
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Mamątowa 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 lutego 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Najważniejszym wyzwaniem dla sektora wytwórczego energii elektrycznej jest dostosowanie jednostek 

wytwórczych do obostrzonych norm ochrony środowiska, które sukcesywnie zaczynają dotykać wytwórców 

od 1 stycznia 2016 r. Z wywiązaniem się z norm środowiskowych wiąże się także dostosowanie się do pla-

nowanych do wprowadzenia standardów BAT. 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka jest elektrownią systemową, która posiada trzy bloki energetyczne klasy 

200 MW. W swojej strategii zakłada dostosowanie do norm ochrony środowiska wszystkich trzech bloków 

i prowadzenie ich eksploatacji do wyczerpania okresu żywotności urządzeń, tj. do ok. 2030, 2035 r. Strategia 

ta uzyskała pozytywną opinię Segmentu Wytwarzania i kierunkową zgodę ENERGA SA. 

Utrzymanie w EEO w eksploatacji pełnych mocy wytwórczych ma poniższe główne zalety i korzyści: 

– możliwość uzyskiwania maksymalnych przychodów z rynku mocy (gwarancja opłacalności prowadze-

nia działalności gospodarczej i utrzymania się na rynku); 

– wyjście naprzeciw potrzebom Polskich Sieci Elektroenergetycznych w zakresie zapewnienia bezpie-

czeństwa energetycznego (niewycofywanie istniejących bloków energetycznych w związku z przewidywa-

nym deficytem mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym); 

– zwiększenie poziomu niezawodności dostaw ciepła dla Ostrołęki w długim horyzoncie czasu. 

Aktualnie w EEO bloki nr 1 i 3 są w pełni przystosowane do wymagań środowiskowych (w tym do BAT) 

i mają wydłużony okres żywotności (do 2030, 2035 r.). Pozostał jeszcze do przystosowania jeden blok ener-

getyczny (blok nr 1), dla którego zaplanowano już, uzyskano zgody korporacyjne, i uzgodniono (z PSE) har-

monogram głównych zadań remontowo-modernizacyjnych (przedłużenie żywotności, modernizacja elektro-

filtra, budowa instalacji odazotowania spalin). 

Dla zapewnienia możliwości wytwórczych na poziomie trzech bloków potrzebna jest jeszcze budowa In-

stalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) – istniejąca IOS I zapewnia możliwość, w horyzoncie po 2019 r., pracy 

tylko dwóch z trzech posiadanych bloków. 

Problem odpisu wartości spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. 

Planowany odpis wartości spółki o 531 milionów zł jest przeprowadzeniem testu na utratę wartości spółki. 

Tak wysoka wartość odpisu wynika z przyjęcia do sporządzenia testu niekorzystnych założeń, a głównie za-

łożenia braku budowy drugiej instalacji odsiarczania, co skutkuje zmniejszeniem zdolności wytwórczych (od 

2020 r.) do poziomu tylko dwóch bloków. 

Przyjęcie powyższego założenia ujemnie wpływa na wycenę i ewentualne funkcjonowanie spółki poprzez: 

– zmniejszone przychody z rynku mocy (tylko na poziomie z dwóch bloków); 

– niższą produkcję energii elektrycznej (niższe przychody, utrata marży na produkcji energii elektrycz-

nej); 

– ponoszenie kosztów stałych dla trzech bloków; 

– brak możliwości zwrotu poniesionych już nakładów na dostosowanie bloku nr 1 (elektrofiltr, odazoto-

wanie, przedłużenie żywotności) – nierentowne inwestycje; 

– zwiększenie ryzyka niedostarczania ciepła dla Ostrołęki; 

– zmniejszenie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego Polski północno-wschodniej. 

Panie Ministrze, proszę odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Czy prawdą jest, że ENERGA planuje dokonanie odpisu zmniejszającego wartość spółki ENERGA 

Elektrownie Ostrołęka SA o kwotę ponad 0,5 miliarda zł, to jest ponad 70% jej aktualnej księgowej wartości 

środków trwałych? 

2. Czy prawdą jest, że planowane jest zmniejszenie zdolności wytwórczej elektrowni systemowej ENER-

GA Elektrownie Ostrołęka SA o ok. 1/3, to jest o jeden blok energetyczny? 

3. Czy przy planowanych decyzjach uwzględniono strategię państwa w zakresie wsparcia polskiego gór-

nictwa, prognozowany w horyzoncie po roku 2020 brak mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, 

bezpieczeństwo energetyczne kraju? 



4. Czy przy planowanych decyzjach uwzględniono wyjątkową wartość, jaką przedstawia ENERGA Elek-

trownie Ostrołęka dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w północno-wschodniej Polsce (jedyna 

elektrownia systemowa w tym rejonie) i dla bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców miasta Ostrołęki 

(jedyne źródło ciepła dla miejskiego systemu ogrzewania)? 

Z wyrazami szacunku 

Robert Mamątow 
 


