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Wydarzenia z ostatnich miesięcy zmuszają nas do zadania sobie kolejny raz pytania o 
bezpieczeństwo energetyczne kraju. Sprawy węgla zaszły już, jeśli chodzi o decyzje i 
rozwiązania kierunkowe, bardzo daleko. Terroryzm może zagrozić wielkim obiektom 
energetycznym. Rośnie uzależnienie Unii Europejskiej od importu paliw -w/g prognoz: 
70% w 2030 roku. Nie ominie to Polski. Dlatego w niniejszym opracowaniu piszemy o 
dającej większe bezpieczeństwo energetyce rozproszonej. 
 
Ceny ropy naftowej śnią się dzisiaj kierowcom, a paliwo w postaci gazu ziemnego wymaga 
dalekowzrocznych działań. My, gazownicy uważamy, że przyszłość naszej energetyki można 
i należy budować przez zwiększenie zużywania w gospodarce paliwowej gazu ziemnego ale 
tak, żeby produkować z gazu energię elektryczną i cieplną jednocześnie (jest to kogeneracja, 
a jeżeli do tego dołączyć jeszcze produkcję chłodu mówimy o trójgeneracji), nie zapominając 
wszakże o konieczności dywersyfikacji dostaw gazu. Można mieć nadzieję, że liberalizacja 
spowoduje spadek jego cen. Kluczową sprawą dla naszego gazownictwa będą: rozwój 
elektroenergetyki gazowej z uwagi na już zawarte kontrakty na dostawy gazu oraz budowa 
terminalu gazu ziemnego skroplonego LNG, ze względu na konieczność dywersyfikacji 
dostaw. Rozwój światowego handlu LNG nie pozostawia tu większych wątpliwości. 
 
Parlament Europejski w dniu 11.02.2004 r. przyjął dyrektywę 2004/8/EC w sprawie promo-
wania kogeneracji (tzw. dyrektywa kogeneracyjna), co sprawić może, iż energetykę 
rozproszoną czekają niebawem bardziej klarowne czasy i należy się dalszemu rozwojowi tak 
ważnego problemu, jakim jest produkcja energii w skojarzeniu, bacznie przyglądać i 
należycie reagować. 
 
Kluczowy dla postępu w tej dziedzinie problem to opłacalność inwestowania w kogenerację 
(ang. Combined Heat Power - CHP). Prawidłowa, a więc rzeczywista relacja pomiędzy ce-
nami prądu i gazu ziemnego (uwzględniająca faktyczne, a więc wynikające z rzeczywistych 
kosztów ceny węgla i innych paliw, a także zaniedbywane dzisiaj koszty wynikające z 
ochrony środowiska oraz cena bezpieczeństwa energetycznego), może pozwolić na właściwy 
rozwój kogeneracji i gospodarki energetycznej kraju. 
 
Gospodarka europejska z reguły podąża za amerykańską, wykorzystując jej doświadczenia. 
Polska z kolei usiłuje nadążyć za gospodarką krajów Europy Zachodniej. W energetyce 
państw zachodnioeuropejskich, spośród różnych rodzajów stosowanych paliw, również 
zdecydowaną przewagę w nowoczesnej gospodarce skojarzonej osiągnął gaz ziemny. 
 
W niniejszym artykule skoncentrowano się, zresztą dość przewrotnie, nie na genezie, zaletach 
lub wadach albo też osiągnięciach europejskich czy światowych w tej dziedzinie, lecz na 
pierwszych, własnych przykładach, na „jaskółkach" kogeneracji w Polsce. Podjęto próbę 
stworzenia zalążka czegoś na kształt przewodnika czy też albumu polskiej gazowej energetyki 
skojarzonej. Przewodnika mającego służyć jej poznaniu i dalszemu rozwojowi. Ograniczono 
się przy tym tylko do przypadków, w których zainstalowano urządzenia mające za zadanie  
produkować energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu z paliwa w postaci gazu ziemnego. 



 
Instalacje technologiczne kogeneracji i trójgeneracji bazują na silnikach bądź turbinach. W 
artykule omawiamy zastosowane przypadki (urządzeń zasilanych gazem ziemnym) 
energetyki rozproszonej w różnych branżach: szklarnie, szpitale, baseny, kotłownie 
osiedlowe, a także obiekty biurowe i przemysłowe oraz zakłady energetyki zawodowej. 
Niniejsze opracowanie przedstawia zatem już zrealizowane obiekty, wyposażone w silniki lub 
turbiny zasilane gazem ziemnym. 
 
Jaki jest polski dorobek na jesień 2004 w dziedzinie skojarzonych źródeł energii 
elektrycznej i ciepła zasilanych gazem ziemnym? 
 
Dolnośląska Spółka Gazownictwa zaopatruje w gaz ziemny: 2 agregaty kogeneracyjne (Świe-
bodzice) i 3 turbiny (Bolesławiec, Wrocław i Opole). 
 
Wielkopolska Spółka Gazownictwa: 6 agregatów kogeneracyjnych (Poznań, Września, 
Pogorzelica, Szamotuły i Wysogotowo) oraz 3 turbiny (Gorzów Wielkopolski,Ostrów 
Wielkopolski i Zielona Góra). 
 
Pomorska Spółka Gazownictwa: 7 agregatów (Gdańsk, Kartuzy, Lidzbark Warmiński i Hel) 
oraz 2 turbiny (Władysławowo). 
 
Mazowiecka Spółka Gazownictwa: 5 agregatów (Warszawa, Pułtusk, Baranowo k/Ostrołęki i 
Białystok) oraz 3 turbiny (Siedlce i Wyszków) 
 
Karpacka Spółka Gazownictwa: 19 agregatów kogeneracyjnych (Grabownica /Sanoka, 
Stężyca k/Lublina, Zgłobień k/Rzeszowa, Cmolas, Przeworsk, Zakopane, Tuchów k/Tarnowa 
i Mełgiew k/Lublina) i 7 turbin (Nowa Sarzyna, Lublin, Rzeszów, Tarnów i Starachowice). 
 
Górnośląska Spółka Gazownictwa: 1 agregat kogeneracyjny (Tarnowskie Góry). 
 
Parametry techniczne poszczególnych rozwiązań zrealizowanych w Polsce 
 
Agregaty kogeneracyjne z silnikami zasilanymi gazem ziemnym 
 
Szklarnie 
 
Grabownica k/Sanoka to pierwsze w Polsce gospodarstwo ogrodnicze, którego właściciel - 
Lesław Korfanty - stał się pionierem kogeneracji w rolnictwie. Jest to też przykład 
wykorzystania lokalnych zasobów gazu ziemnego. Od kilku lat pracują tam trzy silniki spa-
linowe polskiej produkcji, zasilane gazem ziemnym pochodzącym z Kopalni Grabownica. 
Cały układ współpracuje z akumulatorem ciepła. 
 
Zgłobień k/Rzeszowa. W październiku 2002 r. gospodarstwo szklarniowe Tadeusza 
Pieniążka rozpoczęło skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła dla własnych potrzeb. 
Aktualnie dysponuje 3 agregatami: 20 kWe z agregatu z silnikiem Fiata Tipo oraz 2 razy po 
100 kWe z dwóch agregatów z silnikami lveco. Instalacja zużywa odpadowy gaz ziemny 
doprowadzany z kopalni ropy naftowej Nosówka, odległej o 600 metrów od gospodarstwa. 
 
Stężyca k/Lublina. Dwaj bracia Ptaszkowie zbudowali na własny koszt 6,7 km gazociągu 
0250 (do ujęcia gazu ziemnego w pobliskiej kopalni). W gospodarstwie Dariusza Ptaszka 



uruchomiono agregat kogeneracyjny wyposażony w silnik hiszpańskiej firmy Guascor, o 
mocy elektrycznej 0,93 MWe oraz mocy cieplnej 1,3 MWt. Ag regat został wyposażony w 
katalizator, co pozwala - dzięki systemowi komputerowemu COdiNOx sterujące- g mu 
oczyszczaniem spalin - kierować C02 do atmosfery wewnątrz szklarni, zatem efektem 
końcowym spalania gazu ziemnego, oprócz energii elektrycznej i cieplnej, jest para wodna i 
tlen uzyskiwane w szklarni. 
 
W gospodarstwie szklarniowym Jarosława Ptaszka zainstalowano trzy agregaty 
kogeneracyjne ABB wyposażone w silniki gazowe firmy Caterpillar o mocy elektrycznej 1,03 
MWe oraz mocy cieplnej 1,7 MWt każdy. Bardzo duży akumulator ciepła pozwala na 
elastyczną pracę zespołu agregatów kogeneracyjnych. 
 
Szpitale 
 
Przeworsk. Interesującym przykładem, pokazującym dlaczego agregaty kogeneracyjne nie 
pracują non stop, jest szpital w Przeworsku, który od czterech lat posiada dwa agregaty Wola, 
pozwalające na uzyskiwanie znacznych korzyści ze skojarzonej produkcji prądu i ciepła - są 
one włączane codziennie, ale jednak tylko w godzinach szczytu (ok. 7.00-13.00 i 15.00-
19.00), kiedy prąd jest najdroższy, co gwarantuje obniżkę kosztów własnych szpitala. 
 
Kartuzy. Agregat kogeneracyjny Vitobloc Viessmanna o mocy elektrycznej 43 kWe oraz 
cieplnej 72 kWt. 
 
Tarnowskie Góry. Górnośląskie Centrum Rehabilitacyjne Repty w Tarnowskich Górach. 
Agregat kogeneracyjny Tedom 400 CAT o mocy elektrycznej 255 kWe i cieplnej 420 kWt. 
Energia elektryczna nie jest jeszcze dostarczana do sieci elektroenergetycznej (charakter 
wyspowy układu); trwają negocjacje dotyczące warunków oraz ceny. 
 
Lidzbark Warmiński. To najnowsza inwe-— stycja w tej grupie. Zainstalowano pompę 
ciepła i agregat kogeneracyjny Vito-bloc Viessmanna. Agregat ma moc elektryczną 43 kWe 
oraz cieplną 72 kWt. 30 marca br. został przekazany do eksploatacji. 
 
Baseny i ośrodki wczasowe 
 
Poznań - pływalnia POSiR. Inicjatorem była Energetyka Poznańska SA. Uruchomiony w 
sierpniu 2000 r. silnik gazowy EMK 6/330 zosta) wyprodukowany przez G.A.S. 
Energietechnik GmbH (moc elektryczna 115 kWe, cieplna 195 kWt). Zużycie gazu wyniosło 
ponad 400 000 m3/rok, a wynegocjowane ceny ciepła i energii elektrycznej mają zapewnić 
zwrot nakładów na inwestycję w ciągu 10 lat. 
 
Września. Pływalnia, na której zainstalowano układ kogeneracyjny z silnikiem MAŃ o mocy 
elektrycznej 110 kWe oraz cieplnej 180 kWt. Rozwiązanie ma charakter wyspowy; energia 
elektryczna nie jest dostarczana do sieci energetycznej, ponieważ niezbędna do tego celu 
umowa z energetyką nie została zawarta. 
 
Pogorzelica k/Rewala. W prywatnym Ośrodku Wczasowym Mira - Mar pracuje agregat 
kogeneracyjny TEDOM o mocy elektrycznej 9 kWe i cieplnej 21 kWt. Całość produkowanej 
energii elektrycznej jest zużywana na własne potrzeby. 
 
 



Kotłownie osiedlowe 
 
Świebodzice. Dolnośląski Zakład Termo-energetyczny z Wałbrzycha uruchomił w Świe-
bodzicach w kwietniu 2001 roku elektrociepłownię wyposażoną w dwa silniki gazowe 
Jenbacher o mocy elektrycznej 2,7 MWe i cieplnej 2,8 MWt każdy. Współpracują z nimi 
akumulatory ciepła. 
 
Szamotuły. Energetyka Poznańska SA zainstalowała w kotłowni osiedlowej silnik gazowy 
Zentec 230 HR o mocy elektrycznej 257 kWe i cieplnej 387 kWt współpracujący z dwoma 
kotłami gazowymi. Przewidziano 10-letni okres zwrotu nakładów na inwestycję. 
 
Winnica k. PuHuska. Zakład Energetyczny Płock- Multienergetyczne Przedsiębiorstwo 
Sieciowe (ZEP-MPS) Sp. z o.o. uruchomiło 19 października 2001 r. kotłownię osiedlową 
zasilaną gazem ziemnym, wyposażoną w dwa agregaty kogeneracyjne Tedom (moc 
elektryczna 22 kWe i cieplna 45,5 kWt każdy). 
 
Zakopane. Geotermia Podhalańska S.A. ogrzewająca Zakopane jest wspomagana przez trzy 
silniki gazowe Jenbacher o mocy elektrycznej 3x543 kWe i cieplnej 3x703 kWt, pracujące w 
skojarzeniu. 
 
Tuchów k/Tarnowa. Kotłownia osiedlowa w Tuchowie k/Tarnowa została wyposażona w 
agregat kogeneracyjny Tedom o mocy elektrycznej 66 kWe i cieplnej 106 kWt. Inwestorem 
jest utworzona przez PGNiG oraz ESP firma Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji odbyło się we wrześniu 2003 r. 
 
Hel. Trzy agregaty kogeneracyjne Vitobloc Viessmanna od 11 listopada 2003 zasilają w 
ciepło i energię elektryczną dwa osiedla mieszkaniowe w Helu. Paliwem jest gaz ziemny 
skroplony (LNG). Cały projekt obejmuje także pompy ciepła i kolektory słoneczne. Jeden z 
agregatów ma o moc elektryczną 225 kWe i cieplną 360 kWt, a dwa pozostałe: moc 
elektryczna 122 kWe i cieplna 204 kWt każdy. 
 
Gdańsk. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku-Matarni zainstalowało 
dwa agregaty kogeneracyjne z silnikami Jenbacher J320-GS o mocy elektrycznej 1,037 MWe 
oraz cieplnej 1,249 MWt każdy. 
 
Starachowice. Elektrociepłownia Bugaj w Starachowicach zainstalowała agregat 
kogeneracyjny z silnikiem Caterpillara CAT 3516 o mocy elektrycznej 1,03 MWe i mocy 
cieplnej 1,7 MWt. 
 
Obiekty biurowe 
 
Warszawa i Poznań. Przykładem realizacji idei kogeneracji w małych obiektach biurowych 
jest miniblok kogeneracyjny Sachs-SenerTec zainstalowany zarówno w budynku dyrekcji 
Gazowni Warszawskiej jak i na stacji redukcyjnej w Gazowni Poznańskiej. Głównym celem 
obydwu gazowni była promocja idei skojarzenia - możliwość pokazania takich obiektów. 
 
Wysogotowo k/Poznania. Piecobiogaz zainstalował agregat kogeneracyjny szwajcarskiej 
firmy Amman /Avesco A6100, którego sercem jest silnik gazowy Caterpillar. Moc 
elektryczna: 100kWeoraz cieplna 180 kWt; agregat jest zsynchronizowany z siecią 
energetyczną Poznania. 



Obiekty przemystowe 
 
Baranowo k/Ostrołęki. W zakładzie mleczarskim Hochland Polska Sp. z o.o. zainstalowano 
16-cylindrowy silnik gazowy Jenbacher o mocy elektrycznej 836 kWe i cieplnej 1013 kWt; 
od lutego 2003 r. nadwyżka produkowanej w skojarzeniu energii elektrycznej jest 
sprzedawana zakładowi energetycznemu. 
 
Białystok. W zakładach Biatel zainstalowano agregat kogeneracyjny Vitobloc Viessmanna o 
mocy elektrycznej 22 kWe i cieplnej 45,5 kWt. Jego rozruch nastąpił w listopadzie 2001 r. 
Negocjacje w sprawie sprzedaży energii elektrycznej do sieci na razie nie przyniosły 
rezultatu. 
 
Cmolas k/Kolbuszowej. Agregat kogeneracyjny z silnikiem gazowym Jenbacher o mocy 
elektrycznej 580 kWe i cieplnej 700 kWt gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne zakładowi 
przetwórstwa owoców, który jest odbiorcą gazu ziemnego w sezonie letnim i z tego tytułu 
chciałby mieć taryfę specjalną - niższą. 
 
Mełgiew k/Lublina. Kopalnia Gazu Ziemnego Mełgiew k/Lublina w 2003 roku została 
wyposażona w dwa agregaty kogeneracyjne WAUKE-SHA - Zentec 630 (P48GLD) mające 
moc elektryczną 629 kWe i cieplną 956 kWt każdy. 
 
Planowany rozruch 
 
Włocławek. 1,5 MW agregat kogeneracyjny ma zostać uruchomiony we IV kwartale br. w 
firmie Nobiles Sp. z o.o. Przetarg na budowę „pod klucz" wygrało konsorcjum firm: Ferox 
Energy Systems Sp.z o.o. z Katowic i ABB Zamech Gazpetro Sp.z o.o. z Elbląga. 
 
Rzeszów. W budynku Gazowni Rzeszowskiej trwają przygotowania do montażu: moc 
elektryczna około 70 kWe, cieplna - około 100 kWt. Inwestorem jest, podobnie jak w 
przypadku Tuchowa, firma Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o., będąca własnością 
PGNiG oraz ESP. 


