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Szanowni Uczestnicy
III

Ogólnopolskiej

Konferencji

Naukowej

„Bezpieczeństwo

energetyczne

–

filary

i perspektywa rozwoju” !
Przekazujemy Państwu Księgę Abstraktów wystąpień przygotowanych na Konferencję, aby ułatwić
orientację i jak najbardziej owocne uczestnictwo w wydarzeniu trwającym dwa dni i zakładającym tak wiele
paneli i wykładów. Mamy nadzieję, że dzięki niej będą mogli Państwo w pełni wykorzystać możliwości,
które stwarza tak ważne wydarzenie, przekraczające ramy czysto naukowe i stające się ważnym głosem w
debacie o bezpieczeństwie energetycznym współczesnego państwa.
Organizatorami Konferencji są: Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie
Koło Naukowe „Eurointegracja”. Tym samym w wysiłku połączyły się instytucja akademicka, think-tank
oraz organizacja studencka.
Celem konferencji jest podjęcie dyskusji oraz wymiany doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa
energetycznego, zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym. Opracowania akademickie badaczy
legitymujących się znacznym dorobkiem naukowym sąsiadują z inspirującymi wystąpieniami praktyków,
reprezentujących administracje publiczną oraz firmy szeroko pojętego sektora energii i innowacji. Myśl, że
takie spotkanie w przestrzeni wymiany myśli jest kluczowe dla pełnego rozpoznania problemów z zakresu
polityki energetycznej, w której polu swoje strategie realizują różnorodni aktorzy, przyświeca
organizatorom od czasu I edycji Konferencji w 2016 r. Ukazaniu wkładu, jaki różne ujęcia mogą wnieść do
debaty publicznej, podporządkowany został układ paneli plenarnych i tematycznych. Organizatorzy
wyrażają nadzieje, że ponad 100 różnego typu wystąpień oraz kilkadziesiąt posterów naukowych skupione
podczas dwu dni obrad stworzą swego rodzaju hub intelektualny, a energia będzie nie tylko tematem
przewodnim, ale także cechą debaty.
Konferencja została objęta honorowym patronatem: Ministra Energii, Szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
Ministerstwa Cyfryzacji, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa
Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.
Wśród wydarzeń towarzyszących, m.in. wystaw poświęconych Ignacemu Łukasiewiczowi, będzie
także prezentacja mobilnego centrum technologicznego Calibron firmy GC Energy, które będzie znajdowało
się przed budynkiem V. Studenci będą mogli zapoznać się z ofertą GeoTalent firmy PGNiG, a także poznać
perspektywy współpracy naukowo-badawczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że III Ogólnopolska Konferencja Naukowej „Bezpieczeństwo
energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” stanie się wydarzeniem pokazującym skupienie w Rzeszowie
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energii wielu rodzajów, w tym energii obywatelskiej i wskaże drogi współpracy wielu sektorów na rzecz
umocnienia bezpieczeństwa energetycznego w wielu wymiarach, w skali polskiej oraz międzynarodowej.
Swoim patronatem medialnym konferencję objęli: Rzeczpospolita, TVP3 Rzeszów, Polskie Radio
Rzeszów, Centrum Informacji Rynku Energii (cire.pl), BiznesAlert.pl, Energetyka24, „Nowa Energia”,
„Napędy i Sterowanie”, Gazeta Codzienna „Nowiny”, Gazeta Politechniki, WysokieNapiecie.pl, Euractiv.pl,
GlobEnergia.pl GospodarkaPodkarpacka.pl, „Energia i Recykling”, „Energetyka”, Grupa medialna
Rzeszownazywo.pl, Akademickie Radio Centrum, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Radio Via.

Paweł Borkowski
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Dear Participants
of the 3rd National Scientific Conference
“Energy Security: Pillars and Prospects of Development”,
We have prepared for you the Book of Abstracts of conference papers, to help you plan and make
the most of your participation in the event, which will last two days and include so many panels and talks.
We hope it will help you make full use of the opportunities resulting from this event of great importance,
being much more than a scientific convention but rather a significant part of debate on the energy security of
a contemporary state.
The Conference organizers are: the Department of Economy of the Faculty of Management, Rzeszow
University of Technology, Ignacy Łukasiewicz Institute of Energy Policy, and Student Scientific
Association “Eurointegracja”. Thus, the conference is the mutual effort of an academic institution, a thinktank, and a student organization.
The goal of the conference is to engage in discussion and to share experiences concerning national and
international energy security. It will involve studies by experienced researchers as well as inspiring
presentations by practitioners representing public administration and companies from the broadly
understood sector of energy and innovation. The idea that this kind of convention is crucial in fully
recognizing the problems of energy policy (with its multiple strategies implemented by various actors) has
been motivating the organizers since the first Conference in 2016. The conference panels were arranged so
as to demonstrate how various approaches can contribute to the public debate. The organizers hope that
more than 100 different presentations and several dozen scientific posters concentrated within the two days
of conference sessions will make a kind of intellectual hub, and energy will not only be the key theme but
also a feature of the debate.
The Honorary Patronage of the conference has been taken by: Minister of Energy, Head of the
National Security Bureau, Minister of Science and Higher Education, Minister of Entrepreneurship and
Technology, Minister of Digital Affairs, President of the Energy Regulatory Office, Secretary of State for
Environment and Government Plenipotentiary for Climate Policy, President of the Central Statistical Office,
Mayor of Rzeszów, Governor of Podkarpackie Voivodeship, Marshal of Podkarpackie Voivodeship, and
Rector of Rzeszow University of Technology.
The associated events will include i.a., exhibitions devoted to Ignacy Łukasiewicz and the presentation
of a mobile technological center Calibron, manufactured by GC Energy, which will be placed in front of
building V. Students will be able to learn the GeoTalent offer prepared by PGNiG, as well as the potential
for research cooperation with the coal producer Jastrzębska Spółka Węglowa.
The organizers hope that the 3rd National Scientific Conference “Energy Security: Pillars and
Prospects of Development” will be a proof that various types of energy (including civic energy) merge in
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Rzeszów, and that it will pave the road for collaboration between many sectors in order to improve energy
security in various aspects, in Poland and abroad.
Media patronage of the conference has been taken by: Rzeczpospolita, TVP3 Rzeszów, Polskie Radio
Rzeszów, Energy Market Information Center (cire.pl), BiznesAlert.pl, Energetyka24, „Nowa Energia”,
„Napędy i Sterowanie”, Gazeta Codzienna „Nowiny”, Gazeta Politechniki, WysokieNapiecie.pl, Euractiv.pl,
GlobEnergia.pl GospodarkaPodkarpacka.pl, „Energia i Recykling”, „Energetyka”, Grupa medialna
Rzeszownazywo.pl, Akademickie Radio Centrum, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Radio Via.

Paweł Borkowski
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PANELE TEMATYCZNE
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Andrzej Ceglarz, Uniwers ytet Techniczn y w Monachium;

Andrzej

Renewables Grid Initiative e.V.

Renewables Grid Initiative e.V.

„Tylko krowa nie zmienia zdania”. O transdyscyplinarnym

“A

podejściu w kształtowaniu polityk energetycznych.

Understanding

wise

Ceglarz,

man

Technical

changes
the

his

Universit y

mind,

transdisciplinary

a

of

fool

Munich;

never

approach

in

will.”
energy

policies creation. 1
Wyzwania

polit yk

The challenges dedicated to the creation of energ y

implementacji

policies go far beyond a direct implementation of specific

konkretn ych rozwiązań wytwórcz ych i technicznych. Pomimo

technical solutions. Yet, the energy policy-making process is

to, determinowanie celów oraz instrumentów t ych polityk

still

najczęściej

especiall y

energet yczn ych

ma

związane
wykraczają

charakter

z

kształtowaniem

poza

odgórn y

obszar

i

bazuje

głównie

na

dominated
in

by

relation

centralized,
to

its

aims

top-down
and

approaches,

instruments.

In

przesłankach ekonomiczn ych i technologiczn ych. Tym samym

consequence, it leads to the lack of social acceptability,

w procesie kreowania polit yk energet ycznych często pomija się

particularl y at the local level, since such decision-making

pozostałe

processes often exclude intangible and informal elements of

element y

s ystemów

społeczno-środowiskowych

i społeczno-technicznych, które prowadzą do braku akceptacji

socio-ecological

społecznej, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Niniejsz y referat

presents an ongoing research project focusing on the potential

przedstawia trwającą pracę badawczą dot yczącą potencjału

of the transdisciplinary approach in energy policies creation on

podejścia

the example of the transmission power lines development.

transdys cyplinarnego

energet yczn ych

na

prz ykładzie

w

kształtowaniu

rozwoju

linii

polit yk

wysokiego

and

socio-technical

s ystems.

This

paper

Having assumed a lack of social acceptabilit y to a large-scale

napięcia. Zakładając brak akceptacji społecznej dla nowej

1

The literal translation from Polish would be: “Only a cow doesn’t change her mind”.
About the transdisciplinary approach in shaping energy policies.
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wielkoskalowej
wykorz ystaniu

infrastruktury
metod

energet ycznej,

jakościowych

praca

ta

przy

stara

energy infrastructure, while using qualitative methods, this

się

research aims to find out, whether

odpowiedzieć na pytanie cz y zastosowanie tego podejścia

results generated in a transdisciplinary research process,

transd yscyplinarnego

including

wygenerowane

w

uwzględniające
interesariusz y

gwarantuje,

że

procesie

postulat y

i

zaangażowan ych

wyniki

i

wnioski

transd yscyplinarnym,
perspekt ywy

w

proces

differentiated

interests

and

perspectives

of

all

stakeholders engaged in the decision-making process, can be

wsz ystkich

applied and upscaled at higher levels of policy-making, what

podejmowania

in

consequence

can

This

lead

research

to

higher

is

based

levels
on

two

of

social

decyzji, mogą być przeniesione na polityczn y wyższ y poziom

acceptabilit y.

European

decydencki (upscaling), co w konsekwencji może przełoż yć się

transdisciplinary projects dedicated to stakeholder engagement

na wyższ y poziom akceptacji społecznej. Badanie oparte jest

in transmission lines development.

na prz ykładzie dwóch europejskich projektów skupiających się
na

uczestnictwie

interesariusz y

w

rozwoju

infrastruktury

transdyscyplinarność,

akceptacja

przes yłowej.
Słowa

kluczowe:

Keywords:

społeczna, linie wysokiego napięcia

transdisciplinarity,

voltage power lines
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social

acceptance,

high-

dr Justyna Chodkowska-Miszczuk, Uniwers ytet Mikołaja

Justyna Chodkowska-Miszczuk PhD, Nicolaus Copernicus

Kopernika w Toruniu

Universit y in Torun

dr

Aleksandra

Lewandowska,

Uniwers ytet

Mikołaja

Aleksandra

Lewandowska

PhD,

Nicolaus

Copernicus

Kopernika w Toruniu

Universit y in Torun

dr inż. Krzysztof Rogatka, Uniwers ytet Mikołaja Kopernika

Krzysztof

w Toruniu

Universit y in Torun

Lokalne implikacje krajowej polityki energetycznej w świetle

Local implications of national energy policy in the background

rozwiązań międzynarodowych

of international solutions

Rogatka

PhD,

Eng.,

Nicolaus

Copernicus

Główn ym podmiotem kształtującym politykę energet yczną

Polish government is the general subject shaping national

Polski, a t ym sam ym dbającym o bezpieczeństwo energet yczne

energy policy and providing energy securit y of the country.

kraju jest rząd. Polska jest członkiem UE, tak więc główne

Poland is EU member and the major assumptions of the

założenia

national

krajowej

polit yki

energetycznej

z europejskimi wyt yczn ymi. Zauważ yć

są

zbieżne

energy

policy

are

convergent

with

European

należ y, że prz yjęte

directives. It should be emphasized that approved assumptions

założenia w zakresie wzrostu efekt ywności energet ycznej oraz

in efficient energy use and introducing innovative technologies

wprowadzania innowacyjn ych technologii wytwarzania energii

of energy production from renewable energy sources (RES) are

ze źródeł odnawialnych (OZE) są realizowane przez władze

implemented by local authorities having on their disposal

lokalne

proper legislation and financial instruments.

dysponujące

odpowiednimi

instrumentami

legislacyjn ymi i finansowymi. Największe wyzwania w t ym

Urban authorities face at present tremendous challenge in

zakresie stoją przed władzami miast.
W

t ym

kontekście

warto

this matter, therefore their attempts are worth anal yses, to find
przeanalizować

stan

out the level of their involvement in implementing innovative

zaangażowania lokaln ych władz miejskich we wdrażanie

ecological solutions and technologies. Another question is
10

innowacyjn ych
interesująca

rozwiązań
jest

zakresie

questions, the anal ys es of actions taken up by urban authorities

zrównoważonego zarządzania energią i wykorz yst ywania OZE.

of Bydgoszcz were made, studying the cit y adapting to climate

Próbując odpowiedzieć na powyższe p ytania dokonano analizy

changes results, including RES dissemination. The research

działań podejmowanych przez władze miejskie Bydgoszcz y w

results point out international cooperation in exchanging

zakresie dostosowywania się miast do skutków zmian klimatu,

experience and shaping new patterns as the main factor in

w t ym upowszechnianie się OZE. Jak pokazują rezultat y badań,

ecological

istotną rolę w realizacji przedsięwzięć ekologiczn ych, w t ym

urban energy security.

tych

wzmacniających

odgrywa

współpraca

europejskich

bezpieczeństwo
międz ynarodowa

czerpania

drawing on experience in sustainable energy management and
using RES of other European cities. Trying to answer these

miast

kwestia

Niezwykle
z

doświadczeńinn ych

również

ekologicznych.
w

energet yczne
obejmująca

technologies

implementation

and

strengthening

miast

również

wymianę doświadczeń i kreowanie wzorców.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo

Key words: renewable energy sources, energy security,

energetyczne,

urban policy, diversification, ecologisation

polityka

miejska,

dywersyfikacja,

ekologizacja
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dr

Ryszard

Klamut,

Politechnika

Rzeszowska

im.

Ryszard Klamut PhD, Rzeszow University of Technology

I. Łukasiewicza
Odbiór społeczny samochodów na prąd. Badania wstępne

Social perception of electric cars. Preliminary research

Referat przedstawia dane dot yczące oceny samochodów na
prąd.

Samochody

pojazdów

Electric cars are a new t ype of vehicles that use 100% of the

korz ystających w 100 % z energii elektrycznej zgromadzonej

electricit y stored in batteries and have an electric motor. They

w akumulatorach i posiadają silnik elektryczn y. Wprowadzane

are introduced to the market, but for various reasons they are

są na rynek, lecz z różnych względów nie cieszą się wielkim

not very popular. One of the reasons is their novelt y and,

powodzeniem. Jednym z powodów jest ich nowość,

a w

therefore, the lack of sufficient information about it. So far, it

związku z t ym brak wystarczających informacji na ich temat.

is not known how electric cars are rated by Poles. The

Jak dotąd nie wiadomo także jak samochod y na prąd są

presented results are the first attempt to know what the attitude

oceniane przez Polaków. Prezentowane wyniki są pierwszą

of Poles towards electric cars is. The tested attitude model

próbą poznania postawy Polaków wobec samochodów na prąd.

includes three components: knowledge about them, emotions

Badan y model postawy obejmuje trz y komponent y: wiedzę na

that they evoke and activit y in two contexts: as a level of the

ich temat, emocje jakie one wywołują i akt ywność w dwóch

interest in this t ype of cars and as conditions that would favor

aspektach:

poziomu

rodzajem

the purchase and use of them. The respondents were students

samochodów

oraz

zakupowi

of the Rzeszów Universit y of Technology.

i korz ystaniu

z

na

prąd

nowy

rodzaj

zainteresowania

warunków,
nich.

to

The paper presents data on the assessment of electric cars.

jakie

Osobami

t ym

sprz yjał yb y

badan ymi

byli

studenci

Politechniki Rzeszowskiej.
Słowa

kluczowe:

samochody

na

prąd,

postawy,

ocena

Key

społeczna, badania empiryczne

words:

electric

empirical research
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cars,

attitudes,

social

perception,

dr

inż.

Adam

Masłoń,

Politechnika

Rzeszowska

im.

I.

Adam Masłoń PhD, Eng., Rzeszow Universit y of Technology

Łukasiewicza
Efektywne wykorzystanie energii w oczyszczalni ścieków
Oszczędzanie

energii

energet ycznej stanowi

oraz

zwiększenie

Effective use of energy at wastewater treatment plant

sprawności

Energy saving and increasing energy efficiency is the

racjonalizację zużycia energii, która

rationalization of energy consumption, which is becoming

zyskuje coraz większe znaczenie w ramach zrównoważonego

increasingl y

rozwoju

oraz

development and securit y of energy suppl y and prevention of

zapobiegania światowym zmianom klimatyczn ym. Wpisując się

global climate change. The issue of energy consumption in

w światowy trend problemat yka energochłonności gospodarki

water and wastewater management is currentl y becoming one

wodno-ściekowej

z prężnie

of the dynamicall y developing research issues. Consequently,

Podejmowane są

considerations are being made about electricit y consumption in

i

bezpieczeństwa

staje

zaopatrzenia

się

aktualnie

w

jedn ym

rozwijających się zagadnień badawcz ych.
zatem

rozważania

w s ystemach

na

temat

ocz yszczania

zuż ycia

ścieków,

energię

energii
jak

elektrycznej

również

sewage

oceny

important

treatment

in

s ystems

the

as

context

well

as

of

sustainable

energy

efficiency

assessment of wastewater treatment plants.

efekt ywności energetycznej ocz yszczalni ścieków.
Słowa kluczowe: oczyszczalnia ścieków, energochłonność,

Key

zużycie energii elektrycznej

consumption, electricity consumption
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words:

wastewater

treatment

plant,

energy

dr hab. inż. Tadeusz Olkus ki, Akade mia Górniczo-Hutnic za w

Tadeus z Olkuski DSc, P hD, Eng. , AGH UST

Krakowie
Światowe zużycie energii pierwotnej oraz zapotrzebowanie na nią

Global primary energy consumption and future deman d for it.

w przyszłości.
W rozwij aj ącym się ś wiecie zapotr zebowanie na energię stale
rośnie.

Więks zość

s cenariuszy

rozwoj u

gospodarc zego

świat a

gro wing. Most scenar ios of economi c development in the worl d

i ener gię. Na

predict an increase in demand for fuels and energy. For example, i n

w Scenariuszu Nowych Polit yk, opracowanym przez

the New Policy Scenario developed b y th e International Ener gy

prze widuj e wzrost za potrzebowania na paliwa
przykład

In the developin g world, the dema nd for en ergy is constantl y

International

udział u

Agency, an increase in the share of natu ral gas an d renewable

zwłaszcza gazu ziemnego i ener gii odnawia lnej w zapotrze bowani u

energy in pri mary energy de ma nd is ass u med. Not onl y hi ghly

na

wysokor ozwinięte

developed countries expect an increased de mand in this area, als o

prze widuj ą zwięks zone zapotrzebowanie w tym za kresie, ró wni eż

developing countries, mainl y from Asia, will need more fuels and

kraj e

będ ą

energy in the future. T he main developmen t engines will be Chi na

potrzebo wał y w przyszłości więcej paliw i energii. Główn ymi

and India. It is these countries that will need the most raw materials

lokomot ywami ro zwoj u będą Chiny i Indie. T o właśnie te państ wa

and energy. Poland is also planning further economic development,

będą potrzebował y naj więcej surowców i energii. Również Pols ka

but the continued lack of energy polic y does not allow to accurately

planuj e

assess future needs in this area.

ener gię

Energy

Agenc y,

pierwot ną.

rozwij aj ące

dalszy

się,

rozwój

Nie
głównie

zakła dany
t yl ko
z

j est

kraj e

obs zaru

gospodarc zy,

ale

wzrost

azj atyc kie go,

ciągł y

brak

polit yki

energet ycznej nie pozwala dokładnie ocenić przys zł yc h potrzeb
w t ym zakresie.
Słowa kluczowe: ene rgia pierw otna, zapotrzebowanie, zużyci e,

Key words: primary energy, deman d, consumption, coal, oi l,

w ęgiel, ropa naf tow a, gaz ziemny, odnawialne źr ódła energii

natural gas , renewable energy sources
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Dr

Mariusz

Ruszel,
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I. Łukasiewicza
Geopolityczne znaczenie wydobycia gazu ziemnego w Izraelu
Zasob y

gazu

mogą

The reserves of natural gas, which were discovered in

s ytuację

Israeli, could impact on the geopolitical situation in the

geopolit yczną w regionie Morza Śródziemnego. Teoret ycznie

Mediterranean in the long perspective. Theoreticall y, new

nowe złoża gazu ziemnego mogą b yć wydob ywane przez C ypr,

natural gas deposits could be extracted by C yprus, Egyp t,

Egipt, Grecja, Izrael, Liban, S yria oraz Turcja. Istotna jest

Greece, Israel, Lebanon, S yria, and Turkey.

odpowiedź

The

w dłuższej

ziemnego,

jakie

perspekt ywie

na

pytanie,

czasu

cz y

odkryto

w

Izraelu

The geopolitical significant of natural gas production in Israel

wpł ynąć

na

państwa

basenu

Morza

answer

to

the

question

is

important,

whether

the

Śródziemnego mogą stać się eksporterami gazu ziemnego?

Mediterranean countries could become natural gas exporters?

Rywalizacja polit yczna w t ym regionie spowoduje, że istotne

Political competition in the region means that it will be crucial

będzie,

stabilny

who will be able to begin stable natural gas production and

infrastrukturę

protect its infrastructure for gas export. Israel has a strategic

umożliwiającą eksport surowca. Strategiczną przewagę posiada

advantage, cooperate with the USA. The natural gas production

Izrael, który współpracuje z USA. W ydobycie gazu ziemnego

in Israel contributes to achieving the strategic goals of this

w Izraelu prz ycz ynia się do osiągania celów strategicznych

state. First, the geopolitical goal of Israel, which is the only

tego państwa. Po pierwsze, geopolit ycznym celem Izraela,

democratic country in the region, is to improve its political

który jest jed yn ym demokrat yczn ym państwem w regionie jest

position in the Mediterranean. Second, it must be stressed that

zwiększenie

regionie

along with the development of discussion about natural gas

Śródziemnomorskim. Po drugie, należ y podkreślić, że wraz

export from Israel to the EU and Asian countries, Israel

z rozwojem dyskusji o eksporcie gazu ziemnego z Izraela do

managed to sign important contracts for supplies of that raw

kto

produkcję

jest
gazu

w

stanie

zimnego

swojej

rozpocząć
oraz

poz ycji

w

sposób

ochronić

polit ycznej

w

UE oraz państw azjatyckich udało się Izraelowi podpisać
15

istotne

kontrakt y

na

dostawy

tego

surowca

do

państw

material to the neighbouring countries. Thirdl y, the natural gas

sąsiednich. Po trzecie, wydob ycie gazu ziemnego prz ycz yni się

production will increase

do zwiększenia samowystarczalności energet ycznej Izraela.

Israel's energy self-sufficiency. Israel will develop its energy

Izrael rozbuduje infrastrukturę energetyczną stosownie do

infrastructure in line with the long-term gas export contracts to

podpis ywanych długoterminowych kontraktów na eksport gazu,

make politicall y dependent for the region's states on its energy

uzależniając

polit ycznie

państwa

w

regionie

od

swoich

resources.

terminal,

Morze

Key words: natural gas, LNG terminal, Mediterranean,

surowców energet ycznych.
Słowa

klucze:

gaz

ziemny,

LNG

Śródziemne, Lewiatan, bezpieczeństwo energetyczne

Leviathan, energy security.
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Strategiczne

Strategic goals of energy policy of the Federal Rep ublic of

cele

polityki

energetycznej

Republiki

Federalnej

Niemiec

Germany

Nie miecka gospodarka j est uzależniona od i mportu głównych
surowców

energet ycznych.

się

energy resources. Th erefore, the follo wing research question is

następuj ące pytanie badawcze: j aka j est rola nie mieckich partnerst w

considered: what is th e role of German y's s trategic partnerships i n

energet ycznych

bezpiec zeństwa

the context of pursuing the goals of its energy security? Federal

energet yczne go? Republika Federalna Niemi ec dąży do osiągnięci a

Republic of German y aims to achie ve the position of a distributi on

pozycj i centrum dystr ybucj i surowców ga zu ziemne go oraz ener gii

centre of natural gas and electrical energy for the EU. Out of all EU

elektr ycznej do UE. Spośród ws zyst kich pa ństw unij nych, Niemi ec

countries, German y has the best developed ener gy infrastructure,

maj ą

including natural gas interconnectors with all the nei ghbouring

w

naj lepiej

uwzględniaj ąc

W

związku

kontekście

osiągania

rozbudowaną

t ym

celów

infrastrukturę

ener get yczną,

countries. Ger man y has in lo n g term c ooperation in the ener gy

tradycję

sector with Russia Federation as well a s Norway. T he stable

współpracy energetycznej z Federacj ą Rosyj ską oraz Norwe gi ą.

political partnerships support to build a po sition as a distribution

Stabilne polit ycznie partnerstwa wspieraj ą budowę po zycj i, j ako

centre for energy and natural gas in Europe, as well as export of

centrum dystrybucj i energii elektrycznej oraz gazu ziemne go w

technology. T he low price of natural gas and electricity is

Europie,

important because it allows exp ort of energy. Gi ven the s pecificity

j ak

sąsiaduj ącymi.

również

mi ędzys yste mowe

zauwa ża

ziemnego

z państwami

połączenia

z

German e cono my is dependent on the i mport of the main

Niemcy

e ksp ortu

maj ą

technologii.

gazu
długą

Nis ka

cena

gazu

ziemnego i energii elektrycznej j est ważna, gdyż u możliwia ekspo rt
energii.

Biorąc

pod

uwagę

s pecyfi kę

polityki

of Ger man policy, the author will appl y the g eoeconomic a pproach.

energet yczn ej

Nie miec, a utor zastosuj e podej ście geoekon omiczne.
Słowa

klucze:

Re publika

Federalna

Niemiec,

polityka

Keywords: Federal Republic of Germany, energy policy, securi ty

energetyczna, bezpieczeństw o energetyczn e

of supply
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Analiza zaopatrzenia w energię elektryczną budynku użyteczno ści

An analysis of electricity supply at a public building utilizing

publicznej

photovoltaic systems a nd microturbine .

z

wykorzystaniem

instalacji

fotowoltaicznej

i

mikroturbiny.
Światowe zużycie energii wykazywało wyso ki wzrost w ciągu

T he world ener gy consu mption has exhibited high growth over the

ostatnich kil ku dekad. Alternat ywne źródła energii, ta kie j ak

last several decades. Alternative ener gy so urces like ph oto voltaic

syste my

energi ę

syste ms or microturbines generate electricity, reduce p ollution air,

maj ą

and have little environ mental i mpact. The first part of the paper

niewielki wpł yw na śr odowis ko. Pierws za c zęść prac y przedsta wi a

provides a brief history of solar cells and a comparison of their

krót ką

i ch

efficiencies. Then, analyses of irradiation in Lod z were studied. In

efekt ywności. Następnie przeanali zowano warunki kli mat yc zne w

the second part of stud y authors perfor me d long-ter m anal yses of

miej scu

a utorzy

the solar tracking, fix ed -tilt s yste ms and microturbine. PV panel s

energet ycznej

were located on the so uth facade and on the roof of the building of

fotowoltaiczne

elektr yczną,

zmniej szaj ą

historię

o gniw

prowadzenia

przeprowad zili

elewacj i

mi kroturbin y

fotowoltaicznych

badań .

W

drugiej

nadą żnych

fotowoltaiczne

południowej

powietrza
i

części

i

na

i

pracy

stacj onarnych

zos tały

dachu

i

porównanie

efekt ywności

s ys temów

Panele

wytwar zaj ą

zaniec zys zczeni e

a nalizę

fotowoltaicznych
mi kr oturbiny.

lub

u mies zc zone

bud ynku

oraz

the Faculty of Elec trical, Electronic, Computer, and

na

Engineerin g at the Technical Uni versit y of Lodz. Microturbine was

W yd zi ału

located inside of the building. Ad ditionally, anal ysis of the

Elektrotechni ki, Ele kt roniki, Inf ormat yki i Automat yki Politechni ki
Łód zkiej .

Mikroturbina

znaj dowała

Dodat kowo

przeprowadzono

anali zę

się

wewnątr z

f inansową

Control

econo mic cost -effecti veness of s ystems was perfor med.

bud yn ku .

opłacalnoś ci

syste mów.
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Słowa kluczowe: instalacja fotow oltaiczna, system stacjonarny,

Key words: photovolt aic installations, tracking system, fixed-tilt

system nadążny, mikroturbina, ef ektyw ność energetyc zna

panels, microturbi ne, energy ef ficiency
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Czy klastry energetycz ne przyczynią się do r ozwoju energetyki?
Will energy clusters contribute to the develo pment of power sector ?
Odpo wiedzialność

s ektora

ener get yc znego

za

zmian y

kli mat yc zne oraz troska o zapewnienie wystarczaj ących ilości

T he impa ct of po wer sector on the cli mat e chan ges and the

energii, stanowią gł ówne wyzwania j aki e stoj ą obecnie przed

attention for sufficient amount of energy are the pri mar y challenges

energet yką. Wra z z rozwoj em c ywili zacyj nym zmie niaj ą się obszary

which the power industry is facing wit h. T o keep up with

które, decyduj ą

o bezpieczeńst wie państwa. Coraz więcej państw

civilization progress the areas which determi ne the security of t he

odchod zi, bądź w najbliżs zych latach ma zamiar odej ść, od węgl a

country are changin g. More and more coun tries are mo vin g awa y,

j ako podstawowe go źródła wyt warza nia energii elektrycznej . Pols ka

or are about to mo ve in the co ming years, from coal as their mai n

energet yka również s toi przed ważnymi decyzj ami dot ycząc ymi

source of electricity generation. T he Polish energy sector is al so

przys złości.

facing

Potrzebny

j est

nowoczesn y

plan

rozwoj u

oraz

i mportant

de cisions

concernin g

the

future.

A

moder n

inwest ycj i, które bę dą musiał y zostać poczynione w zwią zku

invest ment and de vel op ment plan is needed, that will have to be

z potrzebą zmiany miksu ener get yc znego. Bard zo wa żna w t ym

made

kontekście j est dywers yfi kacj a źródeł wytwórczych oraz inwest ycj e

diversification of generation sources and invest ments outside the

poza sekt ore m ener getyki konwencj onalnej . Obecnie w źródłac h

conventional

odnawialnych widzi się przys złość energetyki. J edną

z dróg

renewables are seeing a future of energy. One of the ways of

rozwoj u

klastry

development of this e nergy sector seems to be energy clusters. The

energet yczne . W referacie pr zedstawiono perspe kt ywy rozwoj u

paper presents perspectives for the development of energy clusters

klastrów

rozwiąza ń

in Poland and exampl es of forei gn solutions. An attempt was made

przedstawienia

to present a concept for the o peration of energy clusters in Poland

tego

sektora

ener get yc znych

za granic zn yc h.

Podj ęta

energet yki
w

Polsce

została

wydaj ą
oraz

ta kże

się

być

pr zykłady
próba

koncepcj i działania klastrów ener gii w Polsce ora z

obs zarów

in

order

to

ener gy

chan ge
sector

the

energy

are

very

mi x.

In

this

i mportant.

context,
Curent ly,

and the areas of e nergy in which the y sho uld operate.

energet yki, na któr yc h powinny one funkcj onować.
Słowa

klucz owe:

klaster

energetyczny,

bezpieczeńs two

Key words: energy cluster, energy securi ty, power generation,

energetyczne, w ytw arzanie energii, odnaw ialne źródła e nergii

renew able energy sources
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Popraw a

efektywnoś ci

energetycznej

i

budowa nie

gos podar ki

Improving energy efficiency and building a low-emission economy

ele ment y

econo my are fundamental elements of the concept of sustainabl e

koncepcj i zrównowa żone go rozwoj u energetycznego. Koncepcj a ta

energy de velop ment. This concept is based on a rational energy

opiera się racj onalnej gospodarce ener gią ora z na ograniczaniu

management an d reducing negati ve environ mental effects from

negat ywn ych

energy sector.

s kut ków

stanowią

odział ywania

ora z

based on ex ample of Lesser Poland voivodes hip
Impro ving e nergy ef ficiency and buildin g a lo w-e mission

nis koe mi syj nej

ener get yc znej

Ener gy Economy

budowanie

gos podarki

efekt ywności

and

Research Institute of t he Polish Acade my of Sciences

niskoemisyjnej na przy kładzie województwa małopolskiego
Poprawa

Mineral

funda mentalne

energet yki

na

środowis ko

naturalne.
Cele m

T he purpose of this paper is to assess the imple mentation of
działań

activities underta ken in the Lesser Poland voi vodeship for t he

podej mo wanych w woj ewództwie małopols ki m na rzecz poprawy

impro ve ment of ener gy efficienc y and bu ilding a low-emission

efekt ywności

gos podar ki

econo my. So far, a n umber of acti vities h ave been underta ken in

niskoemis yj nej . W Małopolsce podj ęto dotychczas s zere g działań w

this area in Małopolska. Pro grams were i mplemented in which co-

tym za kresie. Zrealizowano programy, w których można b ył o

financing

uzyskać dofinansowanie między innymi na termo moderni zacj ę,

moderni zation,

installations

of

instalacj e odnawialnych źródeł energii, wymianę nieefekt ywnych

replacement

inefficient

heating

źródeł grze wczych oraz na nis koemis yj ny transport.

transport.

Słowa

niniej szego

artykułu

j est

energet ycznej

kluczowe:

ef ektyw ność

i

ocena

realizacj i

bu dowania

energetyczna,

gospodarka

could
of

be

obtained,

among

others,

renewa ble
sour ces

for

thermo-

energy

sources ,

and

low-emission

Key words: energy eff iciency, low -emission economy, renewable

niskoemisyjna, odnawialne źródła energii , Małopolska

energy sources, Lesser P oland
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E-Moto AGH – układ z asilania motocykla elek tryc znego

E-Moto A GH – power s upply for an e lec tr ic m otorc ycle

Główn ym celem z espo łu E -Mo to AGH b yło wzi ęcie u działu w

Th e main goal of the E-Moto AGH tea m was to take pa rt in the

zawodach Barcelona Smartmo to Chal lenge, któ re miał y miejs ce w

Barcelo na S martmoto Challenge, which took place in J uly 2017. T he

lip cu 20 17 roku. W projekcie ucze stn iczyl i s tudenc i kół nauko wych :

project wa s at tended b y studen ts of the fo ll owing sc ien ti fic circles :

Mechani ków, Telephon ers oraz odpowied zia l nego za u kład zas i lan ia

Mechani cs,

H ydrog eniu m. P o wstępnej se lekc ji kilku mo del i spoś ród ko merc yjn ie

H ydrog eniu m. After preli mina ry selec tio n of seve ral models a mong

dostęp nych

labo ra toryj n ym.

co mme rcial ly ava ilable Li -ion ce ll s, th ey we re subjected to labora tory

Uzyska ne wyn iki poz wol ił y wyb rać ogni wa SONY US1 8650VTC6,

tes ts. The res ults obtained allowed to choos e SONY US18650VTC6

głó wnie ze względu na ich w ysoką wyd ajno ść p rądo wą id ącą w p arz e

cells, ma inl y due to t heir high cur ren t efficienc y co mbined with a

z

ba terię

sat is fac tor y energ y s t orage densi ty. The batte ry of the motorcyc le

mo tocyk la składa się 2 88 ogniw (w kon figura cji 16S18P ) połączo n ych

co nsi sts of 288 ce l ls (in the 16S18P configuration) connec ted wi th

taś ma mi

o po roweg o

nicke l tape us ing the point res is tance wel ding method u sing the

z wyko rzys tanie m zg rzewark i wła sn ego pro jektu. Napię cie no min al ne

weld ing ma chin e o f t he own des ign. T he nominal vo ltage of the

pakie tu aku mul ato rów wynos i 57,6 V, a jego p oje mność to 54 Ah.

battery pack is 57.6 V and its capac it y is 54 Ah. In addition, the tas k

P onadto, zadanie m zes połu zasi lan ia b ył dob ór ładowark i ora z uk ładu

of the powe r sup ply t ea m wa s t he select ion of th e charger and the

BMS. Ze spó ł E -Mo to AGH zdobył n a zawod ach B arce lon a S ma rtm oto

BMS s ystem.

Challe nge 2017 trz y nagrod y: Sta tic Even ts second p lace, The b es t

Th e E -Moto AGH tea m won three prizes at the Barce lona S martmoto

body and brake s des ign o raz The best newb ie team. Zespó ł zajął 4.

Challe nge 2017 : Sta tic Events second place , The best body and br ake s

miejsc e w klas yfikac ji generalnej.

design an d The bes t newbie team . T he te am took the 4th place in th e

ogniw

sat ys fakc jonującą
nik lowymi

Li -ion,

poddan o

gęsto śc ią
t echniką

je

t esto m

zg ro ma dzo n ej
pu nk towego

en erg ii.

zgrze wan ia

Na

Tel ephoners

and

responsi ble

for

the

powe r

s ys te m

genera l c las sif ica tion .
Sło wa

klu czowe:

mo tocy kl

elektry cz ny,

ele ktro mobilnoś ć,

Key words: el ectric motorcy cle , e lectromobil ity, Li -ion bat ter ies,

aku mulatory Li- ion, p a kiety bateryjne

battery pac ks
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Elektromobilność pods tawą roz woju Smart Ci ty

Electromobility as the basis for the develop ment of Smart City

Koncepcj a Smart Cit y polega na st wor zeniu inteligentnego

T he Smart Cit y co ncept consists in creating a s mart cit y - the

miasta - miasta przys złości. J edną z głównych gałęzi, która

city of the future. On e of the main branches that should develop in

powinna się rozwij ać w kontekście tej wizj i j est elektromobilnoś ć.

the context of this vi sion is electro mobility. Currentl y, in global

Aktualnie, w światowych i europej skich metropoliach, które dą żą

and European metropolises that strive to be "smart", the subj ect of

do bycia „s mart”, te mat elektromobilności j est j ednym z główn yc h

electromobility is one of the main challen ges these cities face. In

wyzwań , któremu mi asta te stawiaj ą czoła. W Polsce również

Poland, expansion in t his area is planned as well, the development

za kłada się ekspansj ę w t ym temacie, o czym ś wiadc zy opracowanie

of the Electromobility Development Plan and the si gning of t he

Planu Ro zwoj u Elektromobilności oraz podpisanie w dniu 5 lutego

Electro mobility and Alternative Fuels Act on 5 February 2018 by

2018 r. pr zez Prezydenta ustawy o ele ktromobilności i paliwach

the President are the most si gnificant steps taken towards this goa l.

alternatywnych.

dokumentem

T he Electromobilit y Act is a docu ment i mposin g ver y a mbitious

nakładaj ącym na samorządy bardzo a mbitne zadania, kt óre powinny

tasks on local go vernments, which should be i mplemented in the

zostać zrealizowane w perspekt ywie naj bliższych kil kunastu lat.

following years. It s hould be noted that the development of all

Należy na dmienić, że z rozwoj em elektromobilności zwią zany j est

technical infrastructure is strictly connected with the develo pment

rozwój całej infrastruktury technicznej . Pra ca będzie przedstawiała

of electro mobilit y. The paper will present an a nal ysis of the

analizę

or az

require ments for local go vern ments in the Act and the prospects of

ró wnież

their execution. Examples of i mple menting electro mobility i n

Ustawa

wymagań

możliwości
przykład y

ich

o

ele ktromobilności

s tawianych
realizacj i.

wdrożeń

j est

samorząd om
Zostaną

elektromobilności

w

ustawie

przedstawione
w

kil ku

ś wiatowych

several global metropo lises will also be desc ribed.

metropoliach.
Słowa

kluczowe:

smart

city,

elektromobilność,

ustawa

Key words: smart city, electromobility, Electromobility and

o elektromobilności i paliwach alternatyw nych

Alternative F uels Act
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Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jako instrument zarządzani a

Energy audit of enterprise as an ener gy man agement instrument

T echnology

energią
The ai m of this study is to introduce t he essence and
Celem niniej szego opracowania j est wprowadzenie w temat
istoty
w

i

celowości

prowadzenia

przedsiębiorstwach.

has

been

p repared

ta king

into

account

the

current

aktualn ych doświadczeń wyni kaj ących z obowiązywania ustawy

maj a 2016 r. o efekt ywności energet ycznej (Act of 20 May 2 016 on

z dnia 20 maj a 2016 r. o efekt ywności energet yc znej (Dz.U. 20 1 6

energy efficiency). It was shown on the basis of the case study

poz. 831.). W ykazano na podstawie anali zy t ypu case stud y, że

analysis that there are nu merous reasons to consider that an ener gy

występuj ą liczne prze słanki do twierdzenia, iż aud yt ener get yc zn y

audit is not currently a n opti mall y use d energy manageme nt

nie

instru mentem

instrume nt. Understan ding the essence of t he energy audit on the

zar ząd zania energią. Zrozumienie istot y au dytu ener get yc znego na

(decision) mana ge ment level is crucial in the context of t he

szczeblu kierowniczym (decyzyj nym) j est kluc zowe w kontekście

usefulness of its results to improve the co mpetitive position of the

przydatn ości j ego rezultatów do poprawy pozycj i kon kurenc yj nej

compan y. The effects of wor k related to audits also are reflected in

przedsiębiorstwa . Efekt y prac zwią zanych z a udytami pr zekładaj ą

the de gree of hittin g t he cli mate and energy packa ge goals.

optymalnie

z

article

experiences resulting from the application of the Ustawa z dnia 20

aktualnie

oprac owano

ener get yc znyc h
uwzglę dnieniem

j est

Art ykuł

aud ytów

purposefulness of co nducting ener gy au dits in enterprises. The

wykorzystywan ym

się także na reali zacj ę założe ń pakietu kli matyczno-ener get yc znego,
co j est istotne z perspekt ywy mezoSłowa

kluczowe:

zarzą dzanie

audyt

energi ą,

i makroekono micznej .

energetyczny

ef ektyw ność

przedsiębiors twa,

energetyczna,

Key words: company energy a udit, energ y management , e ner gy

przewaga

efficiency, competitive advantage

konkure ncyjna
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Strategiczne podejści e do zarządz ania energią w regio nalnyc h

Strategic approach to energy management i n regional directorates

dyrekcjach ochrony śr odowiska

of environmental prot ection

Niniej sza

praca

pr ezentuj e

wyni ki

a naliz

de klaracj i

środowis kowych poddanych walidacj i oraz weryfi kacj i

T his

paper

presents

en viron mental

decl arations

(subj ected

to

miedzy

validation and verification between J uly and Septe mber 2017)

lipcem, a wrześniem 2017 r. Badane de kla racj e 16 Re gionaln yc h

examination. T he declarations of 16 Regional Directorates for

Dyrekcj i Ochrony Śr odowis ka odnoszą się do analizy głównych

Environ mental

ws kaźni kó w

organi zacj i

environmental performance indicators of organi zations re gistered in

zarej estrowanych w systemie e kozarzą dzania i audytu (EMAS).

the Eco-Management and Audit Scheme. It was found that the area

Ustalono, i ż obs zar związa ny z ener gią mo że być przed miotem

related to energy can be the subj ect to systemic manageme nt

syste mowego podej ścia do zar ządzania w badanych podmi otach.

approach in Regional Directorates for Envir onmental Protection. It

W związku z powyższym konieczne j est strategiczne podej ście

is necessary to i mplement the strate gic management appr oach. The

zar ząd zaj ących do pos zuki wania naj lepszych dostępnych rozwiąza ń

first step is to loo k for the best a vailabl e solutions (strategie s,

(strategii,

poprawę

practices, instruments ), which throu gh i mpr ove ment in the area of

w obs zar ze zar ządzani a wpł yną na leps zą efekt ywność energet yczną

management will affect the energy efficiency of the exa mine d

badan ych

obs zar ze

entities generatin g benefits in the econo mic .

(EMAS),

Key words: Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), energy

efektywności

prakt yk,

środowisko wej

instrumentów),

podmiotów

generuj ąc

kt óre

poprze z

korzyści

w

Protection

refer

to

the

analysis

of

the

mai n

eko no micznym.
Słowa

kluczowe:

zarzą dzanie

system

ekozar ządzani a

energią,w skaźniki

i

efektywności

audytu

management,

środow iskow ej,

environmental

declarati ons,

enviro nmental

deklaracje środow iskow e, efektyw ność energetyczna, Regio nalne

performance indicators, energy eff iciency, Regional Directorates
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Systemowe podejście do zarządzania energią na przykładzie

Systemic

TAURON Wytwarzanie S.A- Oddział Elektrownia Stalowa Wola

Wytwarzanie S.A- Oddział Elektrownia Stalowa Wola

Celem

jest

in

TAURON

approach to energy management. The case of TAURON

Wytwarzanie

Wola.

Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Stalowa Wola was

Wykorz ystano badanie t ypu case study. Wykazano jak rozwój

used. It has been shown how the development of the s ystemic

s ystemowego

(ujęty

approach to management (included in the integrated formal

zarządzania

s ystem of environmental management) has influenced the

proekologicznego) wpł ynął na realizację celów prz ycz yniając

achievement of objectives, contributing to the strengthening of

się do umocnienia poz ycji konkurencyjnej (m. in. poprzez

the competitive position (among others by improving energy

poprawę efekt ywności energet ycznej oraz ekologicznej).

and ecological efficiency).

Słowa

proekologiczne

Key words: energy management, proecological management

systemowe,

system, integrated management system, systemic approach,

Oddział

podejścia

zintegrowanym

kluczowe:

strategie
zintegrowane

Elektrownia
do

formaln ym

zarządzanie

przedsiębiorstw,
systemy

podejścia

management

zagadnienia zarządzania energią na prz ykładzie TAURON
-

ewolucji

energy

The aim of the work is to present the evolution of the

S.A

prezentacja

to

do

w

pracy

approach

Stalowa

zarządzania
s ystemie

energią,
podejście

zarządzania,

wskaźniki

efektów

environmental performance indicators, energy efficiency,

ekologicznych, efektywność energetyczna

ecological efficiency,
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Architektura energooszczędna – przykłady dobrych praktyk

Energy efficient architecture – examples of good behavior

Praca

przedstawia

energooszczędnego

w

niej

It presents forms of optimizing the architecture in Poland and

stanu

examples of energy efficient buildings all over the world. It

zabudowy w kierunku proekologicznej w Polsce, a także

also shows examples of adjusting architecture to the new,

prz ykład y

European law and.

zaprezentowane

do

usprawnienia

This paper describes the definition of energy efficient
architecture and its impact on delivering energy to buildings.

energii

form y

budownictwa
s ystemu

dostarczania

jako

pojęcie

nieruchomości.

sposoby

poprawy

zastosowania

Został y

obecnej

strategii

zero

s ytuacji
oraz

plus

energet yczności w projektach architektonicznych z Europy
oraz świata. Pokazane został y podstawowe form y opt ymalizacji
bud ynków oraz ich dostosowania do obowiązujących d yrekt yw
Unii Europejskiej.
Słowa

kluczowe:

architektura

energooszczędna,

Key words: energy efficient architecture, optimalisation,

optymalizacja, budynki ,,ZEB”, ekoinnowacje

,,Zero-energy Buildings”, eco-innovations.
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Wpływ

realizacji

inwestycji

w

infrastr ukturę

przesyłową

na

Impact of investments in transmission i nfrastructure

strukturę zaopatrzenia Polski w gaz ziemny

structure of Polish nat ural gas supplies

Niniej sza praca koncentruj e się wokół zreali zowanych w ciągu
ostatnich

10

istotnych

10 years in the area of natural gas trans missi on infrastructure, with

uwzględnieniem

particular emphasis on the Liquefied Natural Gas (LNG) termi nal in

terminala LNG w Świnouj ściu. Przybli żono wpł yw t ych wa żn ych

Świnouj ście. T he impact of these imp ortant infrastructure proj ects

proj ektów infrastrukt uralnych na strukturę dostaw ga z ziemnego.

on the structure of natural gas supplies has been briefly described.

Podkreślono dyna mi kę kraj owego rynku gazu ziemnego, któr y j ako

T he dyna mic of do mes tic natural gas mar ket was emphasi zed, which

j eden z nielicznych w kraj ach UE w ostatniej dekadzie, cechował

was one of the few in the European Union (EU) countries in the l ast

się pr zes zło 20% wzr oste m zapotrze bowani a na ga z. Os zacowan o

decade, with a more t han 20% increase in n atural gas demand. The

także wpł yw realizowanych obecnie inwestycj i przez operatora

impact of ongoin g invest ments performed by the Transmission

syste mu

System Operator (T SO) on further changes in the domestic natural

pr zes yłowej ,

pr zes yłowego

proj ektów
ze

(OSP)

w

obs zarze

T his work focuses on maj or proj ects carried out over the last

ga zo wej

infrastruktury

lat,

to the

szc zegó lnym

na

dalsze

zmiany

w

bilansie

kraj owe go zapotrzebowania na gaz zie mny.

Key

words:

energy

security,

natural

gas de mand balance has been also esti mated .

gas,

e nergy

poli cy,

Słowa

diversif ication, natural gas market

kluczowe:

bezpieczeństw o

energetyczne ,

ga z

ziemny,

polityka energetyc zna, dyw ersyfikacja, rynek gazu ziemnego
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Rola infrastruktury gazowej na Podk arpaciu w kontekście
bezpieczeństwa ener getycznego Polski i pańs tw ościennych.

The role of gas infra structure in Subcarp athia in the context of
energy security of Poland and neighbourin g countries.

Cele m referatu j est przedstawienie roli infra struktury gazowej
na Pod karpaciu, j ej znaczenia dla bezpieczeństwa ener get yc zne go
Polski ora z państ w gr aniczących z t ym woj ewództwe m tj . Ukrain y i
Słowacj i. Na terenie woj ewództwa znaj duj ą się strategiczne
element y infrastruktury e nerget ycznej w postaci podziemnych
magazynó w gazu oraz sieci przes ył owych. Rozbudowa gazocią gó w,
za gęs zc zenie
infrastruktury
ora z
zwi ęks zenie
możliwości
przepustowych pozwoli na zwię ks zenie eksportu surowca w
kierunku południowym ora z wschodni m. Pod karpacie j est bardzo
wa żn ym regione m na mapie Pols ki ze względu na znaj duj ący się
pun kt wej ścia do s yst emu w miej scowości Hermanowice na grani cy
polsko-u kraińs kiej .
Przy
obecnej
sytuacj i
gospodarczej
i
politycznej na Ukrainie, ograniczenie s przedaży gazu ziemnego n a
linii Federacj a Rosyj ska – Ukraina oraz finalizacj i Nord Stream II,
interkone ktor w Her manowicach będzie kluczo wym elementem w
zapewnieniu bezpieczeństwa energet yczne go nas ze go wschodniego
sąsiada. Woj ewództ wo Pod karpac kie ma szansę stać się w
przys złości j ednym z ważniej szych pu nkt ów na mapie ga zowej
zaró wno Pols ki j ak i Europy. Budowa Balti c Pipe czy stwor zenie
połączeń międzysystemowych na granicy z Ukrainą i Słowacją,
może znac ząco wpł ynąć na nas zą pozycj ę w Europie Śro dkowoWschodniej w kontekście eksportu gazu zi emne go. Warto ró wni eż
zwrócić uwagę na i nterkone kt or pols ko -s łowacki, który będ zi e
stanowić istotne źródł o dywers yfi kacj i dostaw gazu na Słowacj ę.

T he aim of the pa per is to present the role of gas
infrastructure in Subcarpathia and its i mportance of Polish ener gy
security and the cou ntries which border on this voi vodes hip, ie
Ukraine and Slovakia. Currently, the region has strategic ele ment s
of energy infrastructure in the for m of Underground Gas Storage
and natural gas suppl y connections . De velop ment of gas pipeline s,
density of natural gas infrastructure and increasing capacity, wil l
allow boost exports in the south -east direction.
T he Subcarpathia is a ver y i mportant re gio n on the Polish ener gy
map also due to the e ntry p oint to the s ystem in Herman owice (on
the Polish -Ukrainian border). Considerin g the current econo mic and
political proble ms of Ukraine, li mitations of natural gas sales on
the line Russian Fed eration – Ukraine, and finalization of Nor d
Stream II ma kes int erconnector in Her manowice maj or part in
Energetic Security ou r eastern neigh bour. The Subcarpathia has a
chance to beco me one of the most i mportan t points on the Polish
and Europe gas map in the future. Ha vin g the construction of the
Baltic Pip in store, the creation of connectio ns on the Polish-Slova k
and Polish -Ukrainian borders means Polan d ma y be the leader of
Central and Eastern E urope in the future in the context of natural
gas. Moreover, it is worth to paying attention to the Polish – Slova k
interconnector, which will be an i mportant source of natural gas
supply di versification to Slo vakia.

Słowa
klucz:
inf rastruktura
ga zowa,
energetyczne, Podkarpacie, gaz ziemny

Key wor ds: gas inf rastructure, energy s ecurity, Subcarpathi a,
natural gas

bezpieczeństw o
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Staszica w Krakowie
Synteza i właściwości podstawianych miedzią warstwowych

Synthesis and properties of copper-doped layered nickel and

tlenków na bazie niklu i kobaltu, potencjalnych materiałów

cobalt-based oxides as potential cathode materials for Li-ion

katodowych dla ogniw Li-ion o wysokiej gęstości energii

cells with high energy density

Akumulatory, w t ym litowe, coraz bardziej stają się

Batteries, including lithium ones, are becoming a part of our

częścią naszego codziennego ż ycia. Otaczam y się przenośnymi

everyday life. We surround ourselves with portable electrical

urządzeniami

devices that require a proper power suppl y. Research on the

elektryczn ymi,

odpowiedniego

zasilania.

które

further development of Li-ion technology is focused, among

technologii Li-ion skupiają się m.in. na zwiększeniu gęstości

others, on increasing the densit y of stored energy, extending

magaz ynowanej energii, wydłużeniu czasu pracy oraz poprawie

working time and improving safet y, as well as on reducing the

bezpieczeństwa, a także nad obniżeniem cen y produkcji ogniw.

price of cell's production. The layered structure of the LiMO 2 -

Struktura warstwowa materiału katodowego t ypu LiMO 2 (M –

type cathode material (M – selected 3d metals) enables a

wybrane metale 3d) umożliwia odwracalny proces interkalacji

reversible

litu. Skomercjalizowane materiał y zawierające kobalt (LiCoO 2 )

materials containing cobalt (LiCoO 2 ) are relativel y expensive,

są stosunkowo drogie, a te bazujące na niklu (LiNiO 2 )

and those based on nickel (LiNiO 2 ) are more difficult to

trudniejsze

w

właściwości

s ynthesize. In order to improve the properties of the cathode

materiałów

katodowych

cyklowalności)

materials (e.g. improve the cyclabilit y), substitution of cobalt

stosuje się podstawienia kobaltu lub niklu innym metalem z

or nickel with another metal from the 3d group and, for

grup y 3d oraz np. glinem. Przedmiotem prowadzon ych w pracy

example, aluminum is considered. Subject of the research

badań b yła s ynteza warstwowych tlenków LiMO 2 metodą

conducted in this work was to s ynthesize layered LiMO 2

W
(np.

celu

nad

dostarczenia
rozwojem

s yntezie.

Badania

wymagają

dalsz ym

poprawy

zwiększenia

reakcji w fazie
31

lithium

intercalation

process.

Commercialized

stałej

oraz

techniką

zol-żel,

pomiary

strukturalne

oraz

oxides by the all-solid-state reaction and by the sol-gel

określenie morfologii próbek. W yselekcjonowane materiał y

technique.

został y uż yte w ogniwach Li/ Li + /LiMO 2 . W ykonano testy

sample's morphology were conducted. Selected materials were

elektrochemiczne

used

oraz

określono

wpływ

podstawień

na

pojemność i cyklowalność materiałów.

in

Structural
Li/Li + / LiMO 2

measurements
cells.

and

determination

Electrochemical

tests

of

were

performed and the impact of substitutions on the capacit y and
cyclabilit y of the materials was determined.

Słowa kluczowe:
materiały
technika

magazynowanie energii, ogniwa Li-ion,

katodowe,
zol-żel,

LiCoO 2 ,

reakcja

w

katody
fazie

na

stałej,

bazie

Key words:

niklu,

energy storage, Li-ion batteries, cathode

materials, LiCoO 2 , Ni-rich cathodes, sol-gel method, all-

właściwości

solid state reaction, electrochemical properities

elektrochemiczne
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Likwidacja zakładu górniczego - aspekty prawne, ekonomiczne

Liquidation process of mining works - legal, economic and

i społeczne

social aspects

Niniejsz y poster traktuje o prawnych, ekonomiczn ych

This poster deals with the legal, economic and social

i społeczn ych aspektach likwidacji zakładu górniczego. Proces

aspects of liquidation of a mining works. The process of

likwidacji każdego przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa

liquidation

górniczego, generuje działanie na wielu płaszcz yznach. Przede

generates action on many levels. First of all it is a complicated

wsz ystkim jest to procedura skomplikowana pod względem

procedure in law. The Act of 9 June 2011, Geological and

prawn ym. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne

Mining Law does not govern in a proper way many institutions

i górnicze nie reguluje w odpowiedni sposób wielu inst ytucji

related to the final stage of operation of the plant. Termination

związan ych

zakładu

of activit y of the mining works is also in the sphere of

górniczego. Zakończenie działalności zakładu górniczego to

economic and social workers mining company and local

także

establishments.

z

ostatnim

przemiany

w

etapem

sferze

funkcjonowania

ekonomicznej

i

społecznej

of

any

company,

including

mining

company,

pracowników przedsiębiorstwa górniczego oraz okoliczn ych
zakładów pracy.
Słowa kluczowe: likwidacja, zakład górniczy, społeczeństwo,

Key words: liquidation, mining works, society, economy,

gospodarka, ekonomia przemysłu

industrial economy
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Fu nkcjonalne cienko warstwowe ogniwa sło neczne na baz ie tlen ku
tytanu i t lenku miedzi

Fu ncti onal th in-f ilm solar cell ba sed on ti tanium dioxide and coppe r
oxide

Ogniwa s łoneczn e n a baz ie półp rze wo dn ik ó w są obie cuj ącą
techno logią. Ich zalet ą jest p rzede wsz ys tk i m tan i i po wszechn ie

Solar cell based on semiconduct ing materi als be ca me very

dostęp ny ma ter iał oraz cienk a warstwa s truk t ury. W pie rwszej części

pro mis ing technolog y nowada ys . The ir b igg est ad vantages a re lo w

pracy zaprezentowan o wła snośc i tlen ku mied zi oraz tl enku tyt anu. Ze

co st and h igh ava ilab i lit y as well as thin la yer o f d epos it ed st ructure.

wzgl ędu na układ s ze rokości przerw energ et yczn ych tlenek tyt an u

In first part of p res e nted work properti es of t itaniu m dioxide and

i tlenek miedzi mog ą być na wzajem wars twą oki enn ą i abso rbere m

co pper o x ide are discu s sed. Due to the arrangement of the wid th of the

(heterozłacz e).

nak ładan e

band gap, ti taniu m oxide and coppe r oxide can be a windo w laye r and

zbliżonymi te chnikami i mają akcepto wa ln ie małą ró żnicę pa rametró w

an abso rbe r. In addi tion, both layer s can be appl ied b y si mil ar

termi cznych i mechan icznych. W d ru g iej cz ęści pracy przeds tawion o

techn ique s and ha ve a n acceptable s ma ll differen ce in thermal and

struktu ry fo towolt aic zn e TiO 2 /C u 2 O wyt worzo n e za po mocą osadz ani a

mechan ical para me te rs. Second pa rt of wo rk i s focused on pr esenting

magne trono wego prz y pomocy Mod u larn ej P latfo r my P VD oraz wyn i ki

the T iO 2 /C u 2 O solar c ell manufactured by magnet ron spu ttering an d

przeprowad zonych

resu lts o f s tud y: mo rph olog y and I-V charact eri stics .

P onadto

bad ań:

ob ie

wars twy

mo rfo log ii

m ogą

zos tać

powierzch ni

wars tw

o ra z

charak ter ys tyk prądowo -napięcio wyc h.
.

34
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Key w ord s: ti taniu m dioxid e, co pper o xide, so lar cel ls , PVD

magn etronow e osadza nie PVD

magn etron sputtering.
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Tlenek

tytanu

jako

warstwa

buforowa

do

zastosowań

w

Titanium oxide as intermediate buffer layer for photovoltaic

strukturach fotowoltaicznych

structures

W pracy przedstawiono tlenek t ytanu (IV), który oprócz
wykorz ystania

w

strukturach

i

structures of organic, hybrid cells and in the construction of

h ybrydowych, może znaleźć miejsce w konstrukcji nowych

new t ypes of solar cells, such as TiO 2 /CuO(Cu 2 O). The

typów baterii słonecznych jak np. prz yrządy na bazie złącza

advantage

TiO 2 /CuO(Cu 2 O).

zdecydowana

consumption of expensive materials, as well as the possibility

redukcja zuż ycia drogich materiałów, a także możliwość

of producing flexible, lightweight structures that can be used

produkowania elast ycznych, lekkich konstrukcji, które mogą

in mobile equipment or as building elements. The study

b yć wykorz yst ywane w sprzęcie mobiln ym lub jako elementy

presents the basic properties of titanium oxide and selected

budowlane. W pracy przedstawiono podstawowe właściwości

research results that were carried out at the Universit y of

tlenku t ytanu oraz wybrane wyniki badań, które został y

Rzeszow. The most important are: morphology and surface

Zaletą

t ych

ogniw

ogniw

organiczn ych

This paper describes TiO 2 thin films which can use in the

jest
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of

these

is

a

significant

reduction

in

the

przeprowadzone
Najważniejsze

na
to:

Uniwers ytecie
analiza

morfologii

Rzeszowskim.

composition

oraz

properties, surface characteristics of materials.

składu

anal ys is,

crystal

structure

anal ysis,

powierzchniowego, analiza struktury krystalicznej, badanie
właściwości

opt yczn ych,

charakteryst yka

powierzchni

materiałów.
Słowa kluczowe: fotowoltaika, ogniwa słoneczne, tlenek

Key words: photovoltaic, solar cells, , titanium oxide,

tytanu, optyczne właściwości, charakterystyka struktura

optical properties, surface properties

krystalicznej
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Analiza

składu

wytworzonego

chemicznego
metodą

i

B. Cieniek MSc, Universit y of Rzeszow

fazowego

rozpylania

tlenku

miedzi

magnetronowego

Analysis of the chemical and phase composition produced by

do

DC magnetron sputtering for photovoltaic applications

zastosowań w fotowoltaice
With the development of civilization, people tried to get
Wraz z rozwojem cywilizacji starano się uz yskać
najszerszą

wiedzą

materiałów.
sposobów

o

składzie,

Zapoczątkowało
i

metod

budowie
to

badań

i

the

właściwościach

poszukiwania

na

jak

W

possible

knowledge

about

the

composition,

construction and properties of materials. This initiated the

nowych

strukturach.

widest

search for new ways and methods of research on structures.

pracy

The

paper

presents

X-ray

fluorescence

and

X-ray

przedstawiono fluorescencję oraz d yfraktometrię rentgenowską

diffractometry used for the anal ysis of copper oxide structures

wykorz ystaną

jako

as a potential absorber in the "new generation" thin-film solar

w cienkowarstwowych ogniwach

cells. Copper oxides thin films were manufactured using the

do

analiz y

potencjalnego absorbera
słoneczn ych

„nowej

struktur

Modular PVD Platform at different process parameters by

wytworzone prz y pomocy Modularnej Platform y PVD przy

magnetron sputtering on two t ypes of substrates, silicon and

różn ych

glass. The aim of the study was to determine the chemical and

procesu

Tlenki

miedzi

zostały

parametrach

generacji”.

tlenku

za

miedzi

pomocą

rozpylania

magnetronowego na dwóch rodzajach podłoża, krzemie i szkle

phase
38

composition

of

the

obtained

layers.

Celem badania było określenie składu chemicznego i fazowego
otrz yman ych warstw.
Słowa kluczowe: fluorescencja rentgenowska, koncentracja

Key words: X-ray fluorescence, concentration of elements,

pierwiastków,

non-destructive

rentgenowska,

badania

nieniszczące,

sieć krystaliczna,

dyfraktometria

cienkie warstwy, tlenek

testing,

X-ray

diffractometry,

lattice, thin-film, copper oxides, solar cells

miedzi, ogniwa słoneczne
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Metoda scanningowej mikroskopii elektronowej w badaniu

The method of scanning electron microscopy in the study of

struktur fotowoltaicznych na bazie tlenku tytanu i tlenku

photovoltaic structures based on titanium oxide and copper

miedzi

oxide

W

pierwszej

scanningowej

części

mikroskopii

pracy

przedstawiono

elektronowej.

scanning electron microscopy, which consists of scanning

wiązką

process of the surface of the sample with a nanometer electron

elektroopt yczny

beam shaped by the electro-optical s ystem of the microscope.

mikroskopu. Następnie zaprezentowano przedmiot badań, cz yl i

Then, microstructures of titanium and copper oxide have been

mikrostruktury tlenku t ytanu i tlenku miedzi wytworzone przy

prepared using the PREVAC modular PVD platform at the

pomocy Modularnej Platform y firm y PREVAC. W drugiej

Universit y of Rzeszow. The SEM scanning electron microscope

części

struktur

- Tescan Vega - with the Bruker EDS attachment has been used

wykonane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego

for the study. The pictures have been taken at the voltage of 30

SEM firm y Tescan Vega z prz ystawką EDS firm y Bruker.

kV to receive the best visibilit y of images. The study of the

Analizowano zdjęcia powierzchni próbek w różn ych skalach

elemental composition of structures has also been performed.

oraz skład pierwiastkowy otrz yman ych struktur.

Furthermore, pictures of sample surfaces in various places

powierzchni

próbki

elektronów

ukształtowaną

przez

pracy

przedstawiono

zdjęcia

nanometrową
układ

powierzchni

ona

The first part of the paper presents the method of the

na

skanowaniu

Polega

metodę
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Zaobserwowano ziarnistą strukturę, ale także regularną,

scales have been taken. There has been observed a grainy

gładką w zależności od zastosowanej skali. Przedstawiono

structure, but also a regular one, and smooth depending on the

także

wygrzewaniu.

scale used. Defects of the surface of the sample after annealing

Ponadto wykonano zdjęcia przekrojów boczn ych próbek i

is also presented. In addition, images of lateral sections of

zaobserwowano różne t yp y wzrostu warstwy. Uz yskane wyniki

samples have been taken and different types of layer growth

mają duże znaczenie, szczególnie w przypadku potencjaln ych

have

zastosowań w półprzewodnikowych ogniwach słoneczn ych.

importance,

uszkodzenia

powierzchni

próbek

po

been

observed.

Obtained

especiall y

for

results

potential

are

of

a

applications

great
in

semiconductor solar cells.
Słowa

kluczowe:

SEM,

scanningowa

mikroskopia

Key words: SEM, scanning electron microscopy, thin layers,

elektronowa, cienkie warstwy, tlenek tytanu, tlenek miedzi

titanium oxide, copper oxide
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Stanisława Staszica w Krakowie
Analiza

bezpieczeństwa

An analysis of safety-hazards in electric energy delivery on

dostaw energii elektrycznej w sierpniu 2015 roku w Polsce

August 2015 in Poland and ways to prevent such occurrences

oraz sposoby zapobiegania takim zdarzeniom.

in the future.

W

przyczyn

pracy

wystąpienia

dokonano

zagrożenia

cz ynników

In this paper, the author anal yses the conditions which

zagrożenia

caused dangerous conditions in the delivery of electric energy

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sierpniu 2015

in Poland in August 2015. The reasons include not onl y the

roku w Polsce.

weather conditions, but also improper renovation and upkeep

prowadzących

niekorz ystne

do

szczegółowej

wystąpienia

analiz y

sytuacji

Zwrócono uwagę nie t ylko na wyjątkowo

warunki

meteorologiczne,

na

policies, accidents in the power plants, unschedulded flows

niewłaściwą polit ykę remontową i liczne awarie jednostek

between Germany and Poland and an increase in energy

wytwórcz ych,

przepł ywy

zapotrzebowania

na

kołowe,

energię

a

ale

także

także

elektryczną

w

na

wzrost

demand on days with high temperature. The author suggests

dni

upalne.

appropriate solutions in order to increase the safet y of electric

Przedstawiono również propoz ycje przedsięwzięć mających na
celu

zapobieganie

wystąpieniu

energy delivery.

podobnych

zdarzeń

energetyczne,

Krajowy

Key words: energy security, National Electric Power System,

System Elektroenergetyczny, sieci przesyłowe, przepływy

electric power transmission, unschedulded flows, weather

kołowe, warunki meteorologiczne, blackout

conditions, blackout,

w prz yszłości.
Słowa

kluczowe:

bezpieczeństwo
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Analiza efektywności energetycznej modułów fotowoltaicznych

Analysis of photovoltaic modules energy efficiency in real and

w warunkach rzeczywistych i symulowanych

simulated conditions

Główn ym

problemem

wytwarzaniu

Main problem associated with generation of energy from

energii z takich źródeł odnawialn ych jak wiatr cz y słońce, jest

renewable sources such as wind or sun is the large variability

duża

jej

and unpredictabilit y of its production. This variabilit y results

wytwarzania wynikająca z zależności ilości produkowanej

from the dependence of the amount of energy produced on

energii od aktualnych warunków pogodowych. W art ykule

current weather conditions. The paper presents a comparative

przedstawiono analizę porównawczą wielkości wytwarzanej

anal ysis of amount of energy produced in real and simulated

energii

conditions. Anal yzes were made on the basis of data from the

zmienność

i

towarz yszącym

nieprzewid ywalność

wielkości

w warunkach rzecz ywist ych oraz

s ymulowan ych.

Analiz

dokonano

na

podstawie

danych

AGH solar energy monitoring laboratory and data from solar

pochodzących z laboratorium monitoringu energii słonecznej

insolation databases and computer software for estimating

AGH oraz danych z baz nasłonecznienia oraz oprogramowania

energy resources.

komputerowego do szacowania zasobów energet ycznych.
Słowa

kluczowe:

efektywność

energetyczna,

odnawialne

Key words: energy efficiency, renewable energy sources,

źródła energii, energia słoneczna

solar energy
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Mikrokogeneracja, jako sposób na zwiększenie bezpieczeństwa

Micro cogeneration as a way to improve energy security of

dostaw energii do odbiorców końcowych

consumers

Wdrażanie rozwiązań w zakresie skojarzonej produkcji

The implementation of micro scale combined heat and

ciepła i energii elektrycznej w s ystemach mikroskalowych

power s ystems is one of the ways to increase energy security

stanowi jeden ze sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa

of consumers – it is important to develop s ystems dedicated for

dostaw energii do odbiorców końcowych. Na rynku dominują

use in residential buildings, farms, schools and other facilities.

rozwiązania

paliwami

This paper shows the concept of introducing thermoelectric

kopaln ymi, dlatego też istotne jest opracowanie s ystemów

generators to t ypical wood stoves. Electricit y generated in

ded ykowan ych do zastosowania w budynkach mieszkaln ych,

generators (there were studies both market available units and

gospodarstwach

praca

unit developed by authors) may be consumed by the s ystem (to

przedstawia koncepcję rozwinięcia funkcjonalności t ypowego

power controller, actuators, fans, pumps, etc.) and stored in

kominka

batteries and then used to power domestic appliances.

średniej

i

rolnych,

opalanego

dużej

skali

szkołach

drewnem

o

zasilane

itp.

Niniejsza

wytwarzanie

energii

elektrycznej. Energia elektryczna wytwarzana w generatorach
termoelektrycznych (badane b ył y zarówno jednostki dostępne
na rynku, jak i jednostka własnej konstrukcji) umożliwia
pokrycie potrzeb własn ych s ystemu mikrokogeneracyjnego
(zasilanie sterownika,

siłownika przepustnicy powietrznej,

went ylatora, pompy itp.). Z kolei naddatek energii może zostać
44

zmagaz ynowany w akumulatorach, a następnie wykorz ystany
do zasilania innych urządzeń (oświetlenie, drobne urządzenia
RTV i AGD itp.).
Słowa

kluczowe:

mikrokogeneracja,

bezpieczeństwo

Key words: micro cogeneration, energy security, biomass,

energetyczne, biomasa, generatory termoelektryczne

thermoelectric generators
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Wybrane

aspekty

funkcjonowania

klastra

na

przykładz ie

Selected aspects of cluster functioning on the example of the

Podkarpackiego Klast ra Energii Odnawialnej

Subcarpathian Renewable Energy Cluster

Cele m niniej sze go posteru j est scharakteryzowanie wybran ych
płaszczyzn
Odnawialnej

funkcj onowania
oraz

Podkarpacki ego

uka zanie

korzyści

Klastra

płynących

z

T his poster describes selected levels of functionin g and

Ener gii

benefits of Subcarpat hian Renewable Energy Cluster. T he main

jego

purpose of this work is to characterize the main issues of cluster

funkcj onowania . Praca maj ąc charakter teoretyczn y, przedstawi a

activit y and its maj or tasks.

za gadnienia

PK EO.

challenges facing the association have been presented in the poster,

Przedsta wione zostały kompetencj e, wypracowane rozwiązania or az

including selected s tatistics with compa rison to other polis h

wyzwania,

pracy

clusters and an indication of the main development p urposes. The

przedstawiono także wybrane stat yst yki wraz z porównanie m d o

launch of the inno vation ecosyste m has been presented as the

pozostałych polskich klastrów oraz ws ka zaniem naj ważniej szych

priority area of the cl uster, together with t he necessary factors of

celów

its implementation.

zwią zane
przed

z

któr ymi

ro zwoj owych.

J ako

istotą
stoi

oraz

działalnością

stowarzys zenie.

priorytetowy

W

obs zar

ws kazano

T he co mpetences, solutions and

urucho mienie e kos yste mu innowacj i z uj ęciem niezbęd nych ku te mu
czynni ków.
Słowa

kluczowe:

en ergia

odnawialna,

P odkarpacki

Klaster

Key words: renew able energy, Subcarpath ian Renew able Energy

Energii Odnaw ialnej, ekosystem innow acji, kompetencje klastra

Cluster, innovation ecosystem, competenci es of the cluster
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Wyłado wania

atmosf eryczne

jako

czynnik

awaryjności

sieci

Stelmachow icz

MSc

Eng.,
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Uni versit y

of

Atmospheric discharges as po wer networks f ailure factor

energetycznych
T he paper presents an analysis of annual weather data on lightni ng
W

pracy

pogodo wych
kontekście

zaprezentowano

dot yc zących
ich

wpł ywu

analizę

wyładowań
na

rocznych

danych

at mosferycznych

us zkodzeni a

rozdzielczych

in the context of their impact on da ma ge to d istribution power grids

w

(medium and low volt age) in the area of a selected voi vodes hip. In

sieci

connection with the above:

średniego i nis kiego napięcia na obs zar ze wybrane go woj ewód ztwa.

1) significant ter ms related to the topic of the study were defined,

W związku z powyżs zym:

2) the t ypologies of dama ge factors were identified,

1) zdefinio wano istotne terminy związane z te matem opracowani a,

3) the i mpact of the identified factors on the failure rate of the

2)

analyzed networks was co mpared.

zident yfi kowano

i

dokonano

t ypologi zacj i

czyn ni ków

prowad zących do us zkodzeń,

At mospheric networ ks are particularly expos ed to li ghtnin g in J uly.

3) porównano wpł yw wyodrębnionych c zynników na awaryj ność

It

badan ych sieci.

construction of cable networks, however, is more ex pensi ve by

Władowania at mosferyc zne występuj ą okr esowo w trakcie ro k u.

about 50% compared t o construction of over head networks. Damage

W sezonie letni m (zwłaszc za w mi esiącu lipcu) widoczne j est ich

caused b y at mos pheric discharges are a si gnificant percentage of al l

nasilenie. Szczególnie narażo ne na wyładowania at mosfer yczne są

damages noted o n th e tested po wer netwo rks. For MV net works,

sieci napowietrzne. Rekomendowane j est więc budo wanie si eci

they co nstituted 13.7 % of all damage (and in J uly 31.1% of

kablowych

j ednak

applications), while f or low voltage netwo rks, da mage caused by

drożs za o ok. 50% w stosunku do budowy sieci napo wietrzn yc h .

atmospheric dischar ges accounted for 4.2% of all dama ge identified

Us zkod zenia

at mosfer yc znymi

in the study (in J uly, 13.8% of applications ). Trackin g of weather

stanowią istotny odsetek ws zyst kich us zkodzeń odnotowanych na

alerts in su mmer pe riods (in particular regarding at mospheri c

badan ych sieciach. Dl a sieci SN stanowią on e 13,7% ws zyst kich

discharges) ca n i mpr o ve e nergy securit y thr ough

(ziemnych).

Budowa

spowodowane

sieci

k ablowych

wyładowani ami

j est
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is

reco mmended

to

b uild

cable

networks

(grou nd).

The

uszkod zeń (a w lipcu 31,1% zgł os zeń). Nato miast dla sieci nN

appropriate resource planning (shortening networ k repair ti me a nd

uszkod zenia

opti mizing costs).

spowodowane

wyładowani ami

at mosfer yc znymi

stanowią 4,2% wszyst kich us zkodzeń (a w lipcu 13,8% zgł os zeń).
Śledze nie

alertów

pogodowych

(w

s zczególn ości

dot yc ząc yc h

wyładowa ń at mosferycznych) w okresach l etnich może przyczyn ić
się

do

poprawy

be zpieczeńst wa

energet ycznego.

Odpowiedni e

planowanie zas obów przełoży się na s krócen ie czas u napraw sieci i
wpł ynie na zopt ymali zowanie kos ztów.
Słowa kluczowe:, aw aryjność sieci energetycznych, w yładowania

Key words: atmosphe ric discharges , w eather co nditions, energy

atmosferyczne be zpieczeństw o energetyc zne,

security, pow er networks failure f actors
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Analiza dynamiki rozwoju sieci gazowej w podziale na woje wództwa

Analysis

of

the

dynamics

of

gas

net work

development

by

voivodships
W ostatnich latach obserwuj e się rozwój rynku ga zu ziemnego
w Polsce , c zego naj lepszym potwierdzeniem j est wzrost zużyci a

In recent years, the d evelopment of the nat ural gas mar ket in

gazu o 11,6% w latach 2010-2016. Aby sprostać ros nące mu

Poland has been observed, the best confirmation of which is the

pop ytowi

wymaga

increase in gas consu mption b y 11. 6% in 2010 -2016. In order to

dynamic zne go rozwoj u równole gle w wielu obszarach , w t ym m.in.:

meet the gro win g d e mand for natural gas, gas infrastructure

gazociągów przes ył owych i

W ciągu

requires dynamic develop ment in parallel in man y areas , including,

ostatnich 10 lat długość sieci rozdzielczej wzrosła o 1 9,5% a

among others: trans mi ssion and distribution gas pipelines. Over the

przesyło wej o 15,2%. Obecnie prognozuj e się dalszy rozwój sieci

last 10 years, the length of the distributio n networ k has increas ed

gazo wej

gazu

by 19 .5% an d the t rans mission network b y 15.2%. Currently,

ziemnego w naj bliżs zych latach w gospodarstwach do mowyc h t o

further de velop ment of the gas networ k i n Poland is forecasted.

także realna s zansa na wal kę ze s mogiem

Increased use of natu ral gas in the coming years in ho useholds is

na

na

gaz

terenie

zie mn y,

Pols ki.

infrastruktura
dystrybucyj nyc h.

Zwięks zeni e

ga zowa

wykorzystania

i poprawę j akoś ci

powietrza.

also a real chance to fi ght s mog and i mpro ve air quality.

Słowa kluczowe: sieć gazow a, be zpieczeńs tw o energetyczne, ga z

Key words: gas pipelines, energy secur ity, natural gas, gas

ziemny, rynek gazu

market
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Szanse i wyzwania związane z magazy nowa niem energii w postaci

Chances an d challenges associated with th e storage of energy i n

wodoru w sieciach gaz owych

the form of hy drogen i n natural gas network
Recently

W ciągu ostatnich lat odnotowano gwałtowny wzrost produ kcj i

a

rapid

growth

of

electricity

generated

from

energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Także pro gnozy u kazuj ą

renewable ener gy sou rces was n oted. This trend will be continue d

utrzymanie te go trendu w przys złości. Wraz z dals zym wzrostem

in the future what is shown in the forecasts. T ogether with further

znaczenia OZE w bilansie energii, interesuj ącym rozwią zaniem dl a

increase of renewable energy s ources i mport ance in energy balance,

okresowej nadpoda ży energii ele ktryc znej w s ystemie, wydaj e się

interesting solution for periodic oversuppl y of electricity in the

być ko ncepcj a Power -to-Gas (PtG), za kł adaj ąca wykorzystani e

syste m was de veloped. Power-to -Gas (Pt G) concept assu mes use of

energii ele ktr yc znej do produkcj i wodoru w procesie elektroli zy

electricity to prod uce h ydrogen in the wat er electrolysis proces s.

wod y. J ednym

z kierunków zagospodarowania wodoru mo że być

One of the possibilities allowing to ma na ge effectively obtained

j ego zatłaczanie do sieci gazowej . Rozwiązanie to wydaj e się

hydro gen is to inj ect it into the natural gas grid . This solution

szczególnie interesuj ące, gd yż pozwala na zwięks zenie inte gracji

seems to be particularly interesting because it gi ves the chance t o

sektora energii elekt rycznej i gazu ziemnego. Rozwiązanie t o

strengthen the ties between electricity an d natural gas sectors .

wymaga

However, this solution requires a detailed analysis to asses the

s zczegółowej

analizy

w

za kresie

os zaco wania

dopus zczalnej , bezpiecznej zawartości wod oru w ga zie ziemnym.

acceptable, safe h ydro gen concentration level in natural gas.

Cele m pracy j est analiza kor zyści oraz okreś lenie niebezpieczeństw

T he ai m of this study is to a nal yze benefits and identify ha zards

związan ych

associated with the storage of energy in the form of h ydro gen i n

z

magazynowaniem

energii

w

postaci

wod oru

w

natural gas grid basing on Pt G proj ects experiences.

sieciach gazowych w oparciu o doś wiadczeni a z proj ektów PtG.
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Stanisława Staszica w Krakowie
Optymalizacja procedury syntezy elektrolitu stałego na bazie

Optimization of fabrication procedure of Li7La3Zr2O12-based

Li7La3Zr2O12 dla ogniw litowych nowej generacji

solid electrolyte for new generation lithium batteries

Obecnie świętujące ogromn y komercyjny sukces ogniwa

Nowadays,

widel y

commerciall y

available

Li-ion

Li-ion mimo niewątpliwych zalet takich jak wysoka gęstość

batteries, despite the undoubted advantages such as the high

zmagaz ynowanej energii, dowolność kształtów i rozmiarów

energy densit y, numerous shapes and sizes as well as silent

oraz bezgłośna praca mają także pewne istotne wady. Jedną z

work, have also some significant drawbacks. One of them is

nich jest konieczność zapewnienia odpowiednich warunków dla

the need of ensuring proper conditions for the safe operation of

bezpiecznej

the battery. For example, if a battery is damaged, LiPF6-based

pracy

rozszczelnienia

ogniwa.

litu

elektrolitu reaguje egzotermicznie z wilgocią w powietrzu, co

which in combination with the flammabilit y of the organic

w połączeniu z łatwopalnością organicznego rozpuszczalnika

electrol yte solvent can even lead to the explosion. Therefore,

elektrolitu może doprowadzić nawet do eksplozji ogniwa. W

some research is conducted in order to construct more

związku

celu

chemicall y and thermall y stable batteries. One of the proposed

skonstruowanie bardziej stabiln ych chemicznie i termicznie

solutions is all-solid-state technology, in which all of the

akumulatorów.

jest

battery components are in solid phase. Li7La3Zr2O12 oxide

technologia all-solid-state, w której wsz ystkie komponent y

with a garnet structure is a promising material in the context of

ogniwa występują w fazie stałej. Tlenek Li7La3Zr2O12 o

use as a solid electrol yte for lithium batteries, mainl y due to

strukturze granatu stanowi obiecujący materiał w kontekście

the wide range of redox potentials for which it remains stable.

zastosowania jako stał y elektrolit dla ogniw litowych, głównie

Due to these material features, it is possible to increase the

prowadzone
Jedn ym

z

są

LiPF6

prz ypadku

electrol yte reacts exothermicall y with moisture in the air,

t ym

sól

w

bazę

z

baterii,

Prz ykładowo,

badania

proponowanych

stanowiąca

mające

na

rozwiązań
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dzięki szerokiemu zakresowi potencjałów redoks, dla których

safet y of the batteries, as well as significantl y reduce their

zachowuje stabilność. Dzięki t ym cechom materiału możliwe

dimensions due to the lack of necessit y of using separators.

jest zwiększenie bezpieczeństwa ogniw, a także znacznie

This poster presents the results of research focused on the

zmniejszenie

development of an effective method of s ynthesis.

ich

wymiarów

dzięki

brakowi

konieczności

stosowania separatorów. Niniejsz y plakat prezentuje wyniki

Comprehensive

research

badań skupiających się na opracowaniu efekt ywnej metody

mechanisms

s yntez y. Kompleksowe badania pozwolił y na zrozumienie

Li7La3Zr2O12 garnet, which allowed to improve the procedure

wielu mechanizmów zachodzących w trakcie s yntez y granatu

for its production.

occurring

allowed
during

to
the

understand
s ynthesis

many
of

the

Li7La3Zr2O12, co pozwoliło na udoskonalenie procedury jego
wytwarzania.
Słowa kluczowe: magazynowanie energii, ogniwa Li-ion,

Key

ogniwa litowe, all-solid-state

batteries, all-solid-state

.
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Ocena jakości warstw tlenku tytanu i tlenku miedzi

do

zastosowań w fotowolatice za pomocą mikroskopii optycznej

Study of the quality of titanium oxides and copper oxides for
applications in photovoltaics by optical microscopy

Podjęt y przez nas problem obejmuje badania naukowe
tlenku t ytanu i tlenku miedzi jako potencjalnego materiału do

This paper present titanium oxide and copper oxide as a

konstrukcji nowych typów ogniw słonecznych na bazie złącza

potential material for the construction of new t ypes of solar

TiO 2 /CuO oraz TiO 2 /Cu 2 O. W pracy dokonano analiz y obrazów

cells based on the TiO 2 /CuO and TiO 2 /Cu 2 O. Authors anal yzes

warstw tlenku t ytanu

i tlenku miedzi wytworzon ych przy

the images of titanium and copper layers produced using the

pomocy Modularnej Platform y PVD prz y różnych parametrach

PREVAC Modular PVD Platform. For the studies there has

procesu za pomocą rozpylania magnetronowego. Do wykonania

been applied Eclipse MA 200 Nikon optical microscope with

zdjęć powierzchni warstw został uż yt y mikroskop opt yczny

NIS-Elements software. The images has been taken from an

Eclipse MA 200 Nikon z oprogramowaniem NIS-Elements.

optical microscope to determine the optical qualit y of the

Obraz y został y pobrane z mikroskopu opt ycznego w celu

obtained layers. The images were taken from the optical

określenia jakości optoelektronicznej otrz yman ych warstw,

microscope to determine the optoelectronic qualit y of the

badano morfologię powierzchni

obtained layers, the surface morphology and its possible

i jej ewentualne defekt y. W

celu określenia jakości struktur utworzono histogram y prz y

defects were examined. In order to determine the qualit y of

użyciu oprogramowania dostępnego online, które analizowano

structures, histograms were

za pomocą dopasowania
54

krz ywej rozkładu stat yst ycznego wraz z jej podstawowymi

created using online software. It gives the possibilit y to use

parametrami. Daje to możliwości wykorzystania otrz ymanych

the results obtained to improve parameters of thin films.

wyników do poprawy t ych parametrów.
Słowa kluczowe: Tlenek tytanu, Tlenek miedzi, Mikroskopia
optyczna, Histogramy

Key

words:

Titanium

microscopy, Histograms
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