresie może odegrać wchodząca w skład VHP 
Elektrociepłownia Siekierki to warto zwrócić uwagę, że odpowiedzialność firmy 
energetycznej musi koncentrować się nie tylko za zapewnieniu bieżącego bezpieczeństwa 
technicznego dostaw i optymalizacji kosztów produkcji.  

W obecnym czasie jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa długoterminowego 
jest także stałe dopasowywanie struktury i technologii majątku produkcyjnego pod kątem 
możliwości prowadzenia produkcji z uwzględnieniem negatywnych skutków oddziaływania 
na środowisko i koniecznością przestrzegania odpowiednich regulacji środowiskowych. 

W tym kontekście, biorąc pod uwagę przewidywane od 2016 zaostrzone limity emisji 
SOx z instalacji spalania węgla  VHP, przyjęło do realizacji w swoim programie 
inwestycyjnym  dla EC Siekierki budowę nowych instalacji odsiarczania spalin. Podpisana w 
2008 roku umowa z Rafako przewiduje oddanie do eksploatacji w dwóch etapach, do roku 
2012, nowoczesnej instalacji mokrego odsiarczania spalin pozwalającej na znaczne obniżenie 
szkodliwych emisji i spełnienie przyszłych norm emisyjnych dla 8 kotłów w części blokowej 
elektrociepłowni.  

Mimo, że obecnie nie istnieje zagrożenie nie wypełnienia przez EC Siekierki norm w 
zakresie emisji tlenków azotu już obecnie podjęte zostały przygotowania do budowy 
odpowiednich instalacji odazotowanie spalin, które pozwolą na dotrzymanie norm 
środowiskowych po ich zaostrzeniu zgodnie z obowiązującym prawem od roku 2016. 
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Rys.8  Historyczne i planowane zmiany emisji gazów i pyłów. 
 
W chwili obecnej trwają także przygotowania do realizacji inwestycji w instalacje 

odsiarczania i odazotowania spalin w EC Żerań i C Kawęczyn. W wyniku wszystkich 
podjętych działań nastąpi bardzo istotna obniżka emisji gazów i pyłów do roku 2016 (vide 
rys.8) 
 

 
4.4 Plany rozwoju EC Siekierki- uwarunkowania strategiczne 
 
Plany modernizacji EC Siekierki nie powstają w oderwaniu od całości koncepcji 

rozwoju innych zakładów wchodzących w skład Vattenfall Heat Poland S.A.. Ze względu na 
powiązanie wszystkich zakładów wspólną siecią ciepłowniczą zarządzaną przez SPEC S.A. 
istnieje możliwość optymalizacji rozwoju majątku produkcyjnego w skali szerszej niż tylko 
perspektywa jednego zakładu. 

Obecnie w VHP prowadzone są finalne prace nad kolejną wersją wieloletniego planu 
rozwoju PR-30 obejmującego okres do roku 2030. W jego ramach rozważa się różne 
możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych Warszawy biorące pod uwagę rozwój 
wszystkich źródeł ciepła przyłączonych do wspólnej sieci.  

Założenia do nowego planu starają się odpowiednio uwzględnić prognozowany 
rozwój rynku ciepła scentralizowanego w Warszawie oraz koordynację budowy nowych 
jednostek kogeneracyjnych z planami rozwojowymi operatorów systemów 
elektroenergetycznych.  

Przewiduje się, że biorąc pod uwagę znaczny stopień zużycia istniejących urządzeń 
oraz konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a przede 
wszystkim energii cieplnej  dla Warszawy w ramach PR-30 zostanie określony największy w 
historii VHP program wymiany majątku produkcyjnego.  

W przypadku EC Siekierki należy oczekiwać, że plan wskaże konieczność zastąpienia   
najstarszych, prawie 50-letnich, kosztownych w eksploatacji jednostek wytwórczych w części 
kolektorowej. 

 Poza EC Siekierki rozwiązania rozwojowe będą w szczególności obejmować drugi 
podstawowy zakład jakim jest Elektrociepłownia Żerań. Mimo wybudowania w latach 90 
tych dwóch nowoczesnych kotłów fluidalnych oraz prowadzonej obecnie wymianie części 
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turbin parowych, urządzenia produkcyjne zakładu oddanego do użytku w roku 1954 
wymagają podjęcia pilnych decyzji co do zakresu i harmonogramu ich wymiany. 

 
 

 
 

 
Rys 9. Turbina nr TZ11 w EC Żerań zastąpiła dwie stare jednostki w roku 2005 

(obecnie trwa budowa kolejnej, bliźniaczej turbiny 100 MWe Nr TZ12) 
 
 
Istotny wpływ na zakres i harmonogram nowych inwestycji będą miały nowe 

regulacje w zakresie ochrony środowiska, jakie są obecnie przygotowywane w Komisji 
Europejskiej. Przedstawione w projekcie nowej Dyrektywy IPPC znaczne zaostrzenie norm 
emisyjnych także dla istniejących instalacji będzie prowadzić do wyboru wariantów rozwoju 
zakładających szybsze zastępowanie obecnie pracujących urządzeń nowymi jednostkami. 
Mimo konieczności poniesienia znacznych jednorazowych nakładów inwestycyjnych 
rozwiązanie takie będzie jednak prawdopodobnie znacznie bardziej efektywne niż budowa 
wysokosprawnych instalacji ochrony środowiska  dla jednostek pochodzących z połowy XX 
wieku. 

Kolejnym ważnym  czynnikiem wpływającym na dobór nowych technologii 
wytwórczych stosowanych prze Vattenfall Heat Poland S.A. będzie także przyjęty sposób 
rozdziału pozwoleń na emisje CO2 po roku 2013. Przy planowanej redukcji stopnia 
bezpłatnego rozdziału pozwoleń oraz wraz ze wzrostem ich ceny rynkowej będzie 
występowała coraz silniejsza preferencja dla budowy jednostek kogeneracyjnych o 
najwyższej sprawności i zastępowaniu przez nie istniejącego majątku produkcyjnego. 

O ile zgromadzone obecnie przez VHP środki finansowe dają duże szanse na 
uzyskanie sfinansowania nowych inwestycji, to jednocześnie ostateczna decyzja o ich 
rozpoczęciu musi być poprzedzona potwierdzeniem ich ekonomicznej efektywności. 

W tym kontekście istotne znaczenie będą miały rozwiązania w zakresie docelowego 
modelu rynku energii elektrycznej i sposobu stanowienia cen na rynku ciepła. Obecne 
działania rządu i regulatora opóźniające wprowadzenie pełnego uwolnienia rynku energii 
mimo, że prawdopodobnie dobrze uzasadnione względami społecznymi, pogarszają warunki 
dla inwestycji energetycznych podnosząc znacznie poziom ich ryzyka.  
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5. Podsumowanie 
 

Dzięki uzyskiwanym dobrym wynikom ekonomicznym Vattenfall Heat Poland S.A. od 
kilku lat może prowadzić aktywną działalność w zakresie odtwarzania i modernizacji majątku 
produkcyjnego.  EC Siekierki, jako największy zakład spółki jest także największym 
obszarem inwestycyjnym. Przeprowadzane modernizacje m.in. w zakresie wymiany 
turbozespołów, wdrażania rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed skutkami black-outu, 
czy lepszego dostosowania profilu produkcyjnego przy wykorzystaniu akumulatora ciepła 
prowadzą już obecnie do podniesienia sprawności wytwarzania energii i zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego naszych odbiorców. 

W wyniku prowadzonych  dziś projektów EC Siekierki będą gotowe do spełniania 
wszystkich wymogów w zakresie ochrony środowiska zgodnie harmonogramami 
wynikającymi z prawa polskiego i regulacji unijnych. 

Biorąc pod uwagę wiek istniejących urządzeń produkcyjnych oraz zaostrzane normy 
w zakresie ochrony środowiska niezbędne staje się obecnie przygotowanie koncepcji rozwoju 
elektrociepłowni w perspektywie wieloletniej. Do końca bieżącego roku VHP będzie gotowe 
z programem inwestycyjnym obejmującym okres do roku 2030. Podstawowym elementem 
stanowiącym bazę dla dalszych niezbędnych inwestycji będzie budowa na terenie EC 
Siekierki najnowocześniejszego w Polsce bloku upustowo-kondensacyjnego na parametry 
nadkrytyczne.  

Poza budową nowego bloku oraz instalacji odsiarczania spalin dalsze zamierzenia 
inwestycyjne będą podejmowane przy uwzględnieniu rosnącego lokalnego popytu na energię 
i możliwości w jego zaspokajaniu przy wykorzystaniu możliwości optymalizacji produkcji w 
oparciu o moce wytwórcze wszystkich zakładów produkcyjnych spółki. 

Vattenfall Heat Poland S.A. jako część dużej międzynarodowej firmy planuje swój 
rozwój starając się na bieżąco równoważyć konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
energii dla swoich odbiorców po akceptowalnych cenach z wymogami ochrony środowiska. 
Biorąc pod uwagę dobrą współpracę z lokalnymi operatorami systemów energetycznych oraz 
z władzami samorządowymi istnieje duża szansa, że realizowane obecnie i planowane 
dopiero inwestycje w sposób najlepszy będą spełniać oczekiwania odbiorców naszej energii 
jak i lokalnej społeczności. 
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