
Jubileusz 20-lecia firmy ECOENERGIA Sp. z o.o. 

Niedawno minęła 20. rocznica utworzenia firmy ECOENERGIA Sp. z o.o. Firma została zarejestrowana w dniu 
24 stycznia 1991 r. w Warszawie. Nie posiadała znaczącego majątku ani kapitału. Za to Grupa Założycieli posiadała 
wiedzę, doświadczenie, upór i umiejętność przekonywania ludzi do słuszności własnych pomysłów i projektów.

Motywacją do powołania i rozwijania działalności firmy była chęć wdrożenia polskiej myśli technicznej 
w dziedzinie ochrony środowiska w sektorze energetycznym. 

Znając poziom techniki i stan urządzeń eksploatowanych wówczas w energetyce krajowej, firma 
 ECOENERGIA na podstawie doświadczeń, głównie naukowców z Instytutu Energetyki, zaprojektowała i przed-
stawiła polskim energetykom palniki pyłowe do spalania węgla kamiennego z niską emisją tlenków azotu, naj-
pierw typu wirowego NSW, a następnie strumieniowego PSP.

Dzięki życzliwości kierownictwa Elektrociepłowni Żerań na jednym z kotłów pyłowych OP-230 zostały 
zabudowane i sprawdzone prototypowe palniki wirowe. Po otrzymaniu dotacji z funduszu na badania naukowe 
z KBN oraz kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było zabudo-
wanie zmodyfikowanej konstrukcji tych palników na pozostałych pięciu kotłach tego typu w EC Żerań, a następ-
nie w EC Białystok, EC Siekierki, ZA Tarnów, HTS Kraków i na wielu innych obiektach.

Konstrukcję palników niskoemisyjnych typu strumieniowego firma ECOENERGIA opracowała przy wspar-
ciu naukowców z Instytutu Energetyki w Warszawie oraz wydatnej pomocy naukowców rosyjskich z Instytutu 
Sib-Tech-Energo z Nowosybirska. Prototypowe palniki strumieniowe zabudowano, dzięki przychylności kierow-
nictwa Elektrociepłowni Lublin, na kotle wodnym WP-120 w 1993 roku.

Obydwa typy palników niskoemisyjnych do spalania pyłu węglowego zostały opatentowane w Urzędzie 
Patentowym RP. 

ECOENERGIA Sp. z o.o. posiada prawa własności udzielone przez Urząd Patentowy RP na kolejne wy-
nalazki związane m.in. ze spalaniem i współspalaniem biomasy w kotłach energetycznych. Promowanie tych 
wynalazków w Polsce i Europie odbywa się przy współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Ra-
cjonalizatorów poprzez udział w wystawach i konkursach. 

Osiągnięcia Firmy zostały docenione przez Premiera Jerzego Buzka oraz Ministra Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i nagrodzone listem gratulacyjnym za innowacyjność oraz przez Ministerstwo Gospodarki, 
które przyznało honorowe odznaki „Za Zasługi dla Energetyki” pracownikom firmy.

Firma ECOENERGIA przez cały czas swej działalności rozwija współpracę z krajowymi instytucjami 
naukowymi, takimi jak m.in. Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Tech-

niczna w Warszawie, Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Automatyki 
we Wrocławiu.

Nasze urządzenia i instalacje pracują obecnie w wielu obiektach 
w kraju i za granicami Polski, m.in. w Republice Czeskiej oraz Bośni 
i Hercegowinie. Przeanalizowaliśmy również  możliwości techniczne 
zastosowania naszych palników w kotłach w elektrowniach bułgar-
skich i na Ukrainie.

Od roku 2001 Firma posiada certyfikat za zgodność z normą 
ISO 9001.

ECOENERGIA od wielu lat jest członkiem Izb Gospodarczych:
•  Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska,
•  Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii,
•  Polskiej Izby Ekologii.

Prezesem Firmy od początku jej powstania do 2010 roku (przej-
ście na emeryturę) był Pan mgr inż. Andrzej Kulpa. Obecnie funkcję 
Prezesa Zarządu pełni Pan mgr inż. Jan Siwiński.

Siedziba Spółki ECOENERGIA mieści się w Warszawie, a Od-
dział Projektowo–Konstrukcyjny w Katowicach.

„….wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia.

Doświadczenie jest produktem rozumu…..”

Immanuel Kant

Uroczysta Gala firmy  ECOENERGIA  
w Teatrze Sabat w Warszawie.  

Gości przywitał długoletni Prezes 
ECOENERGII Andrzej Kulpa



Z okazji jubileuszu 20-lecia firmy ECOENERGIA Sp. z o.o. w dniu 
22 stycznia br. w warszawskim Teatrze Sabat odbyła się uroczysta gala 
połączona ze spektaklem pt. „Europa Razem”. 

Licznie przybyłych zaproszonych gości serdecznie przywitał  jeden 
z założycieli spółki, wieloletni Prezes, a obecnie Wiceprezes  ECOENERGII 
Andrzej Kulpa. W swym przemówieniu przedstawił w skrócie historię po-
wstania Spółki oraz podziękował gościom i wszystkim partnerom bizneso-
wym, z którymi ECOENERGIA współpracowała w ciągu dwudziestu lat, za 
dotychczasową współpracę, wyrażając nadzieję na dalsze owocne współ-
działanie.

W przemówieniu nie zabrakło również specjalnych podziękowań dla 
pracowników Spółki, którzy związali swoje życie zawodowe z ECOENER-
GIĄ i przyczynili się wydatnie do jej rozwoju.

Na zakończenie Wiceprezes poprosił Pana Edwarda Słomę, Wice-
dyrektora Departamentu Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki, 
o wręczenie nadanych przez Ministra Gospodarki odznak „Za Zasługi dla 
Energetyki” Panom: Henrykowi Jadamusowi, Janowi Siwińskiemu i An-
drzejowi Peteli.

Po wręczeniu odznak zasłużonym pracownikom ECOENERGII głos 
zabrał Prezes Jan Siwiński. Dziękując za zaufanie i powierzenie mu funk-
cji Prezesa Zarządu nakreślił główne kierunki działania Firmy w następ-

nych latach. Będzie to dalsze wdrażanie nowoczesnych technologii w energetyce zawodowej i przemysło-
wej, a w szczególności technologii redukcji tlenków azotu do poziomu 
200 mg/m3

n, rozwój usług w zakresie doradztwa technicznego, projek-
towania i realizacji pod klucz instalacji do produkcji tzw. zielonej energii 
oraz usług w zakresie modernizacji źródeł energii w celu podniesienia 
sprawności wytwarzania dla ograniczenia w ten sposób emisji CO2. 

Na zakończenie części oficjalnej zaproszeni Goście przekazali na 
ręce władz spółki życzenia jubileuszowe, kwiaty i upominki.

Po części oficjalnej i uroczystej kolacji uczestnicy gali mieli przy-
jemność podziwiać przedstawienie pt. „Europa Razem”, zrealizowane 
przez zespół Teatru Sabat. 

Spektakl przygotowany z okazji 50-lecia Unii Europejskiej przy-
pomniał gościom znane piosenki z różnych państw Wspólnoty Euro-
pejskiej i wprowadził uczestników gali w radosny nastrój, więc  po jego 
zakończeniu z ochotą rozpoczęli tańce na scenie Teatru Sabat w takt 
melodii wykonywanych na żywo przez solistów Teatru. 

Zabawa trwała  do późnych godzin wieczornych.

ECOENERGIA Spółka z o.o.
01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 32

tel.: (+48 22) 666 16 01, 666 15 96, 666 15 97
fax: (+48 22) 666 16 00

e-mail: warszawa@ecoenergia.com.pl

Oddział Katowice
40-952 Katowice, ul. Jordana 25
tel.: (+48 32) 257 87 01, 202 67 52
fax: (+48 32) 251 67 52
e-mail: katowice@ecoenergia.com.pl

Prezes Zarządu Jan Siwiński 
nakreślił główne kierunki działania 

firmy w następnych latach

Wicedyrektor Departamentu 
Energetycznego w Ministerstwie 
Gospodarki Pan Edward Słoma 
wręczył zasłużonym pracowni-

kom ECOENERGII nadane przez 
Ministra Gospodarki odznaki  
„Za Zasługi dla Energetyki”

Zaproszeni goście wysłuchali przemówień

www. ecoenergia.com.pl

Opracowanie i zdjęcia ECOENERGIA Sp. z o.o.


