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EDF uruchamia w Krakowie
Centrum BadaÒ i Rozwoju
Grupa EDF uruchomi≥a Centrum BadaÒ i Rozwoju w zakresie spalania
wÍgla i biomasy. Siedzibπ Centrum,
ktÛre otrzyma≥o nazwÍ POLe R&D,
bÍdzie teren Elektrociep≥owni KrakÛw. Centrum bÍdzie poszukiwa≥o
innowacyjnych rozwiπzaÒ w zakresie czystych technologii wÍglowych
i wspÛ≥spalania biomasy, w celu poprawy efektywnoúci polskich elektrowni i elektrociep≥owni naleøπcych
do EDF, redukcji ich wp≥ywu na úrodowisko naturalne oraz obniøenia
kosztÛw funkcjonowania i remontÛw.
Grupa 13 specjalistÛw POLe R&D wywodzπcych siÍ ze spÛ≥ek grupy i polskich úrodowisk naukowych bÍdzie
prowadzi≥a badania w czterech g≥Ûwnych obszarach: spalania i wspÛ≥spalania biomasy, redukcji emisji do atmosfery (NOx, SO2, CO2 i innych), wychwytywania i sk≥adowania dwutlenku wÍgla (CCS) oraz opracowania nowych kierunkÛw zagospodarowania
ubocznych produktÛw spalania.
Krakowskie Centrum bÍdzie blisko
wspÛ≥pracowaÊ z innymi podmiotami
z grupy EDF oraz z polskimi uniwersytetami poprzez platformÍ wspÛ≥pracy, na ktÛrπ bÍdπ siÍ sk≥ada≥y: pozosta≥e centra R&D EDF we Francji,
Wielkiej Brytanii, Niemczech i Chinach; spÛ≥ki z grupy EDF w Polsce:
Elektrownia Rybnik, EC KrakÛw, Kogeneracja, EC Wybrzeøe, EC Zielona GÛra, Cergia, PEC Tarnobrzeg;
oraz polskie uniwersytety i uczelnie
techniczne: AGH, Politechnika Krakowska, Wroc≥awska, ålπska i GdaÒska oraz Uniwersytet ZielonogÛrski.
Stocznia Gryfia wchodzi
w energetykÍ wiatrowπ
W SzczeciÒskiej Stoczni remontowej
Gryfia powstanie firma, ktÛra zajmie
siÍ produkcjπ wielkogabarytowych
konstrukcji stalowych dla sektora
wiatrowej energetyki morskiej. Na
mocy umowy podpisanej 2 kwietnia
dzia≥alnoúÊ ta bÍdzie koordynowana przez spÛ≥kÍ joint venture utworzonπ przez niemiecki Bilfinger Berger, gdyÒskπ StoczniÍ Crist i naleøπcy do ARP Fundusz Inwestycyjny
ZamkniÍty Mars. WartoúÊ inwestycji
szacowana jest na ponad 50 mln euro, a zatrudnienie w ramach nowego
przedsiÍwziÍcia ma znaleüÊ oko≥o 400 osÛb. Rocznie w zak≥adzie
ma powstawaÊ oko≥o 80 tys. ton konstrukcji stalowych. Produkty wytwarzane w szczeciÒskiej stoczni bÍdπ
trafiaÊ g≥Ûwnie do odbiorcÛw z Niemiec i Wielkiej Brytanii.
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PIGE zainicjowało
powołanie Fundacji NOBE
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki zainicjowa≥a w tym roku projekt powo≥ania Fundacji Narodowego Oúrodka BezpieczeÒstwa Elektrycznego NOBE. Fundacja oparta jest na wzorcach zaczerpniÍtych
z wielu krajÛw úwiata, gdzie podobne instytucje wspÛlnie tworzπ organizacjÍ FISUEL.

W

dniu 8 marca 2012
roku w Warszawie
w gmachu UrzÍdu
Dozoru Technicznego (UDT)
odby≥o siÍ spotkanie w zwiπzku z parafowaniem projektu
Statutu Fundacji NOBE. Podpisanie dokumentu odby≥o siÍ
w obecnoúci prezesa organizacji FISUEL ñ Patricia Yerfino
oraz wiceprezesa European
Copper Institute ñ Benoit Dome. Z polskiej strony sygnatariuszami byli prezes SEP ñ Jerzy Barglik, dyrektor Instytutu
Elektrotechniki (IE) ñ Wies≥aw
WilczyÒski oraz wiceprezes PIGE ñ Janusz Majchrowicz.
NOBE jest wzorowana na podobnych strukturach dzia≥ajπcych
w wielu krajach úwiata, gdzie instytucje tego typu wspÛlnie tworzπ organizacjÍ FISUEL ñ MiÍdzynarodowπ FederacjÍ BezpieczeÒstwa UøytkownikÛw Instalacji Elektrycznych.
NOBE ma obecnie trzech
fundatorÛw: PIGE, SEP oraz
IE. Organizacje deklarujπce
podjÍcie wspÛ≥pracy fundacjπ
to: UDT oraz Polskie Centrum
Promocji Miedzi.

Cel ñ poprawa
bezpieczeÒstwa
G≥Ûwnym celem powo≥anej
do øycia organizacji jest podnoszenie poziomu bezpieczeÒstwa uøytkownikÛw wszelkich
instalacji elektrycznych. Jednym z istotnych zadaÒ stawianych sobie przez fundacjÍ jest
wywieranie wp≥ywu na kszta≥t
prawa w tym zakresie.

FISUEL
FISUEL ñ (FÈdÈration Internationale pour la SÈcuritÈ des Usagers
de l'ElectricitÈ) ñ MiÍdzynarodowa
Federacja BezpieczeÒstwa UøytkownikÛw Instalacji Elektrycznych
jest stowarzyszeniem, ktÛre zrzesza organizacje majπce na celu
promocjÍ bezpieczeÒstwa elektrycznego, poprzez wydawanie
przepisÛw o regularnych badaniach okresowych instalacji,
uchwalanie norm i procedur postÍpowania. Od 2009 r. pe≥noprawnym cz≥onkiem FISUEL jest
Stowarzyszenie ElektrykÛw Polskich. W tym roku FISUEL obchodzi 10-lecie istnienia.

ñ Funkcjonujπce obecnie
przepisy kontrolne sπ formalnie
poprawne, lecz w praktyce wykonawczej i naprawczej nie sπ
respektowane. Prowadzi to
do pozorowania dzia≥aÒ i powszechnego ≥amania prawa
w obliczu tak powaønych zagroøeÒ bezpieczeÒstwa duøej
czÍúci spo≥eczeÒstwa. Fundacja NOBE ñ obok Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki oraz
SEP ñ zamierza braÊ czynny
udzia≥ w opracowaniu mechanizmu prekonsultacji, majπcych
na celu wypracowanie wspÛlnych propozycji cyklicznych aktualizacji przepisÛw techniczno-budowlanych w Polsce ñ
wyjaúnia Janusz Nowastowski,
sekretarz zarzπdu Polskiej Izby
Gospodarczej Elektrotechniki.
Obecnie budowane obiekty
sπ wyposaøane w instalacje
elektryczne i teletechniczne
wed≥ug nowych europejskich
uregulowaÒ przenoszonych na

grunt krajowy poprzez nowelizacje prawa budowlanego oraz
zgodnie z rozporzπdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkÛw technicznych, jakim
powinny odpowiadaÊ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690). Gorzej wyglπda sytuacja w starszym budownictwie.
ñ Obserwujπc olbrzymi dysonans pomiÍdzy wspÛ≥czesnymi
zasadami budowy instalacji niskiego napiÍcia a rzeczywistoúciπ starych zasobÛw mieszkaniowych i czÍúciowo takøe uøytecznoúci publicznej, postanowiliúmy podjπÊ kroki zwiÍkszajπce bezpieczeÒstwo ludzi
i mienia, powo≥ujπc do øycia
FundacjÍ Narodowego Oúrodka BezpieczeÒstwa Elektrycznego NOBE ñ dodaje Janusz Nowastowski.

G≥Ûwne dzia≥ania
NOBE
Pierwszym dzia≥aniem NOBE ma byÊ zorganizowanie
Obserwatorium WypadkÛw
od Elektrycznoúci, gdzie zostanπ zebrane rozproszone informacje o iloúci i charakterze
zagroøeÒ. Z dotychczas publikowanych badaÒ wiadomo, øe
w Polsce jest oko≥o trzykrotnie wiÍcej takich wypadkÛw
niø w innych krajach europejskich. SzczegÛ≥owa analiza tych przypadkÛw pozwoli
skierowaÊ dzia≥ania na najpilniejsze kierunki modernizacyjne.
maj 2012
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Drugim obszarem dzia≥ania
bÍdzie szeroka edukacja i opis
w úrodkach masowego przekazu stanu tych zagroøeÒ oraz pokazanie, øe nie jest to materia
Ñnie do pokonaniaî. Najistotniejsze bÍdzie przekonanie
spo≥eczeÒstwa do koniecznoúci
prowadzenia prac modernizacyjnych, majπcych na celu
uchronienie øycia ludzkiego
i mienia ogromnej wartoúci.
ñ Zdarzajπce siÍ katastrofy
budowlane wywo≥ane wybuchem gazu ze sta≥ej instalacji
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PIGE
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki jest organizacjπ samorzπdu gospodarczego, reprezentujπcπ polski przemys≥ elektrotechniczny. PIGE jest cz≥onkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz najwiÍkszej europejskiej organizacji
przemys≥u elektromaszynowego
Orgalime. Obecnie PIGE zrzesza
juø ponad 70 firm.

gazowej mobilizujπ natychmiast wszystkich do dokonania
powaønych modernizacji i jest

p

r

o

d

u

k

t

y

to spo≥ecznie akceptowane.
Wiele czÍstsze poøary domÛw
lub poraøenia dzieci i doros≥ych
nawet ze skutkiem úmiertelnym
w dziwny sposÛb spowszednia≥y i sπ traktowane jakby by≥y
oczywiste i nieuniknione. Zadaniem NOBE bÍdzie przekonanie spo≥eczeÒstwa do niezgody
na úmiertelne ryzyko i wskazanie najskuteczniejszych drÛg
postÍpowania dla sta≥ej poprawy infrastruktury elektroinstalacyjnej ñ podsumowuje Janusz
Nowastowski.

O zakup FPE Będzin
stara się sześć podmiotów

Z

akupem prywatyzowanej przez Skarb PaÒstwa spÛ≥ki Fabryka
PrzewodÛw Energetycznych
z siedzibπ w BÍdzinie interesuje siÍ szeúÊ podmiotÛw
ñ piÍÊ krajowych i jeden zagraniczny. Ministerstwo Skarbu PaÒstwa planuje zbycie
2 365 tys. akcji, stanowiπcych
88,25% kapita≥u zak≥adowego
przedsiÍbiorstwa.
Oferty na zakup FPE z≥oøy≥y: Fabryka Kabli Elpar z Parczewa, czeska Avia Park VI
z siedzibπ w Pradze, Fusion Invest Polska z Warszawy, konsorcjum firm BSK Return z Zawiercia i spÛ≥ki pracowniczej
Kable BÍdzin, Zak≥ad Produk-

cyjno-Remontowy Energetyki
Jedlicze oraz PrzedsiÍbiorstwo
Tworzyw Sztucznych Marmat
z siedzibπ w Jasinie ko≥o SwarzÍdza.
Fabryka PrzewodÛw Energetycznych (FPE) to spÛ≥ka
dzia≥ajπca w branøy kablowej i czÍúciowo w hutniczym
przetwÛrstwie metali kolorowych. Wytwarza elektroenergetyczne przewody go≥e aluminiowe, stalowo-aluminiowe, stalowo-aluminiowe segmentowe, a takøe elektroenergetyczne przewody go≥e miedziane, przewody energetyczne samonoúne izolowane,
przewody miedziane okrπg≥e
i profilowe go≥e oraz w izola-

PRZYCHODY FABRYKI PRZEWOD”W ENERGETYCZNYCH
(w mln z≥)

cji papierowej, aluminiowe
i miedziane øy≥y okrπg≥e jednodrutowe i wielodrutowe
oraz øy≥y sektorowe, druty
profilowe i okrπg≥e, szyny
miedziane, prÍty komutatorowe. SwÛj udzia≥ sprzedaøy
w rynku krajowym FPE szacuje na oko≥o 2%. Dostawcami
surowca dla spÛ≥ki sπ producenci metali kolorowych krajowi i zagraniczni z Unii Europejskiej. Wyroby przedsiÍbiorstwa
odbierajπ: sektor energetyczny,
kolejowy, zak≥ady komunikacji
miejskiej, przemys≥ motoryzacyjny i elektrotechniczny. Obecnie oko≥o 30-40% sprzedaøy
jest realizowane poza granicami kraju. SpÛ≥ka zapowiada
dalszπ ekspansjÍ na rynki europejskie. Strategia zak≥ada rÛwnieø poszerzanie asortymentu
o nowe konstrukcje przewodÛw
elektroenergetycznych. PrzedsiÍbiorstwo planuje takøe wymieniÊ park maszynowy w zakresie przetwÛrstwa miedzi.
W roku ubieg≥ym Fabryka
PrzewodÛw Energetycznych
z BÍdzina mia≥a 96,1 mln z≥
przychodÛw i 916 tys. z≥ zysku
netto. W roku 2010 sprzedaø
wynios≥a 79,2 mln z≥ a czysty
dochÛd zamknπ≥ siÍ w kwocie
902 tys. z≥.
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EC Tychy otrzyma≥a
dotacjÍ na modernizacjÍ kot≥a
Elektrociep≥ownia Tychy z Grupy
Tauron zawar≥a umowÍ z Narodowym Funduszem Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu ograniczenia
emisji zanieczyszczeÒ poprzez modernizacjÍ bloku ciep≥owniczego.
W ramach przedsiÍwziÍcia jednostka zostanie przystosowana do spalania wy≥πcznie biomasy. WysokoúÊ
dofinansowania wynosi 20 mln z≥.
Przebudowa kot≥a fluidalnego ze z≥oøem cyrkulacyjnym opalanego wÍglem kamiennym na kocio≥ fluidalny
ze z≥oøem bπbelkowym opalany biomasπ o mocy 40 MW stanowi pierwszy z dwÛch etapÛw programu odbudowy mocy wytwÛrczych w tyskiej
spÛ≥ce. Dzia≥ania te wynikajπ z koniecznoúci dostosowania ürÛd≥a energii do nowych zaostrzonych norm
emisyjnych, ktÛre bÍdπ obowiπzywa≥y od 2016 r. Zgodnie z tymi regulacjami praca obecnych jednostek wytwÛrczych w ogÛle nie by≥aby moøliwa. ZakoÒczenie modernizacji zaplanowano na koniec bieøπcego roku.
W ramach drugiego etapu odbudowy
mocy w EC Tychy wybudowany zostanie blok kogeneracyjny o mocy
50 MWe i 86 MWt wraz z niezbÍdnπ infrastrukturπ. Oddanie inwestycji
przewidziano na rok 2016.
Tauron konsoliduje
spÛ≥ki przejÍtego GZE
SpÛ≥ki GÛrnoúlπskiego Zak≥adu Elektroenergetycznego, nabytego w grudniu 2011 r. przez GrupÍ Tauron od
Vattenfalla, sπ obecnie konsolidowane z podmiotami Taurona. Wszystkie
przejÍte przedsiÍbiorstwa zmieni≥y
juø nazwy. W strukturze Grupy Tauron pojawi≥y siÍ: Tauron Dystrybucja
GZE (dawniej Vattenfall Distribution
Poland), Tauron Sprzedaø GZE (Vattenfall Sales Poland), Tauron Obs≥uga Klienta GZE (Vattenfall Business
Services Poland), Tauron Ekoenergia
GZE (Vattenfall Wolin-North) oraz
Tauron Serwis GZE (Vattenfall Network Services Poland).
Zgodnie ze strategiπ Grupy Tauron,
zak≥adajπcπ m.in. optymalizacjÍ struktury biznesowej, wiÍkszoúÊ przejÍtych spÛ≥ek bÍdzie podlegaÊ dalszej
konsolidacji, w wyniku ktÛrej po≥πczπ
siÍ ze swoimi odpowiednikami funkcjonujπcymi wczeúniej w grupie. Juø
obecnie podmioty te w wiÍkszoúci posiadajπ wspÛlnπ kadrÍ zarzπdzajπcπ.
Zmiana nazw spÛ≥ek oraz proces
konsolidacji nie majπ wp≥ywu na dotychczasowe umowy z klientami.
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