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Polska Grupa Biogazowa3

Działalność Polskiej Grupy Biogazowej zapoczątkowano w 2007 roku z inicjatywy osób 
posiadających bogate doświadczenie w obszarze energetyki odnawialnej

Głównym obszarem działalności Grupy jest produkcja energii elektrycznej 
i ciepła z biogazu rolniczego oraz świadczenie usług powiązanych z sektorem 
odnawialnych źródeł energii

Lider produkcji biogazu w Polsce

Dostawca na rynki międzynarodowe innowacyjnych i efektywnych 
technologii, wykorzystujących inteligentne systemy informatyczne



Struktura Grupy4
W skład Grupy wchodzą obecnie 34 spółki,
w tym spółki operacyjne, dedykowane
konkretnym obszarom działalności firmy:

PGB Inwestycje
Budowa odnawialnych źródeł energii (OZE)

PGB Serwis
Serwis i eksploatacja instalacji OZE

PGB Dystrybucja
Dystrybucja energii elektrycznej

PGB Innowacje
Badania i rozwój

Reo.pl
Obrót energią elektryczną na rynku hurtowym i detalicznym



Historia i cele działania
5 2007

Powstanie Polskiej Grupy Biogazowej

Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych

Oddanie do użytkowania 
7 biogazowni rolniczych 

Rozpoczęcie nowych procesów inwestycyjnych

30 nowych inwestycji biogazowych oraz 10 instalacji PV

Oddanie do użytkowania 
2 biogazowni rolniczych 

oraz 2 instalacji PV 

2014

2019

2022

2021
Oddanie do użytkowania 5 biogazowni rolniczych

2016

2020



Rada Nadzorcza
6

Henryk Majchrzak

Absolwent Politechniki Śląskiej, profesor Politechniki Opolskiej oraz MBA Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Od początku swojej kariery zawodowej związany ściśle
z polską energetyką. Zdobył bogate doświadczenie w zakresie rynków wytwarzania, przesyłu
i dystrybucji energii. Zajmował najwyższe stanowiska kierownicze w dużych spółkach
energetycznych, takich jak PSE S.A. i Grupa Kapitałowa PGE. Kierował rozwojem i wdrażaniem
złożonych oraz strategicznych projektów energetycznych.

Kamilia Grabowska

Iwona Ościłowska

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego. Zdobyła bogate doświadczenie zawodowe
w sferze finansów i rachunkowości pracując na stanowiskach Głównego Księgowego,
oraz Dyrektora Finansowego w międzynarodowym środowisku sektora energetyki
odnawialnej, software development oraz rynku nieruchomości.

Radca Prawny. Absolwentka studiów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa w biznesie nowoczesnych technologii, Biznes
AI, Technologia i Prawo w zastosowaniu Sztucznej inteligencji na Akademii Leona
Koźmińskiego. Audytor wiodący ISO27001. Zajmowała stanowisko dyrektora działu
organizacyjno-prawnego, obecnie koordynator zespołu prawnego w grupie MCX..



Nasze inwestycje7

Obecnie eksploatujemy
14 elektrociepłowni
na biogaz rolniczy

Realizujemy kolejne inwestycje 
w wielu regionach Polski



Przykładowe inwestycje
Polskiej Grupy Biogazowej8

Dzierżki
Podlaskie

Gorajec
Podkarpackie

Falknowo
Warmińsko-mazurskie

ROK URUCHOMIENIA

2015 
ROK URUCHOMIENIA

2015 
ROK URUCHOMIENIA

2020 



Jeszcze więcej zielonej energii!9

Oprócz inwestycji w nowe 
elektrociepłownie na biogaz, 
prowadzimy procesy 
zmierzające do budowy farm 
fotowoltaicznych

W 2020 r. zbudowaliśmy 2 instalacje PV, 
zlokalizowane na Mazowszu -
w Tończy i Zawadach, w bezpośrednim 
sąsiedztwie biogazowni PGB

W planach jest budowa kolejnych 



Inwestycje PV10

Istniejące instalacje PV o mocy od 
0,6 MW do 0,75 MW 

Planowane instalacje PV

Obecnie eksploatujemy 
2 instalacje PV

Realizujemy kolejne inwestycje 
w wielu regionach Polski



Wieloletnie doświadczenie i zespół ekspertów11

Polska Grupa Biogazowa dysponuje wieloletnim doświadczeniem 
w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji i zarządzaniu biogazowniami 
w wielu regionach Polski

Nowoczesne technologie
produkcji biogazu

Automatyzacja procesów 
produkcji i dostaw

Doświadczony i wykwalifikowany zespół 
specjalistów
odpowiedzialnych za proces inwestycyjny, 
bezpieczną i efektywną eksploatację instalacji



Smart Biogas Plant - Inteligentny system 
zarządzania biogazowniami (1/4)12

Zasady działania:

▪ Wzoruje się na działaniu systemów immunologicznych organizmów żywych

▪ W pełni zintegrowany z systemami magazynowymi

▪ Przewiduje wielkość produkcji biogazu

▪ Analizuje potencjał substratów

▪ Dobiera rodzaje i ilości substratów

▪ Reguluje dozowanie mieszanki substratów   

▪ Wykrywa anomalie za pomocą czujników w instalacji

▪ Posiada umiejętność samodzielnego uczenia - wykorzystanie sztucznej inteligencji



Confidential
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Smart Biogas Plant (2/4) 
Schemat funkcjonalny 

WYDAJNOŚĆ 

PROCESU

WYDAJNOŚĆ 

EKONOMICZNA

ANOMALIE I 

AWARIE

RAPORTOWANIEINTEGRACJA

SYSTEMY 

AUTOMATYKI 

PRZEMYSŁOWEJ

SYSTEMY 

MAGAZYNOWE

Prognozowanie ilości produkowanego 
biogazu z zachowaniem optymalnych 
parametrów fermentacji beztlenowej 

realizowane w oparciu o algorytmy 
sztucznej inteligencji, w tym uczenia 

maszynowego

SBP

FUNKCJA 

MONITOROWANIA
AFUNKCJA 

ANALITYCZNA
FUNKCJA 

WYKONAWCZA 

• tworzenie tabel dozowania
• automatyczne dozowanie 
• korygowanie dozowania na podstawie danych 

produkcyjnych 
• korygowanie produkcji ilości biogazu na podstawie 

informacji o planowanych i wymuszonych przestojach 
• wysyłanie informacji o anomaliach i awariach 

• rzeczywista produkcja i 
jakość biogazu w 
porównaniu do prognozy

• parametry procesu (fos/tac, 
ph, temperatura, o.d.m., 
bilans makro i 
mikroelementów)

• ilość i rodzaj 
dozowanego surowca

• parametry pracy 
instalacji i urządzeń 

• zadania realizowane 
przez operatorów 

• laboratoryjne badanie 
fizykochemiczne surowców 

• planowane przerwy w 
świadczeniu usług 

• potencjał biogazowy 
surowca w przestrzeni 
magazynowej 

--------------------------------P R O C E S--------------------------------



Confidential

Smart Biogas Plant (3/4)
Moduł prognozowania przyszłej produkcji14

Prognozy zmian w produkcji energii elektrycznej (zapotrzebowanie na 
biogaz) 

Prognozy cen na rynku energii elektrycznej

Obejmuje zmiany w prognozowanej produkcji związane z: 

▪ planowanymi postojami/ograniczeniami w pracy biogazowni

▪ awaryjnymi wyłączeniami biogazowni

▪ prognozowanymi cenami na rynku energii elektrycznej (np. 
praca w szczycie)

▪ innymi czynnikami
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Smart Biogas Plant (4/4)
System zdalnego monitorowania 24/7

15



Centralny system zarządzania16

Kontrola i zarządzanie biogazowniami z poziomu centrali

Usługi handlu energią

Projektowanie instalacji

Zdalne centrum obsługi i utrzymania

Tworzenie harmonogramu produkcji

Innowacje, badania i rozwój

Systemy dostaw surowca

Zarządzanie i administracja

Warszawa



Czym jest biogazownia rolnicza?17

Recyklingowa funkcja biogazowni

Bezpieczne i pożyteczne zagospodarowanie bioodpadów 
z hodowli i rolnictwa

Biogaz naturalną alternatywą paliw kopalnych

Produkcja przyjaznej dla środowiska naturalnego i człowieka energii elektrycznej i ciepła

Realizacja modelu gospodarki obiegu zamkniętego

Model oparty na ograniczeniu składowanych odpadów - wykorzystywanie jako substratu



Schemat działania 
biogazowni PGB18

Ciągła produkcja biogazu

ok. 4.000.000 Nm3/rok

1

Produkcja energii elektrycznej
Roczna produkcja: ok. 8.300 MWh
moc zainstalowana elektryczna: 999 kW

Wytwarzanie ciepła
Roczna produkcja: ok. 8.600 MWh 
(31.000 GJ)

Substrat do produkcji biogazu
ok. 25.000 – 40.000 Mg/rok

Masa pofermentacyjna
Płynna: 20.000-35.000 Mg/rok,
Sucha: 1.500-2.500 Mg/rok),
zależnie od składu substratów



Bilans energetyczny biogazowni – silnik CHP19



Confidential

Cykl produkcji biogazu 

Biomasa rolno-spożywcza

Zbiornik pasteryzacyjny

Zbiornik fermentacyjny

Stacja transformatorowa / 
jednostka kogeneracyjna

Zbiornik 
na poferment

Użytkownicy końcowi

Sieć energetyczna

Ciepło / prąd

Biometan

Surowiec

Wstępnie 
przetworzony 
surowiec

Sprężony gaz ziemny 
(CNG)

Biogaz do sieci 
gazu ziemnego

Biometan

Poferment

Elektryczność

Kluczowe źródła przychodów

Potencjalne źródła przychodów

20



Przykładowe surowce stosowane 
w produkcji biogazu21

Biogaz – produkt beztlenowej fermentacji metanowej

Substrat – biomasa z przetwórstwa rolno-spożywczego, upraw, hodowli

Przykłady:

Kiszonka z roślin 
energetycznych,
np. kukurydzy, traw, żyta

Wysłodki buraczane

Wytłoki z owoców i warzyw Gnojowica / obornik



Przegląd rodzajów surowców
22

Odpady handlowe i rolnicze Obornik i rośliny energetyczne

Charakterystyka

▪ Produkty uboczne lub odpady 
z produkcji rolnej i zakładów 
przetwórczych

▪ Mniej stabilne biochemicznie
▪ Konieczne natychmiastowe przetworzenie

▪ Produkty uboczne lub odpady z produkcji 
rolnej i zakładów przetwórczych

▪ Mniej stabilne biochemicznie
▪ Konieczne natychmiastowe przetworzenie

Przykłady

▪ Przeterminowana żywność, owoce 
i warzywa, serwatka, pulpa ziemniaczana, 

▪ Odpady z przemysłu cukrowniczego, 
przetwórstwa owoców, warzyw

▪ Odpady z produkcji zwierzęcej (gnojowica, 
obornik, odchody)

▪ Warzywa, zboża, kiszonki

Powiązane koszty

▪ Koszty zakupu (w dłuższej perspektywie) 
mogą być ujemne

▪ Transport

▪ Koszty zakupu
▪ Zbiór, opcjonalnie: przetwarzanie, 

przygotowanie
▪ Transport
▪ Przechowywanie i konserwacja

Całościowy koszt
▪ 100-200 zł/ MWh
▪ Niski lub żaden (zysk za utylizację 

odpadów)

▪ Do 350 zł/ MWh

Kluczowy surowiec dla PGB Pomocniczy surowiec dla PGB



Zasady przetwarzania substratów23

Zrównoważony strumień dostaw
w ilości umożliwiającej bieżące przetwarzanie (magazynowanie dotyczy kiszonki z kukurydzy, 
która nie emituje przykrych zapachów)

Dowóz substratów na teren biogazowni
zawsze z wykorzystaniem szczelnych pojazdów (dedykowany dla danego rodzaju substratu)

Substraty (głównie płynne)
w podziemnym szczelnym zbiorniku

Rozwiązania antyodorowe
wdrażane w zależności od substratów i lokalnych uwarunkowań (filtry, urządzenia antyodorowe)

Szczelny zbiornik
na masę pofermentacyjną



Korzyści z funkcjonowania elektrociepłowni 
na biogaz24

Zwiększenie wpływów do budżetu gminy

Możliwość dostarczenie energii elektrycznej po preferencyjnych cenach, w tym 
możliwość kompleksowej obsługi odbiorców oraz producentów zielonej energii, 
tj. PV 

Możliwość dostarczenie tańszego i niewymagającego obsługi ciepła

Współpraca z lokalnymi rolnikami i zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego:

▪ Bezpieczne i profesjonalne zagospodarowanie bioodpadów

▪ Możliwość wykorzystania przez rolników masy pofermentacyjnej jako zamiennika 
nawozów sztucznych i naturalnych

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami

▪ Usługi transportowe, agrotechniczne, budowlane

▪ Usługa suszenia drewna (wykorzystanie ciepła wytworzonego w biogazowni)

Budowa wizerunku zielonej gminy!



Wykorzystanie pofermentu przez rolników25

Masa pofermentacyjna pochodzi z naturalnej fermentacji biomasy

Poferment
środek wspomagający uprawę roślin, który zastępuje nawozy naturalne i sztuczne

Doskonale nawadnia glebę
nie tylko w trakcie suszy

Zapach zasadniczo nieuciążliwy
inaczej niż powszechnie stosowany obornik/ gnojowica

Nie zawiera w sobie pasożytów
(jak obornik czy gnojowica) ani bakterii chorobotwórczych

Badanie pofermentu i gleby
stosownie do wymagań



Możliwość dostarczenia ciepła26

Stabilne źródło ciepła
PGB zapewnia ciągłość dostaw przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych

Preferencyjne, stabilne i przewidywalne opłaty

Bezpieczne warunki współpracy

Możliwość korzystania z ekologicznego ciepła
wytworzonego w sposób przyjazny i bezpieczny dla środowiska

Redukcja emisji do atmosfery szkodliwych pyłów
w wyniku spalania w ciepłowni paliw kopalnych



Nasza oferta (1/2)27

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła

Możliwość wykorzystania zielonej energii elektrycznej i ciepła, 
które wytworzone zostały w sposób bezpieczny dla środowiska.

Odbiór biomasy

Współpracujemy z gospodarstwami rolnymi, zakładami rolno- spożywczymi 
w zakresie dostaw biomasy, wykorzystywanej 
w procesie produkcji biogazu.



Nasza oferta (2/2)28

Usługa suszenia drewna

Ciepło wytworzone w naszych elektrociepłowniach na biogaz
wykorzystujemy w procesie suszenia drewna. Naszą ofertę kierujemy
do firm z branży drzewnej.

Sprzedaż masy pofermentacyjnej

W procesie produkcji biogazu powstaje masa pofermentacyjna,
która może być stosowana zamiennie do nawozów sztucznych. Doskonale
nawadnia i użyźnia glebę, dlatego chętnie korzystają
z niej lokalni rolnicy.



Odpowiedzialni społecznie29

Naszą działalność w branży energetycznej wspieramy społecznym 
zaangażowaniem, w szczególności na poziomie lokalnym

Projekty stanowiące wyraz troski o środowisko naturalne 
i kształtujące postawy proekologiczne. 

Wsparcie działalności regionalnych instytucji oraz organizacji 
edukacyjnych i kulturalnych, mających wpływ na budowanie lokalnego 
kapitału społecznego.



Producent OZE Roku30

Polska Grupa Biogazowa laureatem konkursu
Liderzy Świata Energii w roku 2020
kategoria Producent OZE

Nagrody przyznawane firmom realizującym 
kluczowe inwestycje oraz innowacje, 
które w znaczący sposób wpływają na rozwój 
polskiego sektora elektroenergetycznego.
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Duża zmienność zapotrzebowania na moc w KSE32

Rys. 1. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe 
zapotrzebowanie na moc w KSE w 2020 roku [www.pse.pl.]

▪ Różnica pomiędzy zapotrzebowaniem maksymalnym i minimalnym w roku wyniosła 
15 548 MW, tj. ok. 58% zapotrzebowania szczytowego 

▪ Dużą zmienność zapotrzebowania na moc zaobserwowano także w poszczególnych 
godzinach doby 

http://www.pse.pl/


Struktura źródeł wytwórczych pokrycia 
zapotrzebowania KSE    33

▪ Zapotrzebowanie jest pokrywane zasadniczo w elektrowniach zawodowych na węglu 
brunatnym, na węglu kamiennym oraz dość stabilną we wszystkich godzinach doby produkcję 
w elektrowniach przemysłowych, (około 1,2 GWh)

▪ Produkcja elektrowni wiatrowych oraz innych źródeł OZE zmieniała od 2,0 GWh do 0,4 GWh

▪ Elektrownie szczytowo-pompowe uruchamiane uzupełniająco wg potrzeb w obu szczytach

Rys. 2. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie w 
2020 roku i sposób jego pokrycia [www.pse.pl.]

http://www.pse.pl/


Duża zmienność zapotrzebowania na moc w KSE34
▪ Wielkość zapotrzebowania szczytowego zmieniała się od 26 779 MW do 18 786 MW – różnica 

wyniosła około 30% wartości maksymalnej

▪ Analiza danych wieloletnich wskazuje na powtarzający się dla KSE charakter szczytu 
porannego w okresie zimowym, przypadającego w okolicach godzin 10–14 oraz szczytu 
południowego w okresie letnim występującego ok. godzin 11–13

Rys. 3. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu
w szczycie porannym dnia roboczego w 2020 roku [www.pse.pl.]

http://www.pse.pl/


Zapotrzebowanie szczytowe w kolejnych 
latach 2011 - 2020 35

▪ Analiza zmian zapotrzebowania na moc w szczytach obciążeń KSE w okresie ostatnich kilkunastu lat, 
wskazuje na istotny wzrost mocy szczytowych praktycznie we wszystkich miesiącach roku

▪ W okresie ostatnich 10 lat zapotrzebowanie szczytowe wzrosło od 5 do 13%

▪ Największe przyrosty są w miesiącach letnich: urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze w sektorze 
przemysłu, usług oraz w gospodarstwach domowych

Rys. 4. Średnie miesięczne zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia KSE w dniach roboczych
w latach 2011–2020 [www.pse.pl.]

http://www.pse.pl/


Wnioski i oszacowania na przyszłość  36

▪ Analogiczne wnioski wynikają z analizy średnich rocznych wartości krajowego zapotrzebowania 
na moc oraz wartości maksymalnych dobowych szczytów obciążeń w dniach roboczych w 
latach 1980–2020

Rys. 5. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz wartości maksymalne w dobowych szczytach
obciążenia dni roboczych w latach 1980–2020 [www.pse.pl.]

http://www.pse.pl/
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Koszty niedostarczonej energii do odbiorców38
Metody szacowania kosztów

▪ Szacowanie kosztów niedostarczonej energii elektrycznej na podstawie obliczeń 
rzeczywistych skutków wystąpienia takich sytuacji w przeszłości

▪ Szacowanie kosztów niedostarczonej energii elektrycznej na podstawie obliczeń 
statystycznych

▪ Szacowanie skutków niedostarczenia energii elektrycznej na podstawie badań 
ankietowych

Uzyskane wyniki

▪ Awaria w aglomeracji szczecińskiej w roku 2008 – 13 000 PLN/MWh

▪ Rynki USA – 100-krotność ceny rynkowej

▪ Obliczenia statystyczne dla Polski na rok 2015  - 7 500 PLN/MWh



Możliwości bilansowania mocy szczytowej KSE39
Stosowane przez OSP mechanizmy bilansowania mocy szczytowej (poza rynkiem)

▪ Praca z przeciążeniem jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych

▪ Usługa dyspozycyjności jednostek wytwórczych nie będących centralnie dysponowanymi

▪ Operatorski import energii elektrycznej w oparciu o zawarte umowy międzyoperatorskie

▪ Usługa systemowa interwencyjna rezerwa zimna (przetargi publiczne OSP)

▪ Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP

▪ Praca interwencyjna dedykowanego do pracy szczytowej źródła wytwórczego

▪ Wykorzystanie połączeń transgranicznych w ramach europejskiego rynku energii

▪ Użycie elektrowni szczytowo-pompowych - kontrakty zawierane przez OSP

▪ Użycie dostępnych na rynku magazynów energii – mechanizmy ich finansowania 



Możliwości bilansowania mocy szczytowej KSE40
Wybrane technologie magazynowania energii elektrycznej 

▪ Elektrownie szczytowo pompowe

▪ Różnego typu zasobniki bateryjne

▪ Magazyny sprężonego powietrza o różnych lokalizacjach zbiorników 
magazynowych

▪ Magazyny skroplonego powietrza

▪ Instalacje wodorowe

▪ Biogazownie zdolne do pracy szczytowej 

Kryterium wyboru rozwiązania optymalnego dla bilansowania mocy szczytowej

▪ Jednostkowy koszt usługi magazynowania energii - wg danych techniczno-
ekonomicznych

▪ Dostępność usługi na potrzeby OSP/OSD – pewność i elastyczność

▪ Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju



Możliwości bilansowania mocy szczytowej KSE41
Możliwości pracy biogazowni na rzecz systemu elektroenergetycznego 

▪ Regulacja napięcia i częstotliwości - dotrzymanie wymaganych parametrów pracy 
systemów elektroenergetycznych oraz świadczenie innych regulacyjnych usług 
systemowych – zaawansowane systemy sterowania i regulacji w biogazowniach

napięcie pracy +/- 10% Un,

częstotliwość pracy (85 -114)% fn,

zakres pracy ciągłej mocy (70 – 105)% Pn,

szybkość zmian mocy czynnej (0-50)% Pn - 1 min/(50-100)% Pn - 1 min 

▪ Optymalizacja kosztów utrzymania niezbędnych rezerw mocy w systemie

koszty rezerwy mocy w biogazowni – konkurencyjne wobec innych zasobów 

▪ Poprawa elastyczności strony podażowej KSE – ograniczenie ilości uruchomień 
dużych jednostek wytwórczych

utrata żywotności dużych jednostek wytwórczych uruchamianych na szczyty  

▪ Ograniczenie kosztów i strat energii – efektywne uruchomienie członu szczytowego 
w biogazowni, wykorzystującej magazyn biogazu

wysokie koszty uruchomień i odstawień dużych jednostek wytwórczych 



Możliwości bilansowania mocy szczytowej KSE42
Możliwości pracy biogazowni na rzecz systemu elektroenergetycznego 

▪ Redukcja ewentualnych ograniczeń w sieciach dystrybucyjnych – redukcja kosztów 
modernizacji sieci

tańsza i łatwiejsza rozbudowa sieci na potrzeby generacji rozproszonej 

▪ Możliwość wykorzystania biogazowni przez  operatorów sieci dystrybucyjnych

regulacja mocy biernej cos fi =0,8 (Sn=1250 kVA/Pn=1000kV) 

▪ Podaż energii z biogazowni w szczytach obciążenia - obniżenie cen energii na rynku 
hurtowym

ceny w szczytach obciążeń wyższe o ok. 200 – 350 PLN/MWh od cen w dolinie   

▪ Zasilanie awaryjne odbiorców oraz zapewnienie zdolności systemu do jego szybszej 
odbudowy po awariach katastrofalnych

zdolność biogazowni do tzw. samostartu – tj. bez zasilania energią z zewnątrz 

▪ Szybsza i łatwiejsza integracja większej liczby OZE w KSE

brak potrzeby równoważenia zmian obciążenia niesterowalnych OZE



Praktyczny przykład:
praca wyspowa biogazowni  
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Wybrane aspekty bilansowania mocy Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego

Wykorzystajmy zasoby i wpływ elektrowni biogazowych na 
wzmocnienie odporności kryzysowej oraz budowanie 
konkurencyjności na rynku energii elektrycznej i ciepła!

Dziękuję za uwagę! 

dr hab. inż. Henryk Majchrzak
prof. Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Rady Nadzorczej 


