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W dniach 18–20 maja 2022 r. w hotelu Zamek Janów 
Podlaski odbyła się I Konferencja Energopomiaru pt. „Ener-
getyczna transformacja w praktyce”.

Tematyka wydarzenia skupiona była wokół nowych wy-
zwań rynkowych i środowiskowych stawianych przed sektorami 
energetycznym, przemysłowym i ciepłowniczym w dobie trans-
formacji energetycznej. 

Obrady były podzielone na pięć bloków tematycznych.
•	 Zrównoważone	inwestycje
•	 Ład	środowiskowy
•	 Gospodarka	o	obiegu	zamkniętym
•	 Wodór	w	innowacyjnym	modelu	energetyki
•	 Perspektywiczne	systemy	produkcji	energii	i	ciepła

Oprócz ekspertów Energopomiaru prelegentami podczas 
konferencji byli przedstawiciele ZE PAK S.A., ENEA Wytwarzanie 
sp. z o.o., Enea Ciepło sp. z o.o., Urzędu Dozoru Technicznego, 
Grupy Powen-Wafapomp SA, HYnfra oraz kancelarii Dentons. 

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli grup ener-
getycznych i ciepłowni (m.in.: Enea Elektrownia Połaniec 
SA,  TAURON Polska Energia S.A., TAURON Wytwarza-
nie S.A., Nowe  Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o., PGE 
Energia  Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Byd-
goszczy, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże 
w Gdańsku, PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów, PGE 
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia Rybnik, PGE Górnictwo i Energety-
ka Konwencjonalna S.A., PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o., 
PGNiG Termika S.A., Przedsiębiorstwo Energetyczne 
w Siedlcach Sp. z o.o., PEC-Gliwice Sp. z o.o., Elektro-
ciepłownia Krosno, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
 KOGENERACJA S.A.) oraz firm doradczych i dostawców 
(m.in. DLA Piper Giziński Kycia sp.k.,  Endress+Hauser, 
Ecol Sp. z o.o., Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o., 
 FAWENT S.A., IEM FörderTechnik GmbH, Malec Engineer-
ing, OMC Envag, SBB S.A., SICK Sp. z o.o., think project 
Polska Sp. z o.o.). 

Prezes Robert Witek 
otwiera I Konferencję 
Energopomiaru 
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Energopomiar posiada wieloletnie doświadczenie w organi-
zacji konferencji i seminariów. Jednak konferencję, która odbyła się 
w czerwcu 2022 roku, nazwaliśmy „pierwszą”. W ten sposób chcie-
liśmy podkreślić nowy początek – po reorganizacji Spółki i przerwie 
spowodowanej pandemią – dla naszego wydarzenia. W jednym po-
zostaliśmy niezmienni. Konferencja Energopomiaru była, jest i bę-
dzie głęboko merytoryczna. Naszym celem jest dzielenie się prak-
tyczną wiedzą i doświadczeniami oraz dyskusja na temat aktualnych 
zagadnień energetyki w środowisku klientów i partnerów.

W poprzednich latach gaz był uznawany za paliwo przyszło-
ści, efektywność energetyczna traktowana była jako realizacja obo-
wiązku ustawowego, pompy ciepła nieśpiesznie próbowały „zająć 
miejsce” na rynku, magazyny energii elektrycznej stanowiły obiekt 
badań, wodór był ciekawostką na miarę odległej przyszłości.

W tym roku zmieniło się wszystko – gaz jest paliwem przej-
ściowym, efektywność energetyczna to konieczność, rynek 
pomp ciepła rozwija się bardzo dynamicznie itd.

Wobec trwającej transformacji energetyki i ciepłownictwa stara-
liśmy się połączyć stare z nowym, problemy energetyki konwencjo-
nalnej z innowacyjnymi modelami produkcji energii i ciepła, bezpie-
czeństwo energetyczne ze zrównoważonym rozwojem. Nie zabrakło 
obszarów, które są dziś obowiązkowym elementem strategii rozwoju 
przedsiębiorstw energetycznych i przemysłowych: taksonomii UE, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, zarządzania zasobami wodnymi, 
ryzyk środowiskowych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się re-
feraty poświęcone perspektywom rozwoju technologii wodorowych, 
w tym projektowi badawczemu realizowanemu przez Energopomiar 
wspólnie z Enea Ciepło Sp. z o.o., tj. kogeneracyjnemu układowi wo-
dorowemu wspomaganemu magazynem ciepła.  

Takie podejście znalazło odzwierciedlenie także w debacie pt. 
„Energetyka w nowej odsłonie czy całkowicie nowa rzeczywistość 
dla gospodarki zrównoważonego rozwoju”, w której oprócz przed-
stawicieli Energopomiaru wzięli udział: Norbert Grudzień – Wice-
prezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji PGE GiEK S.A., 
Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych w ENEA 
Wytwarzanie sp. z o.o., a także Dariusz Pachniewski z firmy HYnfra. 
Czy obecnie dostępne technologie i te wchodzące w fazę komer-
cjalizacji są w stanie wypełnić lukę technologiczną dla scenariusza 
sukcesywnego odejścia od surowców energetycznych nieodnawial-
nych? Czy należy obawiać się dostępności surowców nieenerge-
tycznych wykorzystywanych w technologiach „nowej energetyki”? 
Czy deficyt kompetencji inżynierskich będzie można zniwelować 
cyfryzacją i zaawansowaną kontrolą procesów? To tylko niektóre 
tematy poruszane w trakcie dyskusji. Okazały się tak złożone, że 
można by im dedykować osobne wydarzenia. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i życzliwe 
przyjęcie konferencji w nowej odsłonie, prelegentom za trud 
przygotowania prezentacji, a uczestnikom debaty za ciekawą 
i wnikliwą dyskusję. Już dziś zapraszam na drugą konferencję 
Energopomiaru w maju 2023 roku.

Robert Witek
Prezes Zarządu 
„Energopomiar” Sp. z o.o.

Tomasz Słupik
Dyrektor Techniczny
„Energopomiar” Sp. z o.o.

Podczas dwóch dni obrad wymieniliśmy doświadczenia 
w zakresie technologii, które energetyka eksploatuje obecnie 
i które gwarantują bezpieczeństwo energetyczne – pojęcie, 
którego znaczenie wraz z postępującą transformacją energety-
ki będzie definiowane na nowo. 

Świadomi wyzwań rozmawialiśmy również o przyszłości, która 
uwzględnia cele neutralności klimatycznej – kluczem do tej transfor-
macji musi być zrównoważony rozwój.

Jak zawsze podczas organizowanych przez Energopomiar konfe-
rencji dzieliliśmy się doświadczeniami ze zrealizowanych prac. Bardzo 
się cieszę, że mogliśmy pochwalić się wnioskami z projektów, które sta-
nowią element transformacji energetycznej zmierzającej do stopniowej 
rezygnacji z paliw kopalnych. Doświadczenia z projektów wodorowych, 
jak i badania możliwości osiągnięcia w 2050 roku neutralności klima-
tycznej przez metropolię wielkości miasta Warszawa, wskazują jed-
noznacznie na konieczność wielowątkowego patrzenia na przyszłość 
energetyki we wszystkich jej odsłonach, tzn. od energetyki zawodowej, 
poprzez przemysłową, aż do obszaru ciepłownictwa, w którym zmiany 
muszą zostać przeprowadzone w trybie pilnym.

Nie mogło zabraknąć tematów dotyczących unijnej taksono-
mii, która opiera się na planowaniu zgodnie z koncepcją zrówno-
ważonego rozwoju, tj. korzystania ze środowiska z uwzględnieniem 
przyszłych pokoleń. Ideę tę można „opisać” z pomocą kosztu termo-
ekologicznego, który implementujemy w naszych systemach infor-
matycznych, co zostało poruszone w jednym z referatów. 

Na podstawie przeprowadzonych rozmów z uczestnikami 
i ocen konferencji w ankietach utwierdzam się w przekonaniu, że 
tematy zostały dobrane adekwatnie do sytuacji rynkowej. 

Nowy początek

Zrównoważony rozwój  
kluczem do transformacji
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Z dużym zainteresowaniem spotkał się wspólny referat Dariusza Janigacza z Energopomiaru i Pawła Szadka (na zdj.) z ZE PAK S.A. 

Taksonomię w ujęciu technicznych kryteriów kwalifikacyjnych 
omawia Patrycja Żupa-Marczuk, ekspert ds. zrównoważonego 

rozwoju w „Energopomiar” Sp. z o.o.

Uroczystą kolację uświetnił koncert septetu Alla Vienna

O doświadczeniach z modernizacji i automatyzacji oczyszczalni  
ścieków z IOS mówili Paweł Gugała z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.  

(na zdj.) i Łukasz Kot z Energopomiaru

Debata ekspercka. Od lewej: Tomasz Słupik (Energopomiar),  
Norbert Grudzień (PGE GiEK S.A.), Grzegorz Kotte (ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.), 

Robert Witek (Energopomiar), Dariusz Pachniewski (HYnfra)


