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Wydanie I 

First Edition 

Rzeszów 2019 

Energia to nie tylko abstrakcyjne pojęcie fizyczne, wtłaczane do głów nastolatków w czasie, gdy 

rozpiera ich energia zupełnie innego rodzaju. To także potrzeba jednostek i społeczeństw, które bez niej 

nie są w stanie funkcjonować i realizować innych swoich potrzeb. To również towar, który może być 

kluczowy dla pozycji gracza nie tylko na skomplikowanym rynku energetycznym, ale także w 

zdecydowanie „wysokiej” polityce. Energia to poza tym także bohaterka opowieści o efektywnym 

przywództwie politycznym, kiedyś snujących wątek wokół elektryfikacji i zaawansowanego, acz 

energochłonnego przemysłu, dzisiaj częściej wokół zrównoważonego rozwoju pozwalającego pozostawić 

planet zdolną zapewnić wysoki poziom i komfort życia kolejnym pokoleniom. Polityka energetyczna i 

bezpieczeństwo energetyczne to zatem tematy, w których warto dyskutować nie tylko w kontekście 

akademii i jej rytuałów naukowych, ale przede wszystkim na szerokim forum publicznym, ze 

świadomością, że rozmawia się o czymś co łączy w jednym węźle problemów i wyzwań wydatki 

gospodarstwa domowego z bezpieczeństwem państwa. 

Takim forum debaty są konferencje organizowane dorocznie przez Politechnikę Rzeszowską oraz 

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Łączą one naukowców, przedstawicieli graczy 

rynkowych i administracji publicznej, którzy po raz czwarty spotykają się w Rzeszowie , by coraz lepiej 

rozumieć, jak gęsta jest sieć zależności i interesów w obrębie rynku energii, jak złożona jest technologia 

pozwalająca ją pozyskiwać coraz czyściej oraz jak skomplikowane są działania polityczne podejmowane 

przez interesariuszy dążących zawsze do poprawy bezpieczeństwa i budowania dobrobytu, lecz na wiele 

różnych sposobów. 

Jako pomoc w tej dyskusji oddajemy Szanowanym Uczestnikom IV Konferencji niniejszą Księgę 

Abstraktów, która obejmuje wszystkie przygotowane do zaprezentowania na konferencji wystąpienia. 

Podzielone zostały one na trzy obszerne działy:  

Polityka, bezpieczeństwo, strategia 

Energia, przedsiębiorstwo, zarządzanie 

Energetyka, technologia, innowacyjność. 

Mamy nadzieję, że wysiłek Redaktorów okaże się Państwu pomocą w jak najpełniejszym skorzystaniu z 

szerokiej oferty poznawczej Konferencji, a autorom pozwoli dostrzec, w jak złożonym wzorze interakcji 

poznawczych uczestniczą.  

 

 

W imieniu zespołu 

Paweł Borkowski 



 

 

 

Energy is not just an abstract physical concept, hammered into the heads of teenagers, 

while a completely different kind of energy is flowing through their systems. It is also the 

need shared by individuals and societies, without which they are unable to function and fulfill 

their other needs. It also means the goods, which may be crucial for the player position not 

only on the complicated energy market, but also in definitely &quot;high&quot; politics. Energy is also a 

heroine of the story of effective political leadership, once speaking of electrification and 

advanced, but energy-intensive industry, today more often concentrating on sustainable 

development allowing to leave a planet capable of providing a high standard and comfort of 

living for future generations. Therefore, energy policy and energy security are worth 

discussing not only in the context of the academy and its scientific rituals, but above all in the 

broad public forum, with the awareness that the talk is about something that ties in a single 

node of problems and challenges both household expenses and the security of the state. 

 

Annual conferences organized by Rzeszów University of Technology and Ignacy 

Łukasiewicz Energy Policy Institute are a special place for such a debate. They team the 

scientists and representatives of both market players and public administration, who meet for 

the fourth time in Rzeszów to better understand how dense is the network of dependencies 

and interests within the energy market, how complex is the technology, that makes it more 

and more clean and how complicated are the political actions undertaken by stakeholders 

always seeking to improve security and build wellbeing, but achieving that in many different 

ways.  

 

As an aid in this discussion we give You, our Respectable Participants of the 4th 

Conference, this Book of Abstracts, which includes all the speeches prepared to be presented 

at the conference. They were divided into three extensive areas: 

Politics, security, strategy 

Energy, enterprise, management 

Energy production, technology, innovation 

We hope that the Editors&#39; effort will help You to use the broad academic and specialist offer 

of the Conference to the fullest possible extent, and let the authors see in how complex 

formula of cognitive interactions they participate. 

 

On behalf of the team 

Paweł Borkowski 
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dr inż. Bożena Babiarz, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 

 

Bezpieczeństwo dostaw ciepła w ujęciu technicznym 

 

 Bezpieczeństwo dostaw energii jest jednym z wymagań Ustawy Prawo energetyczne w aspekcie zapewnienia ciągłości 

i niezawodności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w ciepło, obok bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa osób 

jako użytkowników, bądź operatorów systemu. Stanowi zdolność systemu do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci oraz 

równoważenia dostaw energii z zapotrzebowaniem na tę energię. Realizacja dostaw i dystrybucji ciepła spoczywa na 

przedsiębiorstwach ciepłowniczych, a zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców jest jednym z kluczowych 

wyzwań branży ciepłowniczej polegających na analizie zagrożeń i minimalizacji ryzyka braku dostaw ciepła do odbiorców. 

Celem pracy jest przedstawienie możliwości analizy bezpieczeństwa dostaw ciepła poprzez symulację pracy systemu 

ciepłowniczego z wykorzystaniem systemu GIS.  Analiza uwzględnia układ i strukturę sieci, dywersyfikację źródeł ciepła, 

strukturę odbiorców oraz czas trwania i ewentualne skutki przerw w dostawie przy różnych wartościach temperatury 

zewnętrznej oraz dla różnych czasów trwania awarii. Symulacje zostały przeprowadzone dla przykładowego systemu 

zaopatrzenia w ciepło.  

 

 

Słowa kluczowe: dostawa ciepła, system ciepłowniczy, bezpieczeństwo dostaw ciepła

 

Bożena Babiarz, BEng, PhD., Rzeszów University of Technology 

 

Security of heat supply in technical aspect 

 

Security of energy supply is one of the requirements of the Energy Law Act in the aspect of ensuring the continuity 

and reliability of the functioning of heat supply systems in addition to energy security and security of persons as users or 

system’s operators. It is the ability of the system to ensure network security and to balance energy supply with the demand for 

this energy. The delivery and distribution of heat rests with heating companies and ensuring the security of heat supply to 

customers are one of the key challenges of the district heating industry involving the analysis of hazards and minimizing the 

risk of heat supply to consumers. The aim of the work is to present the possibility of analyzing the security of heat supply by 

simulating the operation of the district heating system using the GIS system. The analysis takes into account the layout and 

structure network, diversification of heat sources, the structure of recipients as well as the duration and possible consequences 

of supply interruptions at various outside temperatures and for different failure times. Simulations have been carried out for an 

exemplary district heating system 

 

 

 

Key words: heat supply, district heating system, heat supply security
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dr Cezary Kościelniak, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Rynek gazu w Polsce w kontekście modernizacji społecznej 

 

Rozwój technologii i infrastruktury gazowej, w szczególności LNG niesie ze sobą potencjał modernizacji społecznej  

i klimatycznej w skali globalnej. Celem wystąpienia będzie przegląd wybranych aspektów wyzwań społecznych związanych  

z rozwojem sieci gazowej w Polsce. Prezentowane podejście ma charakter jakościowy, wychodzi się w nim z założenia, że 

jednym z czynników skuteczności modernizacji energetycznej jest  sfera kulturowa przekonań budowana poprzez długofalową 

strategię zaufania przedsiębiorstw dostarczających surowiec oraz w polityce i dyplomacji energetycznej państwa.  

W wystąpieniu podjęte zostaną następujące zagadnienia: analiza szans, jakie LNG niesie dla spełnienia Celów Millenijnych 

zrównoważonego rozwoju w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatycznej, w tym kwestii walki ze smogiem. 

Zarysowanie obszarów zmiany społecznej, na jakie pośrednio i bezpośrednio będzie wpływać rozrastanie się infrastruktury 

gazowej, w tym takich jej aspektów jak: wzmocnienie polityki prorodzinnej, poprzez konkurencyjność cen surowca  

i wzmocnienie efektywności ekonomicznej gospodarstw domowych, wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa i stabilizacji 

wspólnot lokalnych poprzez możliwości rozwoju dzięki nowej infrastrukturze gazowej. Następnie zaprezentowane zostaną 

wybrane przypadki ryzyka negatywnej percepcji społecznej LNG na podstawie doświadczeń innych państw. W końcowej części 

zaprezentowane zostaną rekomendacje w kwestii tworzenia przekazu strategicznego dla społecznej akceptacji rozbudowy 

infrastruktury gazowej w Polsce 

 

 

Słowa kluczowe:  rynek  gazu,  LNG, infrastruktura gazowa,  wymiar społeczny

 

Cezary Kościelniak, PhD, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

The social aspects of the development of gas infrastructure in Poland 

 

LNG technology and infrastructure not only boosts economic development but also the social modernization and 

regional climate policies.  The aim of the presentation is that, indicating the selected challenges related to the increasing of the 

gas network, especially LNG infrastructure in Poland. The presentation adopts the quality methodology approach. The basic 

thesis is that, a cultural sphere of beliefs derives and long-term strategy of the trust building of gas companies and the state is 

not only the factor of the successful modernisation of the energy but also it contributes to the social modernization. The 

presentation includes the following issues: analysing of the challenges of LNG for fulfilling the Millenium Goals in the 

sustainable development politics in Poland, especially in solving the pollution problem. Next, the outline of the impact of the 

gas infrastructure to the areas of social change in strengthen of economic efficiency of the household and strengthen the security 

and opportunity of development of local community by supplying the gas networks. The risks and negative social experiences 

of LNG investments will be presented in the next part of the presentation. The final part is focused on the recommendations for 

making the strategic narration for social acceptation of the increasing of gas infrastructure in Poland.  

 

 

 

 

 

Key words: gas market, LNG, gas infrastructure, social dimension
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mgr inż. Oleksandr Boiko, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 

mgr inż. Rafał Biały, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 

 

Rynek gazu ziemnego w Ukrainie: zagrożenia i perspektywy rozwoju. 

 

Ukraina znajduje się pomiędzy największym producentem gazu ziemnego na tej części globu –  Rosją a największym 

konsumentem gazu ziemnego – Unią Europejską. Ze względu na położenie Ukraina odgrywa bardzo ważną rolę jako kraj 

tranzytowy. Ma rozbudowaną sieć gazociągów przesyłowych oraz posiada, jedną z największych na świecie, bazę PMG, co 

zapewnienia bezpieczeństwa energetyczne państwa poprzez pokrycie własnego zapotrzebowania na gaz ziemny w przypadku 

zakłóceń w dostawach. W ciągu ostatnich lat przez terytorium Ukrainy transportowano około 90 mld m3/rok gazu ziemnego z 

Rosji do krajów europejskich. Wraz z realizacją kolejnych rosyjskich projektów gazociągów (Nord Stream 2, Turkish Stream) 

rola i znaczenie Ukrainy jako kraju tranzytowego może się istotnie osłabić.  

Warto podkreślić, że Ukraina posiada jedne z największych w Europie zasoby gazu ziemnego – 1050,14 mld m3. W ciągu 

ostatnich lat wydobycie gazu kształtowało się na poziomie około 21 mld m3, co odpowiadało 65% krajowego zapotrzebowania 

na gaz ziemny Ukrainy. 

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, gaz ziemny, Ukraina

 

Oleksandr Boiko, BEng, MSc., AGH University of Science and Technology 

Rafał Biały, BEng, MSc , AGH University of Science and Technology 

Adam Szurlej, BFishEng, MSc, PhD, DSc, Assoc. Prof., AGH University of Science and Technology 

 

The natural gas market in Ukraine: danger and development prospects 

 

Ukraine is between Russian which is the biggest one natural gas producer on this part of globe and European Union 

which is the biggest one natural gas consumer. Placement of Ukraine is a very important in natural gas transit. There is an 

extensive network of natural gas transportation pipelines and Ukraine owns the biggest one in the world base of underground 

natural gas storage. It gives some possibilities to achieve energy security thanks to provision of own needs when there are 

problems with import. During the last years through territory of Ukraine has transported about 91 billion cubic meters of natural 

gas per year from Russian to European countries. But when Russian projects of pipelines to transportation gas (Nord Stream 2, 

Turkish Stream) will be end, Ukraine will be able to loss its privileges as a country which transports natural gas. 

It is worth noting that Ukraine has one of the largest natural gas resources in Europe – 1050,14 billion cubic meters. In during 

the last year natural gas production in Ukraine was around 21 billion cubic meters per year and that was around 65% from own 

natural gas consumption. 

 

Keywords: energy security, natural gas, Ukraine  
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Przemysław Ogarek, Politechnika Rzeszowska 

Paweł Padykuła,  Politechnika Rzeszowska 

Dominik Michalik Politechnika Rzeszowska 

 

Projekt gazociągu Baltic Pipe z perspektywy Królestwa Danii  

 

Baltic Pipe to projekt gazociągu transportującego gaz ziemny ze złóż norweskich poprzez terytorium Dani aż do 

Rzeczypospolitej Polskiej. Poster przedstawia wizję projektu z perspektywy Dani czyli kraju tranzytowego w planowanym 

projekcie. Przedstawia korzyści, które odczuje system energetyczny, gospodarka, środowisko oraz obywatele Królestwa Danii. 

Opisuje wpływy nowego źródła dostaw na krajowy system energetyczny. Określa skutki geopolityczne wynikające z realizacji 

przedsięwzięcia. Przedstawia jak innowacyjna infrastruktura wpłynie na poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Wykazuje prognozowany spadek emisji CO2 w wyniku zastosowania do produkcji energii gazu pochodzącego ze złóż 

norweskich. Ukazuje jednego z głównych realizatorów projektu, Energinet. Wymienia wszystkie elementy obecnie 

projektowane, a w przyszłości budowane i eksploatowane przez duńskie przedsiębiorstwo. Charakteryzuje specyfikację 

techniczną infrastruktury przesyłowej. Przedstawia też relacje miedzy Polską, a Danią. Podsumowując całokształt pracy 

nakreśla dokładnie wizję projektu Baltic Pipe na terytorium Królestwa Danii dając możliwość dokładnego zapoznania się  

z wieloma aspektami obecnie realizowanego przedsięwzięcia. 

 

 

Słowa kluczowe : Baltic Pipe, dywersyfikacja dostaw, Królestwo Danii, gaz ziemny

 

Przemysław Ogarek, BSc, Rzeszów Univeristy of Technology 

Paweł Padykuła, BSc,  Rzeszów Univeristy of Technology 

Dominik Michalik, BSc, Rzeszów Univeristy of Technology 

 

Project Baltic Pipe from the perspective of The Kingdom of Denmark 

 

Baltic pipe is a plan for the gas pipeline transporting natural gas from the Norse's deposit through the territory of 

Denmark to the Republic of Poland. Presented poster shows vision of the project from the perspective of Denmark or any 

possible transit country in the planned project. It shows the benefits that both the economy, the environment and the citizens of 

the Kingdom of Denmark will feel. It describes the impact of the new source of supply on the national energy system. Poster 

specifies the geopolitical effects resulting from the implementation of the project. It presents how innovative infrastructure will 

affect the level of energy provision for the country. Poster shows the predicted decrease in CO2 emissions due to the use of gas 

from the Norse deposits, which is distributed by one of the main project implementers, Energinet. It lists all the elements of the 

projected hub, and the future construction of the other hubs operated by the Danish company. It characterizes the technical 

specification of transmission infrastructure. It also presents the interstate relations between Poland and Denmark. The whole 

thesis outlines precisely the vision of the Baltic Pipe plan on the territory belonging to Kingdom of Denmark, what gives us the 

opportunity to get acquainted with many aspects of the implemented project. 

 

 

Keywords : Baltic Pipe, diversification of supplies, Kingdom of Denmark, natural gas 
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Dr Ilona Przybojewska, Uniwersytet Jagielloński 

 

Środki solidarnościowe w nowym unijnym rozporządzeniu dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu 

ziemnego i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego 

 

 Temat wystąpienia nawiązuje do postanowień unijnego rozporządzenia dotyczącego środków zapewniających 

bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Rozporządzenie to wprowadza szereg zmian w porównaniu do poprzednio 

obowiązującej regulacji, w szczególności wzmacnia istniejące mechanizmy współpracy regionalnej między państwami 

członkowskimi oraz kładzie nacisk na ujawnianie treści najistotniejszych umów energetycznych dotyczących dostaw gazu. 

Część istotnych unormowań rozporządzenia weszła w życie stosunkowo niedawno, 1 grudnia 2018r. Obejmują one zwłaszcza 

tzw. środki solidarnościowe, o których mowa w art. 13 przedmiotowego rozporządzenia.  Środki solidarnościowe mają 

wpisywać się w realizację głównego celu rozporządzenia, to jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii 

Europejskiej poprzez zapewnienie prawidłowego i ciągłego funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu ziemnego – poprzez 

umożliwienie wprowadzenia środków wyjątkowych, w przypadku, gdy rynek nie jest już w stanie zapewnić wymaganych 

dostaw gazu (art. 1 rozporządzenia).  

Przepisy rozporządzenia dotyczące środków solidarnościowych stanowią pewne zręby regulacji tej materii, które będą 

musiały zostać wypełnione przez praktykę, w tym przede wszystkim przez uzgodnienia między zaangażowanymi państwami. 

Środek solidarnościowy ma w świetle tych przepisów obejmować powinność państwa członkowskiego, które jest bezpośrednio 

połączone z państwem potrzebującym pomocy co do zapewnienia adekwatnych dostaw gazu, do zapewnienia realizacji takich 

dostaw - także w przypadku, gdy będzie to wymagać zmniejszenia lub zawieszenia dostaw do większości kategorii odbiorców 

gazu na terytorium państwa udzielającego pomocy. 

Jest to zatem obowiązek bardzo daleko idący, który jednocześnie bezpośrednio nawiązuje do koncepcji solidarności 

energetycznej, z jednej strony pomagając zrekonstruować rzeczywiste znaczenie tej koncepcji, z drugiej zaś wzmacniając jej 

wymiar praktyczny. Analizując unormowania dotyczące środków solidarnościowych, zawarte w rozporządzeniu, należy jednak 

uwzględnić także obostrzenia w zakresie stosowania tych środków, statuowane przez prawodawcę unijnego. Są to  

w szczególności pojawiające się w treści wspomnianego aktu prawnego liczne zastrzeżenia dotyczące charakteru takich 

środków jako środków stosowanych w ostateczności i tylko do ustania stanu nadzwyczajnego, jak również przepisy odnoszące 

się do obowiązku zapewnienie stosownej rekompensaty dla państwa udzielającego pomocy. Celem wystąpienia będzie 

rekonstrukcja zakresu, funkcji i rzeczywistego znaczenia środków solidarnościowych przewidzianych  

w rozporządzeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej jako całości oraz poszczególnych państw 

członkowskich. 

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, solidarność energetyczna, gaz ziemny

 

Ilona Przybojewska, PhD., Jagiellonian University 

 

Solidarity measures in the new regulation of the European Union, concerning measures to safeguard the security of gas 

supply, and their significance for energy security 

 

The subject of the speech makes a reference to stipulations of the regulation of the European Union, concerning 

measures to safeguard the security of gas supply. That regulation introduces an array of changes when juxtaposed to the 

previously binding regulation, in particular it reinforces existing mechanisms of regional cooperation between the Member 

States and puts an emphasis on disclosure of contents of the most significant energy contracts relating to supply of natural gas. 

A part of crucial provisions of the regulation entered into force relatively recently, on 1 December 2018. They encompass, in 

particular, so-called solidarity measures, referred to in article 13 of the regulation in question. The solidarity measures are aimed 

at attainment of the main objective of the regulation, i.e. guaranteeing the security of gas supply in the European Union by 

ensuring the proper and continuous functioning of the internal market in natural gas - by allowing for exceptional measures to 

be implemented when the market can no longer deliver the gas supplies required (article 1 of the regulation). 

Provisions of the regulation concerning the solidarity measures constitute the framework for that matter that will have to be 

filled in by the practice, including mainly arrangements between the states involved. The solidarity measures, in light of those 

provisions, consist in a duty of a Member State which is directly connected to the Member State needing help with regard to 

adequate gas supplies, to ensure performance of such supplies – also and even in case when such help requires diminution or 

suspension of supplies to the majority of categories of recipients of gas in the territory of the Member States that is providing 

help. 

Therefore, the duty in question is very far-reaching, and at the same time directly relates to the concept of energy solidarity, on 

the one hand by providing aid in deriving the actual meaning of that concept, on the other hand by strengthening its practical 

dimension. When analyzing provisions concerning the solidarity measures, comprised by the regulation, one should also bear 

in mind limitations concerning application of these measures, imposed by the European Union legislator. Those limitations are, 

in particular, numerous reservations appearing in the substance of the aforementioned legal act, concerning character of those 

measures as measures of the last resort and applicable only up to the end of an emergency, as well as provisions relating to the 

duty to pay a fair compensation for the state providing help. The purpose of the speech will be to derive the scope, functions 

and actual significance of the solidarity measures mentioned in the regulation, for energy security of the European Union as a 

whole, as well as particular Member States. 
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Dr Justyna Misiągiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Nowe projekty infrastruktury gazociągowej w Europie. Implikacje dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej 

 

Współzależności w wymiarze polityki energetycznej warunkują dynamikę stosunków międzynarodowych. Możliwości 

wydobycia i przesyłu surowców wpływają nie tylko na pozycję ekonomiczną państw, ale również na stosunki gospodarcze  

w skali globalnej, ponieważ uczestnikami rynku energetycznego są nie tylko państwa, ale również liczne przedsiębiorstwa 

międzynarodowe, które w coraz większym stopniu angażują się w produkcję i dystrybucję węglowodorów. Wyznacznikiem 

międzynarodowych współzależności energetycznych jest polityka transportu surowców. Drogi przebiegu rurociągów są 

wytyczane biorąc pod uwagę uwarunkowania gospodarcze, ale również stanowią efekt działań politycznych państw.  

Analiza polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej wskazuje, iż w ramach tej struktury państwa 

jednocześnie starają się wypracować wspólne stanowisko, czego dowodem jest np. koncepcja unii energetycznej, a z drugiej, 

realizują swoje partykularne interesy i zaspokajają własne potrzeby, jeśli chodzi o bezpieczeństwo surowcowe. Priorytetem 

polityki bezpieczeństwa energetycznego UE jest, zagwarantowanie płynności dostaw surowców energetycznych w obliczu 

wzrastającego uzależnienia od importu w tym wymiarze. Tym samym, zderza się ona z „polityką realną” Federacji Rosyjskiej, 

która traktuje swój potencjał energetyczny, jako instrument polityki zagranicznej oraz dąży do odgrywania roli monopolisty, 

jeśli chodzi o dostawy węglowodorów na rynki zachodnie. Państwo to preferuje zacieśnianie współpracy z wybranymi 

importerami, a nie z całą Unią. W ten sposób dochodzi do pogłębienia podziałów w ramach wspólnoty, ponieważ niektóre 

kontrakty gazowe z Rosją, takie, jak Nord Stream 2, godzą w interesy niektórych jej członków. Kwestia budowy tego gazociągu 

stała się zatem, poważnym wyzwaniem dla spójności UE w wymiarze energetycznym. Inny kluczowy projekt gazociągowy, 

będący realizacją interesów Rosji, to Turkish Stream. Jest to kolejny gazociąg eksportowy, który będzie przebiegał szlakiem 

omijającym Ukrainę. Oznacza to realizację jednego z najbardziej strategicznych celów polityki energetycznej Rosji, czyli 

zmniejszenie, a w rezultacie – wyeliminowanie zależności tranzytowej od Ukrainy. Działania Federacji Rosyjskiej demonstrują 

chęć odzyskania strategicznej pozycji w relacjach z Turcją i państwami Europy Południowej kosztem UE. Propozycje Rosji 

spotykają się również z pozytywnym odzewem ze strony Turcji, która dąży do wzmocnienia swojej roli w regionie. Bardzo 

znaczącym procesem jest rozbudowa tzw. szlaku zachodniego tranzytu surowców z regionu kaspijskiego na rynki europejskie 

z pominięciem Rosji. Przedmiotem analizy w tym kontekście będzie projekt Południowego Korytarza Gazowego. Gazociąg ten 

wpisuje się w politykę dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych Unii Europejskiej.  Urzeczywistnienie projektu 

Korytarza Południowego będzie jednak możliwe dzięki działaniom Azerbejdżanu i Turcji. Azerbejdżan, to jak na razie jedyny 

pewny dostawca surowca w ramach Korytarza, a Turcja, to główne państwo tranzytowe dla infrastruktury na rynki zachodnie. 

Oba państwa stają się graczami definiującymi kształt i przyszłe funkcjonowanie Korytarza. 

  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, UE, Nord Stream, Turkish Stream, Południowy Korytarz Gazowy

 

Justyna Misiągiewicz, PhD., Maria Curie-Skłodowska University in Lublin 

 

The new gas pipeline infrastructure in Europe. Implications for the EU energy security  

 

Nowadays, energy security is a growing concern in the state foreign policy. The interdependency in the energy field is 

a very important dimension of the contemporary relations between states and transnational corporations. To ensure the energy 

security, every consumer state should diversify sources of supplies. Multiple export routes for gas would increase energy 

security not only for consumers, but also for producers and the transit states. In many cases, the decision to choose the most 

convenient transit route reflects a competition between strategic interests of the participating states and their economic benefits.  

 The energy security is a key determinant of the EU activity on the international scene. Nowadays, there is an increasing 

dependence on the energy resources in European Union. This is a very dangerous phenomenon because of the risk of becoming 

dependent on only one supplier. In such circumstances, energy can be used as a political and economical weapon by the states 

that can control the energy resources, prices and the transport lines. That is why it is necessary to diversify the energy resources 

deliveries. Energy policy is still largely regarded as member states’ own responsibility. EU member states have so far failed to 

launch an efficient coordination and a comprehensive energy security policy. Energy policy is still largely regarded as member 

states’ own responsibility. The Russian Federation articulated clear strategy regarding energy relations with its partners. 

Nowadays, it is concentrated on two important gas pipelines: Nord Stream 2 and Turkish Stream. Their main aim is to connect 

Western Europe directly with Russian resources without the participation of the Eastern European states. The realization of the 

Southern Gas Corridor pipeline project could effectively make EU member states not dependent on the Russian gas. It is the 

most important alternative route for natural gas delivering to Europe without Russian participation from Azerbaijan (the 

producer) and Turkey (the main transit state). The geographical position of Turkey, between European and Asian continents, 

enables it to play a specific role as the main transit state for gas from the Central Asia, the Caucasus and the Middle East to 

Europe. 
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dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 

 

Percepcja barier rozwoju elektromobilności w kontekście postaw ekologicznych mieszkańców województwa Podkarpackiego 

 

Zrównoważony rozwój wymaga podejmowania działań, które zapewnią społeczeństwu wysoką jakość życia, 

jednocześnie nie pogarszając jakości środowiska naturalnego. Potrzeby komunikacyjne ludności stale rosną, wiąże się to  

z rosnącymi konsekwencjami ekologicznymi transportu samochodowego, napędzanego silnikami benzynowymi oraz diesla. 

Promowanie komunikacji zbiorowej, upowszechnianie silników spalinowych zasilanych gazem, ograniczenia wjazdu dla 

samochodów napędzanych silnikami diesla, są działaniami mającymi na celu poprawy jakości powietrza zwłaszcza w dużych 

miastach. Niektóre kraje takie jak Dania lub Niemcy planują w nieodległym terminie wprowadzenie zakazu rejestracji aut 

spalinowych. Są to przesłanki rewolucji w branży motoryzacyjnej wywołane regulacjami administracyjnymi. Oszustwa 

koncernów samochodowych takich jak VW, BMW, Audi, Mercedes oraz szereg innych, polegające na zaniżaniu rzeczywistej 

emisji spalin, nie wywołały na rynku europejskim spektakularnych spadków sprzedaży aut tych marek. Same koncerny również 

nie dokonały zadośćuczynienia oszukanym klientom za towar niezgodny z opisem. Konsekwencje ponieśli kierowcy, którzy 

nie mogą wjeżdżać do określonych stref centrum dużych miast. W trosce o poprawę jakości powietrza promuje się pojazdy  

o napędzie elektrycznym. Elektromobilność jest kierunkiem, który jest obecnie wskazywany jako rozwiązanie tych problemów, 

zwłaszcza w dużych miastach cierpiących z powodu złej jakości powietrza.  

Nowe rozwiązania technologiczne często napotykają wiele barier, a zazwyczaj główną jest bariera mentalna. W pracy 

poddano analizie postrzeganie barier rozwoju elektromobilności przez mieszkańców województwa podkarpackiego. Celem 

badania było zweryfikowanie hipotezy o uzależnieniu postrzegania elektromobilności od postawy ekologicznej mieszkańca. Na 

etapie konceptualizacji i operacjonalizacji badań przyjęto, iż ocena aktywności dotyczącej segregacji odpadów, świadomości 

konsekwencji zagrożeń wynikających z uprzemysłowienia, stosunku do zwierząt itp., jest wyrazem postawy ekologicznej, zaś 

od niej uzależniony jest stosunek do elektromobilności. Poznanie barier mentalnych, poza pokonaniem problemów 

technicznych jest kluczowe w upowszechnieniu pojazdów elektrycznych.  

 

 

Słowa kluczowe: elektromobilność, bariery rozwoju, świadomość ekologiczna, zanieczyszczenie powietrza, rozwój 

zrównoważony

 

Krzysztof Kud, DSc, PhD, Eng., Associate Professor, Rzeszów University of Technology 

 

Perception of barriers to the development of electromobility in the context of ecological attitudes of the inhabitants of the 

Podkarpackie Voivodeship 

 

Sustainable development requires taking action that will provide society with a high quality of life, while not degrading 

the quality of the natural environment. Communications needs of the population are constantly growing, this is related to the 

growing environmental consequences of car transport, fueled by gasoline engines and diesel. Promotion of public transport, 

popularisation of gas-fired combustion engines, entry restrictions for cars powered by diesel engines, are measures aimed at 

improving air quality, especially in large cities. Some countries such as Denmark or Germany are planning to ban the registration 

of combustion vehicles in the near future. These are the reasons for the revolution in the automotive industry caused by 

administrative regulations. Frauds by car companies such as VW, BMW, Audi, Mercedes and a number of others, consisting in 

lowering real exhaust emissions, have not resulted in spectacular decreases in sales of these brands on the European market. 

The companies themselves have also failed to compensate deceived customers for goods not conforming to the description. The 

consequences were borne by drivers who are unable to enter certain zones in the centre of large cities. In order to improve air 

quality, electric vehicles are being promoted. Electromobility is a direction which is currently being indicated as a solution to 

these problems, especially in large cities suffering from poor air quality.  

New technological solutions often face many barriers, and usually the main one is the mental barrier. The paper 

analyses the perception of barriers to the development of electromobility by inhabitants of Podkarpackie voivodship. The aim 

of the study was to verify the hypothesis that the perception of electromobility depends on the ecological attitude of the 

inhabitant. At the stage of conceptualisation and operationalisation of the research, it was assumed that the assessment of activity 

concerning waste segregation, awareness of the consequences of hazards resulting from industrialisation, attitude towards 

animals, etc., is an expression of ecological attitude, while the attitude towards electromobility depends on it. Knowledge of 

mental barriers, apart from overcoming technical problems, is crucial in the dissemination of electric vehicles.  
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Dr hab. Krzysztof Tomaszewski, Uniwersytet Warszawski 

 

Przyszłość polityki energetycznej UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku  

 

 Unia Europejska przeżywa od kilku lat najgłębszy kryzys w swojej historii. Składają się na to m.in. trudności 

gospodarcze w strefie euro, problemy migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu, wystąpienie Wielkiej Brytanii ze struktur 

europejskich (tzw. Brexit). Kwestie te nie pozostają bez wpływu na postawę społeczeństw w państwach członkowskich  

i przyczyniają się do wzrostu nastrojów eurosceptycznych. W roku 2017 Komisja Europejska opublikowała Białą księgę:  

„W sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dla UE-27 do 2025r”. Wskazano w niej kilka możliwych wariantów 

rozwoju procesu integracji w perspektywie średnioterminowej. Kluczowe znaczenie w tym zakresie będą miały z pewnością 

wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.  

Przedmiotem referatu jest analiza uwarunkowań polityki energetycznej Unii Europejskiej w kontekście możliwych 

scenariuszy powyborczych. Celem referatu jest poszukiwanie odpowiedzi na następujące problemy badawcze: czy polityka 

energetyczna w Unii Europejskiej będzie kontynuowana w obecnej postaci, czy należałoby oczekiwać poważnych zmian w tym 

zakresie? Jakie perspektywy rysują się przed unią energetyczną? Który ze scenariuszy zarysowanych przez Komisję Europejską 

w 2017 roku jest najbardziej prawdopodobny w najbliższych latach? Główna hipoteza referatu brzmi: Polityka energetyczna 

UE wymaga poważnej reformy. Powinna ona zostać dokonana poprzez zmiany traktatowe, które pozwoliłyby określić na nowo 

najważniejsze priorytety państw członkowskich.  

 

Słowa kluczowe: Unia Europejska, integracja europejska, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, reforma 

traktatów 

 

Krzysztof Tomaszewski, PhD, DSc.,University of Warsaw 

 

The future of EU energy policy after the elections to the European Parliament in 2019 

 

Security of energy supply is one of the requirements of the Energy Law Act in the aspect of ensuring the continuity 

and reliability of the functioning of heat supply systems in addition to energy security and security of persons as users or 

system’s operators. It is the ability of the system to ensure network security and to balance energy supply with the demand for 

this energy. The delivery and distribution of heat rests with heating companies and ensuring the security of heat supply to 

customers are one of the key challenges of the district heating industry involving the analysis of hazards and minimizing the 

risk of heat supply to consumers. The aim of the work is to present the possibility of analyzing the security of heat supply by 

simulating the operation of the district heating system using the GIS system.  

The analysis takes into account the layout and structure network, diversification of heat sources, the structure of 

recipients as well as the duration and possible consequences of supply interruptions at various outside temperatures and for 

different failure times. Simulations have been carried out for an exemplary district heating system. 
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Dr Łukasz Lewkowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Trójmorze jako projekt integracji energetycznej państw Europy Środkowej - analiza priorytetowych projektów 

energetycznych przyjętych na szczycie państw Trójmorza w Bukareszcie 

 

Trójmorze stanowi międzynarodową inicjatywę gospodarczo-polityczną skupiająca 12 państw Unii Europejskiej 

położonych w regionie mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego (Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, 

Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry). Obszar obejmujący państwa należące do Trójmorza stanowi jedną 

trzecią powierzchni UE. Mieszka tam ponad 112 milionów ludzi. Zgodnie z Deklaracją z Dubrownika (Chorwacja) z 2016 r. 

celem nowej inicjatywy jest współpraca na płaszczyznach: energetycznej, logistyczno-transportowej i informatyczno-

telekomunikacyjnej w Europie Środkowej. Priorytetowe dla państw Trójmorza jest zbudowanie spójnej i dobrze zintegrowanej 

infrastruktury, która pozwoli nadrobić zapóźnienia rozwojowe, wynikające z zaszłości historycznych. Ważnym elementem 

nowej koncepcji jest postulat współpracy państw regionu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. W wymiarze 

praktycznym realizacja tej propozycji sprowadza się aktualnie do działań w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Ma 

to na celu bardziej korzystny mix energetyczny w państwach Trójmorza i uniezależnienie się od gazu pochodzącego z Federacji 

Rosyjskiej. Ostatni szczyt inicjatywy Trójmorza zorganizowany został 17–18 września 2018 r. w Bukareszcie (Rumunia). 

Uczestnicy szczytu przyjęli wspólną deklarację, na mocy której rozszerzony zostanie biznesowy i gospodarczy charakter 

współpracy środkowoeuropejskiej. Służyć temu będą przyjęte na szczycie decyzje: podpisanie deklaracji w sprawie utworzenia 

Sieci Izb Gospodarczych Trójmorza, podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Funduszu Trójmorza oraz przyjęcie 

katalogu priorytetowych projektów inicjatywy. W szczycie w Bukareszcie, oprócz przedstawicieli najwyższych władz państw 

„12”, uczestniczyli także Sekretarz ds. Energii USA Rick Perry, niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas, 

przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz komisarz ds. Polityki Regionalnej Corina Cretu.  

Celem referatu jest analiza strategicznych projektów energetycznych zgłoszonych na szczycie w Bukareszcie. Poddane 

analizie zostaną najważniejsze projekty multilateralne (BRUA, Eastring, terminal LNG na wyspie Krk, Baltic Pipe) oraz 

bilateralne mające znaczenie międzynarodowe (SINCRO.GRID, węgiersko-słoweński interkonektor, rozwój terminalu LNG w 

Paldiski w Estonii). Przedstawiony zostanie stan ich implementacji na początku 2019 r.  
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Łukasz Lewkowicz, PhD., Maria Curie-Skłodowska University in Lublin 

 

Three Seas Initiative as a project of energy integration of Central European countries - analysis of priority energy projects 

adopted at the summit of the Three Seas Initiative countries in Bucharest 

 

Three Seas Initiative is an international economic and political initiative bringing together 12 European Union countries 

located in the Baltic, Black and Adriatic seas region (Austria, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, 

Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Hungary). The area encompassing countries belonging to the Three Seas Initiative is 

one-third of the EU's surface area. More than 112 million people live there. According to the Dubrovnik Declaration (Croatia) 

of 2016, the aim of the new initiative is cooperation at the levels of: energy, logistics and transport, as well as information and 

telecommunications in Central Europe. The priority for the Three Seas Initiative countries is to build a coherent and well-

integrated infrastructure that will make up for the developmental backwardness resulting from historical events. An important 

element of the new concept is the postulate of cooperation between the countries of the region in the field of energy security. In 

the practical dimension, the implementation of this proposal comes down to activities in the field of diversification of natural 

gas supplies. This is aimed at a more favorable energy mix in the Three Seas Initiative countries and becoming independent of 

gas originating from the Russian Federation. The last summit of the Three Seas Initiative was organized on 17-18 September 

2018 in Bucharest (Romania). The participants of the summit adopted a joint declaration under which the business and economic 

character of Central European cooperation was expanded. To serve this will be the decisions adopted at the summit: signing the 

declaration on the establishment of the Network of Economic Chambers of the Three Seas Initiative, signing the letter of intent 

on the creation of the Three Seas Initiative Fund and adopting the catalog of priority projects of the initiative. The Bucharest 

summit, in addition to the representatives of the highest authorities of the 12 countries, was also attended by US Secretary of 

Energy Rick Perry, German Foreign Minister Heiko Maas, President of the European Commission Jean-Claude Juncker and 

Commissioner for Regional Policy Corina Cretu.  

The aim of the paper is to analyze the strategic energy projects submitted at the Bucharest summit. The most important 

multilateral projects (BRUA, Eastring, LNG terminal on the island of Krk, Baltic Pipe) and bilateral ones of international 

importance will be analyzed (SINCRO.GRID, Hungarian-Slovenian interconnector, development of the LNG terminal in 

Paldiski in Estonia). The state of their implementation at the beginning of 2019 will be presented. 
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Dr hab. inż. Marian Woźniak, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarzadzania 

Mgr inż. Bartosz Saj, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

 

Wpływ polityki energetycznej na zmiany klimatu w opinii młodzieży województwa podkarpackiego 

 

Społeczeństwo, a przede wszystkim naukowcy wyraźnie podkreślają, że przyczyną globalnych zmian klimatu 

spowodowanych głównie emisją dwutlenku węgla jest przede wszystkim działalność człowieka i połączona z nią nadmierna 

jego emisja. Związana jest ona z procesami spalania paliw w energetyce, przemyśle oraz transporcie, a także z ubóstwem 

będącym główną przyczyną występowania trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w gospodarstwach 

domowych i nieprawidłowym sposobem ich ogrzewania. Często społeczeństwo jest uświadamiane, że klimat  należy chronić, 

a zarazem przekonywane, że globalne ocieplenie nie ma wpływu na codzienne życie Polaków. Tymczasem Polska, ze względu 

na duży udział węgla w energetyce, jest wskazywana jako jeden z głównych winowajców emisji dwutlenku węgla w Unii 

Europejskiej i eksponowana jako istotny udziałowiec zmian klimatycznych powodujących globalne ocieplenie. Niestety istotną 

rolę w tym procesie odgrywa emisja dwutlenku węgla w Polsce, będąca zagrożeniem dla cennych ekosystemów, a głównie dla 

zdrowia i życia ludzi. 

Celem pracy jest ukazanie opinii młodzieży w wieku 16-25 lat, w zakresie jej świadomości dotyczącej wpływu 

człowieka na zmiany klimatu oraz wskazanie pożądanych kierunków współczesnej polityki energetycznej wraz z określeniem 

poziomu poparcia tych kierunków, które istotnie przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.  

 

Słowa kluczowe: polityka energetyczna, klimat, gazy cieplarniane, ubóstwo, młodzież

 

Marian Woźniak, DSc, PhD, BEng., Rzeszów University of Technology, The Faculty of Management 
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The impact of energy policy on climate change in the opinion of young people in the Podkarpackie province 

 

Society and, above all, scientists clearly emphasize that the cause of global climate change caused mainly by carbon 

dioxide emissions is primarily human activity and its associated emission. It is associated with the processes of fuel combustion 

in the energy, industry and transport, as well as with poverty being the main cause of difficulties in meeting basic energy needs 

in households and the incorrect way of heating them. Often, the public is made aware that the climate should be protected and 

at the same time convinced that global warming has no impact on the everyday lives of Poles. Meanwhile, Poland, due to the 

high share of coal in the energy sector, is indicated as one of the main culprits of carbon dioxide emissions in the European 

Union and exposed as a significant shareholder of climate change causing global warming. Unfortunately, the important role in 

this process is played by the emission of carbon dioxide in Poland, which is a threat to valuable ecosystems, and mainly to 

health and life of people. 

The aim of the work is to show the opinions of young people aged 16-25, in terms of her awareness of human impact 

on climate change and indication of desirable directions of modern energy policy, defining the level of support for these 

directions, which will significantly contribute to the reduction of carbon dioxide emissions. 
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Dr hab. Paweł J. Borkowski, Uniwersytet Warszawski 

 

Dyskurs o polityce energetycznej – między bezpieczeństwem narodowym a gospodarstwem domowym 

 

Polityka energetyczna jest coraz silniej obecna w debacie publicznym. Z racji zaspokajania podstawowej potrzeby 

jednostek i gospodarki oraz strategicznego charakteru dla państwa narracje i dyskursy o tej polityce łatwo ulegają 

instrumentalizacji, zarówno przez interesariuszy publicznych, jak i prywatnych. Jedną z tendencji jest sekurytyzacja dyskursu 

energetycznego, widoczny jest także podział na konkurencyjne niszowe narracje (etatystyczno-narodowa, ekologiczna, 

liberalno-rynkowa). Problemy zapewnienia dostaw energii w rozsądnej cenie przy zapewnianiu poszanowania środowiska 

naturalnego jako dziedzictwa dla przyszłych pokoleń  stanowią zatem przestrzeń sporu jednak jest ona także przestrzenią szansy 

– trudno spotkać bowiem inne zagadnienie, które w tak bezpośredni sposób łączyłoby kwestie bezpieczeństwa narodowego  

z wydatkami gospodarstwa domowego. Istnieje zatem pole do budowania w tym zakresie świadomiej obywatelskości  

w kontekście krajowym i europejskim. 

 

Słowa kluczowe: polityka energetyczna, środowisko naturalne,  źródła dostaw

Paweł J. Borkowski, Associate Professor, University of Warsaw  

  

 

Discourse on energy policy - between national security and household 

  

Energy policy is increasingly present in public debate. Due to satisfying the basic needs of individuals and the economy, 

as well as the strategic nature of the state, narratives and discourses about this policy are easily instrumentalised, both by public 

and private stakeholders. One of the tendencies is the securitization of the energy discourse. We can also observe a division into 

competitive niche narratives (statist-national, ecological, liberal-market). Problems of ensuring energy supplies at a reasonable 

price while ensuring respect for the natural environment as a heritage for future generations constitute a space of conflict, but it 

is also a space of opportunity - as it is difficult to meet another issue which would so directly link the issues of national security 

with household expenses. Therefore, there is scope for building a conscious citizenship in this area in the national and European 

context. 

  

 

Key words: energy policy, environment, sources of supply 
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Cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej. Analiza działań obronnych państwa w sektorze energetyki  

 

Internet i rozwój sieci cyfrowej, całkowicie zrewolucjonizowały współczesne czasy. Dzięki modernizacji tych 

sektorów, możemy sobie w znacznym stopniu ułatwić życie, poprzez wykorzystanie technologii. Każdy aspekt życia stał się 

prostszy. Nie inaczej jest z gospodarką państwa i jej wybranymi sektorami. Obszar energetyki również został 

zrewolucjonizowany, poprzez aktualizację systemów informatycznych oraz powszechną automatyzację, która spowodowała 

wzrost efektywności produkcji. Jednocześnie dzięki temu wzrosło ryzyko wystąpienia nowego zagrożenia, o którym chcę 

wspomnieć, czyli cyberataku. 

Śledząc rozwój zagrożeń w cyberprzestrzeni, należy wskazać, że początkowo cyberataki przeprowadzane były przez 

pojedynczych hakerów, motywowanych chęcią sprawdzenia swoich umiejętności oraz zdobycia pieniędzy. Ich działalność była 

raczej nieszkodliwa i nie zagrażała najważniejszym sektorom gospodarki państwa. We współczesnym świecie zagrożenia ze 

strony hakerów i innych wirtualnych przestępców są o znacznie większym kalibrze. Rząd Polski musi dołożyć wszelkich starań, 

aby struktury obronne infrastruktury energetycznej naszego kraju, były odporne na wszelkie przejawy agresji  

w cyberprzestrzeni.  

Charakter tego zjawiska jest dosyć szczególny. Stało się to nadrzędnym celem wielu członków społeczeństwa 

informacyjnego. Cyberprzestępczość została uznana jako jeden z najbardziej zaawansowanych problemów, z jakim muszą się 

mierzyć każdego dnia organy ścigania. Problemem jest fakt, iż te zjawisko ciągle rozkwita w dobie powszechnego rozwoju 

technologii, co dodatkowo utrudnia skuteczne zwalczanie hakerów i cyberprzestępców. 
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Cyber security of energy infrastructure. Analysis of state defense activities in the energy sector 

 

The Internet and the development of the digital network have completely revolutionized modern times. Thanks to the 

modernization of these sectors, we can make life much easier through the use of technology. Every aspect of life has become 

simpler. It is no different with the economy of the state and its selected sectors. The energy area was also revolutionized by 

updating IT systems and widespread automation, which resulted in increased production efficiency. At the same time, thanks 

to this, the risk of a new threat that I want to mention, or cyber attack, has increased. 

Following the development of threats in cyberspace, it should be pointed out that initially cyber-attacks were carried 

out by individual hackers, motivated by the desire to test their skills and gain money. Their activity was rather harmless and did 

not threaten the most important sectors of the state's economy. In the modern world, threats from hackers and other virtual 

criminals are much more caliber. The Polish government must make every effort to ensure that the defense structures of our 

country's energy infrastructure are immune to all forms of aggression in cyberspace. 

The nature of this phenomenon is quite special. This has become the overriding goal of many members of the 

information society. Cybercrime has been recognized as one of the most advanced problems law enforcement agencies face 

every day. The problem is that these phenomena are still flourishing in the era of widespread technological development, which 

further hinders the effective fight against hackers and cybercriminals. 
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Dr hab. inż. Waldemar Dołęga, Politechnika Wrocławska 

 

Ocena krajowego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 

 

W referacie przedstawiono ocenę krajowego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przeprowadzono 

analizę i ocenę infrastruktury elektroenergetycznej w obszarze wytwarzania, przesyłu i dystrybucji w aspekcie bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej. Przedstawiono  charakterystykę sektora wytwórczego oraz infrastruktury sieciowej w obszarze 

przesyłu i dystrybucji.  Określono sytuację obecną i przyszłą w zakresie  funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej 

w obszarze wytwarzania, przesyłu i dystrybucji w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w kontekście 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Oceniono poziom krajowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

Zdefiniowano zagrożenia i określono katalog niezbędnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, infrastruktura elektroenergetyczna
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Assessment of national level of electric energy supply security 

 

In this paper, assessment of national level of electric energy supply security is shown. Analysis and assessment of 

electric power infrastructure in area of generation, transmission and distribution in aspect of electric energy security is 

conducted. Profile of generation sector and grid infrastructure in area of transmission and distribution is shown. Present and 

future situation in a range of  operation of electric power infrastructure in area of generation, transmission and distribution in 

frames of National Electric Power System in the electric energy supply security context is determined.  Level of national electric 

energy supply security is assessed. Threats of electric energy supply security are defined and catalogue of essential actions for 

assurance of  electric energy supply security are proposed.    
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Jest rok 2020... nastąpiła awaria techniczna gazociągów w Norwegii, spadek wydobycia gazu w Holandii oraz wojna domowa 

w Katarze 

 

 Celem prezentacji jest przeanalizowanie koncepcji odpowiednich procedur w przypadku kryzysu związanego  

z deficytem gazu. Problematyka tematu skłania do  przemyśleń dotyczących rynku gazu państw Unii Europejskiej. Podstawowe 

pytanie, jakie inspiruje podjętym rozważaniom, odnosi się do tego czy państwa zagrożone od strony energetycznej są wstanie 

wdrożyć odpowiednie działania antykryzysowe. Prezentacja zawiera analizę sześciu państw, tj. Niemcy, Belgia, Francja, 

Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, będące najbardziej narażone na zachwianie bezpieczeństwa energetycznego w postaci 

ograniczonych dostaw gazu. Biorąc pod uwagę rozbudowaną infrastrukturę gazociągów znajdujących się na obszarze Unii 

Europejskiej, terminali ciekłego gazu ziemnego (LNG) oraz podziemnych magazynów gazu, państwa dotknięte deficytem 

paliwa gazowego są w stanie podjąć działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ilości dostarczanego gazu. Całość 

rozważań jest osadzona na teoretycznych ramach ogólnodostępnych raportów zawierających informacje o rynku energii.     
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It is 2020… We are facing technical failure of gas pipelines in Norway, downtick of gas yield in the Netherlands and home 

war in Qatar 

 

Aim of presentation is to analyse concepts of adequate proceeding in case of crisis connected with deficit of gas. 

Problematic aspects of title leads us to reflect on the gas market of countries in the European Union. Fundamental question, 

which is inspiring our consideration, will relate to fact, if countries in danger of energy related disasters are realisable to 

implement adequate crisis actions. Presentation contains analysis of six countries (Germany, Belgium, France, Spain, Great 

Britain, Italy) which are in the biggest danger of losing energy safety due to limited supply of gas. Taking into account the 

expanded infrastructure of gas pipelines located in are of European Union, terminals of liquefied natural gas and underground 

gas storages, countries with deficit of natural gas are able to take actions leading to provide the adequate amount of gas. All the 

considerations are based on theoretical establishments of accessible reports containing information’s about global energy 

markets. 
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Sektor gazu ziemnego w krajach V4 i Ukrainy 

 

Zasadniczym celem artykułu jest porównanie głównych uwarunkowań rozwoju sektora gazu ziemnego w krajach 

Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) oraz Ukrainy w ciągu ostatnich latach. Na wstępie porównano stan 

udokumentowanych zasobów gazu ziemnego, następnie wielkość wydobycia i zużycia gazu ziemnego, a także zmiany  

w zakresie źródeł i kierunków zaopatrzenia w gaz ziemny oraz rolę PMG. W sposób szczególny zwrócono uwagę na 

zrealizowane i planowane inwestycje, których celem jest rozwój współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami. Uruchomienie 

terminala LNG w Świnoujściu w sposób istotny zmieniło strukturę dostaw gazu ziemnego do Polski, rozbudowa terminalu 

może mieć realny wpływ także sektory gazu ziemnego krajów sąsiednich, krajów V4 oraz Ukrainy. Przeanalizowano strukturę 

zużycia gazu ziemnego, w tym wielkość zużycia gazu na cele energetyczne. 
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The natural gas sector in the V4 countries and Ukraine 

 

The purpose of the article is to compare the main factors that influenced the natural gas sector development in the 

Visegrad Group countries (Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary) and Ukraine in recent years. At the beginning of 

the article levels of proved reserves were compared, followed by the volumes of natural gas production and consumption, as 

well as changes in supplies directions and the role of the UGS facilities. Particular attention was paid to completed and planned 

investments aimed at developing cooperation between individual countries. The LNG terminal in Świnoujście significantly 

changed the structure of natural gas supplies to Poland. The decision that assumes expansion of the terminal may also have an 

impact on the natural gas sectors in neighboring countries, the V4 countries and Ukraine. The structure of natural gas 

consumption including the volume of gas consumption for energy purposes was also analyzed. 
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Rozbudowa elektrowni atomowej w Paks - znaczenie i perspektywy  

 

Elektrownia atomowa w Paks, na Węgrzech zaspokaja obecnie 40% zapotrzebowania Węgier na energię. Problem  

w tym, że wybudowane w latach 80. XX wieku cztery reaktory trzeba będzie wyłączyć najpóźniej do 2032 roku ze względu na 

koniec ich okresu eksploatacji. Temat rozbudowy elektrowni atomowej, a w zasadzie zbudowania reaktorów, które zastąpią 

obecne, niejako zinstytucjonalizował się w marcu 2009 roku, a zatem na rok przed wyborami parlamentarnymi, w których 

zwycięstwo objęła koalicja Fidesz i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP).  

W październiku 2011 roku parlament uchwalił strategię energetyczną do 2030 roku (z perspektywą roku 2050), która 

przewidywała utrzymanie znaczącego udziału elektrowni w Paks w produkcji energii.  

Po długim czasie negocjacji, w 2014 roku podpisano porozumienie o rozbudowie Paks na najwyższym międzypaństwowym 

szczeblu w Moskwie (ten moment inicjuje także wzajemne doroczne spotkania pomiędzy politykami). Viktor Orbán i Władimir 

Putin ustalili, że z rosyjskiego kredytu sfinansowanych zostanie 80% inwestycji (10 mld EUR), pozostałe 2,5 mld EUR 

pochodzić będzie z budżetu państwa węgierskiego. Ustalono, że kredyt udzielony na zaprojektowanie, wybudowanie 

i uruchomienie nowych bloków energetycznych ma zostać spłacony w ciągu 30 lat, a jego zmienne oprocentowanie wahać się 

będzie w przedziale 3,95-4,95%. Wykonawcą „z wolnej ręki” został Rosatom. Wzbudziło to protesty Brukseli. Po 2015 roku, 

Komisja Europejska wszczęła łącznie trzy postępowania w sprawie złamania procedur transparentności przy udzielaniu 

zamówienia. Niemal dokładnie przed dwoma laty, w 2017 roku, Komisja Europejska wydała ostateczną zgodę na rozbudowę 

elektrowni. Finalnie Węgrzy przekonali Brukselę, że bezpośrednie udzielenie zamówienia jest w tym przypadku uzasadnione. 

Według pierwotnych planów, budowa miała ruszyć w 2018 roku. Spekulowano, że rozpocznie się ona uroczystym wkopaniem 

kamienia węgielnego podczas jednej z wizyt Władimira Putina na Węgrzech. Paks II miało ruszyć w 2025 lub 2026 roku. 

Wiadomo już, że termin ten jest nierealny, bowiem rozpoczęcie budowy opóźni się o dwa lata. Być może rozpocznie za rok, w 

2020. Natomiast oddanie gotowych bloków może przesunąć się nawet na rok 2032. Inwestycja natrafia także na problemy 

finansowe, w tym te związane z faktyczną jej opłacalnością.  Odpowiedzialność polityczną za opóźnienia poniósł już minister 

zajmujący się Paks od 2014 roku – Attila Aszódi 
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Expansion of the Paks Nuclear Power Plant - significance and prospects 

 

The nuclear power plant in Paks, Hungary currently provides 40% of Hungary's energy needs. The problem is that the four 

reactors built in the 1980s will have to be shut down by 2032 at the latest, due to the end of their service life. The subject of the 

expansion of the nuclear power plant, and in principle the construction of reactors that will replace the current one, somehow 

institutionalized in March 2009, and thus a year before the parliamentary elections, in which the coalition of Fidesz and the 

Christian Democratic People's Party took over (KDNP).  

In October 2011, the National Assembly of Hungary adopted the energy strategy until 2030 (with the prospect of 2050), which 

provided for maintaining a significant share of the power plant in Paks in energy production.  

After a long negotiation period, in 2014 an agreement was signed to expand Paks at the highest inter-state level in Moscow (this 

moment also initiates mutual annual meetings between politicians). Viktor Orbán and Vladimir Putin agreed that 80% of 

investments will be financed from the Russian loan (EUR 10 billion), the remaining EUR 2.5 billion will come from the 

Hungarian state budget. It was established that the loan granted for the design, construction and commissioning of new power 

units is to be repaid within 30 years, and its variable interest rate will fluctuate in the range of 3.95-4.95%. Rosatom became a 

freelance contractor. This sparked Brussels' protests. After 2015, the European Commission initiated a total of three proceedings 

to breach the transparency procedures when awarding the contract. Almost exactly two years ago, in 2017, the European 

Commission issued a final consent for the extension of the power plant. Finally, the Hungarians convinced Brussels that a direct 

award of the contract is justified in this case. According to the original plans, the construction was to start in 2018. It was 

speculated that it would begin with a ceremonial burial of the cornerstone during one of Vladimir Putin's visits to Hungary. 

Paks II was to start in 2025 or 2026. It is already known that this date is unrealistic, because the start of construction will be 

delayed by two years. Perhaps it will start in a year, in 2020. However, putting ready blocks can move even to 2032. The 

investment also encounters financial problems, including those related to its real profitability. Political responsibility for delays 

has already been borne by the Minister dealing with Paks from 2014 - Attila Aszódi 
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Ocena ryzyka magazynowania paliw ciekłych w zbiornikach naziemnych wywołanego działaniem czynników 

atmosferycznych 

 

Rosnący popyt na energię skutkuję zwiększeniem zapotrzebowania na paliwa, w tym paliwa płynne. W związku  

z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i pokrycia krajowego zużycia paliw następuje coraz większa 

dywersyfikacja źródeł ich importu. W efekcie coraz prężniej rozwijana jest sieć obiektów pozwalających na dostarczenie paliwa 

w niegdyś niedostępnych formach, jak import gazu ziemnego w formie ciekłej (liquefied natural gas). Przemiana fazowa gazu 

pozwala na zmniejszenie jednostkowej objętości około 630 krotnie, co gwarantuje dostawę dużej ilości gazu za pomocą 

metanowców, z których skroplony gaz ziemny jest przesyłany do zbiorników LNG a następnie transportowany za pomocą 

cystern lub po regazyfikacji przesyłany sieciami gazowymi. Składowanie skroplonego gazu ziemnego w zbiornikach 

naziemnych wiąże się ze znacznym zagrożeniem wywołanym możliwymi skutkami awarii zbiornika m.in. w wyniku 

niemożliwych do przewidzenia czynników atmosferycznych z uwagi na właściwości fizyczne LNG. Zatem konieczne jest 

przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z narażeniem zbiorników LNG na działanie czynników atmosferycznych  

w szczególności z uwzględnieniem silnych wiatrów. W artykule został przenalizowany wpływ czynników atmosferycznych na 

możliwe zagrożenia oraz skutki awarii instalacji przemysłowej do magazynowania skroplonego gazu ziemnego na podstawie 

zaistniałych w świecie przypadków awarii. Przeprowadzona analiza obejmuje również potencjalne środki zapobiegawcze, które 

mogą zostać wykorzystane, w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii. 
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Risk analysis of fuel storage in ground tanks connected to atmospheric factors  

 

 

The growing demand for energy results in an increased demand for fuels, including liquid fuels. The need to ensure 

energy security and cover domestic fuel consumption causes an increasing diversification of fuel imports sources. As a result, 

the network of facilities allowing the delivery of fuel in once inaccessible forms, such as the import of natural gas in liquefied 

form, is developing dynamically. The phase transition allows for reduction of gas unit volume of about 630 times, which enables 

delivery of large gas volumes with gas carriers. Then liquefied natural gas is passed to LNG tanks and then transported via 

cisterns or after regasification transmitted via gas networks. Due to the physical properties of LNG its storage in ground tanks 

is associated with a significant risk caused by the possible consequences of tank failures connected with unpredictable weather 

conditions. Therefore, it is necessary to carry out a risk assessment related to the exposure of LNG tanks to atmospheric factors, 

especially strong winds. In this paper the impact of atmospheric factors on possible risks and consequences of the industrial 

installation for LNG storage failures is analyzed based on cases occurring in the world. The analysis also includes potential 

preventive measures that can be used to minimize the risk of failure. 
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Analiza hybrydowego systemu opartego o odnawialne źródła energii 

 

 Rosnące zużycie energii we współczesnym świecie stawia nieustanne wyzwania temu sektorowi. Coraz większa część 

naszego życia uzależniona jest od nieustannego dostępu do energii. Wymaga to rosnącej produkcji energii oraz zwiększonej 

niezawodność dostaw. W dobie dużej dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w obliczu wyczerpujących się 

surowców kopalnych oraz rosnącego zanieczyszczenie środowiska naturalnego potrzebujemy nowych alternatywnych 

rozwiązań związanych z sektorem energetycznym. Jedną z dostępnych możliwości są systemy oparte o źródła odnawialne. 

Pozyskiwanie energii z wiatru czy słońca ma wiele zalet - nie przyczynia się do zużycia tych zasobów a także nie wymaga 

inwestycji związanych z ich wydobyciem. Niestety systemy bazujące na odnawialnych źródłach energii posiadają również 

poważną wadę. Jest nią brak ciągłości dostaw i nieprzewidywalność produkcji energii. Słońce świeci tylko w ciągu dnia i to nie 

zawsze z taką samą intensywnością a wiatry nie zawsze wieją z odpowiednią siłą by poruszyć turbiny wiatrowe i zapewnić 

pożądany poziom produkcji energii. Częściowym rozwiązaniem tego problemu mogą być systemy hybrydowe czyli takie, które 

korzystają z więcej niż jednego źródła. Hybrydowe systemy oparte o energię odnawialną mogą być również połączone  

z tradycyjną energetyką co sprawia, że są ciekawym rozwiązaniem technologicznym. W tego typu rozwiązaniach łączy się  

w nich kilka źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej. W szczególności system taki polega na połączeniu np. panelu 

fotowoltaicznego oraz turbiny wiatrowej w celu osiągnięcia większej niezawodności i ciągłości pracy. Dodatkowo sprzężenie 

takiego systemu z siecią elektroenergetyczną pozwala na niezawodne funkcjonowanie, gwarancję nieprzerwanego zasilania 

urządzeń jak również przesyłanie nadwyżek energii do sieci.  W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy i optymalizacji 

systemu hybrydowego opartego o panele fotowoltaicznej turbiny wiatrowe tak, aby jak najefektywniej wykorzystać 

komponenty systemu i równocześnie zapewnić nieprzerwane zasilanie. Celem badań jest optymalizacja takiego systemu pod 

kątem minimalizacji kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz maksymalizacji zysku ekologicznego. Analizowany system 

podłączony jest do sieci elektroenergetycznej której zadaniem jest zarówno dostarczanie energii przy niedobrze jej produkcji 

ze źródeł odnawialnych jak i magazynowanie nadmiaru produkowanej energii. Przedstawione analizy oparto o rzeczywiste 

pomiary eksperymentalne zużycia energii elektrycznej, pomiary natężenia promieniowania słonecznego i prędkości wiatru. 

Przeanalizowano również profil obciążenia dostarczony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Badania optymalizacyjne 

wykonano dla całego roku kalendarzowego. Na podstawie obliczeń i danych pomiarowych autorzy otrzymali charakterystyki 

czasowe dziennego rozkładu produkcji energii z poszczególnych źródeł, zapotrzebowania na moc oraz mocy przesłanej  

i odebranej z sieci. Wyniki zaprezentowano dla całego roku jak i dla wybranych dni (słonecznego jak i pochmurnego). 

Zaprezentowano wyniki optymalizacji współczynników ekonomicznych oraz ekologicznych. Opisano metodologię dzięki 

której otrzymano konfigurację systemu hybrydowego, która minimalizuje koszt produkcji energii lub maksymalizuje ilość 

unikniętej emisji CO2 
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An analysis of the hybrid renewable energy based system 

 

Growing usage of energy in the present days is a challenge for the energy sector. The larger and larger part of our lives 

depends on continuous access to electricity. Therefore increasing power generation and distribution reliability are needed. In 

the era of energy safety conscientiousness, facing running out of fossil fuels and growing natural environment pollution we are 

looking for new alternatives. One of the possibilities is hybrid energy renewable systems (HRES). Acquiring energy from the 

wind or the Sun has many advantages – it doesn’t contribute to consuming these resources and there is no need to invest in 

mining them. Unfortunately, renewable energy systems have also a significant drawback. It’s a lack of reliability of dispatch 

and unpredictability of energy production. The Sun is shining only during the day and not always with the same intensity. The 

wind doesn’t always blow strong enough to move the turbine and ensure a sufficient level of energy production. For this reason, 

HRES can be a partial solution to this problem.  Hybrid renewable energy systems connected with traditional power suppliers 

are an interesting technological solution in the field of energy engineering. It joins a few sources of energy. In particular, such 

a system can be for example a combination of a photovoltaic panel and a wind turbine and hydropower in order to gain more 

reliability and continuity in power generation. Additionally, coupling such a system with the grid allows for reliable operation 

and guarantees an uninterrupted power supply. In this paper, the authors analysed and optimised HRES which uses photovoltaic 

and a wind turbine in order to effectively use components of the system and provide low price electricity. The objective is to 

optimize such a system in terms of minimization the cost of power generation and maximisation the ecological profit. The 

analysed system is connected to the grid which is responsible for supplying the energy in case of its deficiency and storing it in 

case of its surplus. Presented analysis is based on the experimental measurements of energy consumption, measurements of 

solar radiation intensity and wind speed. The profile of the load provided by Polskie Sieci Elektroenergetyczne has been also 

analysed. Optimization has been performed based on the data from the whole year.   Based on the calculations and measurement 

data the authors acquired the time characteristics of the daily energy production distribution, power demand and power 

sent/received from the grid. These results are both for a sunny and a cloudy day. Moreover, the optimization results of some 

economic and ecological coefficients have been acquired. Results of optimisation allow obtaining a system which minimizes 

the Net Present Cost (NPC) or Cost of Energy (COE) and a system which maximizes the amount of avoided CO2 emission. 
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Struktura wytwarzania energii z systemów fotowoltaicznych w Polsce 

 

 Elektrownie wiatrowe, słoneczne, geotermalne czy wodne stanowią czyste i niewyczerpane źródła energii. Coraz 

ostrzejsze normy emisji spalin oraz polityka państw Unii Europejskiej wymagają coraz większych nakładów inwestycyjnych 

oraz rozwoju technologicznego w sektorze odnawialnych źródeł energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach 

oraz wprowadzone systemy wsparcia finansowego dla sektora energetycznego, spowodowały szybki wzrost mocy 

zainstalowanej odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wzrost mocy rozproszonych źródeł energii elektrycznej wymaga również 

zmian w krajowym systemie elektroenergetycznym opartym do tej pory na dużych elektrowniach systemowych. Celem pracy 

jest analiza stanu produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych w Polsce w latach 2000-2018 

w kontekście założeń polityki energetycznej Polski i prognoz statystycznych oraz w porównanie z innymi krajami europejskimi. 
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State of energy production from solar photovoltaic systems in Poland  

 

Wind, solar, geothermal and hydro power plants are clean and inexhaustible energy sources. The increasingly exacting 

requirements exhaust emission standards and the policy of the European Union countries require ever higher investment 

expenditures  and technological development in the sector of renewable energy sources. The development of renewable energy 

sources in recent years and the introduced financial support systems for the energy sector have resulted in a rapid increase in 

the installed power of renewable energy sources in Poland. The increase in the power of decentralized electricity sources also 

requires changes in the national power system based so far on large system power plants. The aim of the work is to analyze the 

state of electricity production using photovoltaic cells in Poland in the years 2000-2018 in the framework of the assumptions of 

Poland's energy policy and statistical forecasts and in comparison with other the countries of Europe. 
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Diagnostyka termowizyjna wyznacznikiem jakości budynku 

 

 Zmniejszenie zużycia energii, a tym samym poprawa efektywności cieplnej budynku służy wzrostowi bezpieczeństwa 

dostaw energii oraz minimalizacji kosztów. W działaniach zmierzających do poprawy sprawności energetycznej budynków 

ważną rolę pełni diagnostyka termowizyjna. Badania termowizyjne są narzędziem wykorzystywanym w opracowaniu 

charakterystyki cieplnej budowanych, modernizowanych oraz eksploatowanych budynków. Pozwalają na ocenę jakości 

wykonania prac termomodernizacyjnych oraz stanu instalacji grzewczych. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania 

pomiarów termowizyjnych w budownictwie. Wskazano parametry i czynniki warunkujące prawidłowy przebieg pomiaru. 

Zaprezentowano przykłady wyników badań termowizyjnych. Określono wpływ czynników zewnętrznych i warunków 

środowiskowych na wyniki badań. Wskazano również na rolę prawidłowej interpretację termogramów w celu wykrycia wad  

i uszkodzeń izolacji termicznej budynku i wyposażenia technicznego. 
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Thermal imaging diagnostics as a determinant of building quality  

 

The reduction of energy consumption and thus the improvement of thermal efficiency of the building serves to increase 

the security of energy supply and minimize costs. Thermographic diagnostics has an important role in activities aimed at 

improving the thermal efficiency of buildings. Thermal imaging tests are a tool used in the development of thermal 

characteristics of constructed, modernized and operated buildings. They permit to assess the quality of thermo-modernization 

work and the condition of heating installations. The paper presents the possibilities of using thermography measurements the 

building. The influence of external factors and environmental conditions on the obtained results was determined. The role of 

correct interpretation of infrared photography to detect defects and damage to the thermal insulation of the building and technical 

equipment was also indicated. 
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Tlenowy osad granulowany – energooszczędna technologia oczyszczania ścieków 

 

 Prawidłowe funkcjonowanie każdej oczyszczalni ścieków wynika z zastosowania odpowiednich procesów 

technologicznych przeprowadzanych w odpowiednio wyposażanych obiektach, które warunkują zużycie energii elektrycznej. 

Jak podają źródła literaturowe, za blisko 35% zużycia energii ze wszystkich obiektów komunalnych odpowiedzialne są 

oczyszczalnie ścieków. Zużycie energii elektrycznej w polskich oczyszczalniach oscyluje w zakresie od 0,2 do 1,5 kWh/m3 

oczyszczanych ścieków. Koszty energii zużywanej na potrzeby procesów oczyszczania ścieków sięgają nawet 60% (niekiedy 

80%) całkowitych kosztów eksploatacji oczyszczalni, a najbardziej energochłonnym etapem jest biologiczne oczyszczanie 

ścieków. Założenia nowego paradygmatu oczyszczania ścieków wskazują m.in. na osiągnięcie, co najmniej energetycznie 

neutralnej oczyszczalni ścieków, co jest sporym wyzwaniem. W związku z tym ważne jest poszukiwanie nowych standardów 

dla energooszczędnego, niskonakładowego i zrównoważonego oczyszczania ścieków. Naprzeciw stawianym wymaganym 

wychodzi technologia tlenowego osadu granulowanego – Nereda®. Tlenowy osad granulowany to konkurencyjne 

środowiskowo i ekonomicznie rozwiązanie dla systemów opartych o osad czynny. Zwiększenie efektywności energetycznej 

oczyszczalni pracujących w oparciu o technologię Nereda® wynika przede wszystkim z możliwości prowadzenia procesów 

oczyszczania ścieków przy wyższym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń. W zmodernizowanych oczyszczalniach, w których 

dotychczasowe rozwiązanie biologicznego oczyszczania ścieków zastąpiono technologią Nereda®, oszczędność energii 

wyniosła od ok. 25% do nawet 50%. Przy podwyższonych standardach oczyszczania ścieków i niższych kosztach 

eksploatacyjnych, technologia ta stanowi innowacyjne rozwiązanie. 
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Aerobic granular sludge – energy saving technology of wastewater treatment 

 

The proper functioning of each wastewater treatment plant results from the application of appropriate technological 

processes carried out in adequately equipped facilities, which condition the consumption of electricity. According to literature 

sources, wastewater treatment plants are responsible for nearly 35% of energy consumption from all municipal facilities. 

Electricity consumption in Polish treatment plants range from 0.2 to 1.5 kWh/m3 of treated wastewater. Energy costs for the 

needs of wastewater treatment processes reach even 60% (sometimes 80%) of the total operating costs of the treatment plant. 

The most energy-consuming stage is biological treatment of wastewater. The assumptions of the new paradigm of wastewater 

treatment indicate, among others achievement of at least an energetically neutral wastewater treatment plant, which is quite 

a challenge. Therefore, it is important to look for new standards for energy-efficient, low-cost and sustainable wastewater 

treatment. The technology of aerobic granular sludge – Nereda® – comes up against these requirements. Aerobic granular sludge 

is an environmentally and economically competitive solution for systems based on activated sludge. The increase in energy 

efficiency of wastewater treatment plants based on the Nereda® technology results mainly from the possibility of carrying out 

wastewater treatment processes with a higher load of pollutants. In the modernised wastewater treatment plants, where past 

solution for biological wastewater treatment solution was replaced by the Nereda® technology, energy savings ranged from 

about 25% to as much as 50%. With higher standards of wastewater treatment and lower operating costs, this technology is an 

innovative solution. 
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Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw branży energetycznej w latach 2005 – 2017 

 

 Artykuł koncentruje się na zwięzłej charakterystyce działań związanych z zagadnieniem wdrażania innowacji, a 

podstawowym problemem badawczym jest przedstawienie dynamiki zmian w nakładach na działalność badawczo-rozwojową 

i innowacyjną przez polskie przedsiębiorstwa działające w sektorze energetycznym, które muszą sprostać poważnym 

wyzwaniom w skali globalnej w zakresie innowacyjnej gospodarki energetycznej. W oparciu o dane statystyki masowej oraz 

na podstawie analizy literatury przedmiotu, przy wykorzystaniu metody opisowej, metody analizy tabelaryczno – opisowej i 

graficznej prezentacji przedstawiono dynamikę zmian w nakładach podmiotów działających w branży energetycznej na 

działalność badawczo rozwojową oraz innowacyjną w Polsce w latach 2005 – 2017. Wyniki zaprezentowano w różnych 

przekrojach, uwzględniając między innymi wielkość przedsiębiorstw, działy Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz przekrój 

terytorialny. Dodatkowo przedstawiono aktywność przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii i ochrony własności 

intelektualnej. Powyższe rozważania pozwoliły dać odpowiedź na pytanie, czy następuje wzrost nakładów na działalność 

badawczo-rozwojową i innowacyjną w branży energetycznej, a tym samym czy następują zmiany w strukturze podmiotów i 

osób prowadzących działalność B+R w przedmiotowym sektorze.   
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Innovative activity of Polish energy industry companies in the years 2005 – 2017 

 

The article focuses on the concise nature of activities related to the issue of innovation implementation, and the basic 

research problem is to present the dynamics of changes in expenditure on research and development and innovation by Polish 

enterprises operating in the energy sector that face serious global challenges in the field of innovative economy energy. On the 

basis of mass statistics data and on the basis of literature analysis, using the descriptive method, methods of tabular and 

descriptive analysis and graphic presentation, the dynamics of changes in expenditure of entities operating in the energy industry 

for research and development and innovation in Poland in 2005 - 2017 was presented. The results were presented in various 

cross-sections, taking into account, inter alia, the size of enterprises, sections of the Polish Classification of Activities and the 

territorial cross-section. Additionally, the activity of enterprises in the field of technology transfer and protection of intellectual 

property was presented. The above considerations allowed to answer the question whether there is an increase in expenditures 

on research and development and innovation in the energy sector, and thus whether there are changes in the structure of entities 

and persons conducting R & D activity in the sector in question. 
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Materiał katodowy Na4,32Mn9O18 o strukturze tunelowej do ogniw Na-ion 

 

 Akumulatory sodowe zyskują coraz większą popularność na rynku odwracalnych ogniw elektrochemicznych. Istotę 

badań stanowiło ukazanie potencjalnych możliwości działania ogniwa Na-ion. Przeprowadzono niskotemperaturową syntezę 

metodą zol-żel, a powstały prekursor poddano procesowi kalcynacji w temperaturze 800°C. Następnie, przy pomocy 

dyfraktometru promieniowania rentgenowskiego Panalytical Empyrean zbadano skład fazowy materiału. Stwierdzono, iż 

otrzymany materiał to Na4,32Mn9O18 o strukturze rombowej. Przy pomocy metody Rietvelda w programie GSAS + EXPGUI 

możliwe było sprawdzenie stopnia pokrycia otrzymanego materiału ze strukturą dopasowanego dyfraktogramu. Wykonano 

także model komórki materiału w programie VESTA oraz zdjęcia SEM powierzchni materiału. Proszek Na4,32Mn9O18 

wzbogacony węglem amorficznym (acetylene carbon black, Alfa Aesar, 99.9 %) oraz grafitem (Fluka, purum, <0,1 mm), 

wykorzystano, jako materiał katodowy do konstrukcji ogniw sodowych. Montaż ogniw sodowych odbywał się w komorze 

rękawicowej UNILAB firmy M. Braun Inertgas - Systeme GmbH w atmosferze ochronnej argonu o wysokiej czystość, gdzie 

dopuszczalna zawartość tlenu jest mniejsza niż 0,1 ppm. Zastosowano metaliczny sód (Alfa Aesar, 99,0%) jako anodę, a jako 

elektrolitu użyto NaPF6 (Sigma-Aldrich, 98%). Dla uzyskanych ogniw sodowych przeprowadzono testy elektrochemiczne za 

pomocą potencjostatu wielokanałowego VMP3 BioLogic Science Instruments, w celu określenia właściwości zastosowanego 

materiału katodowego. 
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Cathode material Na4,32Mn9O18  with tunnel structure for Na-ion cells 

 

Sodium-ion batteries are gaining more and more popularity on the market of reversible electrochemical cells. The 

essence of the research was to show the potential of Na-ion cells. A low-temperature sol-gel synthesis was carried out and the 

resulting precursor was calcined at 800°C. Then, the phase composition of the material was examined using a Panalytical 

Empyrean X-ray diffractometer. It was found that the obtained material was a rhombic structure Na4,32Mn9O18. Using the 

Rietveld method in the GSAS + EXPGUI program, it was possible to check the degree of coverage of the received material 

with the structure of the adapted diffractogram. Using VESTA program the cell model structure was designed. SEM photos of 

the material surface were also made. Powder Na4,32Mn9O18, enriched with amorphous carbon (acetylene carbon black, Alfa 

Aesar, 99.9%) and graphite (Fluka, purum, <0.1 mm), was used as a cathode material for the construction of sodium cells.  

installation of the sodium cells took place in the UNILAB glove box of M. Braun Inertgas - Systeme GmbH in a high purity 

argon protective atmosphere, where the permissible oxygen content is less than 0.1 ppm. Metallic sodium (Alfa Aesar, 99.0%) 

was used as the anode, and NaPF6 (Sigma-Aldrich, 98%) was used as the electrolyte. For the obtained sodium cells, 

electrochemical tests were carried out using the BioLogic Science Instruments VMP3 multichannel potentiostat to determine 

the properties of the cathodic material used. 
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Zastosowanie fotowoltaiki jako źródła szczytowego w okresie letnim w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym 

 

 Nadrzędnym celem funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jest zapewnienie 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W okresie letnim nasila się tendencja wzrostowa zapotrzebowania na energię 

elektryczną wywołana m.in. przez upowszechnienie klimatyzacji. W związku z tym należy spodziewać się utrzymania tendencji 

wzrostowej zapotrzebowania szczytowego w tym okresie. Przykłady z lat 2015, 2016 czy 2018 wskazują, że KSE potrzebuje 

letniego źródła szczytowego, które będzie w stanie produkować energię elektryczną niezależnie od sytuacji hydrologicznej. 

Fotowoltaika jest źródłem energii, które może pokryć zapotrzebowanie szczytowe w dni upalne. W niniejszym artykule 

pokrótce scharakteryzowano problem wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie letnim i posłużono się 

przykładami, które miały miejsce w ostatnich latach. Głównym wnioskiem jest postulat rozbudowy mocy fotowoltaicznych, 

którego celem będzie produkcja energii elektrycznej w dni upalne pokrywająca szczytowe obciążenie sytemu. Przedstawiono 

zalety i wady takiego rozwiązania. Niekorzystne warunki atmosferyczne (wysoka temperatura powietrza, niski poziom wód, 

bezwietrzność) ograniczają produkcję energii elektrycznej z farm wiatrowych czy bloków konwencjonalnych, a także 

zwiększają straty w przesyle, dlatego fotowoltaika jest pożądanym źródłem z punktu widzenia KSE. W artykule powołano się 

na przykłady z Czech i Niemiec, gdzie znaczna moc zainstalowana fotowoltaiki pozwala na stabilizowanie pracy systemu 

elektroenergetycznego w dni upalne. Wskazano także, że na wzrost roli fotowoltaiki w KSE, który jest zgodny z założeniami 

Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. 
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Photovoltaics as a summer’s on-peak source of energy in National Electric Power System  

 

The overriding objective of the National Electric Power System (KSE) is to ensure the security of electricity supply. 

In the summer, the upward trend in the demand for electric energy is caused by, among others, proliferation of air conditioners. 

Therefore, it is expected to maintain the upward trend in summer’s on-peak demand. Examples from years 2015, 2016 or 2018 

indicate that National Electric Power System needs a summer’s on-peak source that will be able to produce electricity regardless 

of the hydrological situation. Photovoltaics is a source of energy that can cover the peak demand on sweltering heat. This article 

briefly characterizes the problem of increasing the demand for electricity in the summer and uses examples that have taken 

place in recent years. The main conclusion is the postulate for the extension of photovoltaic power in the National Electric 

Power System, the purpose of which will be the production of electricity on sweltering heat covering the peak load on the 

system. In this article presented the advantages and disadvantages of such solution. Unfavorable weather conditions (high air 

temperature, low water level, windlessness) limit the production of electricity from wind farms or conventional power plants, 

and also increase transmission losses, which is why photovoltaics is a desirable source from the point of view of the National 

Electric Power System. The article refers to examples from the Czech Republic and Germany, where a significant installed 

capacity of photovoltaics enables to stabilisate the operation of the power system on sweltering heat. It was also pointed out 

that the role of photovoltaics in the National Electric Power System is growing, which is consistent with the assumptions of the 

Polish Energy Policy Project until 2040. 
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Automatyzacja sterowania przepływem gazu w sieciach przesyłowych 

 

 Obecnie obserwujemy w Polsce dynamiczny proces rozbudowy przesyłowych sieci gazowych. W związku z tym 

zachodzi konieczność zapewnienia nowoczesnych, bezpiecznych i elastycznych systemów monitorowania i sterowania ruchem 

gazu w ww. sieciach. Niniejsza praca przedstawia współczesne możliwości automatyzacji pracy węzłów rozdzielczych 

infrastruktury gazowniczej, zapewniające bezpieczeństwo, niezawodność i integrację całego systemu przesyłowego. W pracy 

zostały przedstawione warianty automatycznego sterowania ruchem gazu dla jednego z węzłów rozdzielczo-pomiarowych. 

Algorytmy sterowania napisane w języku LAD przeznaczone są do zaimplementowania w obiekcie na sterownikach 

programowalnych PLC sterujących napędami zaworów. Umożliwiają zdalne, płynne przejścia z aktualnego wariantu pracy 

węzła na dowolny inny. Automatyzacja procesów transportu gazu w sieci przesyłowej to proces nieuchronny, który musi 

sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom i wyzwaniom jakim są bezpieczeństwo  

i ciągłość dostaw paliwa gazowego do odbiorcy. 
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Automation of gas flow control on high pressure gas pipelines. 

 

Nowadays we can observe rapid process of gas pipelines development in Poland. Therefore, there is  

a need to provide very modern and safe systems for gas flow control in gas infrastructure. This paper describes latest capabilities 

in automation of distribution points on high pressure gas pipelines which allows infrastructure to be not only more safety and 

reliable but also much more integrated. Elaboration shows algorithms designed for automatic control in one of distribution 

points. Those algorithms written in programming language called LAD are ready for implementation in PLC controllers, which 

are controlling the valves’ actuators. The key is that they actually allow smooth, remote control of distribution point’s designed 

work variants. Automation of gas transport processes is inevitably facing our industry because of many reasons such as safety 

connected with continuous gas supply requirements. 
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NaFe 0,5 Ni 0,25 Mn 0,25 O 2 - potencjalny materiał katodowy dla ogniw typu Na-ion 

 

 Ogniwa sodowe wzbudzają coraz większe zainteresowanie ze względu na dużą dostępność pierwiastka sodu oraz jego 

cenę. Wśród wielu materiałów katodowych dla ogniw Na-ion, warstwowe tlenki NaFey(Ni0,5Mn0,5)1-yO2 stają się coraz 

bardziej popularne z uwagi na obiecujące właściwości fizykochemiczne. Praca zawiera opracowanie warunków syntezy metodą 

zol-żel warstwowego tlenku NaFe_0.5 Ni_0.25 Mn_0.25 O_2 jako potencjalnego materiału katodowego dla ogniw typu Na-

ion. W celu przygotowania prekursora sporządzono roztwór z azotanów wzbogacony kwasem EDTA, a następnie wygrzewając 

go odparowano węgiel i uzyskano żel. Prekursor materiału poddano kalcynacji w stałej temperaturze, lecz w przepływach 

różnych gazów, analizując w ten sposób wpływ atmosfery na jakość syntezy. Każdy z uzyskanych materiałów poddano badaniu 

metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w celu ustalenia składu fazowego. Dla substancji jednofazowych wykonano 

dopasowanie metodą Rietvelda przy użyciu oprogramowania GSAS+EXPGUI, co pozwoliło na określenie struktury 

krystalicznej materiału oraz wyznaczenie parametrów sieciowych komórki elementarnej. Materiał został użyty do 

przygotowania warstwy katodowej dla akumulatorów sodowych. Proszek z dodatkiem węglowym został wymieszany  

i rozprowadzony na folii aluminiowej. Po jego wysuszeniu wycięto krążki z materiałem, a uzyskane w ten sposób elektrody 

wykorzystano do montażu ogniw Na|Na+|NaFe0,5Ni0,25Mn0,25O2, które zostały poddane testom elektrochemicznym. 
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NaFe0,5Ni0,25Mn0,25O2 – potential cathode material for Na-ion batteries 

 

Sodium cells are more and more interesting due to the high availability of sodium and its price. Among the many 

cathode materials for Na-ion cells, the layered NaFey(Ni0,5Mn0,5)1-yO2 oxides are becoming more and more popular due to 

the promising physicochemical properties. The work contains the development of synthesis conditions by the sol-gel method of 

layered oxide NaFe_0,5 Ni_0,25 Mn_0,25 O_2 as a potential cathode material for Na-ion cells. To prepare the precursor, a 

solution of nitrates enriched with EDTA was prepared and then the coal was evaporated by heating it and a gel was obtained. 

The material precursor was calcined at a constant temperature, but in the flows of various gases, thus analyzing the influence of 

the atmosphere on the quality of the synthesis. Each of the obtained materials was examined by X-ray diffraction to determine 

the phase composition. The single-phase substances were adjusted using the Rietveld method (GSAS+EXPGUI), which allowed 

to determine the crystalline structure of the material and to determine the elementary cell network parameters. The material was 

used to prepare the cathode layer for sodium batteries. The powder with the addition of carbon was mixed and spread on 

aluminum foil. After drying, the discs were cut with the material, and the electrodes obtained in this way were used for 

assembling cells Na|Na+|NaFe0,5Ni0,25Mn0,25O2, which were subjected to electrochemical tests. 
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Kofermentacja osadów ściekowych jako źródło energii w oczyszczalni ścieków 

 

 Osady ściekowe są jednym z głównych skupisk mikroorganizmów, drobnoustrojów chorobotwórczych, pasożytów 

oraz form przetrwalnikowych. Są one dużym zagrożeniem dla ludzi, jaki i zwierząt, dlatego powinny być usuwane. Jednym ze 

sposobów usuwania osadów ściekowych jest fermentacja. Fermentacja jest procesem mikrobiologicznym, zachodzącym  

w warunkach beztlenowych, gdzie substancje organiczne przekształcane są na dwutlenek węgla i metan. W przypadku osadów 

ściekowych proces ten polega na rozkładzie substancji organicznej, który ma na celu stabilizację osadów ściekowych. Zamienia 

ona osad mocno uwodniony o dużej lepkości na osad ziemisty, o małej lepkości, łatwo odwadniający się. Podczas procesu 

fermentacji oprócz zmniejszenia ilości osadów następuje odzysk energii uwalnianej w postaci biogazu. Biogaz jest ważnym 

elementem rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. Głównym jego składnikiem jest metan. Metan to gaz palny, posiadający 

potencjał energetyczny, dlatego może być on wykorzystywany, jako źródło energii. Procesem, który ma na celu zwiększenie 

intensywności fermentacji jest kofermentacja. Zachodzi ona w komorze fermentacyjnej i polega na rozkładzie w niej 

przynajmniej dwóch substratów, są one nazywane ko-substratami. W doborze ko-substratu bardzo ważna jest zawartość w nim 

substancji organicznej. Powinna ona być porównywalna do ilości substancji organicznej w substracie dominującym. Najczęściej 

wykorzystywanymi ko-substratami w procesie kofermentacji z osadami ściekowymi są obornik zwierzęcy, odpady tłuszczowe, 

a także rolno-spożywcze. Kofermentacja to proces posiadający wiele zalet. Nie tylko zwiększa ona wydajność procesu i liczbę 

mikro- i makroelementów, lecz także dzięki niej możliwe jest fermentowanie osadów, które wcześniej nie mogły być poddane 

temu procesowi. Oprócz tego, dzięki kofermentacji możliwe jest wykorzystywanie przewymiarowanej infrastruktury. Dzięki 

zastosowaniu tego procesu możliwa jest zwiększona produkcja metanu, co wiąże się ze zwiększoną produkcją biogazu. Do jego 

odpowiedniej produkcji niezbędne jest zapewnienie wymaganych parametrów dla procesu fermentacji, jak i kofermentacji, tj. 

czas retencji, obciążenie objętościowe, równomierne wymieszanie cieczy fermentacyjnej. Biogaz powstający  

w oczyszczalniach ścieków stanowi bardzo cenne źródło energii. Energia elektryczna i ciepło powstałe podczas spalania 

biogazu mogą być wykorzystywane przez oczyszczalnie ścieków do przebiegu niektórych procesów oraz dla potrzeb własnych 

instalacji. Oczyszczalnia ścieków może także sprzedać uzyskaną energię elektryczną do sieci lokalnych. 
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Co-fermentation process of sewage sludge as a source of energy in the wastewater treatment plant 

 

Sewage sludge is one of the main clusters of microorganisms, pathogenic microorganisms, parasites and spore-forming 

bacterium. They are a big threat to humans and animals. Therefore they should be removed. One of the methods of removing 

sewage sludge is fermentation. Fermentation is a microbiological process that takes place in anaerobic conditions. Durning this 

organic substances are transformed into carbon dioxide and methane. In case of sewage sludge this process consist in 

decomposition of organic material. The aim of this is stabilization of sewage sludge. It converts a highly hydrated sediment 

with a high viscosity to an earthy sediment, with a low viscosity and easly draining. During a fermentation, aside from reducing 

the amount of sludge, the energy is produced in the for of biogas. Biogas is an important element in the development of energy 

from renewable sources. The main component of this is methane. Methane is a flammable gas with an energy potential that it 

can be used as a source of energy. The process which increase a fermentation intensity is co-fermentation. It takes place in the 

digester chamber. Inside this is a decomposition of at least two substrates. They are called co-substrates. In the selection of co-

substrate, the content of the organic matter is very important. It should be comparable to the amount of organic material in the 

dominant substrate. The most frequently used co-substrates in co-fermentation are animal manure, fatty wastes and agricultural 

wastes. Co-fermentation process have a lot of advantages. Not only  increases the efficiency of the process and the number of 

micro- and macro-elements, but also thanks to this process it is possible to ferment of sewage sludge, which previously could 

not be subjected to this process. Furthermore thanks to co-fermentation, it is possible to use oversized infrastructure. Thanks to 

this process, it is possible to increase methane production, which is associated with increased biogas production. For relevant 

production, it is necessary to ensure the required parameters for the fermentation and co-fermentation, i.e. retention time, 

volumetric load, uniform mixing of the fermentation liquid. Biogas produced in wastewater treatment plants is a very valuable 

source of energy. Electricity and heat generated during biogas combustion can be used by wastewater treatment plants for the 

course of some processes and for the needs of own installations. The wastewater treatment plants can also sell the electricity 

obtained to local networks. 

 

 

Key words: wastewater treatment plant, sewage sludge, fermentation, co-fermentation, biogas



IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

34 

 

 

inż. Paulina Szczyrba, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

dr inż. Adam Masłoń, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków na cele energetyczne 

 

 Jednym z wielu przykładów odnawialnej energetyki w Polsce jest produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków. Jej 

rozwój odgrywa ważną rolę ze względu na pozyskiwanie taniej energii wraz z usuwaniem uciążliwych odpadów. Wytworzony 

biogaz jest wynikiem fermentacji osadów ściekowych będących naturalnym produktem powstałym w procesie oczyszczania 

ścieków. Fermentacja osadów zachodzi w wydzielonych komorach fermentacyjnych (WKF) bez udziału tlenu. Tak powstały 

biogaz może być wykorzystywany do produkcji zarówno energii cieplnej, jak i elektrycznej. Jest jednym z najbardziej 

ekologicznych i ekonomicznych sposobów pozyskiwania energii w Polsce. 
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Biogas production in the wastewater treatment plant for energy purposes 

 

One of many examples of renewable energy in Poland is the production of biogas in the wastewater treatment plants. 

It is development plays an important role due to the acquisition of cheap energy along with the removal of nuisance waste. The 

produced biogas results from the fermentation of sewage sludge being a natural product created in the wastewater treatment 

process. Sludge fermentation takes place in separated fermentation chambers in aerobic conditions. The resulting biogas can be 

used for the production of thermal energy, both electricity. It is one of the most ecological and economical ways to obtain energy 

in Poland. 
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Proces termicznej hydrolizy osadów ściekowych jako element intensyfikacji fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków 

 

 W procesie fermentacji metanowej związków pochodzenia organicznego powstaje biogaz. Jest on uważany jest za 

odnawialne źródło energii. W celu zwiększenia intensyfikacji procesu fermentacji osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków, 

a co za tym idzie zwiększenia produkcji biogazu, stosuje się hydrolizę termiczną osadów ściekowych. Polega ona na 

przetwarzaniu substancji organicznych w wysokiej temperaturze (140-170° C) na substancje, które łatwo ulegają fermentacji. 

W podgrzewanym osadzie ściekowym następuje rozerwanie struktur komórek i błony komórkowej a uwolnione zostają 

składniki organiczne i woda związana. 
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The thermal hydrolysis of sewage sludge as an element of intensification of methane fermentation in the wastewater 

treatment plant 

 

In the process of methane fermentation of organic compounds, biogas is formed. It is considered to be a renewable 

energy source. In order to increase the intensification of the fermentation process of sewage sludge in the wastewater treatment 

plants, and hence increase the production of biogas, thermal hydrolysis of sewage sludge is used. It depends on the processing 

of organic substances in the high temperature (140-170° C) for substances which easily succumb to the fermentation. In the 

heated sludge follows rupture of cell structures and cell membranes and released are organic ingredients and bound water. 
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Opracowanie niskotemperaturowej metody syntezy oraz charakterystyka właściwości fizykochemicznych LiNi0,6Co1-zAlzO2 - 

materiałów katodowych dla akumulatorów litowych 

 

 W pracy przedstawiono opis opracowania niskotemperaturowej metody syntezy nowych materiałów o strukturze 

warstwowej oraz charakterystykę właściwości fizykochemicznych LiNi0,6Co1-zAlzO2 – materiału katodowego do zastosowania 

w ogniwach typu Li-ion. Prekursor otrzymano metodą zol-żel i poddano procesowi kalcynacji w różnych temperaturach w celu 

określenia optymalnych warunków syntezy. Dla wszystkich uzyskanych proszków przeprowadzono badania składu fazowego 

metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Dla materiałów jednofazowych wykonano dopasowanie metodą Rietvelda 

przy użyciu oprogramowania GSAS/EXPGUI w celu precyzyjnego określenia struktury krystalicznej oraz wyznaczenia 

parametrów sieciowych komórki elementarnej. Wykonano też pomiar wielkości cząstek, złożono ogniwa testowe i badano je 

pod różnymi obciążeniami prądowymi. Na podstawie wykonanej woltamperometrii cyklicznej ogniw wyznaczono 

współczynnik dyfuzji jonów litu. 
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Low temperature synthesis method, physical and chemical characteristics of  LiNi0,6Co1-zAlzO2 – cathode materials for Li-

ion batteries 

 

The poster describes low-temperature synthesis method development of new layered materials and characteristics of 

physical and chemical properties of LiNi0,6Co1-zAlzO2 – cathode materials for Li-ion batteries. The precursors were obtained by 

sol-gel method and calcinated in various temperatures in order to develop optimal synthesis conditions. X-Ray Diffraction 

method was used to determine phase and crystal structure of obtained materials. For single-phase materials Rietveld’s method 

and GSAS/EXPGUI program were used to analyze crystal structure and lattice parameters. Particle size measurement was 

conducted, cells were assembled and tested under different current loads. Based on cyclic voltammetry of the cells, lithium ion 

diffusion factor was determined. 
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Porównanie właściwości elektrochemicznych materiałów anodowych na bazie związków molibdenu dla ogniw typu Na-ion. 

 

Grafit, najczęściej stosowany materiał anodowy w ogniwach typu Li-ion, nie interkaluje właściwie jonów sodu do 

swojej struktury co dyskwalifikuje możliwość użycia go w akumulatorach sodowych. W celu komercjalizacji technologii Na-

ion koniecznym jest opracowanie stabilnych i wydajnych materiałów, mogących pełnić funkcję anody. Związki molibdenu  

o wzorach MoS2 oraz MoO3 są rozpatrywane jako potencjalne materiały anodowe ze względu na pożądaną warstwową strukturę, 

wysoką pojemność teoretyczną (odpowiednio 1117 oraz 669 mAh/g) oraz stabilność pracy. W pracy przedstawiono wyniki 

badań właściwości fizykochemicznych oraz elektrochemicznych tych materiałów. Związki te otrzymano metodą 

wysokotemperaturową oraz hydrotermalną, poddano badaniu metodą dyfrakcji rentgenowskiej w celu określenia składu 

fazowego, a następnie dopasowano metodą Rietvelda przy użyciu oprogramowaniu GSAS/EXPGUI. W kolejnym etapie 

złożono ogniwa wykorzystując warstwy elektrodowe z zsyntezowanych materiałów, 1M roztwór NaPF6 w DC/DEC pełniący 

funkcję elektrolitu oraz przeciwelektrodę z metalicznego sodu. Ogniwa zostały poddanie cyklicznemu ładowaniu  

i rozładowywaniu prądem o różnych wartościach oraz badaniu techniką woltamperometrii cyklicznej w celu określenia 

parametrów ich pracy. 
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Comparison of electrochemical properties of anode materials based on molybdenum compounds for Na-ion cells. 

 

Graphite, the most commonly used anode material in Li-ion batteries, does not intercalate sodium ions properly into 

its structure, which disqualifies the possibility of using it in sodium batteries. In order to commercialize Na-ion technology, it 

is necessary to develop stable and efficient materials that can work as an anode. Molybdenum compounds such as MoS2 and 

MoO3 are considered as potential anodic materials due to the desired layered structure, high theoretical capacity (1117 and 669 

mAh/g respectively) and work stability. The poster presents the results of analysis of physicochemical and electrochemical 

properties of these materials. MoS2 and MoO3 were obtained by high-temperature and hydrothermal methods. The following 

step was X-ray diffraction in order to determine the phase composition, and adjusting by using the Rietveld method with the 

GSAS / EXPGUI software. With synthesized materials used as electrode batteries were made  with 1M NaPF6 solution in DC / 

DEC as electrolyte and a counter-electrode made of metallic sodium. The batteries were subjected to cyclic charging and 

discharging with different currents and cyclic voltammetry measurements to determine the parameters of their operation.  
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Bezzałogowy statek powietrzny zasilany energią słoneczną dedykowany do zastosowań cywilnych i innych 

  

Bezzałogowe statki powietrzne zasilane energią słoneczną (UAV) stanowią interesujące rozwiązanie z punktu 

widzenia wielu zastosowań, w tym m.in. wykrywania pożarów lasów, monitorowania zanieczyszczenia atmosfery czy kontroli 

trakcji elektrycznych. Wśród zalet tego typu konstrukcji są: możliwość nieprzerwanego lotu w dzień i w nocy, cicha praca oraz 

brak emisji zanieczyszczeń podczas lotu (ze względu na wykorzystanie energii słonecznej). Przykładowa konstrukcja 

bezzałogowego statku powietrznego zasilanego energią słoneczną opracowana została w ramach projektu AGH Solar Plane. 

Prototyp został zaprojektowany w układzie ze środkiem ciężkości w części przedniej oraz powierzchniami sterującymi ogona 

ułożonymi w układzie „T”. Powierzchnie sterujące skrzydła składają się z przekładek umieszczonych na obu jego końcach, 

które w ruchomej części łączą zarówno funkcje klap i lotek. Wynika to z maksymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni 

na potrzeby montażu modułów fotowoltaicznych. Energia elektryczna wytwarzana w modułach fotowoltaicznych jest 

wykorzystywana bezpośrednio do napędu silnika elektrycznego oraz do ładowania akumulatora. Dla zapewnienia maksymalnej 

wydajności modułów fotowoltaicznych w zmieniających się warunkach, zastosowany został układ śledzenia mocy 

maksymalnej (MPPT). W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty projektowania bezzałogowego statku powietrznego 

AGH Solar Plane, w tym analizy numeryczne (2D i 3D) parametrów aerodynamicznych skrzydeł oraz proces doboru ogniw 

fotowoltaicznych, baterii i innych komponentów elektronicznych. Następnie, w oparciu o opracowany prototyp,  

z wykorzystaniem oprogramowania TRNSYS (Transient System Simulation Tool), przeprowadzone zostały symulacje 

dynamiczne pod kątem oszacowania długości lotu w zależności od lokalnych warunków atmosferycznych (w odniesieniu do 

różnych lokalizacji, pór roku, zmienności nasłonecznienia, siły wiatru itp.). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na duży 

potencjał bezzałogowego statku powietrznego AGH Solar Plane oraz – w ogólnym ujęciu – bezzałogowych statków 

powietrznych zasilanych energią słoneczną. Dalszy rozwój tego typu konstrukcji wiąże się z wykorzystaniem nowych 

technologii (wielozłączowe ogniwa fotowoltaiczne, nowoczesne baterie itp.). Zastosowanie innowacji technologicznych 

umożliwi wzrost efektywności energetycznej oraz pozwoli na dalszą redukcję masy statków powietrznych. 
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Solar-powered unmanned aerial vehicle for use in civil and other applications 

 

Solar-powered unmanned aerial vehicles (UAV) are really interesting option from the standpoint of many civil and 

other applications, including detection of forest fires, monitoring of air pollution, electric traction control etc. Among all of the 

advantages of solar-powered UAVs are: the possibility of continuously flight during the day and night, silent operation and no 

production of air pollutants (due to use energy from the sun).  The example of the design and manufacture of solar-powered 

unmanned aerial vehicle is AGH Solar Plane. A prototype developed so far has been designed in a conventional system with 

center of mass in front of the construction and with steering tail arranged in a classical T-system. Steering surfaces of the wings 

consist of flaperons placed at each of their ends, which combining the functions of flaps and ailerons in one moving part. Such 

construction allows to maximize coverage of available surfaces with photovoltaic (PV) cells while reducing moving parts. 

Energy generated in PV cells is used directly to power engine and to charge on-board battery. To provide maximum efficiency 

of the cells under ever-changing conditions, maximum power point tracker (MPPT) is implemented. This paper shows the most 

important aspects of designing the AGH Solar Plane, including 2D and 3D analyses of the wings, as well as process of selection 

of solar cells, battery and electrical components. Based on the configuration of developed prototype, the estimated length of 

flight in different conditions (depending on the location, season, wind strength etc.) was determined using dynamic simulations 

conducted in TRNSYS (Transient System Simulation Tool) software. Results of the currently conducted analyses and tests 

show the high potential of AGH Solar Plane and generally – solar-powered unmanned aerial vehicles. The further development 

of such constructions is connected with the use of novel technologies (multi-junction PV cells, innovative batteries, etc.). It will 

allow e.g. for the further increases in the energy efficiency and mass reduction. 
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Zastosowanie wybranych stopów przewodników elektrycznych w sieciowej elektroenergetyce wysokonapięciowej Grupy 

Wyszehradzkiej 

 

 Przesyłowe sieci elektroenergetyczne to podstawowy element każdej krajowej strategicznej infrastruktury 

energetycznej. Przesył dużej ilości energii elektrycznej w krótkim czasie wiąże się z wyzwaniami zarówno technologicznymi, 

jak np. możliwości przewodzenia prądu przez materiały, jak i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem podażą energii, 

ciągłością dostaw, czy nawet awariami typu blackout. Ciągłe monitorowanie stanu sieci oraz szybka reakcja w sytuacji 

awaryjnej jest nieodzowną częścią kryzysowego zarządzania dostępem do energii. Możliwości produkcyjne mogą zostać 

jedynie wykorzystane w sytuacji dostępności odpowiedniej infrastruktury przesyłowej, co stanowi o dużej wadze jakości 

systemu dystrybucji energii. Celem opracowania jest przedstawienie aktualnie stosowanych w nowoczesnej energetyce 

sieciowej rozwiązań materiałowych wybranych stopów metali pełniących rolę wysokonapięciowych przewodników 

elektrycznych. Ponadto autorzy wskazują na rozmiar zastosowania opisywanych przewodników we wspomnianych 

gospodarkach. 
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Application of chosen electric conductors alloys in high voltage power network in Visegrad Group 

  

  

Electric power transmission networks are a basic element of strategic infrastructure of any country. Transmission of 

huge amounts of electric power in short time is directly associated not only with technological challenges, such as conductivity 

of materials, mechanical and temperature resistance, etc., but also it tackles problems concerning energy supply, continuity of 

supplies or accidents such as blackouts. Continuous monitoring of networks condition and possibility of a quick reaction i san 

integral part of strategic management of electrical Energy access. Production powers can only be utilized if there is suitable 

infrastructure, which gives the impression of high importance of quality of Energy distribution system. The objective of this 

elaboration is an exposition of high voltage conductors material alloys currently used in transmission networks in Visegrad 

Group. Moreover, authors point the size and extent of application of described conductors in mentioned countries. 

 

 

 

 

 

Keywords: electrical power, transmission networks, Visegrad Group, blackout, electrical conductors, contucting alloys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

40 

 

 

mgr Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza 

 

Gospodarka odpadami na przykładzie Austrii 

 

 Gospodarka odpadami zalicza się do kwestii naglących w zakresie regulacji i wdrożenia efektywnego modelu 

zarządzania. Zaniedbania w tym obszarze prędzej czy później uwidaczniają się, natomiast skutki zaniedbań mają charakter 

długoterminowy. Jednym z liderów w zakresie recyclingu spośród członków Unii Europejskiej jest Austria, która równocześnie 

zalicza się do pierwszej dziesiątki państw o najwyższej ilości odpadów na mieszkańca. Rozwiązania wdrażane na poziomie 

centralnym i realizowane lokalnie, sięgają lat 70. XX wieku i pokazują pewien model gospodarki odpadami, dzięki któremu to 

państwo osiąga dziś stopień recyclingu na poziomie 59%. Część odpadów jest wykorzystywana do produkcji energii cieplnej 

 i elektrycznej – w samym Wiedniu możliwości spalarni obejmują 780 tys. ton odpadów rocznie. Wiedeń przedstawiany jest 

jako wzorowe miasto w zakresie zastosowanych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami. Niemniej, o ile np. w Polsce 

poziom recyclingu wzrósł o 30% w ciągu ostatniej dekady, o tyle w Austrii można było odnotować spadek o prawie 6% (wg 

danych Eurostatu). Jednak analiza pojedynczych wskaźników w oderwaniu od pozostałych, np. udziału odpadów możliwych 

do powtórnego przetwórstwa w całości odpadów krajowych, może prowadzić do błędnych wniosków. W Austrii wdrożono 

tymczasem różnorodne rozwiązania dla eliminacji różnych typów odpadów, w tym tych szczególnie niebezpiecznych dla 

środowiska i człowieka. Model gospodarki odpadami cechuje w znacznym stopniu uniwersalność, ponieważ te rodzaje 

odpadów są te same na całym świecie, a ich redukcja nie zależy od czynników geograficznych ani innych czynników 

niezależnych od człowieka. Zatem przejęte w Austrii rozwiązania mogą być z powodzeniem przejmowane przez inne państwa, 

z ograniczeniem jedynie na tle kultury narodowej danej społeczności oraz możliwości ekonomicznych w zakresie najnowszych 

technologii. 
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Waste management industry on example of Austria 

 

Solar-powered unmanned aerial vehicles (UAV) are really interesting option from the standpoint of many civil and 

other applications, including detection of forest fires, monitoring of air pollution, electric traction control etc. Among all of the 

advantages of solar-powered UAVs are: the possibility of continuously flight during the day and night, silent operation and no 

production of air pollutants (due to use energy from the sun).  The example of the design and manufacture of solar-powered 

unmanned aerial vehicle is AGH Solar Plane. A prototype developed so far has been designed in a conventional system with 

center of mass in front of the construction and with steering tail arranged in a classical T-system. Steering surfaces of the wings 

consist of flaperons placed at each of their ends, which combining the functions of flaps and ailerons in one moving part. Such 

construction allows to maximize coverage of available surfaces with photovoltaic (PV) cells while reducing moving parts. 

Energy generated in PV cells is used directly to power engine and to charge on-board battery. To provide maximum efficiency 

of the cells under ever-changing conditions, maximum power point tracker (MPPT) is implemented. This paper shows the most 

important aspects of designing the AGH Solar Plane, including 2D and 3D analyses of the wings, as well as process of selection 

of solar cells, battery and electrical components. Based on the configuration of developed prototype, the estimated length of 

flight in different conditions (depending on the location, season, wind strength etc.) was determined using dynamic simulations 

conducted in TRNSYS (Transient System Simulation Tool) software. Results of the currently conducted analyses and tests 

show the high potential of AGH Solar Plane and generally – solar-powered unmanned aerial vehicles. The further development 

of such constructions is connected with the use of novel technologies (multi-junction PV cells, innovative batteries, etc.). It will 

allow e.g. for the further increases in the energy efficiency and mass reduction. 
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prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk, Akademia Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski 

 

Algorytm optymalnego sterownia łopatkami kierownicy wstępnej dla zmodernizowanych pomp wody chłodzącej 160D30 

 

 W artykule przedstawiono cel, zakres i efekty modernizacji pomp 160D30 zrealizowanych przez P.B.W. HYDRO-

POMP. Optymalne sterowanie wydajnością pomp wymagało opracowania algorytmu, który dla zadanego obciążenia i zadanego 

wariantu pracy bloku pozwala określić wydajność pomp wody chłodzącej gwarantującej odpowiednią próżnię w skraplaczu 

turbiny kondensacyjnej o mocy 390 MW. Podano również oszczędności energii elektrycznej dla bloku numer 12 w Elektrowni 

Bełchatów, wynikające z optymalnego sterowania wydajnością kierownic wstępnych zabudowanych na wlocie do pomp 

160D30.  

 

Słowa kluczowe: hydropompy, elektrownia,  elektrownia Bełchatów 

 

Andrzej Błaszczyk, BEng, PhD, DSc, ProfTit., Akademia Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski 

 

The algorithm for optimal steering of the inlet guide vanes for modernized 160D30 cooling water pumps 

 

The article presents the purpose, scope and effects of modernization of the 160D30 pumps implemented by the P.B.W. 

HYDRO-POMP. Optimal pump performance control required the development of an algorithm that, for a given load and a 

given block work variant, allows to determine the capacity of the cooling water pumps guaranteeing a suitable vacuum in the 

condenser of a 390 MW condenser turbine. Also electricity savings resulting from optimal control of the capacity by the inlet 

guide vanes built at the inlet of the 160D30 pumps were given for block number 12 of the Belchatow Power Plant.  

 

 

Key words: hydropumps, power plant, Bełchatów power plant
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prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk, Akademia Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski 

 

Modernizacja sprężarki przepływowej w celu zmniejszenia jej energochłonności i dostosowania parametrów przepływowo-

energetycznych do instalacji sprężonego powietrza  

 

W artykule przedstawiono rezultaty modernizacji sprężarki 6RMY56 produkcji CKD zabudowanej w PGE GiEK S.A. 

Oddział Elektrownia Bełchatów. Zakres prac obejmował: dostosowanie parametrów przepływowo-energetycznych do 

wymagań instalacji sprężonego powietrza, zmniejszenie energiochłonności poprzez ograniczenie ilości powietrza 

wydmuchiwanego do atmosfery, wymian lub napraw elementów konstrukcyjno-ruchowych. Sprężarka po modernizacji 

realizuje: wyższą wydajność, mniejszą moc od założonej. Ograniczony został również zakres i czas pracy zaworu 

wydmuchowego do możliwego minimum. W wyniku czego zmniejszono zdecydowanie energochłonność z wartości 

współczynnika energochłonności z 0,15368 kW/(Nm3/h) do wartości 0,126121 kW/(Nm3/h).Wykonawcą modernizacji 

sprężarki było Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe HYDRO-POMP Łódź. 

 

Słowa kluczowe: sprężarka przepływowa, efektywność, energochłonność, optymalizacja 

 

Andrzej Błaszczyk, BEng, PhD, DSc, ProfTit., Akademia Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski 

 

Modernization of the centrifugal compressor to reduce its energy consumption and adapt the flow-energetic parameters to 

the compressed air installation 

 

The article presents the results of modernization of the 6RMY56 compressor produced by CKD, built at PGE GiEK 

S.A. Belchatow Power Plant. The scope of work included: adjustment of flow-energy parameters to the requirements of the 

compressed air installation, reducing energy consumption by limiting the amount of air blown into the atmosphere, replacement 

or repair of the construction-movement elements. Compressor after modernization realizes: higher volumetric flow rate, lower 

power than assumed. The scope and duration of the blow-out valve work has been limited to the minimum possible. As a result, 

the energy intensity factor decreased from 0,15368 kW/(Nm3/h) to the value of 0,12621 kW/(Nm3/h). The contractor for the 

modernization of the compressor was Przedsiebiorstwo Badawczo-Wdrozeniowe HYDRO-POMP Lodz. 

 

 

Key words:  flow compressor, efficiency, energy consumption, optimization
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mgr  Marcel Błoch, Uniwersytet Wrocławski 

 

Energetyka węglowa - źródło ukrytych kosztów 

 

 Celem posteru jest przedstawienie analizy dotyczącej kosztów pośrednich związanych z wykorzystywaniem węgla 

kamiennego i brunatnego w celu produkcji energii. Punktem wyjściowym prezentacji będzie przedstawienie bezpośrednich 

kosztów produkcji jednostki energii za pośrednictwem wykorzystywanych obecnie lub planowanych do wykorzystania  

w przyszłości nośników energii. Następnie zostaną uwzględnione koszty społeczne wykorzystywania węgla, począwszy od 

wcześniejszych emerytur górniczych, poprzez zanieczyszczenie źródeł wody, niszczenie zabytków przez niektóre związki 

chemiczne produkowane podczas spalania węgla, zanieczyszczenie powietrza, na zmianach klimatu i zagrożeniach dla 

ludzkiego zdrowia i życia kończąc. 

  

 

Słowa kluczowe: energetyka węglowa, górnictwo, emisja zanieczyszczeń, klimat

 

Marcel Błoch, MsC., University of Wrocław 

 

Coal power - a source of hidden costs 

 

The goal of the poster is to provide an analysis of indirect costs related to the use of hard coal and lignite for energy 

production. The starting point of the presentation will be the presentation of the direct production costs of the energy unit 

through the energy carriers currently used or planned for use in the future. Then, the social costs of using coal will be taken into 

account, beginning with earlier mining pensions, pollution of water sources, destruction of monuments by some chemical 

compounds produced during coal combustion, air pollution, climate change and threats to human health and life. 

  

 

 

 

Key words: coal energy, mining, pollution emissions, climate
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dr. Maciej Chrzanowski, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 

 

Możliwości i bariery kreacji nowych rozwiązań dla sektora energetycznego w ramach przedsiębiorstw typu startup w Polsce 

i Europie 

 

 Zdecydowaną większość aktywnie działających podmiotów gospodarczych w Polsce (1,77 mln – 2013 r.) stanowią 

przedsiębiorstwa z sektora MMŚP (99.8%), mając 48,5% udział w tworzeniu polskiego PKB oraz generując 44% wartości 

dodanej brutto według czynników produkcji w PKB (średnia UE 46%), zgodnie z danymi Eurostatu za rok 2012 . Szczególnej 

uwadze zasługują mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 10 osób), które stanowią aż 95,6% wszystkich polskich 

przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy więc (tym bardziej ci najmniejsi) odgrywają kluczową rolę w kontekście generowania 

bogactwa społeczeństwa, rozwiązywaniu problemów społecznych, kreacji nowych miejsc pracy, nowych zawodów, jak  

i ogólnego rozwoju lokalnego, regionalnego i krajowego, co udowodniło w swoich badaniach wielu naukowców, w tym m.in.: 

G. Avlonitis i H. Salavou L. Busenitz i in. , C. Garcés-Ayerbe i in. oraz S. Lee i in. Charakterystycznym rodzajem firm z sektora 

MMŚP są tzw. start-upy, a więc (najczęściej) innowacyjne przedsiębiorstwa (w których przetwarzanie informacji i pochodne, 

nowe technologie stanowią kluczowy element modelu biznesowego ) najczęściej znajdujące się w początkowej fazie rozwoju 

(do 5 lat działalności). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie możliwości i bariery w ramach kreacji i rozwoju 

innowacyjnych rozwiązań (na wszystkich etapach procesu przedsiębiorczego) dla sektora energetycznego przez 

przedsiębiorstwa typu MMŚP oraz tzw. starupy, można zaobserwować w Europie i (szczególnie) Polsce, jak je wykorzystać 

bądź pokonać. Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na to pytanie poprzez mieszane metody badawcze, w tym analizę desk 

research oraz metody jakościowe (wywiady pogłębione oraz panele eksperckie). 

  

 

Słowa kluczowe: sektor energetyczny, startup, MMŚP, badania

 

Maciej Chrzanowski, PhD., Rzeszów University of Technology 

 

Opportunities and barriers to the creation of new solutions for the energy sector under start-up companies in Poland and 

Europe 

 

The vast majority of active business entities in Poland (1.77 million - 2013) are enterprises from the MSME sector 

(99.8%), having 48.5% share in the creation of the Polish PBK and generating 44% of the gross value added according to the 

production factors in GDP (EU average 46%), according to Eurostat data for 2012. Micro-enterprises (employing less than 10 

people), which account for as much as 95.6% of all Polish enterprises deserve special attention. Therefore, entrepreneurs (and 

the smallest ones) play a key role in the context of generating wealth of the society, solving social problems, creating new jobs, 

new professions as well as general local, regional and national development, which has been proven by many scientists in their 

research, including .in .: G. Avlonitis and H. Salavou L. Busenitz et al. , C. Garcés-Ayerbe et al. and S. Lee et al. A characteristic 

type of companies from the MSME sector are the so-called start-ups, and thus (most often) innovative enterprises (in which 

information and derivative processing, new technologies constitute a key element of the business model) most often in the initial 

stage of development (up to 5 years of activity). The aim of the article is to answer the question, what are the possibilities and 

barriers within the creation and development of innovative solutions (at all stages of the entrepreneurial process) for the energy 

sector by enterprises of the MSME type and the so-called starups, can be observed in Europe and (especially) Poland, how to 

use or defeat them. The authors have attempted to answer this question through mixed research methods, including desk research 

and quality methods (in-depth interviews and expert panels). 
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mgr inż. Mateusz Kosior, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 

inż. Michał Nadstawny, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 

dr inż. Piotr Janusz, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 

 

Produkcja paliw płynnych z gazu ziemnego: perspektywy i zagrożenia 

 

Wzrastający udział gazu ziemnego w globalnym miksie energetycznym stymuluje poszukiwanie jak najbardziej 

efektywnych metod zagospodarowania tego surowca. Dostosowanie technologii znanej jeszcze przed wybuchem II wojny 

światowej, bazujących na reakcji Fischera-Tropscha, tj. wytwarzanie płynnych węglowodorów z węgla kamiennego, do 

wykorzystania w roli substratu metanu było podstawą do powstania technologii Gas to Liquid. Technologia ta pozwala 

produkować szeroką gamę paliw płynnych o wysokiej wartości energetycznej i niskiej zawartości zanieczyszczeń, jest to ważna 

zaleta mając na uwadze zaostrzające się wymagania dla paliw płynnych. Specyfika techniczno-ekonomiczna technologii 

powoduje, że instalacje GTL powstają przede wszystkim w państwach posiadających największe zasoby gazu ziemnego. Mając 

na uwadze dalszy rozwój tej technologii, który przekłada się na niższe koszty produkcji paliw, a także  zwiększającą się podaż 

gazu ziemnego w wyniku tzw. rewolucji łupkowej, można zakładać szersze wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji paliw 

płynnych. Technologia ta pozwala również na zagospodarowanie tych złóż których eksploatacja w sposób „tradycyjny” jest 

utrudnione, albo ze względów technicznych lub ekonomicznych. 

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, gaz ziemny, GTL

 

Mateusz Kosior, MSc., AGH University of Science and Technology 

Michał Nadstawny, BEng., AGH University of Science and Technology 

Piotr Janusz, PhD., AGH University of Science and Technology 

 

Production of liquid fuels from natural gas: perspectives and threats 

 

Increasing share of natural gas in the global energy mix stimulates the search for the most effective methods of the raw 

deposits management. Adaptation of the technology known before the outbreak of  the World War II, based on the Fischer-

Tropsch reaction, i.e. production of liquid hydrocarbons from raw coal as a methane substrate, was the basis for the emergence 

of the Gas to Liquid technology. This technology allows the production of a wide range of liquid fuels with high energy value 

and low content of impurities, as an important advantage taking into consideration the tightening requirements for liquid fuels. 

The technical and economic specificity of the GTL technology causes that the installations are primarily created in countries 

with the largest natural gas resources. Heaving in mind the further development of the technology which leads to lower fuel 

production costs, as well as increasing  supply of natural gas as a result of the “shale gas revolution”, can be assumed as a wider 

use of natural gas for the production of liquid fuels. This technology also allows development of those gas fields whose 

exploitation in the “traditional” way is difficult, either for technical or economic reasons. 

 

 

Keywords: energy security, natural gas, GTL 

: 



4th Scientific Conference “Energy Security – Pillars and Development Perspective” 

47 

 

 

mgr inż. Tomasz Cieślik, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Fizyki Jądrowej PAN 

mgr inż. Przemysław Wnęk, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 

 

Wpływ rozbudowy systemu dystrybucji gazu ziemnego na ograniczenie niskiej emisji 

 

Pod względem jakości powietrza Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsce w krajach UE, czego potwierdzeniem 

są liczne rankingi. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja z gospodarstw domowych, gdzie podstawowym 

paliwem jest węgiel. W Polsce od wielu lat prowadzony jest proces wymiany starych, mało efektywnych oraz wysoko 

emisyjnych palenisk na nowoczesne instalacje o niskich wskaźnikach emisji. Do takich instalacji niewątpliwie zalicza się kotły 

gazowe, które cechują się wysoką sprawnością. W artykule porównane zostaną dane dot. emisji głównych zanieczyszczeń  

a rozwojem sieci dystrybucyjnej gazowej  w miejscowościach gdzie prowadzony jest pomiar jakości powietrza. Przedstawione 

zostaną miejscowości gdzie wzrost długości sieci gazowej wpłynął na emisje negatywnie i pozytywnie oraz te miejscowości 

gdzie nie zauważono wpływu. Przedstawione  zostaną także założenia programu rządowego Czyste powietrze, którego celem 

jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. 

 

 

Słowa kluczowe: jakość powietrza, węgiel kamienny, gaz ziemny

 

Tomasz Cieślik, MSc. BEng., AGH University of Science and Technology, Institute of Nuclear Physics PAN 
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Adam Szurlej BFishEng, MSc, PhD, DSc, Assoc. Prof., AGH University of Science and Technology 

 

Impact of the expansion of the natural gas distribution system on the reduction of low emissions 

 

In terms of air quality, Poland ranks as one of the last among EU countries, which is confirmed by numerous rankings. 

Air pollution is mainly caused by emissions from households, where coal is the basic fuel. For a number of years, Poland has 

been carrying out the process of replacing old, inefficient and carbon intensive furnaces with modern installations with low 

emission rates. Undoubtedly, such installations include gas-fired boilers characterised by high efficiency. The article will 

compare data on the emissions of major air pollutants and the development of gas distribution network in localities where air 

quality is measured. Localities will be presented where the increased length of gas network has had a negative and positive 

impact on emissions, as well as those where no impact has been noticed. Furthermore, the assumptions of the government's 

Clean Air programme, whose aim is to reduce or avoid air pollutant emissions, will be presented. 

 

 

 

Keywords: air quality, hard coal, natural gas 
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inż. Paulina Maliszewska, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 

 

Aspekty gospodarki cieplnej obiektów służby zdrowia 

 

 Celem artykułu jest ocena gospodarki cieplnej w obiektach służby zdrowia w aspekcie dostaw ciepła oraz efektywności 

energetycznej. Praca stanowi omówienie zagadnień związanych z zabezpieczeniem systemów zaopatrzenia w ciepło oraz 

alternatywnych rozwiązań źródeł ciepła. Uzupełnienie stanowi przegląd podstaw prawnych dotyczących tego typu obiektów 

oraz przyjęta polityka energetyczna Unii Europejskiej i Polski. Część analityczna stanowi określenie struktury zużycia ciepła 

obiektów służby zdrowia oraz propozycję poprawy efektywności energetycznej badanego obiektu. Prawidłowe zachowanie 

relacji gospodarka – środowisko zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania i użytkowania energii w obiektach leczniczych.   

  

 

Słowa kluczowe: gospodarka cieplna, służba zdrowia, polityka energetyczna, efektywność energetyczna

 

Paulina Maliszewska, BEng., Rzeszów University of Technology 

 

Aspects of thermal management of healt care facilities 

 

The aim of the article is to assess thermal management in health care centre facilities in the aspect of heat supply and 

energy efficiency. The work is a discussion of issues related to the protection of heat supply systems and alternative solutions 

of heat sources. The supplement is the review of the legal basis for this type of facilities and the adopted energy policy of the 

European Union and Poland. The analytical part is the determination of the heat consumption structure of health care facilities 

and the proposal to improve the energy efficiency of the examined facility. Proper behaviour of the relations between the 

economy and the environment ensures the safety of the functioning and use of energy in medical facilities. 

  

 

Key words: thermal management, health care, energy policy, energy efficiency 
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Uwarunkowania i perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce 

 

Morska energetyka wiatrowa (offshore) jest jedną z najszybciej rozwijających się technologii produkcji energii 

elektrycznej w Europie. Na kontynencie zainstalowane są już farmy o łącznej mocy ok. 13 GW, z czego blisko 90% projektów 

zlokalizowanych jest na Morzu Północnym. W najbliższych latach na znaczeniu zyskiwać będzie jednak Morze Bałtyckie, m.in. 

ze względu na spadającą liczbę korzystnych lokalizacji na innych akwenach. To szansa dla Polski - morskie farmy wiatrowe 

mogą być dobrym uzupełnieniem dla elektrowni gazowych zasilanych z Baltic Pipe, sposobem na dywersyfikację miksu 

energetycznego oraz transformację polskiego sektora wytwarzania energii. Z tych powodów kwestia rozwoju tej technologii 

stopniowo wysuwa się na plan pierwszy w polityce energetycznej rządu oraz strategiach spółek. W referacie przedstawiono 

uwarunkowania, stan obecny i perspektywy rozwoju sektora offshore w Polsce. Zaproponowane zostały też przykładowe 

rozwiązania, dzięki wdrożeniu których możliwe byłoby wykorzystanie polskiego potencjału w zakresie rozwoju morskiej 

energetyki wiatrowej. 
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Dominik Brodacki, MA., Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Conditions and prospects for the development of offshore energy in Poland 

 

Offshore wind energy is one of the fastest-growing technologies for electricity production in Europe. On the continent, 

there are already installed farms with a total capacity of about 13 GW. Nearly 90 per cent of offshore wind farms are 

concentrated in the North Sea, but in the coming years, the Baltic Sea is set to become increasingly popular due to a falling 

number of attractive sites in the other water areas. This is an opportunity for Poland – offshore farms might be a good way of 

supplementing gas-powered plants that feed off the Baltic Pipe as well as a method to diversify the energy mix and to transform 

the Polish energy generation sector. For these reasons, the issue of the development of this technology gradually comes to the 

fore in the government's energy policy and company strategies. The paper presents the conditions, current status and prospects 

for the development of the offshore sector in Poland. Also, exemplary solutions were proposed, thanks to which it would be 

possible to use Polish potential in the field of offshore wind energy development. 
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Ochrona morskiego systemu dostaw nośników energii. Rozwiązania prawne organizacyjne i szkoleniowe 

 

Globalna rywalizacja mocarstw i polityka dywersyfikacji dostaw powoduje konieczność budowy systemu ochrony 

transportu surowców energetycznych. System ten musi być stworzony przez państwo polskie w oparciu o wizję współpracy 

międzynarodowej. Rozwiązania narodowe wymagają wdrożenia zmian w regulacjach prawnych, systemie bezpieczeństwa 

narodowego oraz procesie szkolenia sił zbrojnych (marynarki wojennej). 

 

 

Słowa kluczowe:  transport surowców, nośniki energii, bezpieczeństwo energetyczne, regulacje prawne

 

Piotr Mickiewicz, PhD, DSc, ProfTit., University of Gdańsk 

 

Protection of the maritime energy supply system. Organizational and training legal solutions 

 

The global competition of powers and the policy of supply diversification makes it necessary to build a system for 

protecting the transport of energy resources. This system must be created by the Polish state on the basis of a vision of 

international cooperation. National solutions require implementation of changes in legal regulations, national security system 

and the process of training the armed forces (navy). 

 

 

Key words: transport of raw materials, energy carriers, energy security, legal regulations 
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Rozwój sektora LNG w Rosji: wyzwania i kierunki 

 

Jednym z głównych trendów na światowym rynku energii jest dynamiczny rozwój technologii skraplania gazu. Po tej 

pory handel gazem odbywał się wyłącznie na poziomie regionalnym z wykorzystaniem infrastruktury rurociągowej. 

Zachodzące zmiany spowodował, iż gaz stał się towarem, którym można handlować w skali globalnej. Przewiduje się, iż  

w ciągu 20 lat LNG stanie się dominującą forma sprzedaży gaz przewyższając przesył z wykorzystaniem infrastruktury 

rurociągowej. Popularność gazu będzie również wynikać z faktu, iż w trakcie spalania podczas produkcji energii energetycznej 

emituje dwa razy mniej dwutlenku węgla niż paliwa kopalniane. Według prognoz popyt na surowce energetyczne w Unii 

Europejskiej nie będzie wzrastać. Realizacja polityki klimatycznej wraz z podejmowaniem działań na rzecz poprawy 

efektywności energetycznej przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla przez kraje Wspólnoty, a w rezultacie do spadku 

popytu na surowce z Rosji. Ponadto UE usiłuje realizować politykę dywersyfikacji źródeł dostaw w celu poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się do Rosji jako głównego dostarczyciela nośników energii.  

W obliczy pogarszających się stosunków z UE po 2014 roku Rosja zmuszona jest do poszukiwania nowych partnerów, co 

przekłada się na rozwój wektora azjatyckiego w polityce energetycznej.  

Rosja przez długi czas była biernym obserwatorem rozwoju globalnego rynku LNG. Prognozy dotyczące wzrostu 

znaczenia LNG na świecie spowodowały, iż Rosja, aby utrzymać pozycje mocarstwa energetycznego, była zmuszona przystąpić 

do rywalizacji na światowym rynku gazu skroplonego. Do wyścigu o pozycję światowego lidera LNG Rosja przystąpiła w 2009 

roku (uruchomienie terminalu Sachalin 2) i nadal nadrabia zaległości. W 2017 roku zajmowała dopiero 6. miejsce wśród 

największych eksporterów LNG na świecie. Dynamiczny rozwój gospodarczy państw Azji i Pacyfiku (a zwłaszcza Chin i Indii) 

powoduje, że region ten naturalnym kierunkiem ekspansji dla rosyjskich spółek sektora energetycznego. Wśród planowanych 

projektów LNG ukierunkowanych na rynki azjatyckie należy wymienić m.in. Jamał LNG, Władywostok LNG  

i Dalekowschodni LNG. Jednak Rosja nie planuje całkowitej rezygnacji z rynku europejskiego, o czym świadczy projekt Baltic 

LNG oraz oddanie do użytku gazoportu LNG w Obwodzie Kaliningradzkim.   

Celem wystąpienie będzie przedstawienie głównych założeń i wyzwań dla rozwoju LNG w Rosji. Dla potrzeby 

wystąpienia przyjęto hipotezę iż Rosja będzie dążyć do umocnienia swojej pozycji na globalnym rynku gazu skroplonego. 

Głównym kierunkiem ekspansji będzie region Azji i Pacyfiku, natomiast rynki europejskie będą miały mniejsze znaczenie.  

W wystąpieniu przeanalizowany zostanie obecny stan sektora LNG w Rosji oraz planowane projekt LNG. Omówione zostaną 

również wyzwania dla rozwoju technologii skroplonego gazu w Rosji.  

 

Słowa kluczowe:  LNG, Federacja Rosyjska,  gaz ziemny

 

Ewelina Morawska, MSc., Jagiellonian University in Cracow 

 

Development of the LNG sector in Russia: challenges and directions 

 

One of the main trends in the global energy market is the dynamic development of gas liquefaction technology. So far, 

gas trading has been carried out only at the regional level using pipeline infrastructure. This change has caused that gas to 

become a commodity which could be traded on a global scale. According to forecasts, within 20 years LNG will become the 

dominant form of gas sales and will overtake transmission using pipeline infrastructure. The popularity of gas will also result 

from the fact that during combustion, over time the production of energy, it emits half as much carbon dioxide as fossil fuels. 

According to forecasts, the demand for energy resources in the European Union will not increase. The implementation of climate 

policy together with undertaking measures to improve energy efficiency will contribute to the reduction of carbon dioxide 

emissions by the countries of the EU and, as a result, to a decrease in the demand for raw materials from Russia. In addition, 

the EU is attempting to implement a policy of diversifying sources of supply in order to improve energy security by becoming 

independent of Russia as the main supplier of power raw materials. In the face of worsening relations with the EU after 2014, 

Russia has been forced to seek new partners and it caused the development of the Asian sector in energy policy.  

For a long time, Russia has been a passive observer of the development of the global LNG market. Forecasts concerning 

the growing importance of LNG in the world caused Russia to compete in the global liquefied gas market to hold the status of 

the energy superpower. Russia joined the race for the position of the world leader in LNG in 2009 (launched the Sakhalin 2 

project) and it is still catching up. In 2017, it was only 6th among the largest LNG exporters in the world. The dynamic economic 

development of Asia and Pacific countries (especially China and India) means that this region is a natural direction of expansion 

for Russian energy companies. Among the proposed LNG projects directed towards the Asian markets, we should mention incl. 

Yamal LNG, Vladivostok LNG and Far East LNG. However, Russia is not planning a total abandonment of the European 

market, as evidenced by the Baltic LNG project and recently opening the LNG terminal in the Kaliningrad Oblast.  

The aim of the speech will be to present the main assumptions and challenges for the development of LNG in Russia. 

In the speech, the hypothesis will be assumed that Russia will pursue strengthening its position on the global liquefied gas 

market. The main direction of expansion will be the Asia-Pacific region, with the European markets having less significance to 

Russia in the future. This presentation will analyze the current state of the LNG sector in Russia and it’s planned LNG projects. 

The challenges for the development of liquefied gas technology in Russia will also be discussed. 

 

 

 

Key words: LNG, Russian Federation, natural gas 
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dr inż. Mikołaj Oettingen, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

 

Modelowania kosztów torowego cyklu reaktorowego dla reaktora PWR 

 

W pracy przedstawiono metodologię modelowania kosztów uranowo-torowego cyklu reaktorowego dla jądrowego reaktora 

lekko-wodnego typu PWR. Rdzeń reaktora zawiera wiodące paliwo uranowe (UO2) oraz torowy komponent paliwo-rodny 

(ThO2). Na drodze rekcji rozczepienia energia produkowana jest bezpośrednio z izotopu uranu 235U, oraz 233U powstałego 

na drodze reakcji jądrowych z 232Th. Do modelowania kosztów została użyta zmodyfikowana metodologia Agencji Energii 

Jądrowej (OECD, NEA) uwzględniająca koszty przygotowania paliwa jak i jak i jego ostatecznego składowania. Metoda bazuje 

na obliczeniach uśrednionego kosztu energii elektrycznej w danym cyklu reaktorowym, co bezpośrednio powiązane jest z 

bilansem masy izotopów ciężkich stanowiących paliwo. W przeciwieństwie do rektorów zawierających jedynie paliwo uranowe 

analiza kosztów uwzględnia dodatkowy przepływ finansowy dla paliwa torowego. Koncentracja pierwiastka toru w skorupie 

ziemskiej jest od 3 do 4 razy większa niż pierwiastka uranu co sugeruje jego zastosowanie jako paliwa jądrowego.  

  

 

Słowa kluczowe: energia jądrowa, energetyka jądrowa, elektrownia atomowa 

 

Mikołaj Oettingen, BEng, PhD., AGH University of Science and Technologyin Kraków 

 

Modelling of reactor cycle cost for thorium fuelled PWR 

 

The paper presents methodology applied for the cost modelling of the uranium-thorium nuclear reactor cycle for PWR reactor. 

The reactor core contains seed uranium fuel and blanket thorium fuel. In such a cycle energy is produced in fission of 235U 

included in the fresh fuel and in fission of 233U bread from the fertile 232Th. The modified methodology developed by OECD 

Nuclear Energy Agency was used for the reactor cycle cost modelling. The method is based on the levelized lifetime cost 

methodology for a reactor cycle, which is directly related to the heavy metal mass balance. In contrary to the uranium fuelled 

nuclear reactors the cost modelling includes the additional cash flow for the thorium fuel. The abundance of thorium in Earth's 

crust is about 3-4 times larger than uranium, which suggest its usage as nuclear fuel. However, this needs to be economically 

proved. 

  

 

 

Key words:  nuclear energy, nuclear energy, nuclear power plant
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mgr. Małgorzata Piekarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

PPP w gospodarce odpadami 

 

 Prezentacja podzielona jest na dwie części. Pierwsza część dotyczy gospodarki odpadami. 

Gospodarka odpadami (gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnej cywilizacji) to wiele 

procesów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, nadzorem takich działań, a także późniejszym postępowaniem. Nowy 

system gospodarki odpadami w Polsce wszedł w życie 1 lipca 2013 r. Został wprowadzony w drodze poprawki, która miała na 

celu między innymi: 

- zaostrzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi; 

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych wysyłanych na składowiska; 

- wprowadzenie odpowiedniego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi. 

Ustawodawca, chcąc umożliwić realizację wskazanych założeń, przekazał gospodarkę odpadami gminom. W konsekwencji 

każda gmina uzyskała ustawowe prawo do decydowania o sposobie gospodarowania odpadami, które generowała. Tym samym 

gmina stała się podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie czystości i porządku oraz za stworzenie odpowiednich warunków 

do utrzymania czystości, w tym budowy niezbędnych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Druga część dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w sektorze gospodarki odpadami. Celem analizy jest 

znalezienie odpowiedzi na pytanie: jaki jest obecny stan sektora gospodarki odpadami w Polsce i jak funkcjonuje partnerstwo 

publiczno-prywatne w tym sektorze? Na początku tej części podano kilka definicji partnerstwa publiczno - prywatnego (w tym 

z Bankiem Światowym), czemu towarzyszy wyjaśnienie, w jaki sposób PPP jest rozumiane w Polsce. Istnieje również krótka 

informacja na temat ram prawnych partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Po podstawowych informacjach na temat PPP 

dokonano krótkiej analizy rynku PPP w Unii Europejskiej. Dane dotyczące kosztów sektora, podmiotów publicznych, 

inwestycji, kontraktów itp. Są omawiane i porównywane z danymi z polskiego rynku PPP. Głównym tematem analiz jest sektor 

gospodarki odpadami. 

W końcowej części znajduje się podsumowanie projektu pod nazwą System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania. 

Projekt został wybrany, ponieważ otrzymał wsparcie w zakresie zapewnienia podatku ekonomicznego i finansowego, 

doradztwa prawnego i technicznego. Wsparcie zapewniło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - dwaj przedstawiciele 

Ministerstwa wzięli udział w projekcie jako eksperci. Wsparcie polegało głównie na opracowaniu dokumentów wzorcowych, 

które będą wykorzystywane przez inne podmioty decydujące się na realizację podobnych projektów w modelu partnerstwa 

publiczno-prywatnego w Polsce. 
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Małgorzata Piekarska, MSc., University of Silesia in Katowice 

 

Public private partnership in waste management  

 

This presentation is divided into two parts. The first part concerns the waste management.  The waste management (the 

waste management is one of the most serious problems of modern civilization) is the set of processes associated with collecting, 

processing, supervision of such activities, as well as the subsequent handling of the waste places and actions as seller or 

intermediary in the course of waste.  The new waste management system in Poland entered into force on 1 July 2013. It was 

introduced by way of the Amendment which was predominantly aimed at among others: 

- tightening the municipal waste management system; 

- reducing the quantity of municipal waste sent to landfills; 

- introducing an appropriate manner of monitoring the municipal waste handling procedure. 

The state legislator, wanting to enable the implementation of the indicated assumptions, handed over the management 

of waste to municipalities. As a consequence, each municipality obtained the statutory right to decide on the manner of managing 

the waste arising therefrom. Thus, the commune became the entity responsible for maintaining cleanliness and order and for 

creating appropriate conditions for its maintenance, including the construction of necessary installations for the recovery and 

disposal of waste. 

The second part concerns public – private partnership (PPP) in the waste management sector. The aim of the analysis 

is to find the answer to the question: what is the current condition of the waste management sector in Poland and how is public 

– private partnership used in this sector? At the beginning of this part several definitions of public – private partnership are 

given (including the one provided by The World Bank) and this is accompanied by an explanation outlining how PPP is 

understood in Poland. There is also a brief amount of information about the legal framework of public – private partnerships in 

Poland. Following the basic information on PPP, there is a short analysis of the PPP Market in the European Union. Data 

including the sector’s costs, public entities, investment, contracts etc. is discussed and compared to the data from the Polish PPP 

Market. The main subject of the analyses is the waste management sector. 

In the final section there is a summary of the project titled: Waste Management System for the City of Poznań. The 

Project was chosen because it was given support within the scope of the provision of economic and financial tax, legal and 

technical consulting. The support was provided by the Ministry of Investment and Development – two representatives of the 

Ministry took part in the project as experts. The support was given to mainly develop template documents that will be used by 

other entities which decide to perform similar projects in the public – private partnership model in Poland. 
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dr. Robert Zajdler, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,  Politechnika Warszawska 

 

Kodeksy sieci rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej 

 

Referat porusza istotny z punktu widzenia rozwoju prawa energetycznego Unii Europejskiej problem sposobów  

i kierunków tworzenia regulacji Unii Europejskiej na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.  Kodeksy sieci regulować 

miały szereg bardzo szczegółowych obszarów funkcjonowania rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ich 

szczegółowość znacząco wykraczała poza dotychczasowy model regulacji tych rynków na poziomie wspólnotowym. Zgoda 

państw członkowskich na przekazanie kompetencji regulacyjnych w tak szerokim zakresie instytucjom Unii Europejskiej –  

w aspekcie merytorycznym - ograniczona była tym, że kodeksy sieci miały regulować wyłącznie kwestie dotyczące aspektów 

transgranicznych oraz integracji rynku, pozostawiając możliwość regulacji w pozostałym obszarze państwom członkowskim. 

W aspekcie proceduralnym ograniczona była poprzez istniejący mechanizm kontroli procesu tworzenia kodeksów sieci przez 

państwa członkowskie - procedury komitologiczne. Taki model tworzenia kodeksów sieci i ich miejsca w regulacjach 

wspólnotowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego zmieniło wejście w życie Traktatu z Lizbony. Od strony 

merytorycznej, Traktat z Lizbony wprowadził nową politykę do prawa pierwotnego Unii Europejskiej, tj. politykę energetyczną. 

Umiejscowił tym samym całość regulacji tego sektora w ramach ściśle określonych zasad, celów, kierunków regulacji oraz 

podziału kompetencji pomiędzy państwa członkowskie i instytucje unijne. Od strony proceduralnej tworzenia kodeksów sieci, 

Traktat z Lizbony zlikwidował procedury komitologiczne, a zatem proceduralny sposób uchwalania kodeksów sieci. W miejsce 

procedur komitologicznych wprowadził nowe sposoby tworzenia aktów prawa wtórnego Unii Europejskiej o charakterze 

nieustawodawczym, których głównym elementem były akty delegowane i akty wykonawcze. Rozdział materii regulowanej 

pomiędzy aktami delegowanymi i wykonawczymi nie został jednak jasno określony, pozostawiając znaczny stopień niejasności 

co do sposobu ich tworzenia i roli państw członkowskich w tym procesie. Brak jasnego przesądzenia, która z procedur i w jakim 

zakresie zastąpi procedurę komitologii w tworzeniu kodeksów sieci, ustawodawca unijny przyjął przejściowo zasadę 

pozostawienia komitologii jako sposobu tworzenia kodeksów sieci do czasu wypracowania nowego modelu regulacyjnego  

w tym zakresie. W wyniku tej decyzji, wszystkie obecnie przyjęte kodeksy sieci powstały w oparciu o procedurę komitologii. 

Pomimo upływu ponad 9 lat od wejścia w życie Traktatu z Lizbony nie uregulowano nowej procedury tworzenia kodeksów 

sieci w sposób zgodny z zasadami tworzenia aktów nieustawodawczych Unii Europejskiej. Celem jest odpowiedź na pytanie, 

jakie jest miejsce kodeksów sieci w szerszym kontekście regulacji rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego Unii 

Europejskiej oraz procedur tworzenia aktów wtórnego prawa Unii Europejskiej o charakterze nieustawodawczym, wynikającym 

z Traktatu z Lizbony.  

 

  

Słowa kluczowe: prawo energetyczne, regulacje prawne , rynek energii elektrycznej, gaz ziemny

 

Robert Zajdler, PhD., Faculty of Administration and SocialSciences Warsaw University of Technology 

 

Electricity and natural gas network codes in the post-Lisbon legal order of the European Union. 

 

The presentation deals with the problem of ways and directions of creating EU regulations on the electricity and natural gas 

market, which is important from the point of view of the development of the European Union energy law. The network codes 

were therefore to regulate a number of very specific areas of the electricity and natural gas markets. Their detail went well 

beyond the existing model of regulation of these markets at Community level. The consent of Member States to the transfer of 

regulatory powers to such a wide range of institutions of the European Union - in terms of substance - was limited by the fact 

that the network codes were to regulate only cross-border aspects and market integration, leaving the possibility of regulation 

in the rest of the area to the Member States. From a procedural point of view, it was limited by the existing mechanism for the 

control of the process of establishing network codes by the Member States - comitology procedures. 

This model for the creation of network codes and their place in the regulation of the Community electricity and natural gas 

markets has changed the entry into force of the Lisbon Treaty. In terms of substance, the Lisbon Treaty introduced a new policy 

into the primary law of the European Union, i.e. energy policy. Thus, it placed the entire regulation of this sector within the 

framework of strictly defined principles, objectives, directions of regulation and division of competences between Member 

States and EU institutions. On the procedural side of the creation of network codes, the Treaty of Lisbon abolished comitology 

procedures, and thus the procedural way of adopting network codes. Instead of comitology procedures, it introduced new ways 

of creating non-legislative secondary legislation of the European Union, the main elements of which were delegated acts and 

implementing acts. However, the separation between delegated and implementing acts is not clearly defined, leaving a 

considerable degree of ambiguity as to how they are created and the role of the Member States in this process. In the absence 

of a clear indication as to which procedure will replace the comitology procedure for the creation of network codes and to what 

extent, the EU legislator temporarily adopted the principle of leaving comitology as a means of creating network codes until a 

new regulatory model has been developed in this respect. As a result of this decision, all currently adopted network codes are 

based on the comitology procedure. More than nine years after the entry into force of the Lisbon Treaty, the new procedure for 

the creation of network codes in a manner consistent with the principles of non-legislative acts of the European Union has not 

been regulated. The aim is to answer the question what is the place of network codes in the broader context of the regulation of 

the European Union's electricity and natural gas markets and the procedures for drafting non-legislative secondary European 

Union law resulting from the Treaty of Lisbon. 

 

 

 

Key words: energy law, legal regulations, electricity market, natural gas
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inż. Paweł Kryczyk, Koło Naukowe „Nafta i Gaz”, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH 

 

Możliwości wykorzystania metanu pokładów węgla w elektrowniach z blokami gazowymi 

 

 Zaostrzenie polityki klimatycznej UE, a także dążenie do stopniowego odejścia od węgla implikuje wykorzystanie 

nowoczesnych technologii w celu wyparcia tego surowca w procesach produkcji energii. Zastępowanie elektrowni węglowych 

ich gazowymi odpowiednikami jest jedną z dróg realizacji założeń aktualnej polityki klimatycznej. By jednak nie uzależniać w 

pełni krajowej energetyki od dostawców gazu ziemnego, zarówno ze wschodu jak i z zachodu należy w maksymalnym stopniu 

wykorzystać polskie zasoby gazu, rozumianego nie tylko jako pochodzące z konwencjonalnych złóż paliwo, ale także metan 

pokładów węgla. Rozwojowi tej technologii sprzyja sąsiedztwo dużych zakładów energetycznych (Rybnik, Jaworzno, Łaziska) 

i złóż węgla kamiennego, z którego można sczerpać spore ilości metanu i efektywnie wykorzystać je w energetyce.  

 

Słowa kluczowe: metan pokładów węgla, węgiel, energetyka, elektrownie gazowe,  
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Possibilities of using CBM in power plants gas blocks 

 

The more restricted cliclimate policy of UE, among with efforts to reduce participation of coal in electricity production 

implicates new technologies to be used. Changing coal plants for gas plants is a good way to fulfill current assumptions of 

climate policy. However in order not to fully subordinate domestic energetic from natural gas suppliers, both from the East and 

the West, Polish gas resources, understood not only as a conventional fuel deposits, but also as CBM, should be used to the 

maximum. The development of this technology is promoted by the proximity of large power plants (Rybnik, Jaworzno, Łaziska) 

and coal deposits, from which it is possible to extract a lot of methane and effectively use them in the power industry. 

 

 

Key words: coal bed methane, coal, energetics, gas power plants 
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Doskonalenie efektywności ekonomiczno-energetycznej procesów produkcyjnych 

 

 Poster przedstawia założenia ekonomiczno-energetycznego systemu zarządzania energią jako instrumentu 

wspomagającego doskonalenie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Celem jest uwidocznienie wniosków płynących 

z analizy roli takich systemów w etapie planowania produkcji, przygotowaniu przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu, a także 

ewaluacji jego skuteczności. Przedstawiono główne przesłanki opracowania analizowanego systemu, jak i jego certyfikacji. 

Wykazano korzyści, wynikające z implementacji takiego systemu w przedsiębiorstwach produkcyjnych.  

 

Słowa kluczowe: system zarządzania energią, efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna, procesy 

produkcyjne
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Improving the economic-energy effectiveness of production processes 

 

Poster presents the assumptions of theeconomic and energy managementsystem as an instrument supporting theimprovement 

of production processesin enterprises. The aim is to highlightthe conclusions drawn from the analysisof the role of such syste

ms at the stageof production planning, preparation ofthe company for the implementation ofthe system, as well as the evaluati

on ofits effectiveness. The main premises ofthe analysed system and itscertification are presented. The benefitsresulting from t

he implementation ofsuch a system in manufacturingcompanies have been demonstrated.  

 

Key words: energy management system, energy efficiency, economic efficiency, production processes
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