
Spółka KGHM chce budować spalarnie i 

ciepłownie. Na celowniku Biprometu 

chemia 

 

 

- Nasze przychody w przeważającej większości pochodzą z prac wewnątrz grupy kapitałowej KGHM. 

Chcemy zwiększyć udział przychodów z zewnątrz, dlatego pracujemy nad ofertami dotyczącymi 

termicznego przekształcania odpadów, wracamy do hutnictwa żelaza i stali - mówi WNP.PL Dariusz 

Kubiak, prezes Biprometu, spółki budowlanej KGHM-u. 

 Bipromet to spółka w 100 proc. należąca do grupy KGHM Polska Miedź. 

Siedziba firmy znajduje się w Katowicach. 

 Spółka chce zwiększyć przychody pochodzące spoza grupy KGHM. W 2021 r. 

podpisała umowy ramowe na prace projektowe w sektorze chemicznym i 

petrochemicznym. 

 Bipromet podpisał w listopadzie 2021 r. umowę na zaprojektowanie oraz budowę 

w formule „pod klucz” kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 62 MW dla PGE 

Energia Ciepła w Gorzowie. To pierwsze tego typu zlecenie Biprometu.  



 

Bipromet należy do grupy kapitałowej KGHM. Jaka część przychodów spółki pochodzi od innych 

podmiotów z grupy KGHM, a jaka część przychodów pochodzi z zewnątrz?  

 

Dariusz Kubiak: - Kapitałowe zaangażowanie KGHM Polska Miedź w Bipromet sięga 2010 r. 100 proc. 

udziałów zostało sfinalizowane w 2015 r. To oczywiście ma wpływ na strukturę przychodów ze sprzedaży, bo w 

strategii spółki mamy wpisane realizacje projektowe i zadania „pod klucz” przede wszystkim na potrzeby grupy 

kapitałowej KGHM. W 2018 r. przychody uzyskiwane na zewnątrz stanowiły 35 proc., ale w latach 2019-2021 

sukcesywnie malały od 18 proc. do obecnie 3 proc. To bezpośredni skutek realizacji przez KGHM Polska Miedź 

programu BATAS z obszaru ochrony środowiska, zmniejszającego emisję szkodliwych pierwiastków, jak arsen, 

rtęć i siarka. Bipromet w dużej części zaprojektował i zrealizował poszczególne elementy programu, jednak już 

od następnego roku wracamy do bardziej zdywersyfikowanej proporcji z 2018 roku.  

 

Bipromet zaprojektuje i wybuduje kotłownię rezerwowo-szczytową dla PGE Energia Ciepła w Gorzowie. 

Czy to pierwszy taki kontrakt w sektorze ciepłowniczym Biprometu?  
 

- Nie. W sektorze energetycznym rozpoznawalni byliśmy wcześniej w zakresie realizacji zadań związanych z 

ochroną powietrza i oczyszczaniem gazów poprodukcyjnych. Jako specjalistyczna firma, która w drodze 

akwizycji przejęła na początku XXI wieku firmę Opam Katowice, oferujemy na rynku energetycznym oraz w 

przemyśle ciężkim wykonanie kompleksowych instalacji do oczyszczania gazów procesowych z 

zaimplementowanymi, autorskimi rozwiązaniami w zakresie elektrofiltrów suchych i mokrych, filtrów 

workowych, komór dopalania czy komór pełnego odparowania. Liczne referencje pozyskane od znaczących 

inwestorów rynku energetyki, przemysłu metalurgicznego i cementowego potwierdzają naszą rozpoznawalność 

oraz mocną pozycję w tym zakresie na rynku.  

 

W latach 2018-2020 dla SBB Energy realizowaliśmy umowę na prace projektowe i nadzór autorski w ramach 



projektu inwestycyjnego „Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w Tauron Wytwarzanie Oddział 

Elektrownia Łagisza w Będzinie”.  

 

Jednak kontrakt z PGE Energia Ciepła na wykonanie inwestycji w formule „pod klucz” jest pierwszym w pełni 

tak kompleksowym w ciepłownictwie, który będzie realizowany przez własny, wielobranżowy i dedykowany 

zespół doświadczonych projektantów. Budowę w zakresie robót budowlano-montażowych będzie nadzorował i 

prowadził profesjonalny zespół realizacyjny z kierownikiem kontraktu, kierownikiem budowy oraz 

kierownikami grupy robót - co jest szczególnie ważne w aspekcie wykonywania prac na terenie czynnej 

elektrociepłowni. 

 

Bipromet informował również o kontrakcie dla grupy PGE Energia Ciepła w Kielcach. Czy spółka 

planuje kolejne kontrakty w sektorze ciepłowniczym?  

 

- Tak. Bipromet podjął działania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia zasobów oraz poszerzenia 

kompetencji dla przyszłościowej obsługi i zaangażowania się w kolejne kontrakty w sektorze ciepłowniczym. 

Dotyczy to zakresów usług dotyczących generalnej realizacji inwestycji jak również wypracowania mocnej 

pozycji rynkowej w pełnieniu roli generalnego projektanta dla inwestycji związanych z budową elektrociepłowni 

i szeroko pojętej kogeneracji. Nabyte doświadczenia oraz referencje przy realizacji kontraktów dla EC Gorzów 

oraz EC Kielce będą stanowiły mocną podbudowę i fundamenty pod profesjonalną współpracę z rynkiem 

energetycznym. Nie o wszystkich projektach mogę teraz informować, ale Bipromet pracuje już nad kilkoma 

nowymi ofertami i będzie na pewno ważnym graczem w tym segmencie.  

 

Czy planujecie wejść w inne sektory, czy chce skoncentrować się na pracach dla grupy KGHM i sektorze 

ciepłowniczym?  

 

- Nasze zainteresowania są zdecydowanie szersze, od pewnego czasu pracujemy nad ofertami dotyczącymi 

termicznego przekształcania odpadów, wracamy do hutnictwa żelaza i stali, mocno interesują nas instalacje 

kwasu siarkowego. W 2021 roku podpisaliśmy obiecujące umowy ramowe na prace projektowe w sektorach 

chemicznym i petrochemicznym. Niezwykle ważna będzie również decyzja naszego właściciela w zakresie 

naszego wsparcia w planowanych działaniach z obszaru robotyzacji procesów produkcyjnych oraz działań 

dekarbonizacyjnych w KGHM.  

 

Czy Bipromet odczuł wzrost cen materiałów budowlanych? Czy pojawiły się kłopoty z dostępnością tych 

materiałów?  

 

- Oczywiście. Gwałtowny ruch cenowy w zakresie kosztów materiałów oraz robocizny odczuwalny w 

pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wpłynął w sposób znaczący na budżety i terminy realizacji zadań 

realizowanych przez Bipromet. Wzrost cen dla poszczególnych asortymentów materiałów budowlanych (w tym 

stali), w zależności od gatunków i terminów dostaw, osiągnął poziom kilkudziesięciu procent. Ostatnie tygodnie 

potwierdzają stabilizację cen, ale jednocześnie wyraźnie niesprzyjająca dla prowadzenia biznesu jest tendencja 

bardzo niestabilnego kursu walut. Odczuwalny jest również pojawiający się deficyt dostępności materiałów i 

usług na rynku. Wszystkie opisane okoliczności bardzo utrudniają sprawne prowadzenie kontraktów i 

wymuszają prowadzenie rozmów z zamawiającymi odnośnie potencjalnych ryzyk i zagrożeń.  

 

Jakie były wyniki finansowe Biprometu za trzy kwartały 2021 r.? Jak one wyglądają w porównaniu z 

rokiem 2020?  

 

Wyniki finansowe Bipromet za trzy kwartały 2021 roku są niezwykle obiecujące. W porównaniu z 

analogicznym okresem roku 2020 wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnął poziom 70 proc., wynik z 

działalności operacyjnej wzrósł o 90 proc., a wynik netto wzrósł o 103 proc. Jednak czeka nas w czwartym 

kwartale rozliczenie większości kosztownych robót związanych z rozruchem instalacji oraz robót dodatkowych, 

gdzie mocno odczujemy wzrosty cen materiałów i robót budowlanych, i niestety ich negatywny wpływ na 

finalne wyniki za 2021 rok. 
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