
ORGANIZATOR PATRONAT NAUKOWY

PATRONAT MEDIALNY

kierunek .plenergetyka

REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU
W ENERGETYCE

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna

10-11 grudnia 2020 r., edycja online



 Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się 
 w branżach: energetycznej,
  chemicznej, farmaceutycznej,
 kosmetycznej, spożywczej, surowców
 skalnych, wodno-kanalizacyjnej oraz 
 w technice pompowej
 Miej dostęp do aktualnej wiedzy,
 poznaj wypowiedzi ekspertów
 i praktyków
 Zaprezentuj swoją ofertę osobom
 decyzyjnym
 Poszerzaj sieć zawodowych kontaktów 

Od ponad 25 lat działamy na rynku 
wydawniczym i konferencyjnym. Naszym 
celem jest budowanie przyszłości 
polskiego przemysłu.

Organizujemy ponad 20 konferencji 
i kilkadziesiąt webinariów rocznie, w 
których udział bierze kilka tysięcy osób. 

Na 8 portalach internetowych publikujemy 
najważniejsze branżowe informacje. 
Rocznie docieramy do ok. 750 tys. 
odbiorców. 

Wydajemy 7 czasopism branżowych, które 
rocznie docierają do ok. 80 tys. 
czytelników   

KONFERENCJE
I WEBINARIA

PORTALE

MAGAZYNY
BRANŻOWE

32 415 97 74

biuro@e-bmp.pl

www.kierunekBMP.pl



3XIII Konferencja Naukowo-Techniczna REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W ENERGETYCE – edycja online

w w w. k i e r u n e k E N E R G E T Y K A . p l

Słowo wstępne
Adam Grzeszczuk, Prezes Zarządu BMP   4

Patronat merytoryczny
Instytut Energetyki, Instytut Badawczy, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi 7

Prezenterzy
I dr inż. Stanisław Tokarski    10
I Grzegorz Kotte      11
I Mateusz Marzec      12
I Paweł Noga       13
I prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl   14
I Maria Łabno       16
I Paulina Strąk-Kalinowska    17
I Katarzyna Tokarzewska    18

Referaty
I Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez naukę, służących poprawie 
 niezawodności utrzymania ruchu
 Jacek Karczewski, Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi 20

Oferty firm
I Arcadis Sp. z o.o.      23
I Grundfos Pompy Sp. z o.o.   24
I Kancelaria JDP       25

 Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się 
 w branżach: energetycznej,
  chemicznej, farmaceutycznej,
 kosmetycznej, spożywczej, surowców
 skalnych, wodno-kanalizacyjnej oraz 
 w technice pompowej
 Miej dostęp do aktualnej wiedzy,
 poznaj wypowiedzi ekspertów
 i praktyków
 Zaprezentuj swoją ofertę osobom
 decyzyjnym
 Poszerzaj sieć zawodowych kontaktów 

Od ponad 25 lat działamy na rynku 
wydawniczym i konferencyjnym. Naszym 
celem jest budowanie przyszłości 
polskiego przemysłu.

Organizujemy ponad 20 konferencji 
i kilkadziesiąt webinariów rocznie, w 
których udział bierze kilka tysięcy osób. 

Na 8 portalach internetowych publikujemy 
najważniejsze branżowe informacje. 
Rocznie docieramy do ok. 750 tys. 
odbiorców. 

Wydajemy 7 czasopism branżowych, które 
rocznie docierają do ok. 80 tys. 
czytelników   

KONFERENCJE
I WEBINARIA

PORTALE

MAGAZYNY
BRANŻOWE

32 415 97 74

biuro@e-bmp.pl

www.kierunekBMP.pl



4 XIII Konferencja Naukowo-Techniczna REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W ENERGETYCE – edycja online

w w w. k i e r u n e k E N E R G E T Y K A . p l

Szanowni Państwo,
 z mieszanymi uczuciami przychodzi mi powitać wszystkich Państwa, uczestników XIII Konferencji 
Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce. Z jednej strony cieszymy się bardzo, że możemy w tych 
trudnych dla wszystkich czasach spotkać się z Wami i kontynuować dyskusję o kierunkach zmian 
w planowaniu remontów i UR w energetyce. Z drugiej strony, trochę smutno i przykro, że to ostatnie 
w roku spotkanie, od samego początku organizowane w bliskiej współpracy z ZE PAK SA w Licheniu, 
może się odbyć jedynie online. Mamy nadzieję, że branża farmaceutyczna stanie na wysokości zadania 
i dzięki szczepionkom i nabytej odporności stadnej, w przyszłym roku będzie nam już dane spotkać 
się w Licheniu na tradycyjnie organizowanej konferencji „w realu”. Honorowy Gospodarz deklaruje 
merytoryczne wsparcie i chęć dalszej współpracy, a BMP czeka już z utęsknieniem, aby kontynuować 
misję Budowy Możliwości Porozumienia w energetycznym UR.
 Konferencja RiURwE ukierunkowana jest merytorycznie na dyrektorów technicznych, osoby 
zarządzające majątkiem oraz służby UR w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. Polską 
energetykę i ciepłownictwo w najbliższych trzech dziesięcioleciach czeka głęboka transformacja. Do 
2050 roku Europa zakłada neutralność klimatyczną. Aby osiągnąć ambitny cel, KE chce, aby za dzie-
sięć lat, w 2030 r. sumaryczną emisję gazów cieplarnianych w Europie ograniczyć do 55% w stosunku 
do 1990 r. Polska energetyka oparta jeszcze w ok. 80% na węglu wymaga wyjątkowych nakładów. 
Koszty planowanych inwestycji w okresie do 2030 r. to ponad 100 mld zł. Władze stawiają w pierw-
szym okresie na gaz jako paliwo przejściowe, na energetykę wiatrową na Bałtyku, fotowoltaikę oraz 
po 2033 na energetykę jądrową. Wg deklaracji rządu, w roku 2049 ma zostać zamknięta ostatnia 
kopalnia węgla kamiennego. 
 Dla służb UR to nowe wyzwania. Trudniej będzie przekonywać decydentów do finansowania 
poważniejszych remontów, modernizacji czy inwestycji w węglowe moce wytwórcze, które przez 
wiele jeszcze lat będą zabezpieczały zapotrzebowanie rynku i  dawały gwarancję bezpieczeństwa 
energetycznego. Przerabialiśmy to już w wielu branżach, takich jak: hutnictwo, przemysł maszynowy, 
cementowy czy cukrowniczy. Niezbędna dla wspomnianej transformacji byłaby przemyślana strategia 
podzielona na okresy: 2020-2030-2050. Nie można wycofywać mocy konwencjonalnych, do czasu 
bezpiecznego zastąpienia ich nowymi nisko- lub zeroemisyjnymi. Dla wspomnianego bezpieczeństwa, 
należy do końca utrzymywać je w sprawności i niezawodności. 
 To tylko część tematów i zagadnień, które podejmiemy w bieżącej, wyjątkowej „onlinowej” edycji. 
Poza panelami tematycznymi i warsztatami, w programie zaplanowaliśmy debatę na temat transfor-
macji cyfrowej w energetyce. Podczas dyskusji zaproszeni eksperci będą poszukiwali odpowiedzi na 
najistotniejsze pytania: jak przygotować się na nadchodzące zmiany, jak wykorzystywać efektywnie 
rozwiązania IT w UR, czy jak zarządzać kadrami? 

 Życzę dużo zdrowia oraz udanego odbioru.

 

Adam Grzeszczuk 
Prezes Zarządu BMP 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

SŁOWO WSTĘPNE
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Instytut Energetyki
Instytut Badawczy
Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi
 ul. Dąbrowskiego 113
 93-208 Łódź
 tel. +48 42 643 42 14
 fax +48 42 643 45 19
 e-mail: itc@itc.edu.pl
  

 Oddział Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki, mający 70-letnie doświadczenie 
naukowo-badawcze, w swojej działalności merytorycznej łączy badania naukowe z pracami 
konstrukcyjnymi o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na rozwiązania konkretnych 
problemów. Swoje prace oraz rozwiązania oferujemy elektrowniom, elektrociepłowniom, za-
kładom energetycznym oraz wielu branżom przemysłu. Są to m.in.:
•	 Mikroprocesorowe elektrohydrauliczne regulatory turbozespołów (do regulacji mocy bloku, 

prędkości obrotowej, ciśnienia pary i częstotliwości).
•	 Opracowane, na bazie badań modelowych i własnych metod, obliczeń aerodynamicznych, no-

woczesne konstrukcje wentylatorów, ssaw i dmuchaw ogólnego i specjalnego przeznaczenia.
•	 Optymalizacja i unifikacja konstrukcji urządzeń tłumiących hałas i drgania.
•	 Tłumiki, osłony różnych typów i izolacje akustyczne.
•	 Ssawa przeciwwybuchowa do transportu biogazu (atest Głównego Instytutu Górnictwa).
•	 Instalacje biogazowe – zbiorcze, ssąco-tłoczące, ssawo-dmuchawy, pochodnie, serwis.
•	 Dysze rozpylające.
•	 Zespoły wentylacyjne do tramwajów.
I wiele innych.

 Naszą rekomendacją są: bogate doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie diagnostyki,
modernizacji i konstrukcji, setki rozwiązań konstrukcyjnych wdrożonych w energetyce i prze-
myśle, wyspecjalizowana kadra oraz wyposażenie aparaturowe.
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edr inż. Stanisław Tokarski
Akademia Górniczo-Hutnicza
Centrum Energetyki w Krakowie i Główny Instytut 
Górnictwa w Katowicach
 
 
  

 Prowadzi działalność naukowo-badawczą i doradczą w obszarze energii. Związany z energe-
tyką zawodową od 1985 roku, rozpoczął pracę w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie. W latach 
2008-2015 Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w TAURON S.A. i Prezes Zarządu w TAURON 
Wytwarzanie S.A. (2010-2014). W latach 2013-2016 Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego 
Polskie Elektrownie (TGPE), członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej 
(PKEE) i przedstawiciel PKEE  ds. polityki energetycznej i wytwarzania w EURELECTRIC w Brukseli. 
Był członkiem wielu rad nadzorczych spółek kapitałowych.
 Aktualnie członek Komitetu Problemów Energetyki PAN, członek Polskiego Komitetu 
Światowej Rady Energetycznej i TGPE. Jest członkiem rady nadzorczej spółki europejskiej KIC 
Innoenergy SE, która zajmuje się wdrożeniami nowych technologii energetycznych. Od początku 
transformacji gospodarczej w Polsce zajmował się współtworzeniem i opiniowaniem regulacji 
w obszarze energia w kraju i UE. Autor wynalazków, licznych publikacji i komentarzy z zakresu 
regulacji środowiskowych, klimatycznych i rynkowych w energetyce.
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Grzegorz Kotte
Wiceprezes ds. Technicznych
Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

 Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Poli-
techniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomo-
we w zakresie turbin gazowych i układów skojarzo-
nych gazowo-parowych na Wydziale Mechanicznym 
Energetyki i  Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
oraz wewnętrzne studia MBA (program „SHERPA”) dla kadry kierowniczej grupy Dalkia.
 Od początku pracy zawodowej związany z energetyką. Karierę rozpoczął w 1994 r. od pracy 
w  Biurze Studiów i  Projektów Energetycznych Energoprojekt – Warszawa, gdzie przeszedł 
szczeble od asystenta projektanta do specjalisty ds. realizacji inwestycji. Od 2004 roku związany 
z grupą Dalkia Polska, gdzie pełnił funkcję kierownika projektu, a w marcu 2008 r. objął stano-
wisko Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów w Dalkia Łódź SA (dawniej Zespół Elektrociepłowni 
w Łodzi). Następnie pracował w ILF Consulting Engineers Polska na stanowisku Business De-
velopment Manager oraz Lead Power Engineer w wybranych projektach. W latach 2014-2016 
pracował w PKP Polskie Linie Kolejowe SA na stanowisku Dyrektora Centrum Realizacji Inwe-
stycji, gdzie z sukcesem zakończył realizację planu inwestycyjnego w PKP PLK w perspektywie 
unijnej 2008-2014.
 Od marca 2016 r. zatrudniony w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu 
ds. Technicznych. Jest odpowiedzialny za obszar produkcji, utrzymania ruchu, remontów i in-
westycji w Elektrowni Kozienice. Był odpowiedzialny za kierowanie procesem budowy bloku 
na parametry nadkrytyczne o mocy 1 075 MW w Elektrowni Kozienice wraz z uruchomieniem 
bloku i przejęciem go do eksploatacji, a także za nadzorowanie obszaru technicznego związanego 
z zakupem Elektrowni Połaniec przez grupę Enea.
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Mateusz Marzec
Założyciel ReliaSol
Dyrektor ds. Strategii 
 

 

 Jest ekspertem w  obszarze predykcyj-
nego i preskrypcyjnego utrzymania ruchu. 
Doktorant na AGH w  Krakowie. W  swoich 
badaniach koncentruje się na zastosowaniu 
sztucznej inteligencji do budowania dosko-
nałości operacyjnej w przemyśle.

UCZESTNIK DEBATY
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Paweł Noga
Dyrektor PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów

 

 Absolwent Wydziału Elektrycznego oraz Automa-
tyki, Elektroniki i  Informatyki Politechniki Śląskiej. 
Ukończył także studia menadżerskie MBA. Karierę 
rozpoczął w  Elektrowni Rybnik, która od 2 stycznia 
2020 roku należy do spółki PGE GiEK. Przeszedł wiele 
szczebli organizacji, rozpoczynając pracę w 1999 roku 
jako elektromechanik i elektroenergetyk odpowiedzial-
ny za bieżące utrzymanie produkcji. Następnie w 2005 
roku został inspektorem nadzoru remontów, a w 2010 
roku kierownikiem wydziału remontów elektrycznych 
i  AKPiA. Od 2012 do 2018 roku zarządzał projektami 
rozwojowymi Elektrowni Rybnik, następnie w  2018 
roku nadzorował procesy technologiczne elektrowni, 
będąc kierownikiem wydziału inżynierii produkcji. Od 2019 pełnił obowiązki dyrektora Elek-
trowni Rybnik, od maja 2020 roku kieruje Elektrownią Bełchatów – największą elektrownią 
konwencjonalną na węgiel brunatny w Europie. 
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prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
 
 W 1979 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale 
Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. W 1983 roku uzyskał 
stopień doktora, a  w  1990 roku stopień doktora habili-
towanego. W  1997 roku otrzymał tytuł profesora nauk 
technicznych. 
 W 1978 roku rozpoczął pracę w Instytucie Mechaniki 
i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych 
AGH jako asystent stażysta, którą od 1980 roku konty-
nuował jako asystent. W 1991 roku otrzymał stanowisko 
profesora AGH, a w 2000 roku stanowisko profesora zwy-
czajnego AGH. Kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki 
(wcześniej Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn). 
 Autor oraz współautor ponad 800 publikacji nauko-
wych, a także ponad 40 patentów krajowych i międzynarodowych. Promotor około 50 prac 
doktorskich oraz ponad 120 prac magisterskich. 
 Jest inicjatorem interdyscyplinarnego kształcenia opartego na projektach w  zakresie 
mechatroniki oraz jednym z twórców kierunku kształcenia Mechatronika, a także inicjatorem 
współpracy międzynarodowej z wieloma uczelniami w kraju i za granicą w ramach umów bila-
teralnych oraz programów ERASMUS. 
 W latach 1999-2001 przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Mecha-
niki Teoretycznej i Stosowanej, w latach 2000-2002 członek zarządu Polskiego Towarzystwa 
Diagnostyki Technicznej, od 2000 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki 
i Robotyki Polspar, w latach 1999-2001 członek Komitetu Mechaniki PAN, w latach 1999-2002 
członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Od 2009 roku członek Komitetu Budowy Maszyn 
PAN, od 2008 roku członek zarządu Railway Business Forum, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Diagnostyki Technicznej. 
 Od 1994 członek Society of Experimental Mechanics, od 1996 roku członek American Society 
of Mechanical Engineers, od 2004 roku członek komitetu narodowego International Federation 
for the Promotion of Mechanism and Machine Science IFToMM. 
 W 1998 roku założył firmę inżynierską Energocontrol, która w ciągu 16 lat działalności zo-
stała przekształcona w grupę firm inżynierskich pod nazwą EC Grupa. Grupa składa się z 14 firm, 
głównie spin-off, które kontynuują prace badawcze prowadzone w AGH. Obecnie firma zatrudnia 
w Polsce i za granicą kilkuset inżynierów, głównie absolwentów AGH. EC Grupa realizuje pro-
jekty dla klientów na całym świecie z zakresu wysokich technologii w branżach: energetycznej, 
kolejowej, lotniczej oraz maszynowej. 
 Spędził 6 lat za granicą, pracując zarówno w przemyśle, jak i na uczelniach w Holandii, Belgii, 
Francji, USA i Japonii. 
 Członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Programu Wspierania Infrastruktury 
Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 
 Od 2013 roku członek zespołu ekspertów Komisji Europejskiej przyznającego granty na 
badania naukowe oraz zajmującego się nowoczesnymi kierunkami europejskiej gospodarki. 

UCZESTNIK DEBATY
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 Jako pierwszy Polak został powołany do udziału w pracach Grupy Wysokiego Poziomu (High 
Level Group) w zakresie Kluczowych Technologii (KTE – Key Enabling Technologies), która działa 
przy Komisji Europejskiej. Działania HLG KET koncentrują się na ustalaniu kierunków rozwoju 
nowoczesnych gałęzi europejskiej gospodarki w Programie Horyzont 2020. 
 Organizator konferencji naukowych, uczestnik międzynarodowych programów badawczych 
oraz kierownik prac dla przemysłu krajowego i zagranicznego. Założyciel grupy firm inżynier-
skich. W latach 2004-2009 redaktor naczelny czasopisma naukowego „Pomiary, Automatyka, 
Kontrola”. W latach 1976-1981 członek kadry narodowej w biegach średniodystansowych. 
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Maria Łabno
Adwokat, Senior Associate w kancelarii JDP
 
 
 Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitra-
żowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w pro-
wadzeniu sporów wynikających z  realizacji inwestycji 
budowlanych i  infrastrukturalnych (w  szczególności 
w  branży energetycznej, drogowej, tramwajowej oraz 
produkcyjnej). Reprezentowała klientów w  postępo-
waniach sądowych i arbitrażowych m.in. z zakresu kar 
umownych z tytułu odstąpienia od umowy, kar umow-
nych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe 
i  zamienne. Doradza także podczas bieżącej realizacji 
inwestycji infrastrukturalnych. Z sukcesami reprezen-
tuje klientów w postępowaniach karnych.
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Paulina Strąk-Kalinowska
Associate w kancelarii JDP
 
 
 Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbi-
trażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w po-
stępowaniach sądowych cywilnych oraz gospodarczych 
przed sądami powszechnymi i polubownymi, w szcze-
gólności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym 
opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, jak również 
w postępowaniach zabezpieczających i upadłościowych. 
Zajmuje się doradztwem prawnym dla branży energe-
tycznej, budowlanej, infrastrukturalnej i nieruchomości.
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Katarzyna Tokarzewska
Arcadis

 Odpowiada za zarządzanie projektami oraz eksper-
tyzy techniczne jako Kierownik Projektów oraz Ekspert 
ds. Roszczeń. W  Zespole Doradztwa Kontraktowego 
realizuje usługi polegające m.in. na przygotowywaniu 
niezależnych opinii, roszczeń, obrony przed roszcze-
niami, wykorzystując szerokie doświadczenie zdobyte 
w trakcie dotychczasowych projektów. 
 Posiada wiedzę i  doświadczenie umożliwiające jej 
doradzanie klientom w  analizie zawieranych umów 
od strony technicznej, wskazanie właściwych strategii 
oceny projektów, rozwiązywaniu sporów metodami ADR, 
przygotowaniu wymaganych opinii, przedstawieniu 
rozwiązań umożliwiających uniknięcie lub złagodzenie 
zaistniałych ryzyk oraz dokumentowaniu roszczeń. 
 Była zaangażowana w zróżnicowane projekty w ta-
kich sektorach, jak energetyka, spalarnie odpadów, infrastruktura (drogi, linie kolejowe) oraz 
budynki komercyjne (centra handlowe, budynki biurowe i techniczne) w charakterze Kierownika 
Projektu oraz Eksperta ds. roszczeń. Ukończyła studia MBA oraz kurs Real Estate Professional 
Postgraduate Educational Programme of Solvay, Brussels School of Economics & Management.
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Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oferowanych 
przez naukę, służących poprawie niezawodności 

utrzymania ruchu

Jacek Karczewski
Instytut Energetyki

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi

 W referacie przedstawiono doświadczenia Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Insty-
tutu Energetyki we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z dziedziny energetyki. Omówiono 
wpływ tego procesu na poprawę  pracy maszyn i urządzeń elektrowni, a co za tym idzie – na 
zwiększenie niezawodności utrzymania ruchu. Przedstawiono proces komercjalizacji wyników 
badań naukowych. Na przykładzie opracowanych w Instytucie Energetyki rozwiązań wdrożonych 
w elektrowniach, w których zaimplementowano innowacyjne rozwiązania będące wynikiem 
dociekań naukowych, przedstawiono poszczególne etapy transferu wiedzy do gospodarki oraz 
omówiono problemy związane z procesem wdrożeniowym. Podano przykłady korzyści, jakie 
elektrowni przyniosło wdrożenie tych innowacyjnych rozwiązań, stanowiące przykład dobrych 
praktyk w obszarze współpracy przemysłu z jego zapleczem naukowo-badawczym.
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podczas którego poruszane zostają najważniejsze kwestie związane z ochroną środowiska z 

perspektywy energetyki, ciepłownictwa i przemysłu.
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Arcadis Sp. z o.o.
 Aleje Jerozolimskie 142B
 02-305, Warszawa    
 tel. +48 22 203 20 00    
 www.arcadis.com

ARCADIS POLSKA
 Arcadis jest międzynarodową firmą specjalizującą się w konsultingu, projektowaniu, inży-
nierii oraz zarządzaniu projektami w obszarze infrastruktury, zasobów wodnych, środowiska 
naturalnego i budownictwa. Koncentrujemy się na projektach, które przyczyniają się do wzrostu 
jakości życia, mobilności i bezpieczeństwa.
 Jesteśmy globalnym liderem w usługach dla sektora prywatnego i publicznego. Dobrze 
rozumiemy szczególne potrzeby naszych klientów, a dysponując specjalistyczną wiedzą, tech-
nologiami i doświadczeniem potrafimy sprostać nawet największym wyzwaniom, przed którymi 
stoją.
•	 Roczny dochód 3,3 miliardy euro
•	 27,000 pracowników na całym świecie
•	 250 pracowników w Polsce
•	 350 biur w ponad 40 krajach na całym świecie
•	 70 krajów, w których realizujemy projekty

CONTRACT SOLUTIONS W ARCADIS POLSKA
 Spory w branży budowlanej i inżynierskiej, a w szczególności sprawy sądowe mogą być wy-
jątkowo trudne do rozpoznania, oceny i rozwiązania. Opóźnienia, zakłócenia i ich potencjalne 
ogromne koszty nie tylko odciągają pracowników od ich podstawowych zadań, ale mogą również 
sprawić, że realizacja projektów i inwestycji znajdzie się w niebezpieczeństwie. Mamy wieloletnie 
doświadczenie w unikaniu, łagodzeniu i rozwiązywaniu sporów, które pomogło naszym klientom 
sprostać nawet najbardziej kompleksowym wyzwaniom.
 Nasze wyspecjalizowane zespoły Doradztwa Kontraktowego współpracują z wiodącymi 
klientami z branży budowlanej, wspierając kadrę prawniczą w sprawnym rozwiązywaniu spo-
rów. Każdy z naszych ekspertów posiada odpowiednie uprawnienia, prezentuje wysoki poziom 
wiedzy technicznej oraz adekwatne doświadczenie branżowe, co pozwala oferować wysokiej 
jakości usługi doradztwa kontraktowego, dopasowane do potrzeby klienta, na każdym etapie 
realizacji inwestycji.

OFERTY FIRM A
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Grundfos Pompy Sp. z o.o.
Siedziba główna
 Baranowo k. Poznania
 ul. Klonowa 23, 62-081 Przeźmierowo
 tel. 61 650 13 00
 e-mail: info_gpl@grundfos.com
 e-mail: service_gpl@grundfos.com
 e-mail: pomoctechniczna_pl@sales.grundfos.com
 www.grundfos.pl

 

Grundfos w świecie i Polsce
 Grundfos to światowy lider wśród producentów pomp, który wprowadza do ich produkcji 
nowe technologie, wytwarza najwyższej jakości elektroniczne urządzenia kontrolno-sterujące 
i oferuje kompleksowe rozwiązania typu iSOLUTIONS już od 75 lat.
 Grundfos Pompy Sp. z o.o. działa na rynku od 1 maja 1995 r., a więc w roku 2020 obchodzi 
jubileusz 25-lecia. 

Zakres działalności
 Grundfos, oprócz sprzedaży pomp i systemów pompowych, oferuje również pomoc  
w doborze, montażu i rozruchu urządzeń oraz specjalistyczne doradztwo techniczne. Spół-
ka proponuje bogaty program szkoleń zamkniętych i otwartych oraz aktywnie uczestniczy  
w wielu konferencjach, sympozjach branżowych i targach.
 W siedzibie Grundfos oraz oddziałach stworzono specjalne konsultacyjne punkty serwisowe. 
Wspomaga je sieć autoryzowanych serwisów oraz Centralny Serwis Grundfos w Baranowie, który 
wyposażony jest w specjalistyczne, unikatowe w Polsce nowoczesne stanowiska diagnostyczne, 
umożliwiające naprawy na miejscu nawet największych i najbardziej skomplikowanych urządzeń 
Grundfos.

Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa 

Oddział w Katowicach 
ul. Porcelanowa 23
40-001 Katowice

OFERTY FIRMG
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Kancelaria JDP
 North Gate Tower
 ul. Bonifraterska 17 
 00-203 Warszawa
 tel. +48 22 246 00 30 
 fax +48 22 246 00 31
 e-mail: office@jdp-law.pl
 www.jdp-law.pl

Kancelaria JDP
 Specjalizujemy się w doradztwie prawnym i zastępstwie procesowym w związku z reali-
zacją inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych, w tym w szczególności przemysłowo-  
-energetycznych, drogowych, mostowych, modernizacji linii kolejowych, budowie obiektów 
użyteczności publicznej oraz linii przesyłowych na każdym etapie ich realizacji. 
 Wspieramy inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców, a także projek-
tantów i dostawców technologii. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, nakierowaną na 
rozwiązywanie problemów i osiąganie celów biznesowych naszych Klientów. 
 W obszarze inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych powadziliśmy kilkadziesiąt 
precedensowych postępowań (także przed Sądem Najwyższym), przyczyniając się niejedno-
krotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa sądowego. 
 Aktualnie prowadzimy ponad 100 postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących 
inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych o łącznej wartości przedmiotów sporu przekra-
czającej 2,5 mld PLN.
 Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers 
Global, Chambers Europe i Legal 500, a jej partnerzy zajmują czołowe miejsca w kategoriach 
Construction; Dispute Resolution, Arbitration i Commercial, Corporate & M&A.

Wybrane doświadczenia w zakresie energetyki oraz ciepłownictwa:
•	 doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu paleniskowego kotłów 

bloków 7-12 w PGE Elektrowni Bełchatów; wartość projektu ponad 475 mln EUR (ponad 1,9 
mld PLN);

•	 doradztwo prawne na rzecz inwestora w związku z realizacją w formule EPC inwesty-
cji obejmującej budowę elektrowni z blokiem gazowo-parowego o mocy 600 Mwe; 
wartość projektu ponad 1,6 mld PLN; 

•	 doradztwo prawne na rzecz konsorcjum polskich i zagranicznych firm wykonujących w formu-
le EPC modernizację bloków nr 4-6  Elektrowni Turów; wartość projektu ponad 625 mln PLN;

•	 doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu spalin kotłów fluidalnych 
w Elektrociepłowni Żerań; wartość projektu ponad 60 mln PLN; 

•	 reprezentacja wykonawcy instalacji odsiarczania w bloku energetycznym w jednej z wiodą-
cych elektrowni w Polsce w sporze sądowym dotyczącym kar umownych za niedochowanie 
gwarantowanych parametrów technicznych (łączna wartości przedmiotu sporu ponad 60 
mln PLN).

mailto:office@jdp-law.pl
http://www.jdp-law.pl/
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Vexve Oy
 Pajakatu 11 
 38200 Sastamala  
 Finlandia
Kontakt Polska: 
 tel. 507 181 115
 e-mal: pawel.romanek@vexve.com

 Jesteśmy największym na świecie dostawcą rozwiązań w zakresie zaworów dla ciepłownictwa. 
Oferujemy naszym klientom szeroki wybór produktów i usług dla wymagających zastosowań. 
Nasze zawory i rozwiązania sterowania hydraulicznego są stosowane w sieciach ciepłowniczych, 
elektrowniach oraz systemach grzewczych i chłodniczych (HVAC) w budynkach dowolnej wiel-
kości.
 Nasza firma powstała w Finlandii w 1960 r. i jest głęboko zakorzeniona w sektorze energe-
tycznym. Nasze marki Vexve, Naval i Hydrox mają długą tradycję i cieszą się renomą na całym 
świecie. Nasi klienci i partnerzy cenią nas za wysoką jakość, krótkie terminy realizacji, znakomity 
poziom obsługi klienta i doświadczenie techniczne.
 Produkujemy wysokiej klasy zawory kulowe odcinające w zakresach średnic DN10 do DN1200 
na medium woda ciepłownicza do 200oC, woda z glikolem, gaz ziemny, inne. W naszej ofercie 
znajdują się również zawory równoważące statyczne od DN15 do DN400. Na życzenie klienta 
możemy wykonać powyższe urządzenia w wersji ze stali nierdzewnej nadające się na wodę pitną 
lub inne agresywne media. 
 Najbardziej jednak jesteśmy dumni z produkcji przepustnic z potrójnym mimośrodem. No-
woczesna konstrukcja, doskonałe parametry techniczne, niezawodna obustronna szczelność 
i długi okres użytkowania stawiają nas jako lidera rynku tego segmentu. Przepustnice produ-
kujemy w zakresach średnic od DN300 do DN1600 w wersji do wspawania i kołnierzowej.
 Firma Vexve to nie tylko producent urządzeń, ale również firma, która proponuje rozwiązania 
dedykowane do systemów ciepłowniczych. Na szczególną uwagę zasługuje system iSENSE. Jest 
to system ciągłego, bezprzewodowego monitorowania sieci ciepłowniczych, komór, detekcji 
wycieków i optymalizacji pracy sieci.

OFERTY FIRMV
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