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Projekt nr / Проект №: 89/2016/PPR2016  

 

 

 

 
 

Tytuł projektu / Назва проекту: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu 
lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych 

surowców energetycznych” / «Підвищення конкурентоспроможності підприємств 
Львівської області шляхом впровадження інноваційних технологій використання 

місцевих паливно-енергетичних ресурсів» 
 

finansowanego w ramach programu MSZ Polska Pomoc Rozwojowa 2016 
 

Partnerzy / Партнери: Zakład Ochrony Powietrza i Oszczędności Energii, 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (GIG) – Lider; Instytut Geologii i Geochemii 
Paliw Kopalnych NANU, Lwów, (IGGGPK NANU) - Partner / Відділ енергоощадності 
і охорони повітря, Головний інститут гірництва, Катовіце (ГІГ) – Лідер; 
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, (ІГГГК НАНУ) - 
Партнер 

 

Program spotkania roboczego nr 2 
Програма робочої зустрічі № 2 

 
pt. Uzgodnienie działania pilotażowego dot.wstępnego studium wykonalności i 

dystrybucji paliw opartych na węglu dla kotłowni przedsiębiorstwa komunalnego 
„Żółkiewcieploenergo” w m. Dubliany obw. lwowskiego 

Узгодження пілотної діяльності попереднього техніко-економічного 
обгрунтування та дистрибуції палив на основі вугілля для котельні комунального 
підприємства «Жовкватеплоенерго» в м. Дубляни Львівської обл.  

 
Termin spotkania:   21-22 wrzesnia 2016 r.  21-22 вересня 2016 р 

 
Miejsca spotkań: Lwów: hotel „EUROHOTEL”, Centrum Wdrazania Onowialnych Żródł 

Energii przy Nacjonalnym Uniwersytecie „Politechnika Lwowska”; Instytut 
Geologii i Geochemii Paliw Kopalnych NAN Ukrainy.  

 
Spotkanie nr 2 prowadzone będą w dwóch językach: polskim i ukraińskim. Tłumaczenie za 
własny koszty Partnera projektu. 
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Program spotkania nr 2 skierowany jest do modernizacji kocielni przedsiębiorstwa 
komunalnego „Żółkiewcieploenergo” w m. Dubliany obw. Lwowskiego. Celem głównym 
spotkania nr 2 jest uzgodnienie dzialania pilotażowego dot. wstępnego studium 
wykonalnosci (WSW) i dystrybucji paliw opartych na węglu dla kotłowni przedsiębiorstwa 
komunalnego „Żółkiewcieploenergo” w m. Dubliany w zakresie technologii efektywnego 
wykorzystania paliw łokalnych: paliwa węglowe Lwowsko-Wołynskiego zagłębia 
węglowego, pelety z biomasy, zrębki drzewa, etc. Przygotowany przez Lidera WSW będzie 
„best-practic” dla in przedsiębiorców w zakresie modernizacji systemów grzewnych. 
 

Program spotkania roboczego nr 2 

Dzień 1  

Data / miesce 
spotkania 

21 września 2016 r., środa / IGGPK NANU, Nacjonalny Uniwersytet 
„Politechnika Lwowska”, hotel „EUROHOTEL”,  

09:00 - 10:00 

Otwarcie spotkania nr 2 uzgodnienia działania pilotażowego 
dot.wstępnego studium wykonalnosci i dystrybucji paliw opartych na 
weglu Wymiana poglądów. 

Eugeniusz Jędrysik, GIG; Oleg Gvozdevych, IGGPK; Myroslav Podolskyy, 
IGGPK; Lesya Kulchytska-Zhyhaylo, IGGPK. 

10:00 - 12:30 Wymiana informacjami dot. wykonania projektu URAKOL / ДП 4/16. 

12:00 - 12:30 Przerwa na kawu  

12:30 - 14:00 
Uzgodnienia harmonogramu wykonania podalszych dzialan projektu 
URAKOL w t.cz. kataloga technologii, broszury dla przedsiębiorstw 
ukraińskich i konferencje we Lwowie / GIG, IGGPK 

14:00  - 15:00 Obiad 

15:00  - 16:00 Dyskusji. Wymiana poglądów 

16:00  - 16:30  Przerwa na kawu 

16:30 - 18:00 Dyskusji. Wymiana poglądów 

18:00 -  Kolacja robocza / Program kulturalny. 
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Dzień 2 

Data / miesce 
spotkania 

22 września 2016 r., czwartek / Laboratorium OZE przy Nacjonalnym 
Uniwersytecie „Politechnika Lwowska”, promocja projektu URAKOL; 
hotel „EUROHOTEL”.  

09:30  - 09:45 
Ogloszenie referatu pt. Możliwości dywersyfikacji paliw do kotłów 
ciepłowniczych w warunkach obwodu lwowskiego / Eugeniusz 
Jędrysik, Piotr Mocek, GIG.  

09:45 - 10:00 
Techniczny potencjał OZE w obw. lwowskim / Myroslaw Podolskyy, 
Oleg Gvozdevych, Lesya Kulchytska-Zhyhaylo, IGGPK.  

10:00 -12:00 
Wymiana informacjami oraz poglądów dot. możliwości wykorzystania 
OZE dla modernizacji systemów grzewnych w obw. lwowskim. 

12:00 - 13:00 Przejazd do EUROHOTELU / Przerwa na kawu 

13:00 - 13:30 

Referat pt.opracowania wstępnego studium wykonalności (koncepcji) 
wdrożenia technologii odgazowania mieszanki paliw stałych dla 
kotłowni przedsiębiorstwa komunalnego „Żółkiewcieploenergo” w m. 
Dubliany obw. Lwowskiego (część technologiczna, część ekologiczna, 
część ekonomiczna). –Eugeniusz Jędrysik, GIG.  

13:30 - 14:00 

Referat pt wstępnego opracowania koncepcji produkcji i sieci 
dystrybucji paliw formowanych opartych na węglu Lwowsko-
Wołynskiego zagłębia węglowego (cześć technologiczna, część 
ekologiczna, część ekonomiczna) – Eugeniusz Jędrysik, GIG. 

14:00 - 15:00 Obiad 

15:00 - 15:45 

Wymiana poglądów / dyskusji dot. częśći technologicznej, 
ekologicznej, ekologicznej opracowania wstępnego studium 
wykonalności wdrożenia technologii odgazowania mieszanki paliw 
stałych oraz koncepcji produkcji i sieci dystrybucji paliw formowanych 
opartych na węgel  

15:45 - 16:30 
Mechanizmy finansowego podparcia rozwoju przedsiębiorczosci w 
obw. lwowskim w t cz. EBRD 

16:30 - 17:00 Przerwa na kawu 

17:00 - 17:30 
Opracowanie przedstawienia rezultatow projektu URAKOL / ДП 4/16 
na www-stronie oraz algorytmy funkcjonowania Polsko-Ukraińskiej 
Platformy Innowacij w Energetyce / Lesya Kulchytska-Zhyhaylo, IGGPK  

17:30 - 18:00 Podsumowanie roboczego spotkania nr 2. 

18:00 -  Kolacja robocza / Program kulturalny. 

 


