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sie energetycznym będziemy musieli zejść w 2050 roku do 
11%, jest to poważne wyzwanie. Dlatego też tytuł i tematykę 
konferencji rozszerzyliśmy o transformację i odnawialne źró-
dła energii.

Kilka wybranych informacji z kraju i ze świata pokaże, 
w którym miejscu jesteśmy i być może pozwoli zrozumieć, 
dokąd zmierzamy.   

Rząd przyjął program Polityka Energetyczna Polski do 
2040 r. Zapisano w nim kilka istotnych wskaźników:
•	 węgla w  wytwarzaniu energii elektrycznej w  2030 r. nie 

więcej niż 56%, a w 2040 r. 28% – przy założeniu niskich 
cen uprawnień do emisji CO2; przy wyższych cenach to od-
powiednio 37% do 2030 r. i 11% do 2040 r.;

•	 udział OZE w finalnym zużyciu energii elektrycznej w 2030 
– zaplanowano 23%, a w ciepłownictwie 28%;

•	 do 2033 r. ma powstać pierwszy z  sześciu planowanych 
bloków jądrowych;

•	 program obejmuje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30% oraz wzrost efektyw-
ności energetycznej o 23% do 2030 r. w stosunku do 2007 r.

Sprawiedliwa transformacja zakłada skierowanie 60 mld zł z funduszy unijnych w ciągu naj-
bliższych 10 lat do regionów, gdzie gospodarka uzależniona jest od wydobycia paliw kopalnych.

Drugi filar PEP przewiduje stworzenie w ciągu 20 lat równoległego do istniejącego, zero-
emisyjnego systemu energetycznego. Kosztem 130 mld zł ma powstać 8-11 GW mocy wiatro-
wych na morzu, a przy nakładach 150 mld zł 6-9 GW mocy jądrowych. 

PSE podały dane za ub. rok: 
•	 Produkcja energii elektrycznej wyniosła w ub.r. w Polsce 152 TWh, tj. o 4,1% mniej niż rok 

wcześniej. 
•	 Największy spadek wystąpił na produkcji z węgla -8,5%.
•	 Produkcja energii elektrycznej z gazu wzrosła o 15,1%.
•	 Elektrownie wiatrowe wyprodukowały o 2% więcej en. el. 

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,

po raz szesnasty spotykany się na Konferencji Naukowo-Technicznej Ochrona Środowiska 
w Energetyce. Transformacja energetyczna. Odnawialne i alternatywne źródła energii.

Walka z pandemią koronawirusa, ogłoszony kilka miesięcy temu kolejny lockdown, a przede 
wszystkim bezpieczeństwo uczestników, wymusiły na nas, organizatorze – firmie BMP, prze-
prowadzenie tego wydarzenia w wirtualnej rzeczywistości.  

Nie ukrywam, że z mieszanymi uczuciami przychodzi mi powitać wszystkich Państwa przed 
ekranami komputerów. Z jednej strony cieszę się, że techniczne możliwości pozwalają nam na 
przeprowadzenie tej, jakże ważnej dla branży konferencji. 

Nasze pokolenie zobowiązane jest do przekazania środowiska, w który żyjemy, przyszłym 
pokoleniom w niepogorszonym stanie. Nie jest to łatwe, ponieważ lata powojennej odbudowy 
oraz okres industrializacji wyjątkowo negatywnie wypłynęły na jego stan – przypomnę jedynie, 
że na konferencję przyjeżdżaliśmy na Śląsk (do Katowic, a wcześniej do Jaworzna), który jest 
najbardziej zanieczyszczonym regionem w kraju. 

Wracając do tegorocznej „onlinowej” formuły, czuję pewien niedosyt. Budowanie Możliwo-
ści Porozumienia na odległość, poprzez streaming, jest zdecydowanie trudniejsze. Konferencje 
BMP to przecież nie tylko prezentacje, wystąpienia, stoiska czy debaty. Przyjeżdżaliśmy w po-
szukiwaniu wiedzy, rozwiązań i pozytywnych doświadczeń, aby spotkać się w gronie specjali-
stów odpowiedzialnych w firmach i zakładach za ochronę środowiska, aby porozmawiać, wy-
mienić poglądy i podtrzymać relacje.

Przyjeżdżaliśmy również dla atmosfery i klimatu, które wspólnie tworzyliśmy od lat. W te-
gorocznej edycji na pewno będzie nam brakowało wspólnego wieczornego spotkania i „noc-
nych Polaków rozmów”. 

Prawie rok temu rozstawaliśmy się na krótko przed ogłoszonym lockdownem licząc, że za 
kilka tygodni wszystko wróci do normy. Dzisiaj pozostaje nadzieja, że kolejne zaplanowane 
w tym roku konferencje BMP dla energetyki i ciepłownictwa (a planujemy ich sporo), uda się 
zorganizować już stacjonarnie. Wszyscy tęsknimy za normalnością.

Przygotowując program merytoryczny, staraliśmy się nadążać za zmianami, a tematykę do-
pasować do Państwa potrzeb i oczekiwań. Zmian w energetyce i ciepłownictwie oraz szeroko 
rozumianej gospodarce czeka nas wiele. Jeżeli przyjmiemy, że z ok. 80% węgla w obecnym mik-
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Elon Musk – znany amerykański wizjoner, autor programu lotów na Marsa, ogłosił pod ko-
niec stycznia br., że magazyny energii produkcji firmy Tesla zwiększyły swoją sumaryczną pojem-
ność w ciągu ostatnich miesięcy o 200%, tj. do 3 GWh. To sygnał, że można.

Agencja kosmiczna NASA opublikowała zdjęcia oraz film pokazujący efekty zmian klimatycz-
nych na przełomie ostatnich 140 lat. Mają one zainspirować polityków oraz zwiększyć świado-
mość ludzi. Ostatnie siedem lat było najcieplejszymi w historii świata. 

Na przekór ociepleniu, ostra zima spowodowała gwałtowne zapotrzebowanie na energię 
w Europie. W połowie stycznia sieć energetyczna łącząca Lizbonę ze Stambułem podzieliła się na 
dwie części, ponieważ region północno-zachodni i południowo-wschodni walczyły o utrzymanie 
częstotliwości. Problem pojawił się najpierw w Chorwacji, a następnie we Francji oraz we Włoszech. 

W listopadzie ub.r. wspomniana Francja awaryjnie uruchamiała stare bloki węglowe. Kilka dni 
temu ekologiczna Szwecja, z powodu braku wiatrów oraz chwilowego wyłączenia bloku jądrowe-
go, zmuszona została do importu „czarnej” energii z Polski. 

8 stycznia austriacki system energetyczny znalazł się na krawędzi bezpieczeństwa. Coraz czę-
ściej pojawiają się głosy, że blackout to kwestia czasu, a kierunki zmian nie do końca są przemy-
ślane i nie służą bezpieczeństwu energetycznemu Europy. 

No i nasz zachodni sąsiad, którego działania bacznie obserwujemy i często staramy się naśla-
dować. Odejście od węgla i energetyki jądrowej kosztuje i to sporo. Jak ostatnio podał der Spie-
gel, energia w Niemczech na przełomie roku zdrożała o 7%. Obecnie po wprowadzeniu wyższej, 
19% stawki VAT, opłaty za emisję, podwyżkom gazu i oleju opałowego przeciętne gospodarstwo 
domowe wydaje na energię 3665 euro. 

Przedstawiając te problemy, chciałem pokazać, że nie tylko nasz kraj stoi przed poważnymi 
wyzwaniami. Zwrot w kierunku ochrony środowiska to konieczność i wyzwanie dziejowe, a trans-
formacja energetyki to narzędzie do, być może, uniknięcia katastrof. Żyjemy na Ziemi, która od 
naszego pokolenia wymaga odpowiedzialności. Żyjemy w Europie, która dając przykład, chce być 
liderem zmian dla dobra ludzkości. Przygotowując program naszej konferencji, redaktorzy BMP 
uwzględnili wszystkie wymienione aspekty.

Życzę owocnych obrad, nieprzerwanej emisji, ciekawych prezentacji i dużo zdrowia oraz szyb-
kiego spotkania „w realu”, na kolejnych konferencjach BMP. 

                                              Adam Grzeszczuk
                  Prezes Zarządu BMP 

SŁOWO WSTĘPNE

•	 Elektrownie wodne zwiększyły swoją produkcję o 10%. 
•	 Moc zainstalowana fotowoltaiki wynosi obecnie 3700 MW.
•	 Nasz aktualny mix to: OZE 17%, a paliwa kopalne 83%.
•	 Zużycie en. el. spadło o 2,3%. 
•	 Import wzrósł o 24,5%.
•	 18 stycznia br. padł rekord zapotrzebowania na energię elektryczną w naszym kraju i wy-

niósł 27 380 MW.

Jak na te fakty i dane reaguje „duża” energetyka? Krajowe koncerny sukcesywnie informują 
o zmianach strategii i odchodzeniu od węgla. Z końcem ub. roku TAURON, PGE oraz ZE PAK wy-
łączyły bloki węglowe o łącznej mocy 1645 MW. Proces będzie kontynuowany zgodnie z przyj-
mowaną polityką rządu. W miejsce węgla, jako paliwo przejściowe, pojawia się gaz.  

Jednak smog, cichy zabójca, nie odpuszcza. Nawet w takich miastach, jak Warszawa, Poznań 
czy Łódź stężenie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 przy niższych temperaturach przekra-
cza kilkakrotnie dopuszczalne normy. 18 stycznia właśnie na Śląsku, w Rybniku oraz Gliwicach 
i Dąbrowie Górniczej, stężenie tych pyłów wahało się między 500 a 1000% normy. Jest jednak 
światełko w tunelu. Rządowy program „Czyste powietrze”, zainaugurowany we wrześniu 2018 r., 
którego celem jest radykalne zmniejszenie niskiej emisji, rozpisany do 2029 r. ma przewidziany 
budżet na ogromną kwotę 103 mld zł. 

A jak swoją energetyczną przyszłość planują inne kraje? Na wniosek prezydenta Joe Bidena 
USA zorganizuje 22 kwietnia br., w Dniu Święta Ziemi i piątą rocznicę podpisania porozumień pa-
ryskich, szczyt klimatyczny z udziałem światowych przywódców. Stany Zjednoczone tym samym 
wracają do walki ze zmianami klimatycznymi. Do 2030 r. zamierzają na ten cel wydać 2 bln $. 

Również Francja włącza się aktywnie w ratowanie naszej planety. Do 2035 r. zamierza w no-
wym miksie energetycznym zwiększyć udział OZE z 10 do 35%. Moce wytwórcze francuskiej ener-
getyki to 56 reaktorów jądrowych o zdolności produkcyjnej 61 GWe. W ciągu najbliższych 15 lat 
wyłączonych zostanie kilkanaście bloków. W Paryżu trwa gorąca dyskusja  
– co w zamian?  

Nowa Zelandia ogłosiła w grudniu ub.r. klimatyczny stan wyjątkowy. Do 2025 r. sektor pu-
bliczny ma osiągnąć neutralność węglową. Tym samym Nowa Zelandia dołączyła do 32 krajów, 
które wcześniej podjęły to wyzwanie.  
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Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135 
80-718 Gdańsk

 

Grupa LOTOS
LOTOS to polska grupa kapitałowa i jeden z najnowocześniejszych koncernów naftowych 

w Europie. Działalność firmy ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bez-
pieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Koncern wydobywa gaz ziemny 
i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego jedna z najnowocze-
śniejszych światowych rafinerii, zlokalizowana w Gdańsku, która przerabia surowiec przede 
wszystkim na wysokiej jakości paliwa. 

 LOTOS to także sieć ponad 510 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach 
i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie 
całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 
polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. Firma jest 
również czołowym producentem asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do 
samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Grupa LOTOS sukcesywnie obniża swoją emisyjność. Należąca do koncernu rafineria 
w ostatniej dekadzie, mimo znacznego wzrostu produkcji, zmniejszyła emisję CO2 o jedną 
trzecią. Plasuje to gdański zakład wśród 10% najlepszych i najbardziej efektywnych ener-
getycznie rafinerii w Europie.

W ramach realizowanej do 2022 r. strategii koncern dąży do uzyskania pozycji lidera 
w  obszarze paliw nowej generacji. LOTOS inwestuje m.in. w  wodór, określany mianem 
paliwa przyszłości. Spółka realizuje projekt Pure H2, który zakłada budowę instalacji do 
oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch punktów tankowania tego paliwa. Ostatnio 
koncern uruchomił także program inwestycyjny Green H2, w ramach którego chce zbudo-
wać wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru.

PARTNER BRANŻOWy
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FOrTuM
www.fortum.pl

 

 Fortum to europejski lider w obszarze czystej energii. Prowadzimy działalność w ponad 
40 krajach. Dostarczamy klientom energię elektryczną, ciepło i chłód, a także inteligentne 
rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Angażujemy 
naszych klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Wraz z naszą 
spółką zależną Uniper jesteśmy w Europie trzecim największym producentem energii 
elektrycznej wolnej od CO2. Zatrudniając około 19 000 profesjonalistów i osiągając łączne 
przychody na poziomie 69 miliardów euro, mamy skalę, kompetencje i zasoby, aby rozwijać 
się i napędzać transformację energetyczną. Akcje Fortum notowane są na giełdzie Nasdaq 
w Helsinkach, a akcje Uniper na giełdzie we Frankfurcie. 
 Działalność w Polsce rozpoczęliśmy w 2003 roku, a nasze początki są nierozerwalnie 
związane z ciepłem. W tym momencie należą do nas dwie elektrociepłownie  
– w Częstochowie i Zabrzu. Nasza obecność w Polsce to jednak nie tylko produkcja 
ciepła, ale również jego dystrybucja. Jesteśmy właścicielem ponad 900 kilometrów sieci 
ciepłowniczych, które dostarczają ciepło mieszkańcom Częstochowy, Płocka i Wrocławia. 
Od 2016 roku jesteśmy również sprzedawcą energii elektrycznej i gazu.

PARTNER BRANŻOWy

http://www.fortum.pl/
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Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze
tel. 32 271 00 41

 

PARTNER MERyTORyCZNy

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla jest jednostką badawczo-rozwojową działającą 
na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U.10.96.618).

Utworzony został na mocy uchwały Rady Ministrów nr 192/55 25.03.1955 r. 
Od 12 lat Instytut jest zaliczany przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych do jed-

nostek Kategorii Naukowej A w obszarze nauk ścisłych i inżynierskich SI3EG.
Najważniejszymi odbiorcami know-how Instytutu są małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Instytut współpracuje przy realizacji programów badawczych i wdrożeniowych z ponad 50 
krajami i międzynarodowymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

W Instytucie prowadzimy priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wyko-
rzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. Obszar kompetencji Instytutu 
koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach zgazowania, pirolizy 
i spalania.

Działalność Instytutu obejmuje:
•	 termochemiczną konwersję paliw stałych dla energetyki i przemysłu chemicznego,
•	 racjonalne ogrzewnictwo indywidualne i ciepłownictwo komunalne z uwzględnieniem 

ograniczenia niskiej emisji,
•	 procesy termicznego odzysku odpadów oraz wykorzystania stałych paliw wtórnych,
•	 efektywny i bezpieczny dla środowiska przemysł koksowniczy oraz przerobu węglopo-

chodnych,
•	 perspektywiczne procesy pozyskiwania energii z paliw kopalnych.

Wszystkie badania prowadzone są z silnym naciskiem na zagadnienia ochrony środo-
wiska, a w szczególności na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń py-
łowych.

REFERENCJE
•	 Koksownictwo – 1600 zrealizowanych prac
•	 Energetyka – 772 zrealizowane prace
•	 Górnictwo – 244 zrealizowanych prac
•	 Karbochemia – 928 zrealizowane prace
•	 Szkolnictwo Wyższe – 195 zrealizowanych projektów celowych, zamawianych i grantów 
•	 Projekty zagraniczne (w tym Unia Europejska) – 83 zrealizowane projekty
•	 21 samodzielnych monografii
•	 2234 publikacje
•	 220 patentów, 32 wzory użytkowe i 15 znaków towarowych
•	 250 zorganizowanych konferencji i seminariów naukowych
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Polskie Towarzystwo 
Elektrociepłowni Zawodowych 
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
tel. +48 22 529 05 00
e-mail: sekretariat@ptez.com.pl 
www.ptez.pl
profil na Twitterze: twitter.com/kogeneracjaPTEZ

PARTNER MERyTORyCZNy

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zostało założone w październiku 
1991 r. Członkami PTEZ są osoby zawodowo związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem 
energii cieplnej i elektrycznej. Działalność Towarzystwa koncentruje się wokół najważniej-
szych obszarów dotyczących działalności elektrociepłownictwa, a przede wszystkim skupia 
się na realizacji swojego statutowego zadania, tj. promocji rozwoju kogeneracji w Polsce. 
PTEZ jest aktywnym uczestnikiem debaty na temat kierunków rozwoju energetyki i cie-
płownictwa, działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. Towa-
rzystwo promuje proefektywnościowe rozwiązania w energetyce, tworząc przestrzeń do 
współpracy i dyskusji na temat nowoczesnych rozwiązań w produkcji energii elektrycznej, 
ciepła oraz chłodu. Obecnie PTEZ to ponad 114 członków zwyczajnych, 15 wspierających  
i 8 honorowych. Prezesem Zarządu PTEZ jest Wojciech Dąbrowski.

Cele Towarzystwa: 
•	 Wskazywanie wyzwań stojących przed sektorem wytwarzania i wykorzystania energii 

elektrycznej i cieplnej oraz przedstawianie sposobów rozwiązywania kluczowych pro-
blemów całej branży.

•	 Promocja podsektora elektrociepłownictwa jako nowoczesnego i najefektywniej wy-
twarzającego energię elektryczną i cieplną. 

•	 Tworzenie możliwości pozyskania środków na rozwój i inwestycje przedsiębiorstw. 
•	 Wsparcie w tworzeniu najkorzystniejszych warunków prawnych i ekonomicznych dla 

funkcjonowania rynku energii elektrycznej i cieplnej. 
•	 Promocja wiedzy na temat najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych: 
•	 Aktywnie włącza się w proces tworzenia norm prawnych i rozwiązań systemowych doty-

czących energetyki, opiniując projekty ustaw lub uczestnicząc w ich opracowywaniu również 
na poziomie Unii Europejskiej.

•	 Wychodzi z licznymi inicjatywami do naczelnych organów administracji państwowej, wska-
zując zarówno sposoby rozwiązywania problemów, ale również nowe propozycje w obszarze 
legislacji, ekonomii, techniki i organizacji.

•	 Współpracuje ze stowarzyszeniami branżowymi, organizacjami i  instytucjami krajowymi 
oraz międzynarodowymi. 

•	 Deleguje swoich członków do pracy w sektorowych zespołach tematycznych.
•	 Organizuje lub współuczestniczy w organizacji konferencji i seminariów, podejmując tematy 

istotne dla środowiska energetycznego.
•	 Współfinansuje realizację licznych przedsięwzięć istotnych dla sektora elektroenergetycznego.

mailto:sekretariat@ptez.com.pl
http://www.ptez.pl
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SPIS TREŚCI

urząd Dozoru Technicznego 
 
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa 
tel. 22 572 21 00
https://www.udt.gov.pl/

urząd Dozoru Technicznego 
Prowadzi działania zmierzające do minimalizacji zagrożeń związanych z eksploatacją 
urządzeń technicznych. Działamy na terenie całego kraju. Sprawujemy dozór techniczny 
nad przeszło 1 500 000 urządzeń i przeprowadzamy ponad milion badań technicznych 
rocznie. 
1200 wysokiej klasy inżynierów jest gotowych do pomocy naszym klientom w rozwiązaniu 
najbardziej złożonych problemów technicznych. Naszym celem jest zapewnienie 
maksymalnego poziomu niezawodności działania urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi UDT. 
Dozorem technicznym są objęte urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub 
gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego (np. kotły parowe, szybkowary, rurociągi 
przesyłowe i technologiczne) oraz urządzenia transportu bliskiego (np. dźwigi osobowe 
i towarowe, żurawie, podesty ruchome). 
 
uDT-CErT – to jednostka certyfikująca działająca według norm europejskich, posiadająca 
akredytacje PCA w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów i osób. UDT-CERT 
dysponuje dużym potencjałem ludzkim w postaci 500 ekspertów i auditorów. Szeroki 
zakres działalności, wysokie kwalifikacje i kompetencje pracowników oraz najwyższa 
jakość świadczonych usług pozwoliły UDT-CERT stać się marką znaną w Polsce i za granicą.

Zakres działalności UDT-CERT: certyfikacja systemów zarządzania, certyfikacja 
wyrobów,  certyfikacja osób, ocena zgodności – oznakowanie CE, badania i ekspertyzy 
techniczne. 

Zarejestruj urządzenie na eudt.gov.pl
eUDT to wygodny i szybki dostęp do informacji o urządzeniach pod Dozorem Urzędu 
Technicznego, terminach badań i rozliczeń finansowych. Stworzony dla i dzięki 
potrzebom naszych Klientów. Dostępny 24/4.

PARTNER

https://www.udt.gov.pl/
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SPIS TREŚCISTRESZCZENIA REFERATÓW

Jan Sakławski 
radca prawny, wspólnik
Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy

COrPOrATE PPA JAkO 
ALTErnATyWA DLA SySTEMu 
AukCyJnEGO Z PErSPEkTyWy 
kOMErCyJnEGO FInAnSOWAnIA 
InWESTyCJI

Wbrew obiegowej opinii rozwój rynku odnawialnych źródeł energii jest możliwy jedynie 
w oparciu o państwowe subsydia, czy to w formie dotacji, czy też wsparcia operacyjnego. De-
cyzja o rezygnacji z pomocy publicznej czasem jest spowodowana okolicznościami, w tym 
przede wszystkim brakiem wygranej w aukcji, a czasem swobodną decyzją inwestora, który nie 
chce uczestniczyć w mocno regulowanym systemie wsparcia. Jednocześnie należy podkreślić, 
że zawarcie takiej umowy nie jest procesem prostym, a niedostosowane regulacje dodatkowo 
go utrudniają. Osobną kwestią jest problem z uzyskaniem finansowania i brak zrozumienia dla 
tego rodzaju formuły wśród decydentów instytucji finansowych. Tym niemniej jest to rozwią-
zanie, które może być bardzo atrakcyjne dla deweloperów, zakładów przemysłowych, klastrów 
energii, czy też jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego warto postulować uproszczenie 
i dostosowanie przepisów dla tej formuły oraz popularyzować wiedzę, która pozwoli instytu-
cjom finansowym przychylniej spojrzeć na możliwość finansowania tego rodzaju inwestycji. 
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SPIS TREŚCISTRESZCZENIA REFERATÓW

Jakub kupecki
Kierownik Centrum Technologii Wodorowych 
(CTH2), Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

WSPółPrACA ELEkTrOLIZEróW  
Z kOnWEnCJOnALnyMI bLOkAMI 
EnErGETyCZnyMI OrAZ  
Z ODnAWIALnyMI źróDłAMI EnErGII

Postanowienia wynikające z zestawu działań znanych potocznie pod zbiorczą nazwą Green 
Deal wymuszają drastyczne zmiany sposobu funkcjonowania energetyki i jej rozwoju w no-
wych kierunkach. Sukcesywnie zaostrzane standardy emisyjne oraz tendencja wodoryzacji 
sektorów są wyzwaniem dla obecnie funkcjonujących instalacji energetycznych oraz instalacji 
planowanych na kolejne dekady. 

Specyficzne uwarunkowania techniczne i technologiczne Polski stwarzają możliwość wy-
korzystania synergistycznych cech bloków parowych oraz wysokotemperaturowych elektroli-
zerów. Możliwość głębokiej integracji procesowej systemów wytwarzania pary z blokami opa-
lanymi paliwami stałymi i gazowymi pozwala na zagospodarowanie krajowych aktywów wy-
twórczych na rzecz masowej produkcji wodoru.

Obecnie rozważane kierunki rozwoju podkreślają możliwości wykorzystania istniejących 
jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych jako bloków mogących dostarczać ener-
gię elektryczną i/lub parę do procesu elektrolizy, tym samym zmieniając swoją rolę w krajo-
wym systemie elektroenergetycznym. W prezentacji poruszone zostaną zagadnienia integracji 
elektrolizerów z blokami energetycznymi opalanymi węglem i biomasą, w aspekcie zwiększe-
nia rzeczywistego czasu eksploatacji w zakresie parametrów znamionowych oraz potencjał 
w zakresie poprawy elastyczności pracy poprzez konwersję do układów wytwarzania energii 
elektrycznej i wodoru lub układów trójgeneracyjnych (energia elektryczna, ciepła i wodór).
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SPIS TREŚCISTRESZCZENIA REFERATÓW

Adam Pilecki
Grupa LOTOS

MOnITOrInG CIąGły EMISJI 
– ryZykA I SZAnSE

Często słyszę pytanie: „Co jest ważniejsze? Monitorowanie procesów technologicznych czy 
monitorowanie emisji? Co nam to da?”.

Nie jest tajemnicą, że przemysł w wyniku swojego działania wytwarza zanieczyszczenia, 
które trafiają do środowiska m.in: w strumieniach emitowanych do powietrza gazów, wytwa-
rzanych odpadów oraz odprowadzanych do odbiorników ścieków. Każdy z nich powinien być 
właściwie opomiarowany, tak aby móc kontrolować nie tylko prawidłowość prowadzonych 
procesów, ale przede wszystkim monitorować i ograniczać wpływ zakładów na środowisko. 

Niewątpliwą zaletą monitoringów ciągłych emisji jest szybkość w dostępie do wyników 
oraz możliwość niezwłocznej reakcji w sterowaniu parametrami procesu. Minusem jest często 
jego wysoka cena.
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SPIS TREŚCI

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak 
mdhc, czł. kor. PAN, Politechnika Śląska

 
Rektor Politechniki Śląskiej (1987-1990), dziekan Wydziału Mechanicznego Energetycznego 

(1975-1981), dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych (1982- 2010), Członek Senatu 
(1984-1990).

Ukończył specjalność „energetyka jądrowa” na wydziale Mechanicznym Energetycznym Poli-
techniki Śląskiej w 1965 roku. 

Główne zainteresowania naukowe i techniczne dotyczą w ostatnim okresie: nowych obiegów 
i technologii energetycznych (technologii paliw organicznych, w tym biomasy), metodologii dia-
gnostyki termicznej siłowni cieplnych, problematyki modelowania i analizy procesów wychwytu 
CO2 za spalin i ich integracji z obiegiem cieplnym siłowni węglowych i gazowych. Główne wyniki 
badań w rozpatrywanych dziedzinach zawarł w monografiach: „Obiegi termodynamiczne turbin 
cieplnych” (Ossolineum, 1988), „Turbiny gazowe” (wspólnie z A.Rusinem i K.Czwiertnią, Ossoli-
neum, 2001), Technologie energetyczne (WNT, 2008), „Diagnostics of New-Generation Thermal 
Power Plants” (The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery PAS . Eds: T.Chmielniak, M.Tre-
la. Gdańsk, 2008). „Obiegi Cieplne Nadkrytycznych Bloków Węglowych” (Wyd. Pol. Śląskiej. Ed., T. 
Chmielniak, A. Ziębik, Gliwice 2010).

W okresie 2007-2010 koordynował projekt zamawiany: Nadkrytyczne Bloki Węglowe. Od 2010 r. 
 jest kierownikiem Zadania Badawczego nr 1 (Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „ze-
roemisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin) Projektu Strate-
gicznego: Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii. W realizacji tego zadania biorą udział 
zespoły badawcze, łącznie 11 organizacji (uczelnie, Instytuty PAN, Instytuty Badawczo-Rozwojowe, 
jednostki przemysłowe).

Łącznie działalność naukowa i naukowo-techniczna profesora Tadeusz Chmielniaka została 
udokumentowana w 8 monografiach, w 5 współautorskich książkach oraz w ponad 320 artykułach 
i komunikatach naukowych. Brał udział w 120 konferencjach naukowych, w tym w 55 zagranicznych 
(przedstawiono na nich ponad 220 referatów). Jest autorem lub współautorem 11 udzielonych pa-
tentów i wzorów użytkowych. 

Za wybitny wkład w rozwój nauki polskiej oraz w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój kadr na-
ukowych, w roku 2009 nadano prof. T. Chmielniakowi godność doktora honoris causa Politechniki 
Częstochowskiej, a w 2011 godność doktora honoris causa macierzystej uczelni.
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SPIS TREŚCI

rafał nowakowski
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, PGE Energia Ciepła

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnic-
twa, kierunek Energetyka Cieplna oraz studiów podyplomowych Executive MBA, organizowanego 
przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate 
School of Management. Ekspert NOT. 

Z PGE Energia Ciepła związany od 2019 roku, gdzie prowadził projekty rozwojowe głównie w za-
kresie instalacji termicznego przekształcania z odzyskiem energii i OZE, jak również brał udział 
w szeregu innych projektów jako członek zespołów projektowych. Wcześniej pracował w jednostce 
badawczo-rozwojowej Vattenfall w Szwecji, gdzie prowadził w szczególności projekty badawczo-
-rozwojowe z obszaru CCS (Carbon Capture and Storage) oraz OZE. Obecnie zajmuje się regulacjami 
z zakresu systemu handlu uprawnieniami do emisji, konkluzjami BAT, gospodarką obiegu zamknię-
tego oraz projektami w początkowej fazie rozwoju, jak również jest zaangażowany w procesy z ob-
szaru fuzji i przejęć.
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SPIS TREŚCI

Adam Pilecki 
Biuro Ochrony Środowiska (ME), Grupa LOTOS S.A.

Od blisko dwudziestu lat związany z szeroko pojętą ochroną środowiska. Wysokiej klasy specjali-
sta, umiejętnie łączący wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte we współpracy z or-
ganami administracji, instytucjami naukowymi oraz przemysłem.
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SPIS TREŚCI

Waldemar Szulc
Dyrektor Biura, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył rów-
nież studia podyplomowe z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi na Uniwersytecie Łódz-
kim oraz studium w zakresie Planowania Gospodarki Energetycznej w Gminie.

Całe swoje życie zawodowe związał z energetyką i ciepłownictwem, pełniąc funkcje kierow-
nicze w Elektrowni Bełchatów w latach 1984-1999 oraz funkcje zarządcze w Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 
1999-2003, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny w latach 2003-2009), a następnie w PGE Elek-
trownia Bełchatów SA (Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 2009-2010). Od września 
2010 do grudnia 2015 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. wytwarzania w PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Biura w Towarzystwie Go-
spodarczym Polskie Elektrownie.

Przez dwie kadencje Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, 
Członek i Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie, był 
ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, uczestniczył w pracach komisji sejmowych 
i senackich zespołów oraz zespołach problemowych. Prelegent, wykładowca na konferencjach 
i szkoleniach, autor wielu publikacji w czasopismach branżowych, biegły sądowy z zakresu ener-
getyki.
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SPIS TREŚCI

prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Ściążko
Główny Specjalista w Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, którą kończył w 1975 r. W 1980 r. odbył staż naukowy 
w Pittsburgh Energy Technology Center w USA, gdzie wykonywał badania nad modelowaniem ci-
śnieniowego zgazowania węgla, w wyniku czego powstała praca doktorska. W 1993 r. otrzymał sty-
pendium na University of North Dakota (USA), w dziedzinie zarządzania projektami inwestycyjnymi 
w energetyce.

W latach 1987-1993 był kierownikiem projektu i Zastępcą Dyrektora Polsko-Niemieckiego Cen-
trum Badawczego ukierunkowanego na rozwój technologii pirolizy węgla. Pełnił funkcję Dyrektora 
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla od 1991 do 2013 roku. Jest członkiem Grupy Doradczej ds. 
Energetyki – DG RTD UE, Komitetu Energetyki oraz Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk. 
Jest także profesorem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH). Jest współautorem 130 
artykułów, 29 monografii i 57 patentów.
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SPIS TREŚCI

dr inż. Anna Dyląg
doktor nauk ekonomicznych, Prezeska, ABC ENERGIA Sp. z o.o. 

Szeroko rozumianym doradztwem z zakresu energii odnawianej i zarządzania energią zajmu-
je się od 2009 r. Obecnie w kilku polskich gminach wdraża sprawne zarządzanie energią oparte na 
partycypacji społecznej w lokalnej energetyce – energetykę obywatelską.  
 Jako zewnętrzny ekspert Komisji Europejskiej ds. energii w programie Horyzont 2020, ocenia 
spływające do Brukseli wnioski z całej Europy, dzięki czemu wpływa na kształt polityki energetycz-
nej oraz realizowanych projektów w Europie. Aktywnie wspiera rozwój energii odnawialnej i obywa-
telskiej poprzez uczestnictwo w organizacjach czy ruchach działających na rzecz ochrony klimatu 
(Climate Kic, Fundacja Czyste Powietrze – zarząd), energii obywatelskiej (Więcej niż Energia) czy 
rozwoju społeczeństwa (Fundacja Ambitna Polska).

Autorka licznych artykułów publikowanych w periodykach oraz książkach z zakresu energetyki 
i zarządzania. Jest gościem audycji radiowych i telewizyjnych, a z jej udziałem powstało kilka odcin-
ków programu „Śmiecińscy”, emitowanych w TVP INFO. W 2015 r. była mówcą podczas TEDx w Ło-
dzi, gdzie inspirowała słuchaczy do współtworzenia energetyki obywatelskiej.

Współpracuje m.in. z władzami gminnymi, przedsiębiorcami oraz setkami osób, którym doradza 
wdrażanie projektów z zakresu energetyki odnawialnej i zarządzania energią.

Swoje doświadczenia rozwijała we Włoszech, gdzie wraz z urzędnikami Departamentu Energii 
w Bolonii realizowała wdrożenie regionalnych strategii energetycznych.

SyLWETKI PREZENTERÓW
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https://www.annadylag.pl/energetyka-obywatelska/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpioneers.climate-kic.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3vK8TRcwqsSJS8KRo35oUu-fd4cI12lpqB-tqx4eUZ0hBrtv9lap42iwI&h=AT3aQWN84A7jhG4na6WehR2XS2v2GeLIap7TVXCCAJozhYFFe5-o839qX0lX2OJNFYEq0d4iknRrsEWRCu4sAHBqLGELkAYlOECzVQFvgJNlhXxtc__YTLIBaEyEc88Uil8
https://fundacjaczystepowietrze.pl/
http://wiecejnizenergia.pl/?fbclid=IwAR3TxOJEI3hp6BuHUeWhrEN5OI2Ks6mzCnfHnf_aTId3tjaltWv5xAF4t5k
http://www.ambitnapolska.pl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.annadylag.pl%2Fmedia%2F%3Ffbclid%3DIwAR0IkiEOv5p-9QIt4fHy2T_sMFNctxQSfvO5Iru_ytEJJRz92IbBxirAarg&h=AT3aQWN84A7jhG4na6WehR2XS2v2GeLIap7TVXCCAJozhYFFe5-o839qX0lX2OJNFYEq0d4iknRrsEWRCu4sAHBqLGELkAYlOECzVQFvgJNlhXxtc__YTLIBaEyEc88Uil8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.annadylag.pl%2Fmedia%2F%3Ffbclid%3DIwAR0IkiEOv5p-9QIt4fHy2T_sMFNctxQSfvO5Iru_ytEJJRz92IbBxirAarg&h=AT3aQWN84A7jhG4na6WehR2XS2v2GeLIap7TVXCCAJozhYFFe5-o839qX0lX2OJNFYEq0d4iknRrsEWRCu4sAHBqLGELkAYlOECzVQFvgJNlhXxtc__YTLIBaEyEc88Uil8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flodz.tvp.pl%2F40187527%2F28112018-cz2%3Ffbclid%3DIwAR15HVMHLKzGKBEfLAQVUNX3zgMZSb3v11RkftoT2J_vvfFwibfzX6j3Nfs&h=AT3aQWN84A7jhG4na6WehR2XS2v2GeLIap7TVXCCAJozhYFFe5-o839qX0lX2OJNFYEq0d4iknRrsEWRCu4sAHBqLGELkAYlOECzVQFvgJNlhXxtc__YTLIBaEyEc88Uil8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSaNpDKowLQI%26t%3D45s%26fbclid%3DIwAR03fjNNJtvXKIcy2GMgywLSKprBYjX1ryTrwn0yIzICm3Q_j2DL9JYXh3Q&h=AT3aQWN84A7jhG4na6WehR2XS2v2GeLIap7TVXCCAJozhYFFe5-o839qX0lX2OJNFYEq0d4iknRrsEWRCu4sAHBqLGELkAYlOECzVQFvgJNlhXxtc__YTLIBaEyEc88Uil8
http://www.polacywewloszech.com/2017/10/14/przedstawiciele-z-polski-we-wloszech-w-miedzynarodowym-programie-pionieer-into-practice-climate-kic/?fbclid=IwAR1kIHn3m_YxHmiYLpfGpCbyEfo4mlIWUQV-vip4TwBnPUmLvISmt924KUc
http://www.polacywewloszech.com/2017/10/14/przedstawiciele-z-polski-we-wloszech-w-miedzynarodowym-programie-pionieer-into-practice-climate-kic/?fbclid=IwAR1kIHn3m_YxHmiYLpfGpCbyEfo4mlIWUQV-vip4TwBnPUmLvISmt924KUc
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SPIS TREŚCISyLWETKI PREZENTERÓW

radosław Grech
Prezes Zarządu, Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Ekspert, autor wielu ekspertyz, opracowań i opinii o innowacyjności dotyczących odnawialnych 
źródeł energii i systemów pomiarowych. Projektant technologii m.in. kilkudziesięciu projektów 
instalacji fotowoltaicznych i hybrydowych systemów z wykorzystaniem OZE, Kierownik projektu 
budowy Centrum Energetyki Odnawialnej przy Wydziale Zamiejscowych Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Wynalazca – opracował kilkanaście produktów z zakresu technologii OZE.
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SPIS TREŚCI

prof. dr hab. inż. Zbigniew kasztelewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia, PGE GiEK 

Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie w 1975 r. Stopień naukowy doktora 
nauk technicznych uzyskał w 1984 r. na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł naukowy doktora habili-
towanego otrzymał w 2005 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków, a profesora nauk 
technicznych w 2013 r.

Od 2007 r. pracuje w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako profesor nadzwyczajny, zajmując obecnie stanowi-
sko kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego. Był promotorem pięciu rozpraw doktorskich 
oraz szeregu prac inżynierskich i magisterskich. Jest kierownikiem studiów podyplomowych: gór-
nictwo odkrywkowe węgla brunatnego.

Zbigniew Kasztelewicz od początku swej działalności zawodowej związany był z Kopalnią Węgla 
Brunatnego Konin. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe od nadgórnika do dyrektora ds. tech-
nicznych i członka zarządu. W latach 1999-2006 był członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. tech-
nicznych w Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie.

Znany i ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie górnictwa odkrywkowego i propagator dal-
szego rozwoju górnictwa oraz energetyki opartej na węglu brunatnym w czynnych okręgach górni-
czych oraz perspektywicznych złożach węgla brunatnego.

Autor i współautor 400 publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych w kra-
ju i zagranicą, w tym jest twórcą czterech monografii dotyczących górnictwa odkrywkowego węgla 
brunatnego oraz współautorem dalszych czterech monografii. Autor i współautor szeregu prac dla 
górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.

SyLWETKI PREZENTERÓW
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SPIS TREŚCI

krzysztof karolczyk
Manager ds. Rozwoju Projektów, Fortum

Krzysztof Karolczyk z Fortum związany jest od 2004 roku. Przez wiele lat odpowiadał za ob-
szar Zrównoważonego Rozwoju Fortum w Polsce, w tym zagadnienia związane z bezpieczeństwem 
i ochroną środowiska, jak również działania w zakresie zmniejszania wpływu działalności firmy na 
zmiany klimatyczne. Od roku 2013 zajmuje się inwestycjami Fortum w Polsce, gdzie odpowiada za 
rozwój projektów w zakresie budowy nowoczesnych elektrociepłowni oraz projektów z obszaru go-
spodarki odpadami, w tym Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

SyLWETKI PREZENTERÓW
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SPIS TREŚCI

Jan Sakławski 
Partner, Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy, radca prawny

Prowadzi praktykę energetyczną. Jest doświadczonym doradcą dla klientów z branży energe-
tycznej oraz przemysłowej. Wspiera przedsiębiorców w sprawach dotyczących projektów infra-
strukturalnych. Konsultuje procesy zwiększania efektywności energetycznej zakładów, w tym uzy-
skiwania świadectw efektywności energetycznej. Uczestniczył w badaniach due diligence, sporzą-
dzał opinie prawne i doradzał klientom w złożonych procesach inwestycyjnych.

SyLWETKI PREZENTERÓW
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SPIS TREŚCI

AnTEA POLSkA S.A.
ul. Dulęby 5
40-833 Katowice
tel. +48 32 358 88 88
e-mail: pl@anteagroup.com 
www.anteagroup.pl

 

Antea Polska S.A. to część międzynarodowej Grupy Antea i jeden z liderów w dostar-
czaniu usług inżynieryjnych i konsultingowych, z blisko 30-letnim doświadczeniem na 
rynku polskim. Nasza oferta obejmuje wszystkie fazy realizacji inwestycji. Świadczymy 
profesjonalne i kompleksowe usługi dla sektora publicznego i prywatnego w obszarze 
energetyki (zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej), gazu, szeroko rozumianej in-
frastruktury, gospodarki wodnej, ochrony środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu.

W ramach energetyki konwencjonalnej oferujemy usługi począwszy od Due Diligence 
i koncepcji, poprzez studia wykonalności, projektowanie, wsparcie przy wyborze wyko-
nawców i asystę techniczną, kończąc na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu. Pomaga-
my także pozyskać bezzwrotne dotacje w ramach programów operacyjnych. Realizujemy 
projekty związane z największymi inwestycjami w energetyce m.in. w zakresie dostoso-
wania zakładów do wymagań konkluzji BAT, budowy nowoczesnych instalacji opartych 
na tradycyjnym paliwie, biomasowych oraz RDF, czy modernizacji jednostek wytwór-
czych. Jesteśmy niezawodnym partnerem dla operatorów elektrowni, elektrociepłowni 
i ciepłowni spalających paliwa stałe, ciekłe oraz gazowe.

Od lat realizujemy także projekty z zakresu energetyki odnawialnej. Specjalizuje-
my się w środowiskowym, finansowym i technicznym doradztwie dla developerów oraz 
przyszłych właścicieli farm wiatrowych i fotowoltaicznych wraz z analizą ich produktyw-
ności. Posiadamy doświadczenie w zakresie usług projektowych na wstępnym etapie 
inwestycji, jak i pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektami fotowoltaicznymi 
i wiatrowymi. 

Antea Polska S.A. to połączenie doświadczonego, wielobranżowego zespołu specjali-
stów ze skutecznymi i nowatorskimi rozwiązaniami, przy jednoczesnym wsparciu mię-
dzynarodowej sieci spółek Grupy Antea obecnych ze swoimi projektami na 5 kontynen-
tach.

WSPÓŁPRACA

mailto:pl@anteagroup.com
http://www.anteagroup.pl
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SPIS TREŚCI

Axpo Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123 
02-017 Warszawa
infolinia
tel. +48 22 452 53 00
e-mail: bok@axpo.pl

Axpo jest szwajcarską grupą działającą w 39 krajach europejskich, Singapurze i USA. 
Specjalizuje się w innowacyjnych produktach energetycznych dla odbiorców końcowych, 
producentów energii odnawialnej i innych uczestników rynku. W Polsce działa od 20 
lat i stała się jednym z największych odbiorców zielonej energii z OZE. Klienci w Polsce 
mogą korzystać z dopasowanych do potrzeb ofert na odkup i dostawy energii w oparciu 
o strukturyzowane umowy krótko- i długoterminowe, bilansowanie handlowe, obrót 
prawami majątkowymi czy gwarancjami pochodzenia. 
 
axpo.com

WSPÓŁPRACA

tel:+48 22 452 53 00
http://axpo.com
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SPIS TREŚCI

EkO-kOnSuLT Sp. z o.o.
ul. Narwicka 6
80-557 Gdańsk
tel. +48 58 554 31 38, +48 58 554 31 39
e-mail: biuro@ekokonsult.pl
www.ekokonsult.pl

 EkO-kOnSuLT Sp. z o.o. jest polską firmą doradztwa technicznego, łączącą niemal 30 
letnie doświadczenia zespołu EKO-KONSULT Sp. z o.o., Działu Analiz Technicznych i Szkoleń 
Akademii Bezpieczeństwa firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., gwarantujące 
kompleksową obsługę podmiotów.

Konsulting w zakresie ochrony środowiska obejmuje: obsługę i przygotowanie 
procesów inwestycyjnych, dokumentacje do procedur ocen oddziaływania na środowisko, 
w tym dotyczących obszarów Natura 2000.

W zakresie doradztwa technicznego realizuje indywidualne podejście do każdego 
zadania, prowadzi konsultacje międzybranżowe, m.in.: z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwwybuchowego, przeciwpożarowego, procesowego i funkcjonalnego. Charakteryzuje 
się wieloletnim doświadczeniem dla praktycznie wszystkich branż przemysłu.

Dodatkowo tematami analiz są wybrane zagadnienia związane m.in. z obsługą 
podmiotów w zakresie planowanych zmian cen energii poprzez opracowanie studiów 
wykonalności i koncepcji finansowo-technicznych optymalizacji energetycznej 
przedsiębiorstw. Ponadto obsługa składowisk odpadów w zakresie operatów 
przeciwpożarowych i decyzji środowiskowych.

EKO-KONSULT Sp. z o.o. oferuje możliwość współpracy na zasadzie Abonamentu 
Bezpieczeństwa zapewniającego stałe doradztwo i monitorowanie zmian prawnych lub 
współpracę z „ekspertem na godziny”, celem uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemów 
o charakterze jednorazowym lub koncepcyjnym.

Więcej informacji: www.ekokonsult.pl

WSPÓŁPRACA

mailto:biuro@ekokonsult.pl
http://www.ekokonsult.pl
http://www.ekokonsult.pl
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SPIS TREŚCI

GE Power

Czy GE może wspierać  w wielopaliwowej generacji energii?         

TAk

GE Power pomaga klientom osiągać ich cele związane z czystszym wytwarzaniem 
energii, dzięki technologiom i wsparciu serwisowemu, w szerokim spektrum zasilania 
paliwowego jednostek wytwórczych, włączając systemy wielopaliwowe. Dzięki najszerszej 
gamie dostępnych systemów kontroli jakości powietrza, technologia GE pozwala klientom  
spełnić najbardziej rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń w drodze do czystej  
energetyki jutra.

TAka jest siła GE Power.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę 
www.ge.com

lub odwiedź stronę ge.com/power

 

WSPÓŁPRACA

http://www.ge.com
http://ge.com/power
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SPIS TREŚCIWSPÓŁPRACA

Lausitz Energie bergbau AG
Veredlung
An der Heide | 03130 Spremberg | Niemcy
lignoplus.pl | lignoplus@leag.de

Kontakt handlowy 
Gregor Kania 
T +49 3564 69 26 10, F +49 3564 69 20 04 

Kontakt techniczny
Piotr Chrzęściewski
T +49 3564 69 29 86, F +49 3564 69 20 04

Alternatywne paliwo od LEAG
 LEAG jest solidnym partnerem w dostarczaniu rozwiązań opartych na paliwie z węgla 

brunatnego. Jesteśmy drugą co do wielkości firmą specjalizującą się w wydobyciu węgla 
brunatnego w Niemczech oraz częścią europejskiej grupy EPH. Węgiel brunatny jest jed-
nym z najbardziej znaczących nośników energii w Europie. Jest długoterminowo dostępny 
i wydobywany w dużych ilościach bez państwowych subwencji. LEAG eksploatuje w regionie 
Łużyc, na wschodzie Niemiec, własne kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego.

 Nasz produkt LignoPlus jest drobnoziarnistym paliwem przemysłowym o  wysokiej 
mocy grzewczej. Jego właściwości, podobne w zachowaniu do paliw płynnych, umożliwiają 
nieskomplikowaną i czystą obsługę. Pył węgla brunatnego to bezpieczna alternatywa, ge-
nerująca niskie koszty w stosunku do oleju opałowego, gazu ziemnego i węgla kamiennego. 
Paliwo to jest stosowane w wielu gałęziach gospodarki, LEAG zaopatruje nim już ponad 250 
palenisk swoich klientów.

Państwa plusy z LignoPlus
→ wysoka ekonomiczność
→ przewidywalny rozwój cen
→ długoterminowe bezpieczeństwo dostaw
→ sprawdzona technika zastosowania

 Chętnie doradzimy Państwu w temacie możliwości i zalet wykorzystania naszego paliwa 
LignoPlus w Państwa urządzeniach produkcyjnych. Wspólnie z Państwem stworzymy indy-
widualne koncepcje dostosowane do Państwa potrzeb w dziedzinie zaopatrzenia w paliwa 
i energię. Zapraszamy do grona zadowolonych Klientów, wykorzystujących LignoPlus.

http://lignoplus.pl
mailto:lignoplus@leag.de
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SPIS TREŚCI

PrOZOn Fundacja Ochrony klimatu
ul. Matuszewska 14, Bud. B9 
03-876 Warszawa 
tel. +48 508 462 852 lub +48 797 426 901 
e-mail: sf6@prozon.org.pl lub ochrona.srodowiska@prozon.org.pl  
www.prozon.org.pl 

 
      

 PrOZOn Fundacja Ochrony klimatu jest samofinansującą organizacją pozarządową, 
działającą od ponad 25 lat na rzecz ograniczenia emisji gazów szkodliwych dla środowiska, 
stosowanych w chłodnictwie i energetyce. Założenie Fundacji przez dostawców czynników 
chłodniczych stanowiło wyraz ich ekologicznej świadomości oraz potrzeby prowadzenia 
społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej. Dzięki współpracy z setkami firm 
serwisowych w Polsce, które dokonują odzysku gazów chłodniczych i SF6, Fundacja 
regeneruje dziesiątki ton substancji szkodliwych dla klimatu. Ta działalność pozwala 
ograniczać produkcję szkodliwych gazów. 
 Fundacja utrzymuje się z usług regeneracji, analiz laboratoryjnych oraz organizacji 
szkoleń dla branży chłodniczej i energetycznej. Celem nadrzędnym szkoleń jest kreowanie 
odpowiedzialnych postaw i w konsekwencji ograniczenie emisji szkodliwych gazów. 
W ramach międzynarodowego konsorcjum REAL Alternatives, Fundacja promuje 
innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w chłodnictwie i klimatyzacji.
 W Zgromadzeniu Fundatorów zasiadają firmy: Air Products Sp. z o.o., Linde Gaz Polska 
Sp. z o.o., Schiessl Polska Sp. z o.o.

Więcej na www.prozon.org.pl

WSPÓŁPRACA
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rADPOL S.A.
ul. Batorego 14 
77-300 Człuchów 
tel. +48 59 834 22 71 
fax +48 59 834 25 51 
e-mail: radpol@radpol.com.pl

rADPOL S.A. to innowacyjny wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie, 
kompletnych preizolowanych systemów rurowych z barierą dyfuzyjną oraz płaszczem UV 
Protect Color (rury, kształtki, armatura, mufy sieciowane radiacyjnie) do przesyłu ciepła, 
mediów chłodzących, mediów technologicznych oraz pary. Jesteśmy też czołowym produ-
centem rur warstwowych z wysokiej jakości polietylenu do budowy instalacji przemysło-
wych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. 

Naszą misją jest tworzenie innowacji technologicznych, które budują wartość dla na-
szych klientów. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie przesyła się wszelkiego rodzaju media, gdzie 
liczy się wysoka jakość i niezawodność produktów. Oferujemy rozwiązania dostosowane 
do specyficznych wymagań oraz potrzeb i oczekiwań klientów – od branży energetycznej 
i OZE po budownictwo, od przemysłu motoryzacyjnego po budowę maszyn i urządzeń.

Jak dziś możemy pomóc Tobie?

WSPÓŁPRACA
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STEAG Energy Services GmbH
  
Rüttenscheider Straße 1-3
45128 Essen, Niemcy

Flextek - Przedstawicielstwo w Polsce     
Skarbka z Gór 61c/12, 03-287 Warszawa
tel. +48 600 345 133
e-mail: info@flextek.pl
www.flextek.pl

narzędzia IT od ekspertów dla ekspertów

Inteligentne rozwiązania IT firmy STEAG Energy Services. STEAG to producent ener-
gii z mocą wytwórczą 8GW+. Pewność, stabilność rozwiązań, połączona z innowacyjnością 
i szybkimi wdrożeniami, wprost od inżynierów, ekspertów, specjalistów z energetyki.

Jeśli zależy Ci na zwiększeniu sprawności, dyspozycyjności, utrzymaniu parametrów 
emisyjnych to zapraszamy do kontaktu!

WSPÓŁPRACA

EbSILOn Professional
 Modelowanie obiegów wodno-parowych, bloków gazowych, gazowo-pa-

rowych, jednostek OZE. Dokładność, Import danych z DCS. Dzięki EbSILOn wi-
dać efekty zmian prowadzenia procesu, modernizacji, jak i zmiany obciążenia 
bloków. Modelowanie zarówno dla stanów ustalonych, jak i nieustalonych. 
EbSILOn wykorzystywany jest też do analizy efektywności energetycznej ca-
łych flot elektrowni. Polskie referencje to producenci energii i ciepła, firmy 
świadczące usługi dla sektora energetyki i większość wyższych uczelni technicznych. Więcej in-
formacji na www.ebsilon.pl 

Zarządzanie optymalizacją i sprawnością Sr::EPOS
Na bazie dokładnego modelu EbSILOn – jedyne w swoim rodzaju, po-

parte dziesiątkami referencji, rozwiązanie do optymalizacji pracy bloków, 
szukania potencjałów optymalizacyjnych, modelowania i przewidywania 
stanów. Idealne narzędzie do przekazywania wiedzy i analiz predykcyjnych. 
Automatyczne raportowanie z uwzględnianiem strat i zysków. Średnie rOI na poziomie 1.5 roku. 

Predykcyjne utrzymanie ruchu Sr::SPC
Unikalne podejście – wysokojakościowe wskaźniki KPI połączone z na-

uczaniem maszynowym na bazie sieci neuronowych. Alarm o awariach 
średnio 6-10 tygodni wcześniej, nowe możliwości oszczędności bez strat 
sprawności. Sr::SPC jest stworzone przez wieloletnich pracowników ener-
getyki, stąd wyjątkowe możliwości i dokładność. System otwarty, również 
do pełnej dalszej samodzielnej pracy. Projekty Pilotażowe w Polsce! 

Monitoring żywotności instalacji Sr1 & Sr::SPM
Monitoring On-line. Możliwość sprawdzenia wyników w dowolnym 

momencie, automatyczne raportowanie, zaawansowany system pomia-
ru ekstremów, certyfikat TÜV w Niemczech, pozwalający na kontrolowa-
ne próbkowanie wg wyników systemu. Jednocześnie wysoka niezawod-
ność dzięki modelowaniu zamiast dużej ilości czujników. Polskie refe-
rencje: Enea kozienice 11, PGE Opole 5&6. 
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Valmet Automation Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 47A 
44-141 Gliwice 
Polska    
tel. +48 32 400 09 00
fax +48 32 441 99 59     

Dyrektor Naczelny: 
Mariusz Słoma  

Rok założenia: 1996
www.valmet.com

VALMET – światowy lider w dziedzinie rozwoju i dostaw technologii procesowych, 
automatyki, usług dla przemysłu energetycznego i celulozowo-papierniczego. Spółka 
oferuje unikalne na rynku, kompleksowe portfolio obejmujące technologię procesu, 
automatykę oraz serwis. Notowana na giełdzie w Helsinkach. W 2019 r. Spółka osiągnęła 
ponad 3,5 mld euro netto przychodu ze sprzedaży. Valmet posiada ponad 200-letnią 
historię działalności w przemyśle, aktualnie zatrudnia ponad 14 000 pracowników.  
Valmet w Polsce działa od 1996 r., licząc obecnie ponad 700 specjalistów z branży 
energetycznej, celulozowo-papierniczej i automatyki.

Valmet, linia biznesowa Automation, jest dostawcą Rozproszonego Systemu 
Sterowania (DCS) Valmet DNA, analizatorów i układów pomiarowych oraz 
zaawansowanych rozwiązań służących poprawie, optymalizacji wydajności procesów. 
Oferuje realizację „pod klucz” systemów automatyki dla obiektów energetycznych, w tym: 
kompleksową automatyzację urządzeń wytwórczych (kotły pyłowe, kotły fluidalne CFB 

i BFB, węglowe i biomasowe, turbozespoły parowe, bloki parowo-gazowe) instalacji 
odsiarczania spalin, układów pomocniczych, instalacji termicznego przekształcania 
odpadów oraz innych instalacji energetyki zawodowej i kogeneracji. Valmet oferuje 
również diagnostykę i zdalne wsparcie z wykorzystaniem Internetu Przemysłowego.

Valmet, linia bizensowa Pulp & Energy, jest dostawcą wielopaliwowych kotłów 
fluidalnych ze złożem cyrkulacyjnym i ze złożem stacjonarnym, opalanych biomasą, 
segregowanymi odpadami i innymi paliwami. Jest również dostawcą modularnych 
elektrowni i elektrociepłowni małych i średnich rozmiarów.  Oferuje konwersję 
istniejących kotłów rusztowych lub pyłowych na kotły BFB dla celów generacji „zielonej 
energii”, instalacje oczyszczania spalin i zgazowania biomasy, jak również kotły sodowe 
oraz wyparki dla przemysłu papierniczo-celulozowego. 
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Valmet Technologies Oy
ul. Jutrzenki 118
02-230 Warszawa
Polska    
tel +48 22 381 72 41

Dyrektor Generalny:
Roman Szerszeń


	Spis treści

