Katowice, 27 maja 2013r.

Notatka ze spotkania Platformy PPUGPS
W dniu 24 maja 2013 w siedzibie Katowickiego Holdingu Węglowego odbyło
się kolejne spotkanie przedstawicieli firm produkujących urządzenia grzewcze
małej mocy opalane paliwami stałymi oraz producentów paliw węglowych dla
sektora komunalno-bytowego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących jednostek gospodarczych oraz naukowo-badawczych: "ARDEO" s. c.
Mirosław Śliwa; Sławomir Śliwa, Zakładu Budowy Kotłów BUD-KOT Sp. z
o.o., Rakoczy Stal Sp. j., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Kompania
Węglowa S.A., Polskiej Izby Ekologii, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DEFRO Robert Dziubeła. Swój udział w spotkaniu potwierdził również przedstawiciel firmy Kotły Żywiec Sp. z o.o., ostatecznie jednak nie dotarł na spotkanie.
Program spotkania obejmował:
1. Przedstawienie informacji o działaniach Platformy w okresie od
19.12.2012r. do 24.05.2013r.;
2. Przedstawienie informacji o aktualnym stanie w zakresie węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego;
3. Ukonstytuowanie zarządu Platformy działającej w ramach PIE;
4. Dyskusję na programem najbliższych działań Platformy;
Spotkanie otworzył i przedstawił jego program Pełnomocnik PPUGPS, dr inż.
Leon Kurczabiński. Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Pasieka, który nie mógł
uczestniczyć w całym spotkaniu. Poinformował o konieczności powołania zarządu Platformy i przekazał jego przeprowadzenie Panu dr inż. Leonowi Kurczabińskiemu. Pan G. Pasieka zaprosił zabranych do udziału w, mającej odbyć się w
dniach 14-15 czerwca, konferencji szkoleniowej organizowanej przez Polską Izbę
Ekologii. Konferencja jest poświęcona jakości środowiska oraz możliwości pozyskiwania Funduszy Europejskich w okresie 2014-2020, finansowania przedsięwzięć ekologicznych ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. W konferencji
swój udział potwierdziły Pani Małgorzata Skucha - Prezes Zarządu NFOŚIGW
oraz Pani Gabriela Lenartowicz - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach.
Ad.1
Dr inż. Krystyna Kubica przedstawiła dotychczasowe działania Platformy
PPUGPS w okresie od ostatniego spotkania, które miało miejsce w grudniu
2012r. Ustalono, że zrealizowano wszystkie założenia spotkania z 19.12.2013r.,
mianowicie:
1. Przygotowano oraz wysłano pismo do przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w Warszawie w sprawie tłumaczenia normy EN 303-5:2012.
Uzyskano odpowiedź informującą o podjęciu tłumaczenia normy oraz ujęciu
Platformy w wykazie instytucji opiniującej projekt normy w języku polskim..
2. Opracowano stanowisko Platformy ws. draftu Dyrektywy Ekoprojektowanie dla
urządzeń opalanych paliwami stałymi oraz przesłano je do Departamentu Energetyki Ministerstwa Energetyki. Autorami opracowania jest dr inż. K. Kubica,
mgr inż. M. Najgeburska-Dziubeła oraz prof. dr inż. A. Szlęk. Materiał jest dostępny na stronie internetowej PIE (http://www.pie.pl/platforma-ppugps.html);
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Wobec planowanych do wprowadzenia nowych, znacznie zaostrzonych wytycznych Dyrektywy Ekoprojektowanie uznano za konieczne doprowadzenie do spotkania członków Platformy z przedstawicielami Ministerstw Gospodarki oraz
Środowiska.
3. Opracowano kryteria jakościowe paliw stałych - kwalifikowanych sortymentów
węgla (autorstwa K. Kubica, L. Kurczabiński i K. Włodarczyk) oraz kryteria dobrowolnych zobowiązań jakościowych urządzeń grzewczych w ramach PONE
(autorstwa K. Kubica), które przesłano do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz NFOŚiGW.
Opracowane kryteria zostały włączone jako załączniki do opracowywanego Krajowego Programu Ochrony Powietrza, są również dostępne na stronie
http://www.pie.pl/platforma-ppugps.html.
Dr inż. Krystyna Kubica poinformowała także o pozostałych działaniach prowadzonych w zakresie czystego spalania paliw stałych w urządzeniach grzewczych malej mocy (SCIs), w których brała udział, miedzy innymi o:
• opracowaniu i przedstawieniu koreferatu do Założeń Krajowego Programu
Ochrony Powietrza przygotowywanego przesz Departament Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska;
• pracach grupy Ministerstwa Środowiska dot. transportu zanieczyszczeń s trefie transgranicznej pomiędzy Czechami i Polską;
• współpracy z Departamentem Energetyki Ministerstwa Gospodarki w zakresie opiniowania założeń do wytycznych Dyrektywy Ekoprojektowanie, odniesionych do SCIs;
• stanie przygotowań wniosku edukacyjnego PIE do NFOŚiGW związanym z
SCIs. K. Kubica wskazała na celowość włączenia się członków Platformy w
przygotowanie wniosku projektowego w drugiej połowie roku.
Ad. 2.
Przedstawiciele KHW S.A. - Pan dr Leon Kurczabiński oraz KW S.A. - Pani
Krystyna Włodarczyk przedstawili aktualny stan rynku węgla energetycznego jako
paliwa dla sektora komunalno-bytowego, z uwzględnieniem analizy zakończonego
sezonu grzewczego 2012/2013 oraz perspektywy na najbliższy sezon. Szczególną
uwagę zwrócili na napływ importowanego węgla niepewnego pochodzenia o zaniżonych parametrach jakościowych, w tym węgla brunatnego, którego zakaz spalania zatwierdził rząd czeski. Zwrócono uwagę na celowość podawania ceny za jednostkę energii, GJ, zawartej w paliwie oprócz ceny jednostkowej za kilogram węgla.
Ad.3
W drodze tajnego głosowania ukonstytuowano zarząd Platformy Producentów
Niskoemisyjnych Urządzeń Grzewczych i Kwalifikowanych Paliw Stałych. Po podliczeniu głosów Komisja w składzie Mirosław Śliwa, Sławomir Śliwa (ARDEO S.C.)
oraz Piotr Rakoczy (Rakoczy Stal Sp. J.) ogłosiła wyniki głosowania. Przewodniczącym Platformy jednogłośnie został wybrany dotychczasowy Pełnomocnik Platformy,
dr. inż. Leon Kurczabiński (KHW S.A.). Wybrano również dwóch wiceprzewodniczących. Najwięcej głosów uzyskały dr inż. Krystyna Kubica (PIE) oraz mgr inż.
Magdalena Najgeburska-Dziubeła (PW DEFRO).
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Wnioski ze spotkania:
• wskazano konieczność doprowadzenia do spotkania członków Platformy
PPUGPS z przedstawicielami Ministerstw Środowiska oraz Gospodarki,
którego celem będzie dyskusja nad perspektywą wykorzystania paliw Stałych - biomasy i węgla do produkcji energii cieplnej w indywidualnych gospodarstwach domowych. Przygotowanie spotkania będzie koordynowane
przez dr K. Kubicę. Wstępnie proponowany terminy spotkania to okres pomiędzy 6 a 13. czerwca 2013r. w Warszawie. Członkowie Platformy zadeklarowali wskazanie odpowiadających im terminów do 28 maja 2013r.
• uznano za celowe przedstawienie dotychczasowych działań platformy na
konferencji PIE w dniach 14-15 czerwca 2013r.
• zainteresowani Członkowie Platformy współpracą przy przygotowania
wniosku edukacyjnego poinformują dr K. Kubicę do 20 czerwca.
• termin kolejnego spotkania platformy zostanie podany w trybie roboczym,
drogą poczty elektronicznej, w zależności od wyników spotkania z przedstawicielami Ministerstw w Warszawie.
Opracowała:
mgr inż. Magdalena Najgeburska-Dziubeła

3

