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Jak najwięcej pozytywnej 
energii na każdy dzień w  Nowym Roku

Energia w okresie 
zimowym

Wraz z nadejściem zimy, kiedy nastają niskie 
temperatury, wzrasta ilość zużywanej energii. 
Jest to okres, w którym elektrownie  
i elektrociepłownie pracują na podwyższonych 
obrotach. Większe zużycie energii to także 
większe koszty prowadzenia biznesu w tym 
okresie.
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www.engie-zielonaenergia.pl

Odwiedź nas w sieci

Minął 
rok
Wracamy do kilku 
wydarzeń, które były 
ważne w ubiegłym 
roku dla naszej firmy. 
Cieszymy się, że 
rozwijamy się  
i współpracujemy  
z coraz większą ilością 
firm, wspólnie promując 
używanie odnawialnej 
energii.

Styczeń
Rok rozpoczął 
się od zmiany 
nazwy firmy  
z GDF SUEZ 
na ENGIE. 
Nowa nazwa 
całej grupy 
to także nowe wyzwania, ponieważ 
ENGIE to jeden ze światowych liderów 
energetycznych. Firma od lat prowadzi 
działania na rzecz produkcji energii 
elektrycznej taniej i czystej. Głównym 
celem działań jest podwojenie naszych 
mocy wytwórczych w Europie oparte 
właśnie o odnawialne źródła energii. 
W związku ze zmianą nazwy mamy 
także nowe logo. Jest nim wschodzące 
słońce. Symbolizuje ono pozytywną, 
optymistyczną wizję przyszłości.
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Witamy 
w świecie
ENGIE
Nowa nazwa naszej firmy – ENGIE, 
symbolizuje nową pozytywną, 
optymistyczną wizję przyszłości 
opartej na energii odnawialnej. Zmiana 
nazwy nie ma wpływu na warunki 
umów, jakie realizujmy dla naszych 
klientów.

czytaj na stronie 2

Kwiecień
Obchodziliśmy 
trzecie urodzi-
ny newslettera 
Energia Na-
pędza Biz-
nes, którego 
kolejny numer 
trzymają Państwo w ręku. Naszą ideą 
od początku było dostarczanie klien-
tom oprócz energii, także wartości 
dodanej. Między innymi informacji o 
efektywności energetycznej czy porad 
związanych z energią odnawialną. Jak 
zawsze podkreślaliśmy, że cały czas 
przyświeca nam nasze główne motto: 
Energia Napędza Biznes.

w skrócie
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Trzy lata temu ukazało się pierwsze wydanie newslettera 
Energia Napędza Biznes. Przez ten czas zmieniliśmy formę 
publikacji, ale mamy nadzieję, że informacje jakie Państwu 
przekazujemy, cały czas są użyteczne.

Urodziny ENB 

W pierwszym wydaniu ENB, które 
ukazało się w kwietniu 2013 roku, pi-
saliśmy o korzyściach dla biznesu 
związanych z Zieloną Energią, przed-
stawialiśmy naszą firmę, a także pre-
zentowaliśmy zalety, jakie niesie za 
sobą zmiana sprzedawcy energii.  
W wydaniu pojawiły się też informacje 
o oszczędzaniu. 
– Chcieliśmy być w kontakcie zarów-
no z naszymi klientami, jak i osobami 
zainteresowanymi naszą ofertą – tłu-
maczy powody wydania newslettera 
Przemysław Chryc, Dyrektor Działu 
Sprzedaży i Marketingu ENGIE. 

INFORMACJE I PORADY
Przez trzy lata, co miesiąc, staraliśmy 
się publikować interesujące informacje 
z zakresu energii elektrycznej, przy-
datne z biznesowego punktu widze-
nia. – Cały czas przyświeca nam na-
sze główne motto: Energia Napędza 
Biznes. Chcemy, oprócz dostarczania 
energii klientom, oferować im także 
wartość dodaną do tej usługi. Jedną  
z nich jest właśnie newsletter – wyjaśnia 

Przemysław Chryc. – Dzięki newslette-
rowi klienci ENGIE są na bieżąco także  
z informacjami o naszej firmie – dodaje. 
Od tego roku, by być w jeszcze lep-
szym kontakcie z naszymi Czytelnika-
mi, zmieniliśmy formę dystrybucji ENB. 
Jeszcze w poprzednim roku newsletter 
wysyłany był mailowo i można go było 
czytać także na stronie internetowej. 
Od stycznia 2016 zaczęła ukazywać 
się forma drukowana newslettera, któ-
ra trafia do klientów wraz z fakturą. 
Oczywiście wersje elektroniczne ENB 
nadal się ukazują i są dostępne nie tyl-
ko dla klientów ENGIE, ale dla wszyst-
kich zainteresowanych, którzy zareje-
strują się na stronie internetowej. 

CZEKAMY NA OPINIE
Dziękujemy Czytelnikom za trzy lata 
wspólnej podróży przez efektywność 
energetyczną firm. Mamy nadzieję, że 
nadal będą chętnie zaglądać do naszej 
publikacji. My będziemy się starać, by 
nie brakowało w niej przydatnych infor-
macji – jesteśmy w tej kwestii otwarci 
na Państwa sugestie.

Okładka pierwszego wydania newslettera Energia Napędza Biznes

Gościmy ważną 
konferencję

ENGIE została po raz 
drugi gospodarzem 
honorowym 
ogólnopolskiej 
konferencji o biomasie.

W kwietniu odbędzie się 
V edycja Forum Biomasy 
i Paliw Alternatywnych 
powermeetings.eu – 
produkcja, kontraktowanie, 
logistyka. W Mielcu oraz  
w Połańcu dyskutować 
będą przedstawiciele rządu, 
samorządu oraz uczestnicy 
rynku biomasowego.

– Wiosenne Święto Branży 
powermeetings.eu już 
na stałe wpisało się 
w kalendarz spotkań 
branżowych i stanowić 
będzie naturalną platformę 
wymiany informacji, 
osiągnięć i wyników, 
doświadczeń – tłumaczy 
ideę, jaka przyświeca 
Forum, Renata Kałużna, 
Dyrektor Zarządzający 
powermeetings.eu.

Prelekcje podczas Forum 
wygłoszą przedstawiciele 
czołowych firm 
energetycznych, dostawcy 
usług oraz przedstawiciele 
najważniejszych urzędów, 
instytutów i instytucji 
kontrolujących. Wśród 
występujących  
i moderujących dyskusje 
będą też przedstawiciele 
ENGIE. Goście Forum 
Biomasy będą mogli 
zwiedzić wybudowany 
przez ENGIE Zielony Blok, 
największy na świecie 
blok energetyczny opalany 
wyłącznie biomasą. 

W następnym 
wydaniu ENB

Kolejna część naszego cyklu związanego 
z poradami dotyczącymi efektywności 

energetycznej.

Podstawową korzyścią używania energii z OZE jest oczy-
wiście ochrona środowiska naturalnego przed kolejnymi 
stopniami degradacji. Zmiana kupowanej energii z pro-
dukowanej w źródłach konwencjonalnych na zieloną jest 
najprostszym i jednocześnie bezinwestycyjnym sposobem 
wprowadzenia działań ekologicznych do firmy. Nabywając 
Zieloną Energię w ENGIE można zakupić ją wraz z certy-
fikatem potwierdzającym, iż pochodzi ona z Odnawialnych 
Źródeł Energii. Dokument ten to Gwarancja Pochodzenia. 

Korzyści dla firmy
Istnieją także marketingowe podstawy, by z Zielonej Ener-
gii z Gwarancjami Pochodzenia skorzystać. Dotyczy to za-
równo dużych firm, jak i małych przedsiębiorstw. Certyfikat 
ten to dokument, który poświadcza, że firma działa zgodnie 
z duchem ekologicznym i nabywa energię z OZE. Jak do-
wodzą najnowsze badania, coraz więcej klientów zwraca 
uwagę na to, z jakiej energii korzystają kontrahenci czy fir-

my, z którymi współpracują. Wielu z nich jest w stanie po-
nieść wyższe koszty współpracy, jeżeli sfera energetyczna 
przedsiębiorstwa jest proekologiczna. Firma, która posiada 
certyfikat o pochodzeniu energii ze źródeł odnawialnych, 
automatycznie zwiększa swą rangę i staje się konkurencyj-
na, jako biznes odpowiedzialny społecznie.

ProSTE rozWiĄzaNiE
Warto podkreślić, że wprowadzenie innowacji w postaci 
przestawienia się na ekologiczną formę, „zasilania” moż-
na rozpocząć w każdym momencie. Jest to bardzo proste 
rozwiązanie, które znacznie wpływa na poprawienie wize-
runku firmy, zwiększenie jej dochodów, zyskanie nowych 
klientów, dla których środowisko naturalne jest niezwykle 
ważne, a także przyczynia się do wykreowania „ekologicz-
nej marki produktu lub usługi”. 

Firmy szybko, łatwo i bez wielkich nakładów finansowych mogą zadbać o środowisko. Czy 
działalność proekologiczna może wpłynąć na podniesienie wartości firmy? Jakie korzyści 
daje przedsiębiorstwu posiadanie Gwarancji Pochodzenia zakupu odnawialnej energii?

Ekologia z certyfikatem

Gwarancje Pochodzenia wydawane są przez Urząd Regulacji 
Energetyki. Na elektronicznym certyfikacie widnieje nazwa fir-
my, ilość zakupionej energii oraz źródło jej pochodzenia. Dzięki 
dokumentowi można określić technologię, w jakiej energia 
została wyprodukowana – wiatraki, biomasa czy fotowoltaika. 
Każdy certyfikat jest wpisywany w rejestr gwarancji pochodze-
nia i oznaczany indywidualnym numerem.
Koszt nabycia takiej gwarancji jest niewielki, a korzyści wyni-
kające z jej posiadania zarówno dla naszego biznesu, wizerunku 
jak i środowiska są bardzo duże.
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Listopad
Minął rok od 
startu naszej 
czwartej farmy 
wiatrowej. 
Siłownia  
w Dąbrowi-
cach  wypro-
dukowała 104 440 MWh. Dzięki pro-
dukcji  w pełni ekologicznej energii 
instalacja przyczyniła się do uniknię-
cia emisji 93 996 ton CO2 (licząc wg 
ilości energii – energia wprowadzo-
na do sieci Operatora Sieci Dystry-
bucyjnej). Wyprodukowana przez 
rok energia w Dąbrowicach pozwala 
na zasilenie ok. 60 000 gospodarstw 
domowych.

Maj
ENGIE 
potwierdziła 
zaangażowa-
nie w realiza-
cję strategii 
zorientowanej 
na zielone 
moce i dążenie firmy do bycia lide-
rem transformacji energetycznej na 
świecie. Nowa Dyrektor Zarządzająca  
Isabelle Kocher informowała: „W ciągu 
najbliższych trzech lat zainwestujemy 
1,5 miliarda euro w stworzenie  
i rozwój nowych technologii solarnych. 
Musimy wyjść daleko poza tradycyjny 
panel słoneczny. Potrzebujemy mniej 
niż dekady, żeby zacząć używać spe-
cjalnych okiennych powłok do ogrze-
wania naszych domów czy napędza-
nia samochodów”.

Sierpień
ENGIE Zie-
lona Energia 
Sp. z o.o. od 
sierpnia prze-
jęła odpowie-
dzialność za 
obsługę klien-
tów i sprzedaż energii dla firm. Zmia-
na wynika z reorganizacji w grupie 
ENGIE Energia Polska S.A., w wyniku 
której Dział Marketingu i Sprzedaży 
ENGIE Energia Polska S.A., do tej 
pory odpowiedzialny za sprzedaż  
i obsługę firm, został przeniesiony do 
spółki ENGIE Zielona Energia Sp.  
z o.o. Firma dzięki temu bardziej 
podkreśla swój zielony charakter i na-
stawienie na dostarczanie do klientów 
energii ze źródeł odnawialnych.

w skrócie
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Nowa nazwa, strategia zorientowana na zielone moce i zmiana na 
stanowisku Dyrektora Zarządzającego – wszystkie kroki podejmowane 
w ostatnich miesiącach przez ENGIE potwierdzają dążenie firmy do 
bycia liderem transformacji energetycznej na świecie. 

Czas energetycznych 
zmian

W następnym 
wydaniu ENB

Kolejna część naszego cyklu 
związanego z poradami 

dotyczącymi efektywności 
energetycznej.

Już rok temu, gdy prasa informowała  
o rebrandingu dawnego GDF SUEZ, 
media wybiegały w przyszłość i zapo-
wiadały zmiany w Zarządzie ENGIE. 
Dziś zapowiedzi te stają się faktem. Do-
kładnie 3 maja stanowisko Dyrektora 
Zarządzającego Grupy ENGIE obejmie 
dotychczasowa Wicepre-
zes – Isabelle Kocher, 
która zastąpi na tym sta-
nowisku dotychczasowego 
Dyrektora Zarządzającego 
Gerarda Mestrallet, który 
nadal będzie pełnił funkcję  
Prezesa Zarządu. „Mamy 
bardzo dobre relacje za-
wodowe. Pracujemy razem 
od 14 lat. Gerard stawiał 
zawsze przede mną co-
raz trudniejsze wyzwania. 
Efekt? Dzięki niemu przej-
muję dziś stery w Grupie” – 
mówiła Kocher w niedawnym wywiadzie 
dla francuskiego dziennika „Le Parisien”.

Słońce Ma Moc
Przyszła Dyrektor Zarządzająca zapowie-
działa, że głównym celem firmy jest uczy-
nienie z Grupy ENGIE globalnego lidera 
transformacji energetycznej. „Energia od-
nawialna rewolucjonizuje rynek. W szcze-
gólności wierzę, że świat zmieni energia 
słoneczna. Nie tylko dlatego, że jej źródła 
są niewyczerpane, ale również dlatego, 
że to energia, którą coraz bardziej opłaca 
się produkować i wykorzystywać” – wy-
jaśniła Kocher na łamach „Le Parisien”. 
Dodała, że Grupa zamierza skupić się na 
innowacyjnych, zintegrowanych rozwią-
zaniach, odchodząc od produkcji energii 

z węgla. „W ciągu najbliższych trzech 
lat zainwestujemy 1,5 miliarda euro  
w stworzenie i rozwój nowych technologii 
solarnych. Musimy wyjść daleko poza tra-
dycyjny panel słoneczny. Potrzebujemy 
mniej niż dekady, żeby zacząć używać 
specjalnych okiennych powłok do ogrze-

wania naszych domów 
czy napędzania samo-
chodów!” – ekscytowała 
się Isabelle Kocher. 

KONSEKwENtNIE dO 
CELu 
Zapowiedzi przyszłej 
Dyrektor Zarządzającej 
Grupy ENGIE przypomi-
nają o dążeniach firmy 
do zyskania tytułu lidera 
transformacji energe-
tycznej na świecie. By 
tak się stało, ENGIE sta-

wia na produkcję energii z poszanowa-
niem środowiska, tworząc jednocześnie 
atrakcyjną ofertę dla swoich klientów. 
Dodatkowo firma wdraża inteligentne 
systemy zarządzania energią i wspie-
ra działania związane z efektywnością 
energetyczną. Grupie zależy, aby gospo-
darstwa domowe i firmy zużywały mniej 
energii. Firma nie tylko edukuje w tym 
obszarze, zabierając ważny głos w mię-
dzynarodowej dyskusji na temat zmian 
klimatycznych, ale inwestuje też w pro-
jekt „inteligentnych miast” (oszczędzanie 
energii poprzez inteligentne sieci) oraz 
rozwija alternatywne sposoby pozyski-
wania energii: ze źródeł geotermalnych, 
odpadów czy ścieków (do systemów 
grzewczych). 

Isabelle Kocher

Co z rozwojem 
OZE ?

O problemach jakie może 
mieć branża energetyczna 
z rozwojem energetyki 
odnawialnej w kontekście 
proponowanej „ustawy 
wiatrakowej” mówił na 
łamach portalu wnp.pl 
Krystian Stanek, członek 
zarządu Engie Energia 
Polska, odpowiadający za 
OZE w firmie.

Biorąc pod uwagę tylko 
najdalej idące propozycje 
projektu ustawy, czyli 
wprowadzenie sztywnych 
minimalnych odległości 
dla lokalizacji farm 
wiatrowych, zbyt wysokich 
w stosunku do wartości 
inwestycji opłat za decyzje 
eksploatacyjne Urzędu 
Dozoru Technicznego, oraz 
nową definicję budowli, 
skutkującą wielokrotnym 
wzrostem podatku od 
nieruchomości, rodzą się 
uzasadnione wątpliwości 
z punktu widzenia ich 
zgodności z konstytucyjną 
zasadą swobody 
działalności gospodarczej, 
zasadą proporcjonalności 
ograniczeń oraz zasadą 
niedyskryminacji - tłumaczył 
Krystian Stanek. Jak 
podkreślał proponowana 
ustawa nie tylko zagrozi 
nowym inwestycjom  
w farmy wiatrowe, ale 
będzie miała negatywny 
wpływ także na istniejące  
i działającej obecnie farmy.
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ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. będzie od sierpnia br. odpowiedzialna za obsługę 
klientów i sprzedaż energii dla firm. Zmiana wynika z reorganizacji w grupie ENGIE 
Energia Polska S.A., w wyniku której Dział Marketingu i Sprzedaży ENGIE Energia 
Polska S.A., do tej pory odpowiedzialny za sprzedaż i obsługę firm został przeniesiony 
do spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

Gwarancje pochodzenia 
coraz bardziej 
popularne

czytaj na stronie 3

Zmiany w umowach

czytaj na stronie 2

Ograniczenie 
mocy biernej 

czytaj na stronie 4
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Co przyniesie firmom Nowy Rok?
Od nowego roku właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw czeka kilka ważnych zmian. Krótko 
przypominamy o nich, by Nowy Rok w biznesie nie zaskoczył nikogo.

Rok zielonej produkcji 
w Dąbrowicach
Rok temu pisaliśmy o starcie czwartej 
farmy wiatrowej ENGIE w Polsce. 
Przyglądamy się ile ekologicznej energii 
od tego czasu wyprodukowała.

Przez 12 miesięcy (od listopada 2015 do końca października 2016) 
Farma w Dąbrowicach wyprodukowała 104 440 MWh. Dzięki produkcji  
w pełni ekologicznej energii, instalacja przyczyniła się do uniknięcia 
emisji 93 996 ton CO2 (licząc wg ilości energii – energia wprowadzo-
na do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej). Wyprodukowana przez rok 
energia w Dąbrowicach pozwala na zasilenie ok. 60 000 gospodarstw 
domowych. 
Farma Wiatrowa Dąbrowice została wybudowana w okresie od marca 
do października 2015 roku. Składa się z 13 turbin wiatrowych o mocy 
2,75 MW każda, czyli całkowita zainstalowana moc Farmy Wiatrowej 
Dąbrowice wynosi  35,75 MW. Zainstalowane zostały innowacyjne turbi-
ny jednego ze światowych liderów branży – firmy General Electric, wy-
produkowane w Europie. Turbina wiatrowa 2.75-120 to tzw. inteligentny 
wiatrak, który produkuje o 5% energii więcej niż standardowy model. 
Technologia ta pozwala wykorzystać energię wiatru w stopniu maksy-
malnym, przy pełnej integracji turbiny wiatrowej z siecią, nawet przy sła-
bym wietrze. Jest to czwarta farma wiatrowa ENGIE, która produkuje  
w Polsce odnawialną energię.

• Już od 1 stycznia firmy z sektora MŚP (mikro od 1 stycz-
nia 2018) będą musiały co miesiąc składać jednolity plik 
kontrolny w zakresie VAT, tzw. plik JPK_VAT. Do tej pory 
taki obowiązek miały tylko duże firmy. Zmiany mają na celu 
szybszą identyfikację wyłudzeń i unikania opodatkowania. 

• Kto nierzetelnie rozliczy się z podatku VAT, rów-
nież zapłaci karę. 30% sankcją zostanie ukarany podatnik, 
jeśli wykaże zaniżoną kwotę zobowiązania lub zawyżoną 
kwotę zwrotu. Tym, którzy popełnią oszustwo podatkowe, 
np. wystawiając pustą fakturę, grozi sankcja w wysokości 
100%. Zmiana ta nie została jeszcze zatwierdzona i  opu-
blikowana.

• Limit każdej transakcji gotówkowej zawieranej po-
między przedsiębiorstwami zostanie obniżony z 15 000 euro 
do 15 000 zł z dniem 1 stycznia 2017 r. Tych, którzy trans-
akcji powyżej wspomnianej kwoty nie dokonają przelewem, 
czekają sankcje. Nie będą oni mogli zaliczyć przekazanej 
kwoty w koszty uzyskania przychodu. 

• Dobra wiadomość dla prowadzących działalność innowa-

cyjną (badawczo-rozwojową) – od nowego roku zwiększą 
się dla nich ulgi podatkowe. Dla MŚP limit wszystkich 
kosztów wyniesie 50%. Wydłuży się również okres odlicze-
nia z 3 do 6 lat.   

• Wzrosną składki ZUS osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. Nie wliczając składki zdrowotnej, 
której wysokość poznamy po nowym roku, miesięczna opłata 
wyniesie 873,01 zł, co oznacza wzrost o 4,9%. Szacuje się, 
że razem ze składką zdrowotną, która do tej pory wynosiła 
288,95 zł, ZUS-owi zapłacimy prawie 1200 zł miesięcznie.

Sezon grzewczy, trwający na ogół od 
listopada do marca, to najtrudniejszy 
okres w pracach elektrowni i elektrocie-
płowni. Ze względu na zwiększone za-
potrzebowanie na energię, jest to czas 
jej wzmożonej produkcji i dystrybucji. 
Szacuje się, że w okresie zimowym zu-
życie energii dostarczanej do domów  
i firm wzrasta o 20-25%. 

zagrożENiE aWariami
Jest to trudny okres również ze względu 
na większe prawdopodobieństwo awa-
rii. Często uszkodzeniu ulegają linie 
energetyczne – duży mróz powoduje 
zwarcia, silny wiatr może doprowadzić 
do powstania uszkodzeń mechanicz-
nych, dochodzi również do przeciążeń 
linii. To powoduje przerwy w dostawach 
prądu do lokali. Badania podają, że od-
biorca energii może być jej pozbawio-
ny w okresie zimowym nawet do 400 
minut. Niestety jedynym sposobem 
zabezpieczenia się przez brakiem ener-
gii jest nabycie własnego generatora. 
Warto także pamiętać, że za dostawy 
energii i usuwanie ewentualnych awarii 
odpowiadają dostawcy (lokalni Opera-

torzy Systemów Dystrybucyjnych), a nie 
sprzedawcy energii.

zWięKSzyć EfEKTyWNość
Pamiętajmy również, że możemy za-
dbać o mniejsze zużycie energii we 
własnym zakresie. Nie należy zakry-
wać źródeł ciepła czy doprowadzać do 
wychładzania pomieszczeń. Dbanie 

o to znacznie zwiększy efektywność 
energetyczną w naszych domach 
czy firmach. Równie ważnym czynni-
kiem jest systematyczna konserwacja  
i serwisowanie urządzeń grzewczych. 
Ich prawidłowe działanie zapewnia 
zmniejszenie zużycia energii, a co za 
tym idzie – obniżenie kosztów jej na-
bycia.

Energia w okresie zimowym
Wraz z nadejściem zimy, kiedy nastają niskie temperatury, wzrasta ilość zużywanej 
energii. Jest to okres, w którym elektrownie i elektrociepłownie pracują na 
podwyższonych obrotach. Większe zużycie energii to także większe koszty 
prowadzenia biznesu w tym okresie.
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Grupa ENGIE w Polsce

Usługi Facility Management
ENGiE sErvicEs sp. z o.o.
Zajmuje się kompleksowym zarzą-
dzaniem i utrzymaniem technicznym 
nieruchomości o różnym stopniu 
skomplikowania i nowoczesności.  
W zakres proponowanych przez 
spółkę usług wchodzą przeglądy 
obiektów, naprawy oraz wprowadza-
nie najkorzystniejszych rozwiązań 
dotyczących użytkowania energii.  
Spółka zapewnia nie tylko obsługę, 
ale także  naprawy serwisowe.
www.engie-services.pl

Instalacje mechaniczne
ENGiE tEchNika iNstaLacyjNa sp. z o.o. 
Jeden z głównych dostawców usług w zakresie projektowania, 
wykonywania i utrzymania instalacji technicznych w obiek-
tach budowlanych. klimatyzacji, sanitariatu, a także ochrony 
przeciwpożarowej. Wdrażany stopniowo ecopanel to innowa-
cyjne rozwiązanie wizualizacji zużycia wody i energii, dający 
możliwość przeprowadzenia analizy w oparciu o najnowsze 
technologie informatyczne.
www.engie-instalacje.pl

Instalacje elektryczne
eNGie eleKtromoNtaż Sp. z o.o.
Oferuje usługi projektowe i inwestycyjne dotyczące instalacji 
elektrycznych średniego i niskiego napięcia. Proponowane 
rozwiązania oparte są na najnowszych technologiach, efek-
tywnych i najkorzystniejszych dla klienta.
www.engie-elektromontaz.pl

ENGIE to firma z ponad 20 letnim stażem na polskim 
rynku. Doświadczenie, dostęp do najnowszych technologii 
oraz zespół ekspertów z zakresu różnych dziedzin daje 
gwarancję obsługi na najwyższym poziomie. Źródła odnawialne, sprzedaż energii

ENGiE ziELoNa ENErGia sp. z o.o.
Lider rynku energii odnawialnej w Polsce 
posiadający własne odnawialne moce (farmy 
wiatrowe: Dąbrowice, Pągów, Wartkowo oraz 
Jarogniew-Mołtowo). Zajmuje się także obrotem 
energii, dostarczając ją do mniejszych  
i większych przedsiębiorstw. Produkcja energii 
w  odnawialnych źródłach to ogromny wkład  
w ochronę środowiska naturalnego. 
www.engie-zielonaenergia.pl

Zaopatrzenie w ciepło
eNGie ec SłupSK Sp. z o.o.
To główny producent i dostawca energii 
cieplnej w Słupsku. Spółka dostarcza ciepło 
do 650 węzłów. Obiektem jej zainteresowania 
jest również takie gospodarowanie ciepłem, 
aby zużywać go jak najmniej, osiągając jak 
najlepsze efekty.  
W trosce o środowisko naturalne doradza swo-
im klientom, jak oszczędzać wodę i racjonalnie 
ogrzewać mieszkanie.
www.ecslupsk.pl

Usługi kompleksowe
ENGiE Ec sErwis sp. z o.o.
Spółka oferuje usługi związane z infrastrukturą ciepłowniczą i elektro-
energetyczną takie jak wykonanie, remont oraz obsługa instalacji cie-
płowniczych, wod-kan, wentylacyjnych i elektrycznych. Spółka obsługuje 
zarówno przedsiębiorstwa, jak i klientów indywidualnych
www.engie-ecserwis.pl


