
PGNiG TERMIKA jest największym w Unii Europejskiej 
wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu.
Sześć zakładów TERMIKI – Siekierki, Żerań, Kawęczyn, Wola, Pruszków i Regaty – zatrudnia 
ponad 1070 osób i wytwarza 11 procent produkowanego w Polsce ciepła, które dociera  
do 70 procent warszawiaków i 60 procent mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic.  
PGNiG TERMIKA zapewnia ponadto pokrycie do 65 procent całkowitego zapotrzebowania  
stolicy na energię elektryczną.
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pracuje od 1961 roku, jest największym zakładem PGNiG TERMIKA i jednocześnie naj-
większą polską elektrociepłownią, drugą co do wielkości w Europie. Dysponuje mocą 
cieplną 2078,2 MW i mocą elektryczną 620 MW. Zapewnia ok 55% zapotrzebowania 
warszawskiej sieci cieplnej. W latach 2011-2012 w Elektrociepłowni Siekierki została 
oddana do użytkowania instalacja mokrego odsiarczania spalin, w skład której wcho-
dzą dwa absorbery oczyszczające spaliny z kotłów blokowych i wodnych. Instalacja 
pozwala na utrzymanie emisji poniżej przyszłej normy (200 mg SO2 w m3 spalin). 
Na kotłach blokowych pracują już nowoczesne instalacje katalitycznej redukcji tlen-
ków azotu, które pozwalają na utrzymanie emisji tlenków azotu poniżej 180 mg/m3 

(a także poniżej przyszłej normy 200 mg/m3). Od roku 2009 eksploatujemy akumu-
lator ciepła o pojemności 30 000 t wody sieciowej. Jest to pierwszy tak duży obiekt  
w Polsce. Inwestycja ta usprawniła pracę zakładu, a jednocześnie poprawiła sta-
bilność dostaw ciepła. Zakład posiada dwie oczyszczalnie ścieków, jedną instalację 
odsiarczania spalin i kolejną przemysłowo-deszczową. Zagospodarowuje odpady  
paleniskowe w 100%. Wszystkie kotły wyposażone są w wysokosprawne elektrofiltry.

ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI
02-981 Warszawa, ul. Augustówka 30,

tel. +48 22 587 27 02

www.termika.pgnig.pl

to trzeci co do wielkości zakład PGNiG TERMIKA. Po optymalizacji układu ciepłownicze-
go stolicy, zakład w Kawęczynie działa jako sezonowe źródło ciepła, uruchamiany jest, 
gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej minus 2°C. Zakład działa od 1983 roku. Za-
instalowano w nim dwa kotły wodne, które łącznie wytwarzają 465 MW mocy cieplnej. 
Co ciekawe, kawęczyński komin ma aż 300 metrów wysokości. Nie wszyscy wiedzą, 
że to najwyższa budowla Warszawy – wyższa od Pałacu Kultury i Nauki; stanowi przy 
tym świetny punkt widokowy na Warszawę. Kotły kawęczyńskie wyposażone są w wy-
sokosprawne elektrofiltry i palniki niskoemisyjne. Kawęczyn zagospodarowuje 100% 
odpadów paleniskowych. CIEPŁOWNIA KAWĘCZYN

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180,
tel. +48 22 587 17 01

CIEPŁOWNIA KAWĘCZYN

ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI

65%
Nasza firma pokrywa  

w przybliżeniu 65% całkowitego 
zapotrzebowania Warszawy 

na energię elektryczną.

Ciepłownia Regaty to nasz najmłodszy i zarazem najmniejszy zakład o mocy 7,7 MW. Kotły 
wodne opalane są gazem. Zakład zapewnia ciepło na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę 
dla osiedla Regaty przez cały rok. Wysokosprawne kotły gazowe używane do produkcji 
ciepła w C Regaty ograniczają emisję szkodliwych czynników do atmosfery, minimalizując 
wpływ produkcji ciepła na środowisko.

CIEPŁOWNIA REGATY
03-043 Warszawa, ul. Frachtowa 2

CIEPŁOWNIA REGATY 

to najstarszy zakład PGNiG TERMIKA, w 2014 roku obchodził setną rocznicę powsta-
nia. Dysponuje mocą elektryczną 9,1 MW i mocą cieplną 186 MW. Wytwarza ciepło 
oraz energię elektryczną dla Pruszkowa, Piastowa i gminy Michałowice. W Pruszkowie 
PGNiG TERMIKA posiada także własną sieć ciepłowniczą i dostarcza ciepło bezpośred-
nio do odbiorców. Woda do uzupełnienia sieci cieplnej przygotowywana jest w nowo-
czesnej stacji odwróconej osmozy. Kotły pruszkowskie wyposażone są w urządzenia 
odpylające: cyklony i multicyklony. Zakład spala wyłącznie węgle niskoemisyjne, ogra-
niczając wpływ na środowisko. Zagospodarowuje 100% odpadów paleniskowych.

ELEKTROCIEPŁOWNIA PRUSZKÓW
05-800 Pruszków, ul. Waryńskiego 1,
tel. +48 22 587 53 01

została uruchomiona w 1954 roku i jest drugim co do wielkości źródłem 
ciepła dla Warszawy. Zapewnia ok 43% zapotrzebowania warszawskiej 
sieci cieplnej. Zakład został zmodernizowany pod kątem zwiększenia 
mocy wytwórczych i zapewnienia wymogów środowiskowych. Od 2009 
roku, dzięki oddaniu do eksploatacji nowoczesnych turbin, jego moc elek-
tryczna wynosi 386 MW, a moc cieplna 1580 MW. Zakład dysponuje m.in. 
dwoma kotłami fluidalnymi. Kotły fluidalne to jedne z najnowocześniej-
szych kotłów ekologicznych tego typu w Europie. Zmniejszają one emisje 
tlenków siarki i azotu. Wszystkie żerańskie kotły wyposażone są w wy-
sokosprawne elektrofiltry. Zakład zagospodarowuje odpady paleniskowe  
w 100%. W 2012 roku uruchomiono oczyszczalnię ścieków przemysło-
wych. Żerań posiada nowoczesną stację odwróconej osmozy do przygo-
towania wody na uzupełnienie sieci cieplnej miasta. 
ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃ
03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15, 
tel. +48 22 587 49 00

ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃ

PGNiG TERMIKA lider na rynku energii

PGNiG TERMIKA

Ciepłownię Wola uruchomiono w 1973 roku. Obecnie w zakładzie są zainstalowa-
ne cztery mazutowe kotły wodne. Łączna zainstalowana moc cieplna to 465 MW.  
Po zoptymalizowaniu działania układu ciepłowniczego w Warszawie, Wola pracuje 
jako szczytowe źródło ciepła i uruchamiana jest, gdy temperatura zewnętrzna spada 
poniżej minus 10°C. Kotły wyposażone są w palniki umożliwiające dotrzymanie obec-
nej normy emisji dwutlenku azotu 450 mg/m3.

CIEPŁOWNIA WOLA
01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 21,
tel. +48 22 587 61 94

CIEPŁOWNIA WOLA

ELEKTROCIEPŁOWNIA PRUSZKÓW

11%
Nasze zakłady produkują 11% całego  

wytwarzanego w Polsce ciepła. 

Nasza firma posiada kilka zakładów w Warszawie: Elektrociepłownię Siekierki  
i Elektrociepłownię Żerań, Ciepłownię Kawęczyn, Ciepłownię Regaty, Ciepłownię  
Wola oraz Elektrociepłownię Pruszków w Pruszkowie.



PGNiG TERMIKA SA 
Siedziba główna – Elektrociepłownia Żerań
ul. Modlińska 15 
03-216 Warszawa
www.termika.pgnig.pl

Dane rejestrowe: NIP 525 000 06 30 
REGON 010381709, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 670 324 950,00 zł 
KRS 0000025667  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Spełniamy normy ekologiczne przyszłości
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Kotłownia olejowo-gazowa

390 MWt 2016 r.

Blok gazowy

390 MWt 2016 r.

Blok biomasowy

50 MWe 2015 r.

11 MWe 2016 r.

Silniki gazowe

450 MWe 2022 r.

Blok gazowy

Planowane

Realizowane

PGNiG TERMIKA realizowane i planowane projekty 

Rocznie nasze zakłady produkują ponad 3,7 TWh energii 
elektrycznej i około 12 TWh ciepła. Dzięki produkcji  
w kogeneracji zapewniona jest wysoka efektywność 
wykorzystania paliw.

Podstawowym paliwem wykorzystywanym w PGNiG 
TERMIKA jest wydobywany w polskich kopal-
niach węgiel kamienny, którego rocznie zuży-
wa się ok. 2,8 mln ton. Niedługo zakończy się  
przebudowa kotła w Siekierkach, przystoso-
wująca go do spalania tylko biomasy. Budowane  

instalacje opalane będą głównie gazem ziemnym. 
Takie zróżnicowanie rodzajów wykorzystywa-
nych paliw zwiększa niezawodność dostaw ciepła  
i energii elektrycznej. 

Od stycznia 2012 roku firma jest częścią Grupy Kapi-
tałowej PGNiG, a od roku 2013 posiadaczem połowy 
akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola. 

PGNiG TERMIKA prowadzi szeroko zakrojone prace 
rozwojowe, współpracując z uczelniami z całej Polski.


