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Szanowni Państwo,
 z mieszanymi uczuciami i chyba pewnym żalem, przychodzi nam otwierać  i przywitać Państwa 
na XXII Sympozjum Naukowo-Technicznym ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2020.
 Wrześniowe sympozjum w Bełchatowie to największe biznesowe spotkanie energetyków w kraju. 
Regularnie uczestniczyło w nim 800 osób z wszystkich najważniejszych firm i zakładów. Cieszę się, 
że techniczne rozwiązania streamingowe umożliwiają nam jego przeprowadzenie. 
 Nasze BMP-owskie sympozja to jednak nie tylko suche prezentacje. To interakcje, feedback, 
wymiana doświadczeń, bezpośredni kontakt, rozmowy na stoiskach i możliwości budowania relacji.
 Niestety. Sytuacja jest wyjątkowa. 45 mln chorych na całym świecie i 1.1 mln ofiar. 
 Mamy kolejny lockdown. Tegoroczną edycję, pomimo dwukrotnego podejścia, musieliśmy prze-
nieś w całości do internetu. W ostatnim czasie w naszej Redakcji stało się popularne powiedzenie: 
Jak się nie ma co się lubi – to się lubi konferencję online! 
 Jestem przekonany, że przynajmniej w części merytorycznej sprostamy Państwa oczekiwaniom. 
Program tegorocznej edycji, który powstał w bliskiej współpracy z Honorowym Gospodarzem: PGE 
GiEK S.A., z uwagi na wersję online musieliśmy mocno przebudować i ograniczyć. 
 Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. PGE to ewidentny lider w polskiej energetyce, który pierw-
szy zauważył potrzebę przemodelowania swojego mixu energetycznego. Propozycja przeniesienia 
wszystkich aktywów węglowych do nowego podmiotu spotkała się z zainteresowaniem polityków i 
jest spora szansa, że uzyska akceptację tego projektu w Brukseli. 
 Cieszy nas wsparcie administracji państwowej: Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Rozwoju 
oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. Od zawsze możemy liczyć na główne ośrodki i instytuty 
naukowe oraz wiodące stowarzyszenia branżowe.  
 Ze zrozumiałych względów, skromniej niż planowaliśmy, będziemy celebrować jubileusz 70-lecia 
Energopomiaru Gliwice.  
 Program dwudniowej konferencji to prawie trzydzieści prezentacji w czterech panelach tema-
tycznych, dwie debaty oraz Forum Energetyczne, którym rozpoczniemy tegoroczną edycję. 
 Neutralność klimatyczna, mechanizm sprawiedliwej transformacji, przebudowa mixu energetycz-
nego, GOZ, OZE, innowacje, elektromobilność, magazyny energii i paliwa przyszłości to tylko część 
zagadnień, które znalazły się w programie. 

 Życzę dużo zdrowia i dobrego, nieprzerwanego odbioru. 

 

adam Grzeszczuk 
Prezes Zarządu BMP 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

SŁOWO WSTĘPnE
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PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka akcyjna
 ul. Węglowa 5
 97-400 Bełchatów
 tel. 44 733 73 00
 e-mail: kancelaria.giek@gkpge.pl
 www.pgegiek.pl
  

 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to koncern Grupy Kapitałowej PGE odpo-
wiedzialny za wydobycie i wytwarzanie. Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
jest największym producentem węgla brunatnego, a także największym wytwórcą energii 
elektrycznej w Polsce – produkcja energii elektrycznej pokrywa w niektórych miesiącach ponad 
33% zapotrzebowania systemu. W 2019 roku Oddziały PGE GiEK (tj. El. Bełchatów, El. Turów, El. 
Opole oraz ZEDO) dostarczały na rynki lokalne 5,32 mln GJ ciepła rocznie.
Stan zatrudnienia wynosi łącznie 15 084 pracowników.*

Od 2 stycznia 2020 roku spółkę PGE GiEK tworzy Centrala oraz 7 oddziałów:
•	 Elektrownia Bełchatów, 
•	 KWB Bełchatów,
•	 Elektrownia  Turów, 
•	 KWB Turów, 
•	 Elektrownia Opole, 
•	 Elektrownia Rybnik, 
•	 Zespół Elektrowni Dolna Odra.
 
 
*dane na dzień 31.03.2020 r.

http://www.pgegiek.pl
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Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH
 Schifferstraße 80 
 47059 Duisburg, Germany 
 tel: +49 203 80 38 0 
 e-mail: infobox@eu.mhps.com

Company Description Mitsubishi Power Europe GmbH 

 Mitsubishi Power Europe GmbH jest liderem na rynku w zakresie innowacyjnych i przyja-
znych dla środowiska rozwiązań energe tycznych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych 
klientów, aby wnosić wkład w przyszłość czystego, ekologicznego społe czeństwa. Nasze portfolio 
produktów obejmuje:

•	 Magazyny energii w oparciu o technologie wodorowe oraz baterie akumulatorów 
•	 Przetwarzanie odpadów w energię 
•	 Konwersję biomasy 
•	 Kotły przemysłowe 
•	 Technologie Power-to-X 
•	 Turbiny gazowe 
•	 Rozwiązania cyfrowe wspomagające eksploatację urządzeń i obiektów

 Nasza firma z  siedzibą w  Duisburgu (Niemcy) posiada ponad 100-letnie doświadczenie 
w technologiach wytwarzania ener gii, nieustannie opracowując niezawodne produkty wysokiej 
jakości, rozwijając nasze kompetencje inżynieryjne i zapew niając doskonałość w zakresie serwisu 
i obsługi.

 Firma jest spółką zależną Mitsubishi Power, Ltd. (Japonia), uznanego na całym świecie do-
stawcy energii i rozwiązań, który zatrudnia ok. 18 000 w 69 spółkach grupy.

SPOnSOR GŁÓWnY
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Mettler-Toledo Sp. z o.o.
 ul. Poleczki 21
 02-822 Warszawa
 tel. +48 22 440 67 00
 fax+48 22 440 67 38
 e-mail: Polska@mt.com 
 www.mt.com

 Oferta METTLER TOLEDO dla energetyki obejmują pełny zakres rozwiązań do kontroli pro-
cesów on-line. Wszystkie rozwiązania są kompatybilne z sieciami informatycznymi naszych 
klientów i pomagają im w automatyzacji procesów. INGOLD specjalizuje się  w wysokiej jakości 
rozwiązaniach do pomiaru pH, DO, przewodności, zmętnienia i zawartości CO2, wykorzystywanych 
do kontroli procesów przemysłowych w energetyce. 
 THORNTON jest niekwestionowanym liderem w pomiarach przewodności, pH, DO, TOC, 
rozpuszczonego ozonu oraz w pomiarach przepływu w wodzie ultraczystej, aplikacjach do 
elektrowni oraz półprzewodników. 
 Oferta METTLER TOLEDO obejmuje urządzenia: elektrody, czujniki, obudowy, połączenia 
procesowe, przetworniki, systemy czyszczące i kalibrujące, kable i akcesoria.

mailto:Polska@mt.com
http://www.mt.com/


14 XXII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2020 – edycja online

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



15XXII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2020 – 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 PaRTnER



16 XXII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2020 – edycja online

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

naRODOWY FUnDUSZ OCHROnY 
ŚRODOWISKa I GOSPODaRKI WODnEJ   
 ul. Konstruktorska 3A
 02-673 Warszawa
 tel. +48 22 459 01 00
 e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
 www.nfosigw.gov.pl  

 narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1989 roku,  
w okresie przemian ustrojowych, jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Zachowu-
jąc swój wyjątkowy charakter w skali świata, Narodowy Fundusz od 30 lat nieprzerwanie pełni waż-
ną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa. Dzięki stabilnym przychodom, kompetentnym  
i doświadczonym kadrom oraz wypracowanym formom współpracy z beneficjentami, NFOŚiGW 
jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w tej sferze. 
 Z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są 
różnorodne inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe, najważniejsze, także najbardziej 
innowacyjne, często o znaczeniu strategicznym dla kraju. Dotychczas NFOŚiGW przeznaczył ponad  
102 mld zł na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z czego 55 mld zł stanowiły środki własne,  
a pozostałą kwotę środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie podpisano prawie 52 
tys. umów z beneficjentami. Wspierając konsekwentnie ekorozwój Polski, Narodowy Fundusz 
oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez 
samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze, 
organizacje społeczne.
 W sektorze finansów publicznych NFOŚiGW jest również największym w Polsce partnerem 
międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza 
unijnych, przeznaczonych na ekologię. Narodowy Fundusz to Instytucja Wdrażająca dla I i II osi 
priorytetowej unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego 
zasadniczym celem jest wspieranie gospodarki efektywnie i przyjaźnie wykorzystującej zasoby 
środowiska, na które przeznaczono 4,8 mld euro. 

http://www.nfosigw.gov.pl
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 jednostek obszarowych
odpowiedzialnych
za utrzymanie linii i stacji
oraz kierowanie ruchu
sieci NN

5
KDM
Krajowa Dyspozycja
Mocy – punkt
podstawowy i rezerwowy

107
stacji najwyższych
napięć (NN)

Podmorskie połączenie
450 kV DC (prąd stały)
Polska - Szwecja
- o całkowitej długości 254 km
(z czego 127 km należy
do PSE S.A.)

Połączenia synchroniczne

400 kV z systemem niemieckim
400 kV i 220 kV z systemem czeskim
400 kV z systemem słowackim

Właściciel 269 linii w eksploatacji
o łącznej długości 14 692 km,
w tym:

• 1 linia 750 kV, 114 km
• 104 linie 400 kV, 7 008 km 
• 164 linie 220 kV, 7 570 km

Połączenie z Litwą
400 kV, asynchroniczne
z wykorzystaniem wstawki
prądu stałego B2B

ENERGIA W DOBRYCH RĘKACH

www.pse.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA są strategiczną spółką Skarbu Państwa. Odpowiadamy za niezawodne 
działanie sieci przesyłowej i bezpieczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego. Jesteśmy 
właścicielem prawie 14,7 tys. km linii oraz 107 stacji najwyższych napięć.

Aktywnie uczestniczymy w transformacji rynku energii i szukamy nowoczesnych rozwiązań odpowiadających 
na wyzwania przyszłości. Należymy do największych operatorów sieci przesyłowej w Europie i jesteśmy 
zaangażowani w proces synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z systemem Europy 
kontynentalnej.

Realizujemy jeden z największych w Unii Europejskiej programów inwestycyjnych, w ramach którego 
powstanie ok. 3 tys. km nowych linii. Dbamy przy tym o otoczenie – wspieramy lokalne społeczności, 
wprowadzamy najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego. Prowadzimy 
dialog z interesariuszami – w 2019 roku opublikowaliśmy drugi raport wpływu, w którym opisaliśmy, jak 
zarządzamy wpływem naszej działalności na gospodarczy, środowiskowy oraz społeczny rozwój kraju: 
https://raport.pse.pl 

PaRTnER BRanŻOWY
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 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie świadczy kompleksowe usługi 
w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła na terenie Miasta i Gminy Bełchatów. Ciepło systemowe 
ogrzewa codziennie ponad 90% mieszkańców miasta. 
 Głównym dostawcą ciepła jest PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, gdzie wytwarza 
się ciepło z najwyższą sprawnością przetwarzania energii i z zachowaniem wymogów związanych 
z ochroną środowiska. 
 Spółka wykonuje następujące zadania:
•	 dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej zakupionej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Beł-

chatów,
•	 eksploatacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych,
•	 eksploatacja węzłów cieplnych realizowana na potrzeby Odbiorców,
•	 usługi w zakresie projektowania i budowy sieci i węzłów cieplnych.

 Rozbudowa systemu umożliwia przyłączanie praktycznie wszystkich nowych obiektów 
powstających na terenie miasta oraz wielu już istniejących, w których dotychczas korzystano 
z innych źródeł ciepła. Sieć jest rozbudowywana z wykorzystaniem nowoczesnych rur preizolo-
wanych o podwyższonych wymaganiach dotyczących zmniejszenia strat ciepła.
 Spółka w swojej działalności kieruje się nadrzędnymi zasadami zrównoważonego rozwoju,  
w szczególności dba o:
•	 odpowiedzialne kształtowanie relacji z Klientami,
•	 ograniczenie wpływu na środowisko naturalne poprzez działania zmierzające do zmniejszenia 

energochłonności systemu,
•	 rozbudowę sieci ciepłowniczej i  przyłączanie peryferyjnych osiedli, co zwiększa dostęp 

klientów do ciepła systemowego oraz wpływa na niezawodność i bezpieczeństwo dostaw 
energii cieplnej.

 Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, inwestycje w profesjonalny zespół specjalistów 
oraz stałe rozwijanie infrastruktury sprawiły, że PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie jest lokalnym lide-
rem na rynku energii cieplnej i zapewnia mieszkańcom Bełchatowa dostęp do komfortowego, 
bezpiecznego i  ekologicznego ciepła systemowego oraz usług związanych z  wykonawstwem 
i serwisem węzłów cieplnych.

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 ul. Wojska Polskiego 132
 97-400 Bełchatów
 www.pec-belchatow.pl
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Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
 ul. Antoniego Słonimskiego 1A
 50-304 Wrocław

Adres do korespondencji:
 ul. Emilii Plater 53
 00-113 Warszawa

 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. 
 W Polsce jesteśmy obecni od kilkunastu lat – działalność nad Wisłą rozpoczęliśmy w roku 
2003, 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 800 kilometrów 
sieci ciepłowniczych, które dostarczają ciepło mieszkańcom Częstochowy, Płocka i Wrocławia. 
Od 2016 roku jesteśmy również sprzedawcą energii elektrycznej i gazu. W 2019 r. łączny wolu-
men sprzedaży do klientów detalicznych i biznesowych osiągnął w Fortum poziom 1 557 069 
MWh energii elektrycznej i 4 054 730 MWh gazu. W 2020 r. planujemy sprzedaż na poziomie:  
2 500 000 MWh energii elektrycznej i 4 600 000 MWh gazu.
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Towarzystwo Gospodarcze
Polskie Elektrownie
 ul. Krucza 6/14, skr. poczt. 244
 00-950 Warszawa
 tel. 22 629 04, 22 621 01 18, 22 621 22 05

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie powstało w 1990 roku jako stowarzyszenie dzia-
łające w obszarze wytwarzania energii elektrycznej.

aktualnie Towarzystwo zrzesza:
•	 159 osób o charakterze członków zwyczajnych, mających duży dorobek menedżerski lub zawo-

dowy,
•	 11 spółek wytwórczych o charakterze członków wspierających, o łącznej mocy zainstalowanej 

przekraczającej 25 000 MW.

Głównymi celami Towarzystwa są:
•	 zapewnienie racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego elektrowni,
•	 współdziałanie z przemysłem energetycznym w celu inicjowania postępu technicznego w elek-

troenergetyce,
•	 wprowadzanie do polityki gospodarczej nowoczesnych zasad analiz ekonomicznych i technicz-

nych, inicjowanie wzorcowych opracowań,
•	 prowadzenie analiz w zakresie zmian organizacyjnych oraz rozwoju elektroenergetyki krajowej 

ze szczególnym uwzględnieniem sektora wytwarzania energii elektrycznej,
•	 współudział w tworzeniu przepisów prawnych w dziedzinie elektroenergetyki,
•	 prezentowanie stanowiska elektrowni systemowych wobec władz centralnych kraju,
•	 szkolenia kadr ekonomicznych i technicznych elektrowni i ich promocja,
•	 współdziałanie z elektrowniami, organizacjami gospodarczymi i urzędami centralnymi w dzie-

dzinie ochrony środowiska.

 Swoje cele Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie realizuje, wykorzystując wiele form 
działania, w tym:
•	 organizowanie narad, konferencji i sympozjów umożliwiających wymianę poglądów środowisk 

kierowniczych i naukowych związanych z wytwarzaniem i gospodarką energią elektryczną,
•	 opracowywanie z własnych środków kierunkowych analiz, programów lub przepisów prawnych 

dotyczących elektroenergetyki, a w szczególności elektrowni,
•	 współdziałanie z organizacjami gospodarczymi krajów wolnego rynku oraz firmami produkujący-

mi nowoczesne urządzenia w celu zapoznania się z doświadczeniami oraz uzyskanymi efektami 
ekonomicznymi i technicznymi. Organizowanie wyjazdów technicznych oraz szkoleń za granicą 
dla specjalistów z elektrowni,

•	 opracowywanie w grupach specjalistów z elektrowni tematów ekonomicznych, prawnych i tech-
nicznych oraz zapewnienie udziału tych grup w pracach organów powoływanych przez urzędy 
centralne lub organizacje gospodarcze,

•	 delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do rad nadzorczych, stałych organów opiniodawczych 
ministerstw, organizacji stowarzyszeniowych, których działalność związana jest z problematyką 
wytwarzania energii elektrycznej,

•	 współpraca przy wdrażaniu nowych dyrektyw Unii Europejskiej.
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Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 ul. Zamkowa 1
 41-803 Zabrze
 tel. 32 271 00 41
 fax 32 271 08 09
 e-mail office@ichpw.pl
 www.ichpw.pl

 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 w 1955 r. Organem nadzoru-
jącym Instytutu jest minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.
 Od 14 lat Instytut jest zaliczany przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych do jedno-
stek Kategorii Naukowej A w obszarze nauk ścisłych i inżynierskich SI3EG, współpracując przy 
realizacji programów badawczych i wdrożeniowych z ponad 50 krajowymi i międzynarodowymi 
ośrodkami naukowo-badawczymi.
 Instytut prowadzi priorytetowe dla gospodarki krajowej badania i prace rozwojowe obej-
mujące problematykę czystego powietrza, transformacji energetycznej, gospodarki obiegu 
zamkniętego, technologii wychwytu i zagospodarowania CO2, magazynowania energii oraz 
wykorzystania i pozyskiwania wodoru, w tym na cele e-mobility. Instytut zajmuje się także za-
gadnieniami termochemicznego przetwórstwa paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych 
w procesach zgazowania, pirolizy i spalania.
 Merytoryczna działalność Instytutu obejmuje:
•	 Zaawansowane technologie wykorzystania paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych 

dla produkcji energii i chemikaliów.
•	 Nowe technologie i rozwiązania prawno-organizacyjne służące ograniczaniu emisji z indy-

widualnych źródeł spalania (niska emisja).
•	 Gospodarkę odpadową o obiegu zamkniętym – odpady jako paliwa i produkty.  
•	 Magazynowanie energii z wykorzystaniem procesów i syntez chemicznych. 
•	 Surowce i materiały dla nowoczesnej energetyki i e-mobility (w tym transport wodorowy).
•	 Efektywny i bezpieczny dla środowiska przemysł koksowniczy oraz przetwórstwa produktów 

węglopochodnych.

 Wszystkie badania prowadzone są z silnym naciskiem na zagadnienia ochrony środowiska, 
a w szczególności na ograniczanie emisji gazów CO2.
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 Politechnika Łódzka jest strategicznym partnerem dla środowiska biznesu i przemysłu zaangażowa-
nym w rozwój nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. 
 Politechnika Łódzka otrzymała, jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce, logo HR Excellence in Re-
search, potwierdzające, że uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeks postępowania 
przy rekrutacji pracowników naukowych”. Posiadanie tego znaku zwiększa rozpoznawalność i atrakcyjność 
uczelni w europejskim obszarze badawczym jako partnera projektowego.

Programy krajowe i międzynarodowe
 Uczelnia prowadzi prace badawcze w  międzynarodowych zespołach. Aktywnie realizuje projekty 
w ramach Programów Ramowych Wspólnoty Europejskiej, będących największym, europejskim mecha-
nizmem finansowania badań i  rozwoju. Zajmuje czołowe miejsce w  kraju wśród wszystkich instytucji 
aplikujących do Programów Ramowych UE, co stawia Politechnikę Łódzką w czołówce polskich instytucji 
naukowo-badawczych. Politechnika realizuje również projekty w ramach innych programów finansujących 
badania, m.in. otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ponad 13 milionów złotych na projekt 
„Zintegrowany Program”, który zakłada m.in. wdrożenie nowych programów kształcenia, podniesienie 
kompetencji pracowników oraz usprawnienie zarządzania edukacją. 

Transfer technologii do przemysłu 
 Jako jedna z największych polskich uczelni technicznych Politechnika odgrywa ważną rolę w budowa-
niu konkurencyjności gospodarki. Efektywną współpracę środowiska naukowego z przemysłem wspiera 
Centrum Transferu Technologii. To przykład twórczego myślenia i działania w zakresie prowadzenia badań, 
jak również w zakresie transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii.
 Zaangażowanie w tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw, na bazie innowacyjnych pomysłów, to głów-
ny cel Programu Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji. Jest to nowe przedsięwzięcie, które ma wspierać 
przedsiębiorczość wśród naukowców, doktorantów i studentów.
 Uczelnia prowadzi badania w zakresie zaawansowanych technologii materiałowych, energii, środo-
wiska i infrastruktury, IT, systemów zarządzania produkcją, biotechnologii przemysłowej oraz inżynierii 
biomedycznej. Na początku br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło dokument „Strategia 
5G dla Polski”, na mocy którego Łódź ma być pierwszym miastem w naszym kraju, w którym pilotażowo 
zostanie wdrożona i uruchomiona sieć 5G. W związku z  realizacją tego przedsięwzięcia postanie Poli-
technika Competence Center – miejsce, gdzie start upy będą mogły testować swoje projekty pod kątem 
wykorzystania technologii 5G, a kampus PŁ będzie obszarem testowania sieci 5G.

Kształcenie 
 Politechnika jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, co potwierdzają krajowe i mię-
dzynarodowe rankingi i wyróżnienia. Jesteśmy jedną z 12 polskich uczelni, które znalazły się w międzyna-
rodowym rankingu The Times Higher Education World University Rankings, jednym z trzech najbardziej 
cenionych międzynarodowych rankingów. 
 Politechnika Łódzka złożyła 17 wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest najbar-
dziej aktywną uczelnią w aplikowaniu o akredytacje zagraniczne. Uczelnia wystąpiła m.in. o: prestiżową 
amerykańską akredytację ABET, europejski certyfikat EUR-ACE Label, akredytację instytucjonalną EUA 
– IEP, EAQUALS, a także o przyznanie akredytacji: HKIE, HCERES.
 W nauczaniu wykorzystujemy nowoczesne metody i techniki zdobywania wiedzy m.in. project based 
learning czy metody e-learnig. Stworzyliśmy Design Thinking Lab, miejsca kreatywnego myślenia, w którym 
osoby z różnych wydziałów i kierunków mogą współpracować nad projektami.

Politechnika Łódzka
 ul. Żeromskiego 116
 90-924 Łódź
 tel. 42 636 55 22
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Politechnika Wrocławska
 Wybrzeże Wyspiańskiego 27 
 50-370 Wrocław

 Politechnika Wrocławska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Od lat zajmuje czołowe miejsca 
w rankingach polskich szkół wyższych w skali kraju i Dolnego Śląska.
 W 2020 r. zajęła trzecie miejsce wśród wszystkich polskich uczelni technicznych w zestawieniu Fundacji 
Perspektywy, szóste miejsce w klasyfikacji ogólnej i kolejny raz okazała się najlepsza na Dolnym Śląsku.
 Uczelnia jest jednym z największych pracodawców we Wrocławiu. Zatrudnia kilka tysięcy osób, w tym 
ponad dwa tysiące nauczycieli akademickich. Na Politechnice Wrocławskiej działa 13 wydziałów, na których 
uczy się ponad 26 tysięcy osób. Studenci mogą wybierać spośród ponad 60 różnych kierunków kształcenia 
na pierwszym i drugim stopniu studiów, z których duża część prowadzona jest w języku angielskim.
 W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska przyznała Politechnice Wrocławskiej prestiżowe logo „HR Excel-
lence in Research”. To znak jakości w zakresie standardów prowadzenia badań naukowychi zatrudniania 
naukowców. Nadawane jest ono instytucjom, które stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu 
postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. W lutym 2020 r. uczelnia otrzymała również prawo 
do posługiwania się prestiżowym logo Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA – European 
University Association).
 Mury uczelni opuszcza co roku 
kilka tysięcy absolwentów. Według ba-
dań Biura Karier Politechniki Wrocław-
skiej część z nich znajduje zatrudnienie 
już na studiach, a 70% najpóźniej po 
trzech miesiącach od otrzymania 
dyplomu.
 Gwarancją rzetelności prowadzo-
nych na Politechnice Wrocławskiej 
badań jest fakt, że na uczelni działa 
dziesięć laboratoriów akredytowa-
nych. W  ostatnich latach na zakup 
urządzeń badawczych, maszyn i apara-
tów Politechnika Wrocławska przezna-
czyła kilkaset milionów złotych. Uczelnia jest niekwestionowanym liderem w Polsce pod względem liczby 
uzyskanych patentów. Łącznie politechniczni naukowcy zgłosili już ponad 5,6 tys. wynalazków i wzorów 
użytkowych, a co roku ta liczba zwiększa się średnio o ponad 100 nowych. Tylko na terenie Dolnego Śląska 
połowa wszystkich wynalazków – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych – zgłaszanych do ochrony 
patentowej, powstaje na PWr.
 Co roku podpisywane są kolejne umowy o współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami oraz jed-
nostkami naukowymi i samorządowymi. Do najbliższych partnerów uczelni należą: Volvo, Nokia, Microsoft, 
IBM, KGHM, LG czy też Credit Suisse.
 W latach 2014-2019 zrealizowała około 400 projektów badawczo-rozwojowych oraz ponad 660 zleceń 
komercyjnych. Prace były prowadzone we współpracy z: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A., KGHM Polska Miedź S.A., EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. i in. Zlecenia pochodziły też z małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
 Politechnika Wrocławska ma duże doświadczenie w komercjalizacji bezpośredniej. Tylko w ostatnich 
pięciu latach (2014-2019) wdrożyła aż 52 technologie, zawarła 30 umów licencyjnych oraz 27 umów sprze-
dażowo-wdrożeniowych.
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Politechnika Częstochowska
 ul. J.H. Dąbrowskiego 69 
 42-201 Częstochowa

 Politechnika Częstochowska to najstarsza, a zarazem największa szkoła wyższa w regionie 
częstochowskim. Jej imponująca ponad 70-letnia tradycja badań naukowych i działalności edu-
kacyjno-dydaktycznej świadczy nie tylko o jej renomie ogólnopolskiej, ale i międzynarodowym 
uznaniu. Obecnie kształci studentów na sześciu wydziałach na ponad 30 kierunkach w zakresie 
nauk technicznych i ekonomicznych. Politechnika Częstochowska jest nowoczesnym i dobrze 
wyposażonym ośrodkiem akademickim, który oferuje swoim studentom bogatą ofertę dydak-
tyczną, zapewnia wysoki poziom kształcenia i prowadzi międzynarodowe badania naukowe. 
Uczelnię opuściło dotychczas ponad 85 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów 
inżynierów. Obecnie tworzy ją 6 wydziałów, z których trzy posiadają kategorię A. 

 Do ostatnich osiągnięć naszej uczelni możemy zaliczyć: Nagrodę Elsevier Research Impact 
Leaders 2016, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalaz-
cze na arenie międzynarodowej w latach  2016-2017 oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji 
Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Naszym wielkim sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca 
w najbardziej prestiżowym konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018 
w Stanach Zjednoczonych. Na naszej uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach 
Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci 
mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje 
przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich oraz w programie edukacyjnym 
ERASMUS +.
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dr Paweł Grzejszczak
Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki 
kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 
 Dr Paweł Grzejszczak jest specjalistą w  zakresie 
prawa energetycznego, realizacji dużych inwestycji in-
frastrukturalnych oraz projektów restrukturyzacyjnych 
w energetyce. Od ponad 25 lat doradza klientom z sektora 
elektroenergetycznego, ciepłownictwa, branży paliwo-
wej oraz gazowej, we wszystkich aspektach działalności 
przedsiębiorstw energetycznych, a głównie w kwestiach 
regulacyjnych i  transakcyjnych, realizacji inwestycji, 
finansowania projektów infrastrukturalnych, prawa kon-
kurencji oraz kontraktów handlowych. Doradzał przy wie-
lu kluczowych projektach realizowanych w Polsce, także 
w obszarze energetyki odnawialnej, kogeneracji oraz energetyki jądrowej. Ekspert w obszarze 
europejskiego prawa energetycznego. Jest partnerem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki 
kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. 
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prof. dr hab. inż. Wojciech nowak
profesor zwyczajny w Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
 
 Profesor zwyczajny w  Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie i od 2014 dyrektor Centrum 
Energetyki AGH.  Studia ukończył w 1979 roku z wyróżnieniem 
na Wydziale Energetyki Cieplnej Priazowskiego Uniwersytetu 
Technicznego. Stopień doktora nauk technicznych w 1983 r. 
w  Politechnice Częstochowskiej, a  doktora habilitowanego 
w 1991 roku na tej samej uczelni. Tytuł profesora nadzwyczaj-
nego otrzymał w 1997 r., a profesora zw. w 1998. 
 Jego ścieżka zawodowa wiodła przez prestiżowe europej-
skie, japońskie i  chińskie ośrodki naukowe. Pracował na Wydziale Inżynierii Chemicznej na 
Uniwersytecie w Tokio od 1987 do 1989. Od 1991 do 1994 roku pracował jako profesor w Nagoya 
University w Japonii. Visiting Professor na wielu uczelniach zagranicznych m.in. Hamburg Uni-
versity od Technology, Chalmers University of Technology, Ostrava University, Chińska Akademia 
Nauk. Autor lub współautor ponad 500 artykułów, 7 książek i monografii, 555 artykułów), na 
takie tematy, jak: wytwarzanie energii, spalanie węgla, hydrodynamiki i spalanie w warstwie 
fluidalnej, czystego wykorzystania węgla, zaawansowanych systemów spalania węgla, rozwoju 
technologii energetycznych w Polsce. Oprócz osiągnięć naukowych w dziedzinie energetyki, 
koordynator wielu międzynarodowych programów badawczych. Przewodniczący Rady Naukowej 
projektu „Bloki nadkrytyczne”. Koordynator Krajowego programu strategicznego „Zaawansowa-
ne technologie pozyskiwania energii” zadanie 2 „spalanie w tlenie” (2011-2015). Przedstawiciel 
Polski w Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) Fluidalna Konwersja Paliw. Członek Prezydium 
Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, Wiceprzewodniczący Polskiego Instytutu 
Spalania. Członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Przewodniczący Sekcji Ener-
getyka Polskiej Akademii Umiejętności. Niezależny ekspert w Międzynarodowych Arbitrażach 
Sądowych. 
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Wojciech Przepadło
Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie
 
 
  Wojciech Przepadło jest absolwentem Wydziału 
Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
projektami w przedsiębiorstwie, organizowane przez 
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 
oraz z zakresu energetyki cieplnej, organizowane przez 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie, a także kurs dla kandydatów 
na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.  
 Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w energetyce, głównie w obszarze ruchu 
bloków oraz realizacji inwestycji. Od 1993 r. jest związany z TAURON Wytwarzanie S.A., gdzie prze-
szedł wszystkie szczeble kariery – od operatora nastawni blokowej do Wiceprezesa Zarządu ds. 
Inwestycji. Odpowiada m. in. za nadzór nad realizacją następujących projektów inwestycyjnych: 
Uciepłownienie Elektrowni Łagisza przez modernizację turbiny 460 MW; Odtworzenie stacji 
przygotowania wody zdemineralizowanej SDW w Elektrowni Łagisza; Budowa bloku gazowo-pa-
rowego klasy 413 MW  Elektrowni Łagisza; Budowa bloku 910 MW w Jaworznie; Budowa bloku 
gazowo-parowego o mocy 450 MW W Elektrociepłowni Stalowa Wola; Budowa rezerwowego 
źródła ciepła w Elektrociepłowni Stalowa Wola oraz wielu projektów badawczo-rozwojowych: 
Układ metanizacji CO2 dla przechowywania energii elektrycznej poprzez produkcję SNG; Polige-
neracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów; Model funkcjono-
wania energetyki rozproszonej 2.0; Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw 
paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami ener-
getycznymi power-to-gas; Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych 
nakładach inwestycyjnych; Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predyk-
cyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenia niezawodności jednostki kotłowej. 
 
 Ponadto posiada doświadczenie z zakresu nadzoru właścicielskiego, które zdobywał zasia-
dając w radach nadzorczych spółek kapitałowych. 
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Zbigniew Fałek
Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i ICT
PGE GiEK S.A.
 

 Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarzą-
dzaniu (zarządzanie ryzykiem w  energetyce). Absolwent 
studiów doktoranckich i studiów magisterskich na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (nadzór korporacyjny 
w spółkach kapitałowych Skarbu Państwa). Ukończył rów-
nież studia magisterskie na Wydziale Matematyki Uniwersy-
tetu Łódzkiego o specjalności informatyka, a także program 
o treści MBA The Strategic Leadership Academy, Executive 
Development Program Management II prowadzony przez 
Canadian International Management Institute we współ-
pracy z Harvard Business School Publishing. Od 1994 roku 
nieprzerwanie w branży energetycznej. W latach 2006-2009 
był Prezesem Zarządu Zakładu Energetycznego Łódź-Teren 
S.A. (Obecnie PGE Dystrybucja S.A.). Następnie zajmował się działalnością doradczą z zakresu 
modelowania i optymalizacji procesów biznesowych, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania 
strategicznego w przedsiębiorstwach. W latach 2015-2019 był Dyrektorem Generalnym PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto i jednocześnie Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja 
S.A. Oddział Łódź-Teren S.A.
 Ekspert European Cybersecurity Forum (CYBERSEC) oraz projektów B&R w branży energe-
tycznej. Twórca rozwiązań z zakresu ochrony środowiska pracy w elektrowniach węglowych 
i  elektrociepłowniach (zapylenie, hałas, mikroklimat) oraz budowy i  interpretacji złożonych 
modeli ryzyka, audytu procesów biznesowych i  analizy przepływów finansowych przedsię-
biorstwa. Autor kilkunastu opracowań z  zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, 
projektowania systemów ICT/OT oraz publikacji w magazynach branżowych i magazynach dla 
kadry zarządzającej przedsiębiorstw.
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mgr inż. Grzegorz Szastok, MBa
Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu
Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.

 Ur. w 1963 roku w Tarnowskich Górach, matura w roku 
1981 w Liceum im. St. Staszica w Tarnowskich Górach, 
studia w latach 1981-87 na Wydziale Mechaniczno-Ener-
getycznym Politechniki Śląskiej, specjalność energetyka 
jądrowa, a następnie w latach 2003-2006 w Krakowskiej 
Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
– studia Executive MBA. 
 W latach 1987-1992 praca w BSiPE Energoprojekt O/Gliwice na stanowisku starszego asystenta 
i koordynatora projektów instalacji oczyszczania spalin. Od 1992 do 2001 praca w francuskiej 
grupie CNIM na stanowisku syrektora polskiego oddziału BABCOCK Entreprise oraz dyrektora – 
członka zarządu CNIM BABCOCK Polska Sp. z o.o. W tym czasie zakontraktowanie i zarządzanie 
kilkudziesięcioma projektami kotłowni przemysłowych, w tym opartych o nowatorskie wówczas 
urządzenia – szybkie wytwornice pary, kotły z olejowym nośnikiem ciepła i dopalacze termiczne. 
 W latach 2001-2003 dyrektor generalny – członek zarządu Howden Polska Sp. z o.o. – kon-
traktacja i realizacja dostaw i modernizacji ciężkich wentylatorów przemysłowych w energetyce, 
cementowniach i hutnictwie. Na przełomie 2003 i 2004 roku Prezes Zarządu firmy remontowej 
ZABREM Sp. z o.o. Od 2004 praca w Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o., następnie Amec Fo-
ster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. i Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. na stanowisku 
dyrektora handlowego – członka zarządu. W tym czasie kontraktacja dostaw i modernizacji wielu 
kotłów CFB w kraju i za granicą, w tym największego na świecie kotła CFB opalanego biomasą. 
Laureat medalu im. St. Ochęduszki. 
 Autor publikacji i wystąpień w branżowych czasopismach i na konferencjach w kraju i za 
granicą. Syn Bruna, również absolwenta Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, ojciec dwóch 
córek – Agaty, która uzyskała tytuł doktora n.t. w dziedzinie biotechnologii na Wydziale Inżynierii 
Środowiska i Energetyki Politechniki Śl., oraz Aleksandry, absolwentki Wydziału.
 Zainteresowania: historia Śląska, muzyka klasyczna i języki obce. Ulubione sporty: kolarstwo, 
narciarstwo, żeglarstwo, łyżwiarstwo i kajakarstwo. Mieszka w Tarnowskich Górach.
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prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 
Politechnika Warszawska
 

 Jest profesorem zwyczajnym na Politechnice War-
szawskiej. W latach 1993-2012 był dyrektorem Instytutu 
Techniki Cieplnej na Wydziale MEiL. Obecnie jest Preze-
sem Zarządu Instytutu Badań Stosowanych Politechniki 
Warszawskiej Sp. z o.o.

 Prowadzi działalność naukową i techniczną związa-
ną z modernizacją urządzeń energetycznych, wpływem 
energetyki na środowisko oraz programowaniem roz-
woju sektora wytwarzania w energetyce. Jest autorem 
i  współautorem ponad 200 publikacji oraz artykułów. 
Zrealizował ponad 100 prac naukowo-badawczych, 
głównie zlecanych przez przemysł. Jest współautorem 
5 patentów oraz laureatem Nagrody SIEMENSA oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wy-
promował 11 doktorów. Jest członkiem Centralnej Komisji do Praw Stopni i Tytułów. Od 2019 r. 
Przewodniczący Komitetu Problemów Energetyki PAN., członek Komitetu Termodynamiki 
i Spalania PAN.

DEBaTa: InnOWaCJE W EnERGETYCE
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Joanna Maćkowiak-Pandera
Prezes Zarządu, Forum Energii
 
  
 Założycielka i prezes Forum Energii. Specjalizuje 
się w  europejskich regulacjach energetycznych 
i klimatycznych, rynkach energii, OZE i wyzwaniach 
transformacji energetycznej. Przez 3 lata była 
szefem projektu współpracy energetycznej w  Eu-
ropie wschodniej w  berlińskim think tanku Agora  
Energiewende. W przeszłości pracowała jako dyrek-
tor ds. rozwoju rynku w duńskim koncernie Orsted. 
Wcześniej w  Ministerstwie Środowiska zajmowała 
się m.in. unijnymi negocjacjami w zakresie klimatu 
i energii i Prezydencją Polski w UE. Autorka i współ-
autorka wielu publikacji w  zakresie energetyki, rynków energii i  modernizacji energetyki. 
Doktorat w zakresie nauk środowiskowych. Studiowała i pracowała na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz w Kilonii i Poczdamie. 
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Piotr Górnik
Prezes Zarządu, Fortum Heat and Power 
Polska
 
 Piotr Górnik od 2017 roku odpowiada 
w Fortum Heat and Power Polska za obszar 
energetyki cieplnej w  Polsce. Wcześniej, 
w latach 2009-2016 roku był odpowiedzialny 
za produkcję i dystrybucję energii w Fortum 
w Polsce.
 W latach 2006-2009 zajmował stanowisko 
Prezesa Zarządu w Fortum Częstochowa SA. 
W spółce tej realizował największe zadanie inwestycyjne w Częstochowie, tj. budowę elektro-
ciepłowni opalanej węglem i biomasą. 
 Od 2000 do 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Elektroenergetycznego Elsen 
w Częstochowie. Wcześniej, w początkach kariery zawodowej, zatrudniony w Hucie Częstochowa, 
gdzie pracował do 2000 roku.
 Piotr Górnik jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. W 1993 roku ukończył studia 
podyplomowe z zakresu unieszkodliwiania odpadów na Politechnice Warszawskiej, zaś w 1997 r.  
z zakresu zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej, a w 2000 r. – auditing ener-
getyczny na Politechnice Śląskiej. 
 Jest członkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych, sportowych oraz samorządu gospo-
darczego.

DEBaTa: TRanSFORMaCJa POLSKIEJ EnERGETYKI
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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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prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
Instytut Techniki Cieplnej
Politechnika Warszawska
 

 Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnic-
twa (MEiL PW) Politechniki Warszawskiej z roku 1977, od tego 
roku zatrudniony w Instytucie Techniki Cieplnej (ITC  PW), 
wchodzącym w skład struktury Wydziału. Profesor zwyczajny, 
dyrektor ITC PW, wcześniej, w latach 2012-2016 zastępca dy-
rektora do spraw naukowych, w latach 2005-2012 prodziekan 
Wydziału MEiL PW.
 Współautor i autor około 300 publikacji, w tym siedmiu 
monografii oraz licznych referatów na konferencjach, sym-
pozjach i seminariach. Autor i współautor ponad 250 raportów z realizacji prac badawczych 
i ekspertyz technicznych. Ponad 200 zrealizowano w Politechnice Warszawskiej, ich wyniki 
wykorzystane zostały w około 50 wdrożeniach (aplikacjach) przemysłowych.
 Zakres zainteresowań badawczych obejmuje: zastosowanie modelowania matematycznego 
w projektowaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, analizę zdarzeń awaryjnych, 
ochronę środowiska w energetyce, energetykę rozproszoną, w tym odnawialną oraz zoriento-
waną na nowe technologie w energetyce.

DEBaTa: TRanSFORMaCJa POLSKIEJ EnERGETYKI
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prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
profesor nauk technicznych
Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii 
Górniczo-Hutniczej 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 
habilitowanego otrzymał w 2005 r. na Wydziale Górnictwa i Geo-
inżynierii AGH Kraków, a profesora nauk technicznych w 2013 r.
 Od 2007 r. pracuje w  Katedrze Górnictwa Odkrywkowego 
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie jako profesor nadzwyczajny, zajmując obecnie 
stanowisko kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego. Był 
promotorem pięciu rozpraw doktorskich oraz szeregu prac inżynierskich i magisterskich. Jest 
kierownikiem studiów podyplomowych: górnictwo 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. technicznych i członka zarządu. W latach 1999-2006 był Członkiem Zarządu oraz Dyrektorem 
ds. Technicznych w Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie.
 Znany i ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie górnictwa odkrywkowego i propagator 
dalszego rozwoju górnictwa oraz energetyki opartej na węglu brunatnym w czynnych okręgach 
górniczych oraz perspektywicznych złożach węgla brunatnego.
 Autor i  współautor 400 publikacji w  czasopismach naukowych i  naukowo-technicznych 
w kraju i za granicą, w tym jest twórcą czterech monografii dotyczących górnictwa odkrywko-
wego węgla brunatnego oraz współautorem dalszych czterech monografii. Autor i współautor 
szeregu prac dla górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.
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Rola jednostek wytwórczych klasy 900 MW  
w aspekcie wymagań Operatora systemu  

przesyłowego (OSP) na przykładzie bloków 5 i 6  
w Elektrowni Opole

Rafał Smejda
Dyrektor Techniczny, PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole

 Elektrownia Opole to druga pod względem wielkości (mocy osiągalnej) elektrownia w Polsce,
wytwarzająca energię elektryczną z węgla kamiennego. Wchodzi w skład Polskiej Grupy Energe-
tycznej, gdzie po Elektrowni Bełchatów jest kluczowym aktywem Grupy. Łączna moc osiągalna 
po wybudowaniu dwóch wysokosprawnych jednostek wytwórczych wynosi 3342 MW. Proces 
inwestycyjny bloków nr 5 i 6 zakończył się w 2019 r., tj. 30.05.2019 został przekazany do eksplo-
atacji blok nr 5, natomiast blok nr 6 zakończył fazę inwestycji 30.09.2019. Od tych dat jednostki 
pracują komercyjnie oraz trwa okres odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy za wady. 
Bloki 5 i 6 stanowią bardzo istotną rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Spełniają 
wszystkie wymagania Operatora oraz przeszły z wynikiem pozytywnym testy odbiorowe zgod-
nie z IRiESP. Duża elastyczność pracy tych bloków pozwala w sposób stabilny reagować OSP na 
dużą zmienność warunków panującą w systemie energetycznym. Ponadto wysokie wskaźniki 
eksploatacyjne oraz dostosowanie do norm emisyjnych pozwalają optymistycznie patrzeć 
w przyszłość na pracę tych jednostek w kolejnych latach w celu zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju.
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Utrzymanie ruchu w dobie przemian 
– RDF paliwem przyszłości 

mgr inż. Janusz Januszewski
RWE Generation UK plc, Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Dorota Brzezińska
Politechnika Łódzka

 Negatywne oddziaływanie paliw kopalnych na 
środowisko skłoniło rządzy państw rozwiniętych 
do poszukiwań alternatywnych źródeł energii, przy 
jednoczesnym zapewnieniu długoterminowych 
zdolności energetycznych zakładów energetycznych. 
Technologia paliw alternatywnych (RDF, ang. Refuse 
Derived Fuel)  została stworzona w USA we wczesnych 
latach siedemdziesiątych XX wieku [2]. Obecnie RDF 
jest wprowadzany na całym świecie w przemyśle wy-
twórczym i jest uważany za sprawdzoną technologię. 
 Pelety RDF są końcowym produktem przetwórstwa 
sortowanych stałych odpadów komunalnych (MSW, 
ang. Municipal Solid Waste). Ich frakcje palne i nie-
palne są oddzielane, a następnie palne ekstrakty są 
przetwarzane do postaci peletów lub brykietów, nada-
jących się do spalania w kotłowniach przemysłowych. 
Do produkcji RDF wykorzystuje się zarówno odpady 
komunalne, jak i opony, odpady po rozpuszczalnikach, 
tworzywa sztuczne, odpody motoryzacyjne, papier 
i karton, odpady zwierzęce, oleje (oleje odpadowe), tro-
ciny i drewno odpadowe, masę włóknistą z zakładów 
papierniczych, osady ściekowe czy tekstylia (głównie 
dywany). RDF jest obecnie spalany najczęściej w spa-
larniach odpadów komunalnych przystosowanych do 
współspalania paliwa alternatywnego lub specjalnych 
obiektach energetycznych odpowiednio przystosowanych do spalania tego rodzaju paliwa (po-
siadających status spalarni odpadów). Jest on także wykorzystywany do współspalania w prze-
myśle cementowym i w kotłach energetycznych, zastępując tam częściowo paliwa kopalne.
 RDF zyskał na znaczeniu jako paliwo alternatywne, dzięki uświadomieniu sobie przez rządy 
krajów rozwiniętych, jak ogromne ilości powstają nienadających się do recyklingu palnych ma-
teriałów odpadowych, które można wyeliminować ze składowisk i przetworzyć w produkt, który 
następnie może znakomicie zastąpić paliwa tradycyjne. Uznaje się, że efektywne wykorzystanie 
RDF jako źródła energii przyczynia się do powstania gospodarek opartych na recyklingu. Wkład 

REFERaTY

FOT. 1
Widok przesypu po wybuchu RDF 
(fot. J. Januszewski)
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technologii RDF pomaga w zarządzaniu spalaniem MSW i RDF bez wątpienia zmniejsza masę 
składowanych odpadów. Jest to szczególnie ważne na obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie 
ilość tych odpadów jest olbrzymia. 
 W najbliższych latach spodziewany jest dalszy globalny wzrost produkcji RDF, a prowadzone 
w związku z tym badania koncentrują się przede wszystkim na związanych z tym kwestiach 
bezpieczeństwa. Ważne jest, aby wdrożone technologie i systemy bezpieczeństwa pozwoliły 
na stwierdzenie, że przeładunek, przechowywanie i transport luzem RDF są postrzegane jako 
bezpieczne i aby przemysł mógł uznać je za paliwo łatwo dostępne i bezpieczne.
 Zdarzenia w elektrowniach przemysłowych, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 30 
lat, nie dają jednak wątpliwości, że przetwarzanie i przechowywanie RDF, ze względu na jego 
właściwości fizyczne, wiąże się z wymiernym ryzykiem pożaru i wybuchu. Liczba historycznych 
incydentów pożarów i wybuchów pokazała, że ze składowaniem peletu związane jest poten-
cjalne ryzyko obrażeń i/lub śmierci ludzi, a co za tym idzie, należy w tym obszarze zastosować 
dodatkowe odpowiednie i skuteczne środki bezpieczeństwa. Skutki pożaru i wybuchu wtórnego 
w jednej z elektrowni przedstawiono na zdjęciu.
 Głównym problemem jest fakt, iż RDF ma tendencję do samonagrzewania się, a kumula-
cja ciepła może stanowić poważne zagrożenie, szczególnie w przypadku dużych magazynów, 
w  których może dojść do niekontrolowanego wzrostu temperatury i  samoistnego zapłonu. 
Szczególnie RDF wytwarzany z  MSW wykazuje znaczne ryzyko samozapłonu ze względu na 
niską temperaturę występowania tego zjawiska -75° C ± 5°C. Istotnym czynnikiem generują-
cym ciepło wewnętrzne jest utlenianie chemiczne oraz wysoka zawartość wilgoci. Pelety RDF 
reagują z wodą i parą wodną, a ich wilgotność na poziomie 20% lub powyżej powoduje zmiany 
w strukturze materiału, przy których rozpoczyna się chemiczne utlenianie i samonagrzewanie 
z wartościami samozapłonu w zakresie 75-85°C. W związku z tym, w składowanych pryzmach 
należy unikać temperatur powyżej 70°C. Potencjał samonagrzewania się RDF może się jednak 
znacznie różnić w zależności od rodzaju materiału i jego pochodzenia. Może na niego wpływać 
wiele różnych czynników, takich jak: wytwórca, partia, proces segregacji i sezon (głównie ze 
względu na nieprzewidywalny charakter MSW przyjmowanych w sortowniach), starzenie się i/
lub degradacja (z powodu różnych metod obchodzenia się z materiałem). Także rodzaj składo-
wania i lokalizacja składowiska mogą dodatkowo wpływać na właściwości paliwa i wpływać na 
nie. 
 Kolejnym istotnym problemem jest detekcja potencjalnych źródeł pożaru peletu. Uwol-
nienia lotnych produktów spalania można spodziewać się w tym przypadku już w przedziale 
150-550°C, co powinno być podstawą do doboru odpowiednich metod detekcji. Dodatkowym 
problemem są trudności z gaszeniem pożarów peletu RDF. Należy unikać gaszenia za pomocą 
wody, ponieważ może to spowodować zapadanie się materiału składowanego i wypychanie 
uwalniających się gazów palnych w powstającą wolną przestrzeń. W takich warunkach, jeżeli 
temperatura wewnętrzna tlącego się pożaru osiągnie powyżej 700°C, może nastąpić reakcja 
woda-gaz, C + H2O → H2 + CO. Najlepszą metodą ugaszenia pożaru peletu jest możliwość jego 
wygarnięcia się na zewnątrz składowiska i dogaszanie na zewnątrz. 
 Celem badań przeprowadzanych na Politechnice Łódzkiej jest przegląd bezpośrednich przy-
czyn, które doprowadziły do pożarów i wybuchów związanych z RDF, a które niestety często nie 
wywołały większej reakcji ze strony organów regulacyjnych lub przemysłu wytwórczego. Reali-
zowany projekt bezpieczeństwa pożarowego RDF zakłada stworzenie rozwiązań zapewniających, 
że pożar RDF można szybko wykryć, zlokalizować i ugasić bez niedopuszczalnego uszkodzenia 
instalacji, przez co rozumie się, że:
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•	 nie rozprzestrzeni się on wewnętrznie poza początkowo zapalone paliwo,
•	 nie rozprzestrzeni się on na zewnątrz do innych budynków lub zakładów przetwórczych (na 

terenie zakładu lub poza nim),
•	 nie spowoduje on niedopuszczalnych szkód w środowisku.

 Wiadomym jest bowiem, że aby RDF mógł nadal odgrywać rolę na niestabilnym i trudnym 
rynku energii, musi być postrzegany jako łatwo dostępne, tanie i niezawodne źródło energii. 
Jeżeli straty finansowe wynikające z przerw w działalności zakładów stosujących RDF będą się 
zdarzać często, to zaufanie do tego sektora zniknie. I chociaż najważniejsze jest, aby zapobiec 
obrażeniom i/lub śmierci ludzi, należy jednocześnie wziąć pod uwagę utratę reputacji przed-
siębiorstw, ponieważ bezpieczne dostawy energii utrzymają zaufanie rynku.
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 Czas na zmiany – zmiany na czas. 
Modernizacje i transformacja technologiczna 

w TaUROn Wytwarzanie S.a.

Michał Piecha
Dyrektor Departamentu Inżynierii i Remontów, TauROn Wytwarzanie S.a. 

 
 Zmieniające się otoczenie biznesowe i regulacyjne wymusza na branży energetycznej odpowied-
nie podejście do zagadnień remontowych i modernizacyjnych. Myśląc o przyszłości, TAURON Wy-
twarzanie zaczął w ostatnich latach dokonywać wielopłaszczyznowej transformacji technologicznej 
na takim poziomie, aby mógł osiągnąć wyznaczone cele i pozostać nadal konkurencyjną spółką na 
rynku.
 Wyzwania stojące przed każdym wytwórcą energii ze źródeł konwencjonalnych są determinowa-
ne  przez wzrost globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną, dynamiczny przyrost udziału 
niesterowalnych źródeł OZE, a przede wszystkim przez geopolitykę stawiającą ochronę środowiska 
na piedestale potrzeb społeczeństw.
 Przejawem prowadzonych przez TAURON Wytwarzanie działań dostosowawczych są zmiany 
modelu wytwarzania energii elektrycznej z własnych jednostek, w tym konieczność wycofania z 
eksploatacji nierentownych bloków klasy 120 MW, dostosowanie pozostałych w eksploatacji bloków 
do wymagań konkluzji BAT oraz odtwarzanie ich sprawności technicznej na optymalnym – uzasad-
nionym ekonomicznie – poziomie. Kluczowa jest również konieczność utrzymania bezpieczeństwa 
dostaw ciepła w lokalizacjach, które przez ostatnie dziesięciolecia korzystały z bloków energetycznych, 
których eksploatacja dobiega końca.
 Świadomi niełatwej, ale przede wszystkim odpowiedzialnej roli, jaką odgrywamy w rozpędzającej 
się transformacji energetycznej, modernizujemy i zmieniamy technologicznie swoje aktywa wytwór-
cze poszukując optymalnych rozwiązań pozwalających spełnić techniczne i twarde ekonomiczne 
warunki stawiane przez rynki mocy, energii i ciepła.  
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aUMa Polska Sp. z o.o. 
 ul. Komuny Paryskiej 1 d
 41-219 Sosnowiec
 tel. +48 32 783 52 00 
 fax +48 32 783 52 08 
 www.auma.com.pl

Biuro Wschód (Warszawa)  tel. +48 22 612 67 60
Biuro Północ (Rumia)   tel. +48 58 667 30 95
Biuro Zachód (Września)  tel. +48 61 640 01 35

aUMa aUTOMaTYZUJE aRMaTURĘ
 Od ponad 50 lat AUMA® jest wiodącym producentem napędów elektrycznych, przekładni mecha-
nicznych i automatyki dla każdej armatury przemysłowej. Zaawansowana, nowoczesna technologia, 
niezawodność i precyzja to cechy wszystkich naszych wyrobów, które funkcjonują od lat we wszystkich 
gałęziach przemysłu.
 AUMA® posiada także w swojej ofercie napędy SIPOS, AUMA I&M (dawniej HASELHOFER) oraz napędy 
DREHMO. 
 Napędy elektryczne GRUPY AUMA oferują producentom armatury, konsultantom, konstruktorom oraz 
użytkownikom najwyższą elastyczność i funkcjonalność zarówno obecnie, jak i w przyszłości. 
 AUMA Polska w dnu 01.01.2020 podpisała umowę i tym samym przejęła dokumentację wyrobu, części 
zamienne, magazyn i obsługę serwisową napędów NWA Chemar Kielce. Z podpisanej umowy wynika, iż 
dokumentacja techniczna i stok magazynowy napędów armatury NWA jest tylko własnością AUMA Pol-
ska i tylko taka znajduje się po 01.01.2020 w firmie AUMA Polska. A konsekwencją tego jest, że z dniem 
1 stycznia 2020 roku, tylko AUMA Polska może bezpiecznie (właściwe pasowania i tolerancje, właściwe 
materiały i inne szczegóły techniczne) dostarczyć komponenty, usługę czy części zamienne do napędów 
armatury NWA.

aUMa aUTOMaTES VaLVES
 For over 50 years AUMA is a leading manufacturer of electric actuators, mechanical gearboxes and 
automation for every kind of industrial valves. Advanced, modern technology, reliability and precision 
are the hallmarks of all our products. Auma provides solutions for all industries for many years.
 AUMA company has in its offer SIPOS, Auma I&M (formerly Haselhofer) and Drehmo actuators.
 AUMA electric actuators offer flexibility and functionality now and in the future for valve manufaturers, 
consultants, designers and users.

a

Zapraszamy do zapoznania się z napędami 
AUMA Profox

https://specials.auma.com/en/profox-
antrieb#section_1

https://www.auma.com/index.
php?id=613&L=12

http://www.auma.com.pl
https://specials.auma.com/en/profox-antrieb#section_1
https://specials.auma.com/en/profox-antrieb#section_1
https://www.auma.com/index.php?id=613&L=12
https://www.auma.com/index.php?id=613&L=12
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CEnTRaLnE BIURO KOnSTRUKCJI KOTŁÓW S.a.
 ul. Opolska 23 
 42-600 Tarnowskie Góry 
 tel. +48 32 285 46 21, 519 077 210 
 fax +48 32 285 26 37
 e-mail: cbkk@cbkk.com.pl
 www.cbkk.com.pl 

Od 1947 roku pracujemy w branży energetycznej
 Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów  w Tarnowskich Górach istnieje od 1947 roku, a od roku 
1993 jest Spółką Akcyjną.
 Od lipca 2012 właścicielem 98,5% akcji CBKK S.A. jest Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
 Od początku swojego istnienia zajmuje się głównie projektowaniem wszelkiego rodzaju 
kotłów i urządzeń energetycznych dla klientów krajowych i zagranicznych.

 Wykonujemy projekty i wszelkiego rodzaju specjalistyczne opracowania inżynierskie wraz 
z obsługą warsztatu, montażu i uruchomień w zakresie:
•	 Kotłów parowych i wodnych różnego przeznaczenia
•	 Palenisk, podawania paliw, kanałów spalin
•	 Konstrukcji nośnych i podestów
•	 Układów automatyki, sterowania, wizualizacji
•	 Wymienników, podgrzewaczy, zbiorników, chłodnic, stacji odgazowania wody

 Prace projektowe wykonujemy kompleksowo, tj. wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Współpra-
cujemy z renomowanymi wytwórcami kotłów i urządzeń energetycznych oraz biurami projektowymi. 
 Zapewniamy kompletność wykonywanych prac projektowych, na co składa się pełny wybór 
specjalności inżynierskich w  zakresie branży energetycznej, pełnienie nadzorów autorskich 
w wytwórniach i na placu budowy, obsługa uruchomień oraz kompletacja dostaw.
 W CBKK wykonywane są także, w pełnym zakresie, prace studialne i koncepcyjne z dziedziny 
techniki kotłowej i urządzeń energetycznych oraz opinie, analizy i ekspertyzy.
 Działalność CBKK S.A. to gwarancja wysokiej jakości wykonywanej dokumentacji i wszystkich 
innych realizowanych prac.
 Od 2005 roku w firmie funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 
9001. 

mailto:cbkk@cbkk.com.pl
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ERC Technik GmbH
 Bäckerstrasse 13
 21244 Buchholz i.d.N.
 tel. +49 4181 216 169
 fax +49 4181 216 199
 Mobil: +49 177 2922 774
 Skype: erc_motyczynska_teresa
 e-mail: tmotyczynska@erc-technik.com
 www.erc-online.de

 Grupa ERC GmbH projektuje i wykonuje przyjazne dla środowiska instalacje techniczne 
towarzyszące procesom spalania paliw kopalnianych i biogennych. Instalacje i produkty ERC 
znajdują zastosowanie na obiektach przemysłowych i energetycznych oraz w ciepłownictwie, 
jak również w spalarnich odpadów komunalnych i paliw alternatywnych. Oprócz instalacji 
technicznych, ERC rozwija i produkuje dodatki do wspomagania procesów spalania i redukcji 
niekorzystnych środowisku emisji spalin.

Grupę ERC GmbH tworzą spółki: 
•	 ERC Technik GmbH, zajmująca się technologiami oczyszczania spali, w tym opracowywaniem 

konstrukcji i produkcją palników niskoemisyjnych (Low – NOx) dla paliw płynnych i gazowych, 
jak również projektowaniem i budową instalacji do redukcji emisji NOx (SNCR i SCR).

•	 ERC Additive GmbH rozwija technologie dodatków do paliw celem osiągnięcia efektywne-
go, ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska procesu spalania paliw stałych i ciekłych, 
zapobiegającymi tworzeniu się osadów i korozji oraz wspomagającymi obniżenie emisji 
pyłów, SO3 i NOx.

•	 ERC MSR zajmuje się planowaniem, projektowaniem i realizacją systemów sterowania 
procesów produkcyjnych. Oprócz uruchamiania nowych linii produkcyjnych, ERC MSR prze-
prowadza modernizację istniejących systemów, indywidualnie, dopasowując do nowych 
potrzeb procesów wytwarzania.  

www.erc-online.de

ERC GmbH, Bäckerstrasse 13
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.: 04181 - 216 - 100,
Fax: 04181 - 216 -199

Nasze technologie-Panstwa wybór
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GREMES Marta Skrzypacz
 ul. Ptasia 24
 59-700 Bolesławiec
 tel. +48 71 757 57 28   
 kom. +48 694 19 88 19 
 e-mail: biuro@gremes.pl
 www.gremes.pl  

 Jesteśmy przedsiębiorstwem działającym na polskim rynku w branży AKPiA. Oferujemy kom-
pleksowe systemy pomiarowe w oparciu o analizatory procesowe i laboratoryjne, spełniające 
standardy najwyższej światowej jakości, takie jak:
•	 SWAN Analytical Instruments,
•	 SIGRIST Photometer,
•	 Multisensor Systems
•	 GHM Messtechnik.

 Nasze rozwiązania wykorzystujemy głównie przy budowie stacji poboru i analizy próbek 
na potrzeby kontroli parametrów fizykochemicznych w obiegach wodno-parowych zakładów 
energetycznych, a także na stacjach uzdatniania i demineralizacji wody oraz w oczyszczalniach 
ścieków zakładów przemysłowych.
 W ramach naszej działalności zapewniamy interdyscyplinarne wsparcie w obszarze:
•	 doradczo-projektowym,
•	 kompletacji dostaw i usług,
•	 budowy, montażu i remontów,
•	 nadzorów i uruchomień,
•	 autoryzowanych przeglądów i serwisów w okresie gwarancyjnym i po zakończeniu gwarancji,
•	 dla systemów i urządzeń kontrolno-pomiarowych.

 Nasze rozwiązania umożliwiają kontrolę i  pomiar kluczowych parametrów w  przemyśle,                   
takich jak: pH, przewodność właściwa, kwasowa i po odgazowaniu, tlen i wodór rozpuszczony, 
stężenie krzemionki, sodu, fosforanów, hydrazyny i amoniaku, kontrola środków dezynfeku-
jących w wodzie, mętność, barwa, zanieczyszczenie mediów substancjami ropopochodnymi 
i wiele innych.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

OFERTY FIRMG

 

 

Pod opisem firmy proszę zamieścić loga w następującej kolejności i z opisem: 

 

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem: 

    
 

mailto:biuro@gremes.pl
http://www.gremes.pl
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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 diagno-
styczne, 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

mailto:info_gpl@grundfos.com
mailto:service_gpl@grundfos.com
mailto:pomoctechniczna_pl@sales.grundfos.com
http://www.grundfos.pl/
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Impact Clean Power Technology S.a.
Adres biura/Office address
 ul. Aleje Jerozolimskie 424A
 05-800 Pruszków | Polska | Poland
Adres dostaw/Shipping address
 ul. Jarzębinowa 12
 05-800 Pruszków| Polska | Poland
Adres do faktur/Invoice address
Impact Clean Power Technology S.a.
 ul. Świętokrzyska 30/63 
 00-116 Warszawa | Polska | Poland

 Impact Clean Power Technology S.a. jest wiodącym polskim producentem systemów 
bateryjnych dla transportu publicznego, przemysłowego, komercyjnego, robotów AGV oraz 
stacjonarnych magazynów energii dla OZE i tradycyjnej energetyki. Oprócz rynku krajowego, 
produkty Impactu są sprzedawane w  Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Hiszpanii, Turcji 
i we Włoszech. Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój firma stworzyła rozwiązania, 
które pozwoliły zbudować międzynarodowe portfolio stałych Klientów. Odbiorcami baterii 
z Impactu są m.in. Solaris Bus & Coach, Voight, JBT, Kiepe Elektrik, TEMSA, Dancer Bus, Phoenix 
Motorcars, Innogy, PGE EO. Stworzenie produktów, które zyskały najwyższe uznanie w szeroko 
pojętej branży e-mobilności to efekt współpracy zespołu inżynierów z najlepszymi ośrodkami 
naukowymi w kraju. Synergia nauki i biznesu poskutkowała uzyskaniem znaczącej przewagi 
konkurencyjnej. 
 Dzięki niej obroty przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich czterech lat zwiększyły się dziesię-
ciokrotnie. Firma sprzedała ponad 18 tysięcy systemów bateryjnych. Jako pierwsza w Polsce 
uzyskała certyfikat homologacji zgodny z regulaminem R100.2 dla rodziny standardowych baterii 
litowo-jonowych o dużej gęstości energii opartych na technologii NMC/LTO w kategorii UVES 
600 (Universal Vehicle Energy Storage). Autobusy napędzane bateriami Impactu przejechały 
ponad 60 mln km. W zakresie magazynów energii oferta Impactu jest skierowana zarówno do 
dużych dystrybutorów niskoemisyjnej energii, jak i małych i średnich operatorów farm foto-
woltaicznych czy wiatrowych. Firma ma już za sobą wdrożenia w Innogy i w TAURONIE. Obecnie 
realizuje projekt dla PKP Energetyka i największy magazyn OZE w Polsce dla PGE EO na Górze 
Żar. 
 Zespół ICPT S.A. to ponad 180 wysoko wyspecjalizowanych pracowników, w tym 60 inży-
nierów różnych specjalności. Firma przy wykorzystaniu najnowszych technologii produkcji, jak 
np. spawania laserowego, realizuje złożone i skomplikowane projekty. Ich efektem są produkty 
charakteryzujące się wysoką jakością i skalowalnością rozwiązań.

OFERTY FIRMI

https://www.google.com/maps/place/Aleje+Jerozolimskie+424,+05-802+Pruszk�w,+Polska/@52.1735655,20.8319183,17
https://www.google.pl/maps/place/Jarz%C4%99binowa,+00-001+Pruszk%C3%B3w/@52.1742701,20.8290813,15.94z/data=!4m5!3m4!1s0x471935a46d502af7:0x8d3d1f1fd74e0f90!8m2!3d52.174172!4d20.8338522
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SaInT-GOBaIn 
COnSTRUCTIOn PRODUCTS POLSKa Sp. z o.o.
 ul. Okrężna 16
 44-100 Gliwice 
 tel. 800 163 121 
 e-mail: konsultanci.isover@saint-gobain.com 
 www.isover.pl

 
 

 ISOVER – lider wśród producentów mineralnej wełny szklanej i skalnej, oferuje szeroki wa-
chlarz izolacji technicznych w przemyśle. Oferta materiałów w Polsce obejmuje wełny mineralne 
zarówno z włókien szklanych, jak i skalnych. Ponadto, ISOVER oferuje wełny z grupy ULTIMATE 
– nowy standard w izolacjach przemysłowych – gama lekkich produktów o wyjątkowych właści-
wościach termicznych odpornych na wysokie temperatury.

 ISOVER – a leader among producers of mineral glass and stone wool, offers a wide range of 
technical insulation used in industry. The offer of materials includes mineral wool insulation 
both with glass fiber and stone fiber. Moreover, ISOVER offers ULTIMATE wool – a new standard 
in industrial insulation – product designed for achieving the best heat insulation used with 
high temperatures.

OFERTY FIRM I

mailto:konsultanci.isover@saint-gobain.com
http://www.isover.pl/
http://www.isover.pl/welny-do-izolacji-poddaszy-i-stropodachow


54 XXII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2020 – edycja online

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



55XXII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2020 – 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 OFERTY FIRM L



56 XXII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2020 – 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

Mostostal Kraków Sa
 ul. Ujastek 7
 30-969 Kraków 
 tel. +48 12 680 25 00
 fax +48 12 680 26 00
 e-mail: biuro@mostostal.com.pl
 www.mostostal.com.pl

OFERTY FIRMM

 Mostostal Kraków Sa jest specjalistyczną firmą budowlaną świadczącą usługi w zakresie 
produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz montażu mechanicznego maszyn i urządzeń  
przemysłowych. Oferuje obsługę inwestorską i realizacje w generalnym wykonawstwie m.in. 
obiektów mostowych, urządzeń i instalacji przemysłowych, konstrukcji stalowych, budynków 
szkieletowych, zbiorników cylindrycznych i kulistych, obiektów ochrony środowiska. Od lat 
działa z sukcesem w najważniejszych sektorach branży: energetycznej, cementowej, chemicznej, 
mostowej, hutnictwa, obiektów kubaturowych oraz użyteczności publicznej. 
 Mostostal Kraków SA to firma z długimi tradycjami – historią sięgającą 1945 roku oraz boga-
tym doświadczeniem zarówno w Polsce, jak i w Europie, co jest poparte licznymi referencjami. 
Od 2002 roku spółka należy do Grupy Budimex, będącej liderem budownictwa w Polsce oraz 
rozpoznawalną marką na rynku. 
 Firma oferuje elastyczne podejście i optymalne rozwiązania we wszystkich obszarach swojej 
działalności. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz wydajnemu, nowoczesnemu, specjalistyczne-
mu sprzętowi zarządza projektem od fazy dokumentacji, przez realizację, po system gwarancji, 
spotykając się z zadowoleniem klientów. Mostostal Kraków SA posiada własny Dział Projek-
towo-Techniczny odpowiedzialny za opracowanie projektów na wszystkich etapach, szukanie 
innowacyjnych rozwiązań inżynierskich, value engineering, opracowanie zaawansowanych 
modeli koordynacyjnych w technologii BIM. 
 Głównym celem strategicznym Mostostalu Kraków SA jest SOLIDNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ, 
czyli wysoka jakość i terminowość realizowanych usług, gwarantująca pełną satysfakcję klien-
tów. Firma realizuje go, łącząc solidność, którą wypracowała na przestrzeni lat, z nowoczesną 
filozofią prowadzenia biznesu.

mailto:biuro@mostostal.com.pl
http://www.mostostal.com.pl
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 PROZOn Fundacja Ochrony Klimatu jest samofinansującą organizacją pozarządową, działają-
cą od ponad 20 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 odpo-
wiedzialnej 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 międzynarodowe-
go 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

OFERTY FIRM P

PROZOn Fundacja Ochrony Klimatu
 ul. Matuszewska 14, Bud. B9 
 03-876 Warszawa 
 tel. +48 508 462 852 
 e-mail: sf6@prozon.org.pl 
 www.prozon.org.pl
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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
 +48 600 345 133
 e-mail: info@flextek.pl
 www.flextek.pl

EBSILOn Professional
 Modelowanie obiegów wodno-parowych, bloków gazowych, gazowo-paro-
wych, jednostek OZE. Dokładność, Import danych z DCS. Dzięki EBSILOn widać 
efekty zmian prowadzenia procesu, modernizacji, jak i zmiany obciążenia bloków. 
Modelowanie zarówno dla stanów ustalonych, jak i nieustalonych. EBSILOn wyko-
rzystywany jest też do analizy efektywności energetycznej całych flot elektrowni. 
Polskie referencje to producenci energii i ciepła, firmy świadczące usługi dla 
sektora energetyki i większość wyższych uczelni technicznych. Więcej informacji 
na www.ebsilon.pl 

Zarządzanie optymalizacją i sprawnością SR::EPOS
 Na bazie dokładnego modelu EBSILOn – jedyne w swoim rodzaju, poparte 
dziesiątkami referencji, rozwiązanie do optymalizacji pracy bloków, szukania 
potencjałów optymalizacyjnych, modelowania i przewidywania stanów. Idealne 
narzędzie do przekazywania wiedzy i analiz predykcyjnych. Automatyczne rapor-
towanie z uwzględnianiem strat i zysków. Średnie ROI na poziomie 1.5 roku. 

Predykcyjne utrzymanie ruchu SR::SPC
 Unikalne podejście – wysokojakościowe wskaźniki KPI połączone z naucza-
niem 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 energetyki, 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 pomiaru ekstremów, certy-
fikat TÜV w Niemczech, pozwalający na kontrolowane próbkowanie wg wyników 
systemu. Jednocześnie wysoka niezawodność dzięki modelowaniu zamiast dużej 
ilości czujników. Polskie referencje: Enea Kozienice 11, PGE Opole 5&6. 

narzędzia IT od ekspertów dla ekspertów
 Inteligentne rozwiązania IT firmy STEaG Energy Services. STEAG to producent energii z mocą wytwórczą 
8GW+. Pewność, stabilność rozwiązań, połączona z innowacyjnością i szybkimi wdrożeniami, wprost od inży-
nierów, ekspertów, specjalistów z energetyki.
 Jeśli zależy Ci na zwiększeniu sprawności, dyspozycyjności, utrzymaniu parametrów emisyjnych to zapra-
szamy do kontaktu!
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Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. 
 Młynarska 42, 01-171  Warszawa 
 ul. Staszica 31, 41-200 Sosnowiec 
 tel. + 48 32 368 13 00 
 fax + 48 32 266 97 77 
 www.shi-fw.com   

 Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy 
Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy 
Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą 
zatrudniającą ponad 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce.  
 Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z  o. o. i kontynuuje 
prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych 
w Polsce i za granicą. 
 Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą ponad 19 000 osób, prowadzącą 
działalność w kilkunastu branżach przemysłowych, m.in.:  produkcja statków, turbin parowych 
i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, 
napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych.
 Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowo-
czesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii 
z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) 
umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.
 Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomie-
nie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa.    
 Oferujemy projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz” następujących obiektów energetycz-
nych i instalacji ochrony środowiska:
•					Kotły	z cyrkulacyjnym	złożem	fluidalnym	(CFB)	na	parametry	podkrytyczne	i nadkrytyczne	
      spalające wszelkie paliwa stałe, biomasę, odpady i paliwa alternatywne
•					Kotły	fluidalne	ze	złożem	stacjonarnym	(BFB)
•					Niskotemperaturowe	wodne	kotły	fluidalne	CFB

Elektrociepłownie biomasowe i wielopaliwowe:
•					Instalacje	odsiarczanie	metodą	suchą	w technologii	ze	skruberem	fluidalnym	CFB
•					Kotły	odzysknicowe	WHB	dla	hutnictwa	metali	nieżelaznych

Magazyny Energii CryoBattery: 
•	 oparte na technologii skroplonego powietrza LAES (Liquid Air Energy Storage)
•	 oferowane we współpracy z firma Highview Power
•	 wyposażone w turbinę i generator
•	 zapewniające sieciowe usługi regulacyjne 
•	 pracujące jako magazyny o dużych pojemnościach i długich czasach magazynowania energii  

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe:
•	 naprawy, remonty i modernizacje kotłów
•	 doradztwo techniczne
•	 produkcję, dostawę i montaż części zamiennych ciśnieniowych  

http://www.shi-fw.com

