
Sym po zjum zo sta ło zor ga ni zo wa ne przy współ pra cy z To wa -
rzy stwem Go spo dar czym Pol skie Elek trow nie i Izbą Go spo dar -
czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz przy me ry to rycz nym
wspar ciu TAU RON Wy twa rza nie S.A., EDF Pol ska S.A., PGE
Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na S. A., Ze spół Elek-
trow ni Pąt nów -Ada mów -Ko nin S.A. oraz GDF Su ez Ener gia 
Pol ska S.A.

Pa tro nat Ho no ro wy nad Sym po zjum ob jął Urząd Do zo ru
Tech nicz ne go.

Pa tro nat me dial ny nad Sym po zjum spra wo wa ły bran żo we
cza so pi sma: Ener ge ty ka, Prze gląd Ener ge tycz ny, Ener ge ty ka
Ciepl na i Za wo do wa, No wa Ener gia, Do zór Tech nicz ny oraz por -
tal Elek tro ener ge ty ka i prze mysł on -li ne. In ży nie ria w prak ty ce.

W Sym po zjum wzię ło udział po nad 150 przed sta wi cie li elek trow -
ni, firm re mon to wych i dia gno stycz nych, Urzę du Do zo ru Tech nicz -
ne go oraz in nych firm i in sty tu cji zwią za nych z ener ge ty ką.

W uro czy stym otwar ciu Sym po zjum udział wzięli człon ko wie Ko -
mi te tu Ho no ro we go. W pię ciu se sjach wy gło szo no 26 re fe ra tów.

By ła to pierw sza ogól no pol ska kon fe ren cja po świę co -
na utrzy ma niu sta nu tech nicz ne go blo ków no wych, dla naj now -
sze go z nich i naj więk sze go do tąd, tj. blo ku 848 MW w El. Beł -
cha tów wła śnie za koń czył się okres gwa ran cyj ny. Przed sta wio -
no tak że do świad cze nia eks plo ata cyj ne oraz stra te gie utrzy ma -
nio we dla oby dwu blo ków o mo cy 460 MW (TAU RON Wy twa -
rza nie i PAK) „zie lo ne go” blo ku w Elek trow ni Po ła niec, Blo ku
Ga zo wo -Pa ro we go w Elek tro cie płow ni Zie lo na Gó ra (EdF Pol -
ska) i no wych blo ków z ko tła mi flu idal ny mi eks plo ato wa ny mi
w TAU R ON Wy twa rza nie SA). Oka zu je się, że blo ków, któ re
moż na uznać za no we jest już kil ka, ty le sa mo się w tej chwi li
bu du je oraz bu do wę po dob nej licz by blo ków pla nu je się roz po -
cząć w cią gu naj bliż szych pa ru lat. Za ini cjo wa nie więc dys ku sji
nt. stra te gii utrzy ma nio wych blo ków nie tyl ko zmo der ni zo wa -
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nych, ale tak że no wych ma istot ne zna cze nie prak tycz ne i po -
win no być kon ty nu owa ne.

Wśród re fe ra tów wy gło szo nych pod czas Sym po zjum ze
szcze gól nym za in te re so wa niem spo tka ły się: wspól ny re fe rat
PGE GiEK SA oraz Pro No vum sp. z o.o. dot. utrzy ma nia sta nu
tech nicz ne go po wierzch ni ogrze wal nych zmo der ni zo wa nych ko -
tłów BB1150 na pod sta wie ana li zy ry zy ka oraz przed sta wi cie la
Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go nt do świad czeń UDT zwią za nych
z ba da nia mi eks plo ata cyj ny mi no wych blo ków ener ge tycz nych.

Sym po zjum ma szan se speł nić ocze ki wa nia Or ga ni za to ra
i je go me ry to rycz nych part ne rów zwra ca jąc uwa gę na waż ny
do tych czas nie dys ku to wa ny pu blicz nie aspekt eks plo ata cji
zwłasz cza no wych blo ków z uwzględ nie niem ak tu al nej i do ce -
lo wej or ga ni za cji grup ener ge tycz nych.

Utrzy ma nie sta nu tech nicz ne go elek trow ni nie bu dzi więk -
szych emo cji. Pu blicz na nar ra cja zdo mi no wa na jest przez bu -
do wę no wych blo ków. Praw dzi we emo cje wzbu dza ich wiel -
kość, in no wa cyj ność za sto so wa nych roz wią zań oraz spraw -
ność. Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne roz pa tru je się pra wie wy -
łącz nie w kon tek ście od po wied niej mo cy do stęp nej w KSE
zwłasz cza z jed no stek o sta tu sie JWCD. Pod czas gdy spo ra
część in we sto rów za koń cze nie bu do wy trak tu je jak ko niec pro -
ble mu i po czą tek pro duk cyj nych i wi ze run ko wych suk ce sów,
dla do staw ców za koń cze nie bu do wy to za po cząt ko wa nie ko lej -
nej fa zy biz ne su. Wszel kie usłu gi do rad cze, ser wi sy a zwłasz -

cza, na wet 12-to let nie LTSA i umo wy na czę ści za mien ne otwie -
ra ją wie lo let nie pro jek ty biz ne so we o war to ści po rów ny wal nej
z kosz ta mi bu do wy blo ku.

Otwie ra ją cy Sym po zjum oraz pre zen tu ją cy pierw szy re fe rat,
Pre zes Za rzą du Pro No vum sp. z o.o. Je rzy Trzesz czyń ski sta -
rał się wy ka zać, że dłu go okre so wo, kom pe ten cje tech nicz ne
nie za leż ne od do staw ców zwią za ne z utrzy ma niem no wych jed -
no stek bę dą rów nie waż ne jak ich osią gi pro duk cyj ne zwłasz -
cza, że wśród kil ku na stu no wych blo ków eks plo ato wa nych
po 2020 ro ku chy ba tyl ko dwa (w Elek trow ni Opo le) bę dą iden -
tycz ne! W swo im wy stą pie niu przed sta wił po dej ście do utrzy -
ma nia no wych blo ków, któ re nie tyl ko mo że po zwo lić na kre -
owa nie, nie za leż ne go od do staw ców kno w-how, ale tak że je go
spo lo ni zo wa nie.

W spe cjal nej se sji Pre zen ta cje Firm i No wych Tech no lo gii
swo je ak tu al ne ofer ty oprócz Or ga ni za to ra – Przed się bior stwa
Usług Na uko wo -Tech nicz nych „Pro No vum” sp. z o.o. – przed -
sta wi ły fir my: Spe tech sp. z o.o., CON CO East sp. z o.o., RO -
MIC Apa ra tu ra Elek tro nicz na.

Sym po zjum to wa rzy szy ła wy sta wa, gdzie oprócz Przed się -
bior stwa Usług Na uko wo -Tech nicz nych „Pro No vum” sp. z o.o.
sto iska wy sta wo we przy go to wa ły: Con co East sp. z o. o., Pen -
ta irVa lves& Con trols Pol ska sp. z o. o., Tur bo lab – Dia gno sty ka
Tur bin sp. z o. o., Ro mic Apa ra tu ra Elek tro nicz na, Etho sE ner gy
sp. z o.o. i Ecol sp. z o.o.

Pre zes Za rzą du Pro No vum Je rzy Trzesz czyń ski


