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INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt pt. "Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka - Przemysł" realizowany jest w ramach
programu DIALOG przez konsorcjum czterech czołowych w Polsce jednostek badawczych o wysokim
potencjale naukowym:





Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Polską Akademię Nauk, Instytut Fizyki
Politechnikę Częstochowską, Wydział Elektryczny
Politechnikę Warszawską, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Warunkiem rozwoju gospodarki wiedzy opartej na innowacjach jest współpraca oraz budowanie relacji
pomiędzy sektorami: biznesu i nauki przy zaangażowaniu i wsparciu sektora publicznego. Współczesne
trendy obserwowane w wysokorozwiniętych państwach wskazują na coraz silniejszy proces powiązań obu
w/w środowisk w zakresie tworzenia nowoczesnych gospodarek. Dynamiczny postęp technologiczny,
globalizacja, problem narastającej „luki” kompetencyjnej kapitału intelektualnego, szybki dostęp do
informacji/wiedzy stają się głównymi determinantami nowych trendów ekonomicznych wykorzystujących
filozofię kultury otwartych innowacji czy też „sharing economy”. Budowanie kapitału relacji a więc,
„sieciowanie” staje się ekonomiczną i społeczną koniecznością, pozwalając na optymalizację procesów
biznesowych, kreowanie nowych trendów: społecznych, rozwiązań naukowych czy też technologicznych,
itd.
Projekt pozwoli wdrożyć ponadregionalną platformę (zarówno w formie elektronicznej na stronie projektu
jak i poprzez zawarte umowy partnerskie) do budowy współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi
o ugruntowanej pozycji (w szczególności AGH, Politechniki Częstochowskiej, Instytutu Fizyki PAN
w Warszawie) jak również nowoutworzonego Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Politechniki Warszawskiej (listopad 2015 r.), jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie własnością
intelektualną i współpracą z otoczeniem zewnętrznym, optymalizację wspólnych działań (poprzez m.in.:
audyt - inwentaryzację najnowszych osiągnięć u partnerów, zdefiniowanie wiodących specjalizacji,
konsolidację wspólnej oferty – zbudowanie wartości rynkowej z uwzględnieniem aktywności na rzecz
umiędzynarodowienia, wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy wewnątrz konsorcjum, itd.)
w celu zwiększenia efektywności współpracy z przemysłem zarówno w kraju oraz z zagranicy.
Opracowanie i implementowanie u partnerów innowacyjnych narzędzi transferu technologii obejmuje
identyfikację dziedzin i technologii z potencjałem wdrożeniowym zwiększającym konkurencyjności polskich
podmiotów gospodarczych w najbliższych latach, wypracowanie „dobrych praktyk” transferu technologii
z nauki do przemysłu w określonych w niniejszym projekcie dziedzinach oraz uruchomienie skutecznych
ścieżek bilateralnego porozumienia Nauka (innowacje) – Przemysł (innowacyjny).
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PROGRAM PIERWSZEGO FORUM DIALOG NAUKA-PRZEMYSŁ
Dzień pierwszy 09.10.2017 - Mała/Duża Aula, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Lp.

Blok tematyczny (sesja)

Prelegent/Paneliści

Godzina

Uroczyste otwarcie
Prowadzenie: Dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz,

JM Rektor Politechniki
Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
IFIA
Alireza Rastegar

9.30 –
10.00
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Debata:
Innowacje – czy jesteśmy gotowi na rewolucje
i zmiany?
Moderator: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

Prorektor ds. współpracy
Akademii
Górniczo-Hutniczej
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prorektor ds. Rozwoju Politechnika
Warszawska
Prof. dr hab. inż. Stanisław
Wincenciak
Prezes Porozumienia
Akademickich Centrów Transferu
Technologii
Dr Robert Dwiliński
Prezes INVEX Sp. z o.o.
Mgr inż. Stanisław Szczepaniak
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
dr hab. inż. Tomasz Babul, prof.
IMP
Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców
i Racjonalizatorów
Dr hab. inż. Michał Szota, prof.
PCz

10.0011.00

3

Zwiedzanie Międzynarodowej Wystawy
Wynalazców IWIS 2017 r.

11.00 11.30

4

Obiad

11.30 13.00

1
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Dzień pierwszy 09.10.2017 - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Politechniki Warszawskiej

1

Przemysł 4.0 – jak
zmienia się
współczesna
ekonomia
Prowadzenie:
Dr Konstanty
Marszałek

Czy nauka może i powinna być
motorem gospodarki

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Przemysł 4.0 – nadzieje i obawy

Prof. dr hab. inż. Krzysztof
Santarek

Innowacje po polsku

Mgr inż. Paweł Kamiński

Innowacyjne systemy
informacyjno-komunikacyjne dla
branży Automotive

Henryk Bury

13:5514:10

Prof. dr hab. inż. Lech
Grzeszczak
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechnika Warszawska
Bartłomiej Bańkowski
Prezes AIU + Sp. z o.o.
przedstawiciel konsorcjum Polski
e-BUS URSUS S.A,
Prof. dr hab. inż. Tadeusz
Chmielniak
Politechnika Śląska
Mgr inż. Artur Michalski
Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Prof. dr hab. inż. Wojciech
Nowak
Dyrektor Centrum Energetyki
AGH

14.40 –
15.55

Debata:
Priorytety rozwoju sektora elektromobilności w Polsce
2
Moderator:
Prof. dr hab. Leszek Sirko

13.10 –
13.25
13.25 –
13.40
13.40 13.55

3

Podsumowanie pierwszego dnia
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

15.55 –
16.00

4

Sesja networkingowa
Koktajl

16.00 18.00
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Dzień drugi 10.10.2017 - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Politechniki Warszawskiej
Lp.

Blok tematyczny (sesja)

Tytuł wystąpienia

Prelegent/Paneliści

Godzina

Paliwa z odpadów jako
źródła dla klastrów
energetycznych

Dr inż. Aleksander
Sobolewski

09.10 –
9.25

Prof. dr hab. Marek
Godlewski

09.25 –
09.40

Środowiskowe aspekty
implementacji
innowacyjnych technologii
energetycznych

Prof. dr hab. inż. Józef
Pacyna

09.40 09.55

Polska Energia 2050 – cztery
scenariusze rozwoju

Dr Joanna MaćkowiakPandera

09.55 –
10.10

Prognozowanie dla rynku
bilansującego w Polsce

Prof. dr hab. inż. Tomasz
Popławski

10.1010.25

Infrastruktura ładowania
sieci elektroenergetycznej

Dr inż. Mariusz Kłos

10.2510.40

Zielona Energia
Energetyka przyszłości

1

Prowadzenie
Dr hab. Katarzyna
Oźga, prof. nadzw. PCz

10.40 –
11.00

Przerwa kawowa
Chemia XXI wieku

2

Prowadzenie
dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Polskie Izby
Przemysłu Chemicznego

Współpraca nauki i biznesu
w strategii rozwoju Grupy
Azoty

Grzegorz Pacholec

11.10 –
11.35

Nowe platformy surowcowe
dla przemysłu
farmaceutycznego

Prof. dr hab. inż. Grzegorz
Grynkiewicz

11.35 11.50

Interdyscyplinarna platforma
INTERBIOMED Politechniki
Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew
Brzózka

11.50 –
12.05
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dla współpracy nauki
i biznesu

Współpraca Politechniki
Warszawskiej
z przemysłem w regionie
północnego Mazowsza

Prof. dr hab. inż. Janusz
Zieliński

12.05 –
12.20

Cezamat – nowe miejsce
współpracy nauki i biznesu
na mapie polskiej
infrastruktury laboratoryjnej

Mgr inż. Piotr Wiśniewski

12.20 –
12.35
12.35 –
13.35

Obiad

Innowacyjne Formy
Kształcenia
3
Prowadzenie
Dr Krzysztof Raszplewicz

Przerwa kawowa

Rola współpracy NaukaPrzemysł
w świetle reformy systemu
szkolnictwa wyższego i nauki
- Ustawa 2.0.

Dr Andrzej Kurkiewicz
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego,
Departament Innowacji
i Rozwoju

Kształcenie inżynierów
mechaników dedykowane
dla mieleckiego przemysłu
w SSE

Prof. dr hab. inż. Bolesław
Karwat,
Mgr inż. Zdzisław
Nowakowski

13.35 –
13.55

13.55 –
14.10

Innowacyjne podejście do
kształcenia na przykładzie
Politechniki Warszawskiej

Mgr Karolina Majdzińska

14.10 –
14.25

Nauczanie z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
w RDLabs

Krzysztof Kalinowski

14.25 –
14.40

Porównanie nowoczesnych
metod kształcenia

Dr hab. Łukasz Kaczmarek,
prof. PŁ

14.40 –
14.55
14.55 –
15.10

7

Dialog - efektywne
narzędzie
transferu technologii
pomiędzy
4

nauką a biznesem
Prowadzenie:
Dr Konstanty Marszałek

5.

Transfer technologii z uczelni
do przemysłu – o myśleniu
na tak

Prof. dr hab. inż. Zbigniew
Kąkol

15.10 –
15.25

Ekosystem wsparcia
innowacji Politechniki
Warszawskiej

Mgr Marcin Postawka

15.25 –
15.40

Zintegrowana platforma
Infrastruktury laboratoryjnej
i naukowo – badawczej Easy
– Lab Access

Dr inż. Paweł Malinowski

15.40 –
15.55

Spin-off technologiczny
współczesna forma dialogu
nauki z gospodarką
i komercjalizacja badań

Dr inż. Dominik Kowal

15.55 –
16.10

Transfer Technologii przez
pryzmat zmian w przepisach
prawnych

Mgr Agnieszka Krochmal Węgrzyn

16.10 16.25

Efektywna komercjalizacja
w PW na przykładzie spółek
Spin-off

Mgr inż. Dariusz Kołoda

16.25 –
16.40

Współpraca nauki
z funduszami VC kluczem do
rozwoju innowacyjnej
gospodarki

Łukasz Kajdas

16.40 16.55

Podsumowanie Pierwszego Forum Dialogu Nauka - Przemysł
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz.

16.55 –
17.10
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LIDER PROJEKTU
PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW KĄKOL
Urodził się 29 stycznia 1954 roku w Krakowie.
W 1977 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.
W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych na Wydziale Matematyki i Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po doktoracie rozpoczął badania materiałów tlenkowych
magnetycznych i nadprzewodzących. Podsumowaniem prac była rozprawa
habilitacyjna, a stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskał w 1995 roku
na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk
fizycznych.
Na AGH pracuje od 1976 roku, początkowo w Zakładzie Fizyki i Techniki Jądrowej na Wydziale Metalurgicznym,
a od 1991 roku na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej (obecnie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej). W latach
1999-2012 pełnił kolejno funkcje: Prodziekana ds. Studenckich (przez dwie kolejne kadencje), dziekana Wydziału
Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Prorektora ds. Kształcenia AGH. W latach 2006 -2008 pełnił funkcję
Koordynatora ds. Systemu Obsługi Informatycznej Dziekanatów.
Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 80 publikacji naukowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
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UROCZYSTE POWITANIE
PROWADZĄCY

Dr hab. inż. Michał Szota,
prof. PCz,
• Prezes Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów

PRELEGENCI/PANELIŚCI
Prof. dr hab. inż. Jan
Szmidt
•JM Rektor Politechniki
Warszawskiej

Alireza Rastegar
•Prezes Międzynarodowej
Federacji Stowarzyszeń
Wynalazczych
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DEBATA „INNOWACJE – CZY JESTEŚMY GOTOWI NA
REWOLUCJE I ZMIANY?”
MODERATOR

Prof. dr hab. inż.
Zbigniew Kąkol
• Lider projektu DIALOG
PANELIŚCI/PRELEGENCI
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
• Prorektor ds. współpracy Akademii
Górniczo-Hutniczej

dr hab. inż. Tomasz
Babul, prof. IMP
•Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Prof. dr hab. inż. Stanisław
Wincenciak
• Prorektor ds. Rozwoju Politechnika
Warszawska

Dr hab. inż. Michał Szota
•Prezes Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów

Dr Robert Dwiliński
•Prezes Porozumienia
Akademickich Centrów
Transferu Technologii

Mgr inż. Stanisław
Szczepaniak
•Prezes INVEX Sp. z o.o.
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Przemysł 4.0 – JAK ZMIENIA SIĘ WSPÓŁCZESNA
EKONOMIA
PROWADZĄCY

Dr Konstanty
Marszałek
PANELIŚCI/PRELEGENCI
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Prof. dr hab. inż. Krzysztof
Santarek

Mgr inż. Paweł Kamiński

Henryk Bury
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DEBATA „PRIORYTETY ROZWOJU SEKTORA
ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE”
MODERATOR

Prof. dr hab. Leszek
Sirko
PANELIŚCI/PRELEGENCI
Prof. dr hab. inż. Lech
Grzeszczak

Prof. dr hab. inż. Wojciech
Nowak

• Dziekan Wydziału Elektrycznego,
Politechnika Warszawska

• Dyrektor Centrum Energetyki AGH

Bartłomiej Bańkowski
• Prezes AIU + Sp. z o.o. przedstawiciel
konsorcjum Polski e-BUS URSUS S.A,

Prof. dr hab. inż. Tadeusz
Chmielniak
• Politechnika Śląska

Mgr inż. Artur Michalski
• Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
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ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI
PROWADZĄCY

Dr hab. Katarzyna
Oźga, prof. nadzw. PCz

PANELIŚCI/PRELEGENCI
Dr inż. Aleksander Sobolewski

Prof. dr hab. Marek Godlewski

Prof. dr hab. inż. Tomasz
Popławski

Dr inż. Mariusz Kłos

Prof. dr hab. inż. Józef Pacyna

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera
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CHEMIA XXI WIEKU
PROWADZĄCY

Dr inż. Tomasz Zieliński
• Prezes Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego

PANELIŚCI/PRELEGENCI
Grzegorz Pacholec

Mgr inż. Piotr Wiśniewski

Prof. dr hab. inż. Grzegorz
Grynkiewicz

Prof. dr hab. inż. Zbigniew
Brzózka

Prof. dr hab. inż. Janusz
Zieliński

16

INNOWACYJNE FORMY KSZTAŁCENIA
PROWADZĄCY

Dr Krzysztof
Raszplewicz
PANELIŚCI/PRELEGENCI
Dr Andrzej Kurkiewicz

Krzysztof Kalinowski

•Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Departament
Innowacji

Prof. dr hab. inż.
Bolesław Karwat

Dr hab. Łukasz
Kaczmarek, prof. PŁ

Mgr inż. Zdzisław
Nowakowski

Mgr Karolina Majdzińska
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DIALOG - EFEKTYWNE NARZĘDZIE TRANSFERU
TECHNOLOGII POMIĘDZY NAUKĄ A BIZNESEM
PROWADZĄCY

Dr Konstanty
Marszałek
PANELIŚCI/PRELEGENCI
Prof. dr hab. inż. Zbigniew
Kąkol

Mgr Marcin Postawka

Dr inż. Paweł Malinowski

Mgr Agnieszka Krochmal Węgrzyn

Mgr inż. Dariusz Kołoda

Łukasz Kajdas

Dr inż. Dominik Kowal
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WYBRANE ARTYKUŁY Z KONFERENCJI
Transfer technologii z uczelni do przemysłu – o myśleniu na tak
o Zbigniew Kąkol, Krystyna Marchewczyk
Potrzebna nowa Polityka Energetyczna Państwa do 2050 r.
o Dr Joanna Maćkowiak Pandera
Gotowość systemu elektroenergetycznego na elektromobilność
o dr hab. inż. Dariusz Baczyński, dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Interdyscyplinarna Platforma Biotechnologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki
Warszawskiej (InterBioMed PW)
o Prof dr hab inż. Zbigniew Brzózka
Zielona energia
o Prof. dr hab. Marek Godlewski
Tworzenie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy
o Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Transfer technologii przez pryzmat zmian w przepisach prawnych.
o Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
Środowiskowe aspekty implementacji innowacyjnych technologii energetycznych
o Józef M. Pacyna, Wojciech Nowak i Elisabeth G. Pacyna
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Transfer technologii z uczelni do przemysłu – o myśleniu na tak
Zbigniew Kąkol, Krystyna Marchewczyk
Celem istnienia uniwersytetu, jest pomnażanie, przechowywanie oraz przekazywanie wiedzy. Taki
model uniwersytetu nawiązywał do Akademii Platońskiej, gdzie nauczanie i wiedza były dobrem
nadrzędnym i przez wieki był powszechnie akceptowany. Ta potrzeba zdobywania i przekazywania wiedzy
była motorem powstawania uniwersytetów zakładanych przez nauczycieli (m.in. Uniwersytety w Paryżu
i Oksfordzie) ale też fundowanych przez „studentów” (Uniwersytet Boloński).
Nową generację uniwersytetów przyniosła oświeceniowa idea uniwersytetu prowadzącego badania
(research university) – Uniwersytet Humboldtowski. Uniwersytet miał łączyć funkcje dydaktyczne
i badawcze, a podstawowym celem jego funkcjonowania miały być badania naukowe będące źródłem
nowych idei i edukacji o nie opartej (reserch driven education). Obecnie uniwersytety na całym świecie
wpisują się w tak zwany model Humboldta, ale we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy,
uniwersytety zmierzają ku kolejnemu przekształceniu.
Współczesny uniwersytet obok zadań związanych z kształceniem i badaniami naukowymi ma nowy trzeci
cel: praktyczne wykorzystywanie know-how, gdzie współpraca na styku nauka-biznes staje się jednym
z najistotniejszych czynników procesów innowacyjnych. Stawia to nowe wymagania przed uniwersytetami,
które chcą odgrywać znaczącą rolę centrów wiedzy działających na rzecz społeczeństwa.
Musimy znaleźć sposób na przekucie kreatywności i innowacyjności polskich wynalazców na innowacyjność
polskiej gospodarki.
Nasz problem polega na tym, że nie bardzo potrafimy doprowadzić do komercjalizacji, do efektywnego
wykorzystania pomysłów rodzących się na uczelniach. W poprzednim systemie polityczno-gospodarczym
uczelnie otrzymywały większość środków z budżetu państwa i nikt się nie martwił o komercjalizację wyników.
Badania robiło się na zlecenie z przemysłu albo były programy rządowe czy resortowe. Oddawało się wyniki
w formie publikacji, opracowań, nie troszcząc się o ich dalszy los. Z prostej przyczyny – nikt nie był
zainteresowany finansami.
Dzisiaj idea jest oczywista – jeżeli ktoś opracuje coś mądrego, to niech zarobią wszyscy. Po pierwsze on sam
jako autor projektu, uczelnia, która mu stworzyła warunki, wyposażyła laboratorium, wydzielona strefa
ekonomiczna, jak Park Technologiczny, w której to opracowanie wystartuje biznesowo. Budżet państwa –
bo będą płacone podatki oraz zatrudnieni ludzie.
Problem polega na tym, że nie mamy takiej tradycji, nie nauczyliśmy się tego. A następny to oczywiście
pieniądze. I pytanie, skąd wziąć inwestorów, zwłaszcza, że pomysły bywają zupełnie nie z tej Ziemi. Ale te
czasami też wypalają i wtedy przynoszą niebotyczne profity. Kto zaryzykuje na coś takiego pieniądze?
Podstawowym problemem polskiej gospodarki jest to, że mamy mały kapitał w rękach polskich.
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Oczywiście można podpatrzeć, jak to robią w krajach o najbardziej innowacyjnej gospodarkach,
a właściwie nie tyle podpatrzeć co nauczyć się. Spotkać się z naukowcami tam pracującymi, żeby
zobaczyć, jak organizują pracę. Jak godzą prowadzenie badań naukowych i komercyjnych, dydaktyki.
Poznać ich procedury – do kogo się zwracają jak mają jakiś pomysł? Poznać sposób finansowania etapu
komercjalizacji badań i potem udział w zyskach wszystkich stron zaangażowanych w projekt.
I porozmawiać z przedstawicielami firm.
Dobrym przykładem są Stany Zjednoczone. Są bogatym krajem, mają dużo ludzi z kapitałem, więc nawet
przedsięwzięcia o wysokim stopniu ryzyka są realizowane. Charakterystyczne jest to, że nie fetyszyzują
teamu, zespołu, ciągle stawiają na indywidualności. Sekret leży w ludziach – potrzebni są odpowiedni ludzie
na odpowiednich stanowiskach. I to jest co najmniej połowa tamtejszego sukcesu – że oni umieją
znajdować odpowiednich ludzi. Mają wyrafinowane procedury rekrutacji, firmy które się w tym specjalizują.
Można oczywiście otworzyć Internet, zobaczyć jakie mają modelowe rozwiązania, tylko że one nie pasują
do Polski. My potrzebujemy licencji na warunki polskie, i nie myślę tu o oczywistej konieczności jej
dostosowania do warunków gospodarczych danego kraju – do przepisów patentowych, o prawach
autorskich i wielu innych, bo są firmy doradcze które to robią.
W Stanach Zjednoczonych wprawdzie jeżdżą po tej samej stronie ulicy co my, nie jak w Anglii po przeciwnej,
ale to jeszcze nie wystarczy. Mają inny styl życia, myślenia, sposób rozwiązywania problemów, inny kapitał
społeczny. Do transferu technologii dochodzili latami. Od kilku generacji, ćwiczą w umysłach młodych
ludzi, studentów, również i starszych, że nie należy się wstydzić swoich pomysłów. Że pomysły trzeba
pokazywać innym, wystawiać je na krytykę, recenzować. W Stanfordzie każdy student nosi w kieszeni
biznesplan jakiegoś projektu i na życzenie go okazuje. Oni są tak przyzwyczajeni – my nie. I te różnice trzeba
uwzględnić przenosząc amerykańskie know-how do Polski.
Każdy inteligentny człowiek potrafi, w konkretnej sytuacji, podać dziesięć powodów, dla których czegoś nie
można zrobić. Natomiast trzeba zapytać, czy istnieje chociaż jeden powód, dla którego warto te rzeczy
zrobić? Jeżeli tak, to należy się go przyczepić i zrobić.
Ta mentalna bariera, powodów na nie istnieje w Polsce. Nie mieliśmy, kiedy nauczyć się pozytywnego
myślenia, takiego bardzo do przodu. Tam, jeżeli ktoś proponuje biznes i orientuje się, że na rynku już jest duża
konkurencja, to nie rezygnuje z niego, ale mówi: będę musiał się trzy razy tak przyłożyć, jak gdyby było to
na nisko konkurencyjnym rynku. A u nas na ogół w tym momencie najczęściej ręce opadają – nie, to się nie
uda…
Tu mogliby nam pomóc polscy inżynierowie pracujący za granicą. Wielu z nich pracuje w dużych firmach,
posiadają ogromne doświadczenie i potrafią udzielić cennych informacji. Mogliby przyjechać do Polski
i zrealizować kilka projektów (start-upów) związanych z nowymi technologiami, o niskich kosztach
rozpoczęcia działalności, stosunkowo wysokim ryzyku przedsięwzięć, ale też odpowiednio wyższej stopie
zwrotu z inwestycji. Z czasem dorobimy się własnych mentorów, własnych firm które będą się zajmować
pośredniczeniem między nauką a biznesem.
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My jesteśmy głodni sukcesu. Normalności, takiej prawdziwej. Chcemy być liderami technologii, chcemy nie
być zapóźnieni, produkować nie tylko surowce.
Jest drugi powód to – nasza młodzież. Jeżeli Kraków jest w tej chwili atrakcyjnym miejscem dla outsourcingu,
to przecież nie dlatego, że mamy lepsze lotniska, drogi lepiej odśnieżane, niższe podatki, tańszą benzynę,
zdrowsze powietrze i lepszą kuchnię… no może. Może też nasze dziewczyny są ładniejsze … Musimy mieć
jakąś przewagę. Ta przewaga to są młodzi ludzie, dobrze wykształceni, nie zepsuci ani finansowo ani pod
względem lenistwa, jak w niektórych krajach starej UE. Kończą studia na czas, też są głodni sukcesu, chcą
zdobyć pracę, chcą się wykazać i chcą to robić tutaj, w Polsce.
I trzeci – Polacy się szybko uczą, dowody widać dookoła. Jesteśmy też bardzo pracowici, nie obrażając
żadnych nacji. Patrząc po moich znajomych, jesteśmy wręcz pracoholikami, pracujemy od rana do
wieczora, nie narzekając nawet specjalnie na to, ba ciesząc się, że mamy pracę. Czego więcej potrzeba?
Nie mamy jeszcze wiedzy organizacyjnej na tym poziomie. I o ile wiedzę pojedynczych ludzi można kupić,
to nie da się kupić tego, co nazywamy wiedzą korporacyjną. Żebyśmy mieli stu mądrych ludzi i żeby oni ze
sobą współpracowali, żeby między nimi był przepływ informacji. Tego potrzebujemy, a nie ma gotowego
na półce.
Naukowcy powinni pracować z zalążkiem szaleństwa, wariactwa naukowego, w którym ludzie rzucają się
na pomysły, wydawałoby się nierealne. Tylko na takiej drodze można wymyślać nowe materiały,
innowacyjne technologie. I tacy ludzie nie mogą zajmować się zdobywaniem pieniędzy, analizą ofert
kredytowych i przepisów bankowych.
Banki z kolei nie znają się na nauce i trudno im oceniać wyniki badań naukowych. Musi byś ktoś prężny, kto
ma zaufanie obu stron, kto ich dobierze i połączy. Zaufanie uczelni, że zdobędzie najlepsze finanse, oraz
zaufanie banków, że przedstawi im wiarygodną ocenę prawdopodobieństwa sukcesu tego projektu
naukowego.
Tacy ludzie to są najlepsi specjaliści, kluczowi dla sukcesów w transferze nowych technologii. Gdy potrzeba,
wynajmują ekspertów do oceny danego projektu, posiadają ogromne bazy danych. I takich ludzi, częściej
firmy, które będą się cieszyć zaufaniem i nauki i środowisk finansowych powinniśmy stworzyć, wyszkolić
i wychować. Taka firma to jest wiedza korporacyjna. Musi być ktoś, kto zajmuje się patentami i ochroną
praw autorskich, kto sprawdzi czy nasz genialny pomysł już wcześniej nie wpadł komuś do głowy. Specjaliści
od finansów, ktoś kto zrobi studium wykonalności. I tak dalej.
Badania naukowe to jeden aspekt funkcjonowania wyższej uczelni. Drugim, może nawet ważniejszym, jest
nauczanie studentów. My, po okresie, gdy w Polsce studiowało poniżej 10 procent ludzi, rzuciliśmy się na
boom edukacyjny. To dobrze, ale trzeba stworzyć miejsca pracy dla tych ludzi. Oni nie mogą potem iść do
pracy, w której ich wykształcenie nie będzie potrzebne. Wielu studentów, absolwentów, ma zresztą pomysły
na swój biznes. Jeżeli więc powstanie ekosystem, który ich w tym wesprze, będzie to i motywacją w czasie
studiów i tworzeniem miejsc pracy. Tu mam jeszcze jedną refleksję, że trzeba wykształcić elitę. To może jest
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kamyczek i do naszego ogródka. Obawiam się, że tracimy z pola widzenia kształcenie elitarne. Jakbyśmy
się bali powiedzieć, że wszystkim jednakowo i po równo to już było za minionej epoki i to się skończyło.
Jak się patrzy na inne kraje, to mają wiele szkół i uczelni kształcących na najwyższym poziomie. Elitarnych –
nie uczy się w grupach 20-30 osób, ale kilkuosobowych. I stamtąd wychodzą najlepsi eksperci. W takiej
elitarnej szkole francuskiej przez dwa lata studenci uczą się matematyki, fizyki, mechaniki i czegoś jeszcze, 4
przedmiotów. Mają po 40 godz. tygodniowo. Kandydatów jest po 100 na jedno miejsce. Po tych dwóch
latach odbywa się dopiero egzamin na właściwe studia – trzy lata ogólnej wiedzy inżynierskiej i zarządzania.
I tak wykształcony fachowiec rozumie naukę, wie co to znaczy sformułowanie problemu naukowego,
rozumie język techniczny. Ma wdrożoną dyscyplinę myślową, ale też ogólną, życiową. O takim kształceniu
też musimy zacząć myśleć.
I jeszcze jedna istotna sprawa – kapitał społeczny. Profesor Janusz Czapińskim w wynikach Diagnozy
Społecznej, podkreślał, że Polska nie będzie się rozwijać technologicznie, kreować własnych marek, dopóki
nie wzrośnie społeczny kapitał wiążący. Może to, spontaniczne niemal, znajdowanie przyczyn na nie jest
konsekwencją niskiego kapitału społecznego? Braku zaufania w relacjach międzyludzkich?
Uważam, że bardzo dużą rolę do odegrania w tym wszystkim mają autorytety. W Polsce ich nie brak, ale
akurat w tym kierunku się nie angażują, chociaż powinny być żarliwymi apostołami, mentorami kapitału
społecznego.
Musimy budować zgodę społeczną, nie tylko na kopalnię, elektrownię, inwestycje infrastrukturalne, ale
przede wszystkim na wprowadzenie nowych technologii i usług. I to też jest obowiązek naukowców,
inżynierów, specjalistów. To oni są odpowiedzialnymi za realizację kontraktu (inwestycji, zmianę organizacji),
to oni są autorytetami dla interesariuszy. Wiedzą, co budują, jak to będzie działać i jakie zagrożenia
przynosić.
Jednak, przy świadomości niskiego kapitału społecznego i wielu innych powodów na nie musimy podjąć
działania. Zwłaszcza, że na uczelniach, w placówkach Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych,
jest dużo ludzi którzy robią ciekawe rzeczy i cieszą się ze swoich wyników, ale nie dostrzegają w nich
potencjału finansowego. A cóż byłoby w tym zdrożnego, żeby ten naukowiec miał zapewnione pieniądze,
które pozwalałyby mu na godne życie? Bez zabiegania za drugim i trzecim etatem? Żeby dzięki swoim
badaniom stworzył miejsca pracy, zapłacił podatki i dał innym zarabiać?
To jest to myślenie win-win, a nie lose-lose. Przegrać zawsze zdążymy. Wystarczy nic nie robić Po tylu latach
znamy tyle sposobów na nie. Tego nie trzeba się uczyć.
A tu chodzi o to, żeby nauczyć się mówić TAK.
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Potrzebna nowa Polityka Energetyczna Państwa do 2050 r.
Dr Joanna Maćkowiak Pandera
Dlaczego Polska potrzebuje polityki energetycznej?
Od kilku lat Ministerstwo Energii przygotowuje dokument, który ma wytyczyć strategię dla krajowego sektora
energetycznego – Politykę Energetyczną Państwa do 2050 r. Czasem słychać głosy, że taki dokument jest
niepotrzebny. Nie da się dokładnie przewidzieć na dwie dekady do przodu zmian technologicznych, a tych
przecież w energetyce nie brakuje. Pamiętajmy jednak, że ta trudność dotyczy praktycznie każdego
aspektu funkcjonowania człowieka. W każdej dziedzinie trudno zaprogramować innowacje i w każdej
dziedzinie dobre planowanie przynosi korzyści.
Bez rewizji dotychczasowych działań i wskazania kierunku rozwoju energetycznego biznesu– polską
energetykę, w najlepszym razie, czeka dryf. Bez Polityki Energetycznej narażamy się na ryzyko nietrafionych
inwestycji, kosztów osieroconych i źle zaprojektowanej infrastruktury sieciowej – pod zupełnie inny model
energetyki. Zapewne nie od razu oznacza to blackout, ale dla Polski brak strategii może oznaczać wysokie
ceny prądu, trudności w pozyskaniu kapitału na inwestycje i dryf w zakresie innowacji. Bez wyznaczenia
kierunków oraz strategicznych obszarów nie sposób dobrze ulokować wsparcie dla innowacji. Bez strategii
dla sektora energetycznego Polska będzie tracić najbardziej wartościowe miejsca pracy i w perspektywie
długofalowej coraz bardziej będzie korzystać z importu energii, co będzie jedyną szansą na utrzymanie cen
energii w ryzach.
Głęboka modernizacja sektora energetycznego
W najbliższych 15 latach zostanie wyłączonych nawet ponad 60 % jednostek węglowych. Tak wynika
z zapowiedzi PSE z 2016 r. Nie spełniają one norm środowiskowych i pogarsza się ich efektywność
ekonomiczna. W kolejnych latach może pojawić się w polskim systemie tzw. luka generacyjna – czyli brak
mocy zdolnych do pokrycia szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Niedobór będzie
można uzupełnić importując energię z sąsiednich systemów energetycznych, np. Szwecji, Niemiec lub
Czech – te kraje w kolejnych latach mogą dysponować nadwyżką energii. Jednak jednym z pryncypiów
polskiego systemu jest bazowanie na własnych zasobach wytwórczych. Docelowo, w miejsce wyłączanych
starych mocy węglowych, w kolejnych latach powinny się pojawiać nowe, krajowe moce.
Przeprowadzenie tak znaczącej przebudowy systemu wymaga zaangażowania ekspertów, opracowania
odpowiednich regulacji i zbudowania zaufania do strategii energetycznej. Jest to ważne z perspektywy
pozyskania i kosztów kapitału. Zwrot z inwestycji trwa przez wiele lat. Pryncypia tej przebudowy powinny
zostać zapisane w długofalowej Polityce Energetycznej Państwa do 2050 r. Dokumenty strategiczne służą
komunikacji pomiędzy światami nauki, administracji oraz biznesu. Pozwalają na zaangażowanie wszystkich
istotnych instytucji, przemysłu, budowanie zaplecza eksperckiego, zaangażowanie środków finansowych
i komunikowanie koniecznych zmian ze społeczeństwem i grupami interesu.
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Opierając się na mocnej, długofalowej i uwzględniającej szerszą perspektywę krajowej strategii, dużo
łatwiej jest prowadzić negocjacje w ramach Unii Europejskiej. Kluczowe regulacje będziemy wtedy oceniać
przez pryzmat zgodności z docelową wizją naszego systemu energetycznego, zamiast mniej istotnych
aktualnych uwarunkowań.
Wpływ megatrendów
Polska nie jest odosobniona - wiele krajów w Europie i na świecie przebudowuje swoje systemy
energetyczne. Motywacją są zmiany technologiczne, potrzeba modernizacji i regulacje.
W którą stronę podążą te zmiany, można odpowiedzieć, analizując megatrendy - społeczne, polityczne,
technologiczne lub ekonomiczne trendy o skali globalnej. Formułują się wolno, ale kiedy już nabiorą
dynamiki, są nieodwracalne. Wpływają na społeczeństwa, rządy i gospodarki poszczególnych krajów.
Spopularyzowane przez Johna Naisbitt’a pojęcie megatrendów, obejmuje wielowymiarowe zjawiska
transformacji o szerokim zasięgu oddziaływania na nasze życie. Takimi megatrendami są np. globalizacja
gospodarek, czy transformacja społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne.
W opracowaniu „Polska energetyka na fali megatrendów” Forum Energii przeanalizowało
w interdyscyplinarnym gronie przy współpracy z Deloitte najważniejsze megatrendy w energetyce.
Należą do nich:
1.

Dążenie do redukcji emisji.
Redukowanie emisji oraz dążenie do ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko - szczególnie
w Unii Europejskiej – jest megatrendem obserwowanym od ponad 20 lat.
Z jednej strony wiąże się z ograniczeniem wpływu szkodliwych emisji na środowisko
i powstrzymaniem zmian klimatu. Obecnie trend jest ściśle związany jest z modelem rozwoju Unii
Europejskiej, w której ważnym motorem wzrostu są innowacje, inwestycje w technologie przyjazne
środowisku oraz poprawa efektywności. Redukcja emisji pochodzących z energetyki objęta
prawodawstwem UE dotyczy nie tylko ograniczania emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2), ale
także ograniczania niskiej emisji i wszelkich zanieczyszczeń powietrza. W Polsce w kolejnych latach
coraz ważniejsza stanie się dyskusja o poprawie czystości powietrza w miastach. Walka z tzw. niską
emisją w polskich miastach będzie częścią dyskusji o redukcji emisji z energetyki.

2.

Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii i nowe możliwości techniczne wytwarzania
energii.
Obserwuje się stałą optymalizację technologii oraz spadek kosztów wytwarzania energii w źródłach
odnawialnych. W efekcie rośnie ich dostępność zarówno dla prosumentów, jak i inwestorów
instytucjonalnych. Udział energetyki odnawialnej w miksie energetycznym będzie rósł. Największą
presję na zmiany w systemie energetycznym będzie wywierać fotowoltaika, której koszty w ostatnich
latach spadły o 90% i nadal spadają. Również wiatr na morzu, w mniejszym stopniu na lądzie, ma
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nadal perspektywę rozwojową. Zwiększa się wiedza na temat sposobu integracji zmiennych źródeł
w systemie. Cały pakiet zimowy Unii Europejskiej, czyli zestaw ponad 10 dyrektyw przygotowuje
systemy energetyczne krajów UE na szybko rosnący udział zmiennych źródeł OZE.
3.

Wzrost roli decyzyjnej i świadomości społeczeństwa.
Wzrasta świadomość społeczna w zakresie środowiska, w tym oddziaływania inwestycji oraz
nowych technologii wytwarzania energii. Skutkuje to coraz większą aktywnością społeczną
i udziałem w procesie podejmowania decyzji, zwłaszcza wobec nowych inwestycji
infrastrukturalnych o negatywnym oddziaływaniu (tzw. efekt NIMBY). Istotne jest również dążenie do
autonomii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych dzięki rozwojowi źródeł producenckich.
Społeczeństwo ma wpływ na podejmowanie decyzji o realizacji inwestycji – dobra polityka
energetyczna musi uwzględniać fakt, że opór społeczny wobec przedsięwzięć energetycznych
o dużym oddziaływaniu na środowisko znacznie podniesie ich koszty projektów lub wręcz
uniemożliwi realizację.
Wraz ze spadkiem cen technologii będzie rosło znaczenie mikrogeneracji OZE. W dłuższej
perspektywie stroną przegraną może okazać́ się̨ wielkoskalowy przemysł energetyczny, który
w ostatnich latach w niewielkim stopniu był zainteresowany tym segmentem rynku. Skutkiem będzie
dalsza decentralizacja wytwarzania energii oraz potencjalnie utrata części rynku przez energetykę
konwencjonalną.

4.

Zmniejszenie znaczenia paliw kopalnych, głównie węgla.
Spadek znaczenia węgla w miksie energetycznym w UE wynika zarówno ze zmian w zakresie
redukcji emisji oraz w ekonomice produkcji, jak i rosnącej konkurencji ze strony innych technologii.
Konsekwencją w Polsce będzie tzw. „luka węglowa” wywołana zmniejszającym się udziałem węgla
wydobywanego w krajowych kopalniach. To coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem, który
musi być wzięty pod uwagę w Polsce w perspektywie 10-15 lat. W pierwszych pięciu miesiącach
2017 r. zakupy węgla z zagranicy wzrosły o 600 tys. ton (3,8 mln ton wobec 3,2 mln ton) w stosunku
do tego samego okresu 2016 r. ), natomiast import węgla z Rosji wyniósł 2,3 mln ton wobec 2 mln
ton rok wcześniej.
Miks energetyczny oraz powiażane z nim zmiany modeli biznesowych energetyki konwencjonalnej
będą się zmieniały. Polityka energetyczna jest po to, aby móc świadomie kontrolować ten proces
poprzez decyzje polityczne i ekonomiczne.

5.

Poprawa efektywności energetycznej.
Intensywność energetyczna, rozumiana jako zużycie energii na jednostkę PKB, spada
systematycznie w większości gospodarek świata. Co więcej, tradycyjna zasada, wg której wzrost
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gospodarczy jest zwiażany z większym zużyciem energii, w niektórych najbardziej rozwiniętych
gospodarczo
regionach
przestaje
obowiażywać.
Megatrend
obejmuje
spadającą
energochłonność PKB. Wpisuje się w niego także rozwój rozwiażań i technologii ograniczających
zużycie energii do produkcji przemysłowej oraz wykorzystywanej w budynkach. Dodatkowo,
operatorzy systemu coraz skutecznej uelastyczniają popyt (np. poprzez zarządzanie
zapotrzebowaniem na energię elektryczną), co pozwala na obniżenie poziomu rezerw wytwórczych
w systemie elektroenergetycznym. W Polsce, w czerwcu PSE rozstrzygnęło przetarg, w którym
pozyskano 9 wykonawców usługi DSR w programie Gwarantowanym (o łącznej mocy redukcji
361 MW latem i 315 MW zimą) oraz 5 wykonawców w Programie Bieżącym.
Dalsze ograniczanie zapotrzebowania na energię w gospodarce będzie miało wpływ na zmianę
modeli biznesowych energetyki konwencjonalnej zwiażanych np. z zarządzaniem popytem.
Obserwuje się wspierany regulacyjnie trend rozwoju inwestycji podnoszących efektywność,
wzmocniony przez postępujące urynkowienie technologii zwiażanych z efektywnością
energetyczną. Jednocześnie ceny energii elektrycznej będą rosły. To wszystko razem spowoduje,
że wsparcie dla inwestycji w energetykę konwencjonalną będzie stopniowo eliminowane.
6.

Nowe modele biznesowe i rola tradycyjnych przedsiębiorstw energetycznych.
Rozwój energetyki rozproszonej oraz zmiana roli i znaczenia tradycyjnej energetyki wielkoskalowej
kreują nowe możliwości w wytwarzaniu i dystrybucji energii. Będzie rosła konkurencja nie tylko
w wytwarzaniu i obrocie, ale także w przesyle i dystrybucji energii. Zjawisko to, porównywalne do
rewolucji w sektorze telekomunikacyjnym, będzie prowadzić do zmiany dotychczasowych modeli
biznesowych energetyki konwencjonalnej.
Transformacja sektora energetycznego pod wpływem megatrendów otworzy nowe możliwości dla
podmiotów działających w zliberalizowanym rynku energii. Tradycyjny model biznesowy
przedsiębiorstw energetycznych, oparty na scentralizowanym systemie, będzie stopniowo
zastępowany nowymi, lepiej dostosowanymi do rynku, formami biznesu. Nowe, interesujące obszary
pojawią się w produkcji OZE, efektywności energetycznej, przesyle i dystrybucji energii.

Podsumowanie
Energetyka nigdy nie była tak popularnym tematem dyskusji publicznej i mediów, jak dzisiaj. Obecnie
dyskusję o energetyce - jaka ma być, na czym się opierać i jak rozwijać, widać prawie codziennie na
pierwszych stronach gazet. Energetyka zmieniła się w ostatnich 5 latach szybciej niż w ostatnich 30 latach
i tempo tych zmian może przyśpieszyć.
W Polsce są dwa istotne czynniki, które będą wymuszać decyzje w energetyce:
1) stan górnictwa i brak perspektyw dla przywrócenia tej branży dawnej świetności,
2) potrzeba inwestycji w nowe moce wytwórcze.
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Obecnie 84% energii elektrycznej jest wytwarzana w jednostkach węglowych. Aby Polska była lepiej
przygotowana na zmiany w energetyce – potrzebna jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania. Oznacza to
zaprzestanie budowy nowych mocy węglowych i wprowadzanie nowych mocy m.in. gazowych i źródeł
odnawialnych. Ministerstwo Energii już ten trend dostrzegło – jak wynika z zapowiedzi Ministra Krzysztofa
Tchórzewskiego z początku września 2017 r. Do tego jest jednak potrzebna strategia i plan działań. Aby
taka strategia powstała, potrzebny jest sojusz i współpraca pomiędzy światem nauki, administracją
i biznesem. Narzędziem do rozwoju tej współpracy powinna być Polityka Energetyczna Państwa do 2050 r.

Przedstawiony powyżej tekst przygotowano na podstawie opracowania Forum Energii ze stycznia 2016 np.
„Polska energetyka na fali megatrendów” http://forum-energii.eu/files/file_add/file_add-35.pdf

Dr Joanna Maćkowiak Pandera, jest szefem Forum Energii – warszawskiego think tanku energetycznego.
W ostatnich latach pracowała jako szef projektu w Agora Energiewende, a wcześniej jako dyrektor
departamentu rozwoju rynku w duńskiej spółce DONG Energy w Warszawie. Przez 4 lata pracowała
w Ministerstwie Środowiska – jako podsekretarz stanu uczestniczyła w przygotowaniu prezydencji Polski
w Radzie Unii, a wcześniej reprezentowała Polskę na forum międzynarodowym uczestnicząc m.in.
w negocjacjach klimatycznych i negocjacjach kilku dyrektyw. Autorka i współautorka różnych strategii
krajowych, publikacji i artykułów poświęconych tematyce energetycznej. Pracowała na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie w Poczdamie, zajmując się przygotowaniem doktoratu
z zakresu ocen oddziaływania inwestycji oraz międzynarodowego transferu dobrych praktyk. Stypendystka
Fundacji Nowickiego, DBU, Fundacji Konrada Adenauera i German Marshall Fund.
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Gotowość systemu elektroenergetycznego na elektromobilność
dr hab. inż. Dariusz Baczyński, dr hab. inż. Paweł Piotrowski
1. Prognozy zapotrzebowania e-transportu na energię elektryczną
Stawiając pytanie czy system elektroenergetyczny jest gotowy na dodatkowe obciążenie jakim jest
ładowanie akumulatorów pojazdów elektrycznych, nieodzownym jest określenie ilości energii niezbędnej
na potrzeby elektromobilności. Drugim nie mniej ważnym zagadnieniem jest określenie sposobu
użytkowania tej energii, czyli przełożenia jej na moc obciążającą system.
Wśród samochodów potocznie zwanymi „elektrycznymi” wyróżnia się trzy rodzaje, które mogą stanowić
obciążenie dla systemu elektroenergetycznego. Są to:
-

BEV – „Battery Electric Vehicle”. Pojazdy typu BEV są zasilane wyłącznie akumulatorem ładowanym
z sieci elektroenergetycznej.

-

REEV – „Range Extended Electric Vehicle”. Pojazdy typu REEV są dodatkowo wyposażone w silnik
spalinowy, który może doładować akumulatory.

-

PHEV – „Plug-in Hybrid Electric Vehicle”. W pojazdach typu PHEV napęd elektryczny i napęd
spalinowy pracują równolegle – samochód może wykorzystywać napęd elektryczny lub napęd
spalinowy, a sam akumulator można ładować albo w czasie jazdy albo z sieci.

Istnieje także pokrewna kategoria HEV – „Hybrid Electric Vehicle”, która obejmuje pojazdy z mniejszym
akumulatorem, ładowanym jedynie w trakcie jazdy/hamowania bez możliwości ładowania z sieci. Niestety,
dość często w statystykach, podawane liczby pojazdów elektrycznych nie są opatrzone stosownym
objaśnieniem co do ich rodzaju. Prowadzi to do przekłamań w zakresie rzeczywistej liczby pojazdów, które
czerpią energię z sieci elektroenergetycznej.
W 2005 roku na świecie było jedynie kilkaset samochodów elektrycznych. W roku 2015 ich liczba
przekroczyła jeden milion. W roku 2016 liczba samochodów elektrycznych wynosiła 1,26 mln sztuk.
Dynamika rozwoju e-mobilności w poszczególnych państwach jest w silnej korelacji ze stopniem
zamożności danego państwa oraz dotacjami i ulgami podatkowymi ze strony państwa. Oczywiście
o dotacje jest znacznie łatwiej w państwach o dużych dochodach. Wzorcowym przykładem takiego
państwa jest Norwegia, w której dynamika sprzedaży pojazdów elektrycznych była bardzo wysoka – na 5
mln mieszkańców Norwegii przypada już ponad 50 tys. aut elektrycznych. Mimo, że w 2015 roku norwescy
politycy ogłosili zakończenie finansowego wsparcia dla takich pojazdów, to jednak sprzedaż aut
elektrycznych nie została zatrzymana. Aspekt dotacji jest więc niesamowicie ważny – prawdopodobnie
nawet najważniejszy. Znane są przykłady silnej zmiany trendów sprzedaży (często wręcz załamanie się
sprzedaży) w przypadku wycofania się państwa z dotowania e-mobilności lub zmiany zasad dotacji na
mniej korzystne dla kupujących i korzystających z samochodów elektrycznych. Po tym jak władze Danii
podjęły decyzję o wycofaniu się z ulg podatkowych dla kupujących samochody elektryczne, sprzedaż aut
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w tym segmencie w I kwartale 2017 r. spadła o ponad 60 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok
wcześniej [1,2]. Warto zwrócić uwagę, że w IV kwartale 2015 r. (czyli w ostatnim kwartale, kiedy
funkcjonowały podatkowe zwolnienia) w Danii sprzedano łącznie blisko 2,5 tys. aut elektrycznych.
Natomiast w I kwartale 2016 r., od kiedy ulgi podatkowe przestały funkcjonować, liczba sprzedanych
samochodów elektrycznych spadła do nieco ponad 200 sztuk. W I kwartale 2017 r. obniżyła się jeszcze
bardziej - sprzedano ich mniej niż 100 egzemplarzy.
Podobna sytuacja – silny spadek sprzedaży po zakończeniu dotacji przez państwo - miał miejsce w Holandii
w roku 2016. Sprzedaż samochodów elektrycznych w roku 2016 spadła o niemal 50% w stosunku do
sprzedaży z roku 2015.

Rys. 1 Pierwsze rejestracje aut elektrycznych oraz hybrydowych w Europie. Opracowano na
podstawie [3].
Wydaje się jednak, że mimo perturbacji w przyroście liczby samochodów elektrycznych, większość
krajów wysokorozwiniętych postrzega je jako ostateczny model transportu w przyszłości. Norwegia planuje
do 2025 roku całkowite przejście wyłącznie na napęd elektryczny i wodorowy sprzedawanych
samochodów [4]. Według danych za 2016 rok, 42% zakupionych przez Norwegów nowych samochodów
to samochody z napędem elektryczny lub hybrydowym. Podobne plany ma również Holandia –
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zakończenie sprzedaży samochodów spalinowych do roku 2025. Firma Volvo ogłosiła, że za 2 lata zakończy
produkcję samochodów z napędem spalinowym [4]. Indie planują zakończyć sprzedaż samochodów
spalinowych w roku 2030, Francja i Wielka Brytania w 2040.
W Polsce - zgodnie z Planem [7] przyjętym przez rząd 16 marca 2017 roku - rozwój elektromobilności
ma następować w trzech fazach, które będzie różnicował stopień dojrzałości rynku oraz niezbędne
zaangażowanie państwa. Według tego planu w 2025 r. we flocie wykorzystywanej przez administrację
publiczną pojazdów napędzanych prądem miałaby być już połowa. Natomiast sumaryczna liczba
pojazdów elektrycznych powinna osiągnąć 1 milion.
Samochód elektryczny zużywa około 120-170 Wh/km (średnio 150 Wh/km), a średni roczny przebieg to
około 20000 km [5]. Szacować zatem można, że statystycznie samochód elektryczny zużyje rocznie około 3
MWh energii elektrycznej. Warto zauważyć, że odpowiada to mniej więcej rocznemu zużyciu energii przez
typowe gospodarstwo domowe (zakładając zużycie miesięczne gospodarstwa domowego na poziomie
250 kWh). Gdyby zatem wszystkie samochody w Polsce w roku 2025 były samochodami elektrycznymi, to
rocznie zużywałyby około 68300 GWh energii elektrycznej. Przy założeniu, że w Polsce w roku 2025 będzie 1
mln samochodów elektrycznych, to roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w kraju wzrośnie
o około 3100 GWh. Całkowite zaś roczne krajowe zużycie energii w 2016 roku wyniosło 164625 GWh [6].
Zakładając roczny wzrost zapotrzebowania gospodarki Polski na energię elektryczną na poziomie około
1000 GWh rocznie (jest to zgodne ze statystykami z ostatnich 20 lat), w 2025 roku zapotrzebowanie to
wyniesie 174785 GWh (wzrost o około 6% w stosunku do roku 2016). Dodatkowo doliczyć należałoby około
3100 GWh energii elektrycznej na potrzeby samochodów elektrycznych. To spotęgowanie zapotrzebowana
zaś skutkować będzie koniecznością zwiększenia rocznej produkcji energii elektrycznej o około 1,8%.
Szacunki wynikające z dokumentu „Plan elektromobilności w Polsce” są jeszcze wyższe i wynoszą 4300 GWh
energii elektrycznej na potrzeby samochodów elektrycznych [7]. Na rysunku 2 przedstawiono roczne zmiany
zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce (wartości historyczne (1990-2016) oraz prognozy (20172030)). Prognozy wykonano zmodyfikowaną metodą naiwną (założenie stałego rocznego wzrostu jak
średnia zmiana rok do roku w latach 1990-2016).

33

Rys. 2 Roczne zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce - wartości historyczne (1990-2016)
oraz prognozy (2017-2030). Opracowanie własne.
Warto odnotować, że gdyby w Polsce w roku 2025 wszystkie samochody były tylko samochodami
elektrycznymi, to zapotrzebowanie na energię w Polsce wzrosłoby o ponad 45%. Podobne wyliczenia
wykonał brytyjski automobilklub AA. Okazało się, że gdyby wszystkie samochody w Wielkiej Brytanii miały
napęd elektryczny, to roczne zapotrzebowania na energię elektryczną wzrosłoby o ponad 30% [4].
2. System elektroenergetyczny
System elektroenergetyczny składa się z trzech połączonych ze sobą, podstawowych podsystemów (Rys.
3):
- podsystemu wytwórczego, czyli różnego rodzaju elektrowni (cieplnych na węgiel kamienny lub brunatny,
jądrowych, wodnych, wiatrowych, fotowoltaicznych);
- podsystemu przesyłowego, czyli sieci elektroenergetycznych (400 kV, 220 kV i wybranych 110 kV),
służących do przesyłu energii elektrycznej na większe odległości. Sieć przesyłowa stanowi szkielet połączeń
między obszarami kraju i największymi elektrowniami, dzięki któremu możliwe jest niezakłócone działanie
systemu jako zbilansowanej całości;
- podsystemu rozdzielczego, czyli sieci elektroenergetycznych (110kV, średniego napięcia SN i niskiego
napięcia nn), służących dostarczaniu energii elektrycznej do różnej wielkości odbiorców.
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SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY
Podsystem wytwórczy

Podsystem przesyłowy

Podsystem rozdzielczy

Odbiorcy 110 kV

Odbiorcy SN

Odbiorcy nn

Rys. 3 System elektroenergetyczny – przepływ energii
3. Potencjalne problemy
Cechą charakterystyczną odróżniającą system elektroenergetyczny od innych systemów gospodarczych
czy energetycznych jest praktyczny brak możliwości magazynowania produkowanego dobra (energii
elektrycznej) na szerszą skalę. Dlatego też, oprócz istotnego parametru opisującego ten system, jakim jest
roczne zapotrzebowanie na energię, nie mniej istotnym jest sposób, w jaki ta energia jest konsumowana –
czyli przebieg zapotrzebowanej mocy w czasie. Zasadniczo duża część problemów w systemie
elektroenergetycznym wynika z tego, że zapotrzebowanie na energię elektryczną zmienia się w czasie
(z powodu zmian mocy pobieranej z sieci przez odbiorniki). Prowadzi to do konieczności ciągłego
dostosowywania przez elektrownie ilości produkowanej energii. W ostatnich kilku latach pojawiły się
ponadto problemy ze zmienną produkcją energii w odnawialnych źródłach.
Jeżeli udałoby się rozłożyć równomiernie w czasie zapotrzebowanie na energię pojazdów elektrycznych, to
zapotrzebowanie zwiększone o 1,8% (1 mln poj. ele.) nie stanowiłoby zasadniczego problemu dla
podsystemu wytwórczego i przesyłowego. Należy jednak przewidywać, że problem zmiennego
zapotrzebowania będzie dotyczył również procesu ładowania pojazdów elektrycznych. Tym bardziej, że po
pierwsze już dziś istnieją sposoby ładowania o bardzo różnorodnej mocy - od kilku kW (ładowanie
"domowe") do 350 kW (ładowarki Porsche) dla samochodów osobowych i do około 1MW dla autobusów.
Po drugie należy się spodziewać, że nawyki użytkowników pojazdów będą podobne, co oznacza
ładowanie większości pojazdów w określonych porach doby.
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moc
[kW]

40 kW - 0,5 h

20 kW - 1 h

5 kW - 4 h

czas ładowania [h]
Rys. 4 Wymagana moc a czas ładowania dla akumulatora 20 kWh
Wiele zależy od tego, jaki rodzaj ładowania zyska największą popularność. Na rys. 4 pokazano przykładowe
zależności pomiędzy czasem ładowania a wymaganą mocą ładowania. Moc ta przekłada się na
destabilizującą "siłę uderzenia" w system elektroenergetyczny. W przypadku zaprezentowanego sposobu
ładowania z mocą 40 kW uderzenie to jest 8-krotnie większe. A istnieją, jak wspomniano, rozwiązania
ładowania o mocach o rząd wielkości większych, Oczywiście najkorzystniejsze dla systemu byłoby
ładowanie jak najmniejszą mocą.

moc
[kW]
80 kW

pojazd 1
pojazd 2
obciążenie
sumaryczne 1 i 2

40 kW

czas ładowania [h]
Rys. 5 Nakładanie się procesów ładowania przy dwóch pojazdach elektrycznych
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Siła tego "uderzenia" będzie oczywiście zwielokrotniona poprzez nakładanie się przebiegów z wielu
pojazdów (Rys. 5).
Należy się liczyć z następującymi problemami przy zwiększaniu liczby pojazdów elektrycznych:
- brak możliwości pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc elektryczną przez podsystem wytwórczy
- konieczność budowy elektrowni pokrywających zapotrzebowanie szczytowe;
- brak możliwości przeniesienia zapotrzebowania na moc przez podsystem przesyłowy - konieczność
budowy nowych linii przesyłowych (głównie 400 kV), modernizacja istniejących i budowa nowych węzłów
sieci przesyłowej;
- brak możliwości przeniesienia zapotrzebowania przez podsystem rozdzielczy. Efekt ten może uwidaczniać
się na kilka sposobów:







przekroczenie mocy znamionowych transformatorów 110kV/SN (np. przy próbie przyłączenia do
sieci SN kilku punktów ładowania autobusów lub bardzo szybkich punktów ładowania samochodów
osobowych - konieczność wymiany transformatorów),
przekroczenie obciążalności linii SN,
przekroczenie mocy znamionowych transformatorów SN/nn (np. może być szczególnie zauważalne
w sieciach terenowych przy próbie ładowania kilku pojazdów z mocami rzędu 10-50 kW - czyli
ładowarek "domowych"),
przekroczenie obciążalności linii nn,
przekroczenie dopuszczalnych spadków napięć,
przekroczenie dopuszczalnych wahań napięcia i poziomów napięć,

- przekroczenie zawartości wyższych harmonicznych napięcia.
4. Środki zaradcze
Problemy, które wynikają dla podsystemu wytwórczego i przesyłowego mogą być zniwelowane poprzez
odpowiednie sterowanie (praktycznie centralne w skali kraju lub regionu) procesem ładowania
podłączonych pojazdów (przy ładowaniu wolnym i średnim). Nie można w tym celu zdać się jedynie na
ładowanie pojazdów przez odbiorców w taryfie pozaszczytowej (nocnej), gdyż jednoczesne załączenie
wielu pojazdów może wywołać powstanie bardzo stromego szczytu zapotrzebowania. Drugim elementem
istotnym, szczególnie dla ładowania szybkiego, jest zastosowanie ładowarek z zasobnikami energii. Pozwoli
to na zniwelowanie skokowej zmiany zapotrzebowania z praktycznie zerowego do bardzo dużego lub
przekraczającego możliwości sieci. Efekt ten jest nawet jeszcze bardziej istotny dla podsystemu
rozdzielczego.
Niestety większość problemów z przepustowością podsystemu rozdzielczego będzie wymagało
przeprowadzenia stosownych inwestycji wynikających z analizy sieci. Należy sobie bowiem uświadomić, że
np. przyłączenie do sieci terenowej ładowarki o mocy 20kW równe jest dodatkowemu obciążeniu
generowanemu przez 40 odbiorców (średnia moc jednego odbiorcy komunalno-bytowego w szczycie
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obciążenia jest rzędu kilkuset watów). Dla stacji SN/nn zasilającej małą wioskę może to oznaczać zbyt duże
obciążenie.
Należy się spodziewać także bardzo prozaicznych problemów takich jak np. niemożność ładowania
pojazdów przez kilka osób jednocześnie na jednej ulicy; lub też awarie starszych instalacji elektrycznych przy
próbach ładowania samochodów nawet z najmniejszą mocą (3 kW).
5. Wnioski
Na podstawie przedstawionych problemów można zdefiniować dwa główne postulaty z punktu widzenia
systemu elektroenergetycznego, dotyczące rozwoju elektromobilności:
1. Ładowanie większości pojazdów elektrycznych powinno być sterowane centralnie. Należałoby wyróżnić
w taryfach za energię ładowanie drogie niesterowane (kiedy użytkownik chce jak najszybciej uzupełnić
akumulatory w pojeździe) oraz ładowanie tanie, które może odbyć się w pewnym przedziale czasowym
w momencie najdogodniejszym z punktu widzenia działania systemu elektroenergetycznego.
2. W przypadku ładowarek o dużych mocach należy rozważyć konieczność (nawet ustawową) instalacji
w nich zasobników energii, co pozwoli na zniwelowanie znacznych skoków obciążenia.
6. Literatura








http://niewygodne.info.pl/artykul8/03951-Auta-elektryczne-czyli-sztucznie-dmuchana-banka.htm
[dostęp 1.09.2017]
http://www.zerohedge.com/news/2017-06-11/its-confirmed-without-government-subsidies-teslasales-implode [dostęp 1.09.2017]
Kublik A.: Daleko do miliona aut, Gazeta Wyborcza, 3.02.2017
Drymer G.: Zmierzch napędu spalinowego?, Angora nr 33/2017
Bielecki S.: Pojazdy elektryczne (część 1), elektro.info nr 7-8/2016
http://www.pse.pl/index.php?did=3335#t1_1
Plan rozwoju elektromobilności w Polsce, Ministerstwo Energii,
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Interdyscyplinarna Platforma Biotechnologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki
Warszawskiej (InterBioMed PW)
Prof dr hab inż. Zbigniew Brzózka
Politechnika Warszawska jest uczelnią techniczną, w której funkcjonuje wiele zespołów naukowobadawczych prowadzących prace z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć z obszaru nauk o życiu od
inżynierii biomedycznej, poprzez bioinżynierię i biotechnologię, biocybernetykę i bioinformatykę a kończąc
na biomateriałach.
Jest to duży ale rozproszony potencjał, z którego Uczelnia nie korzystała dotąd w pełni na
płaszczyznach: naukowo-badawczej, dydaktycznej czy wizerunkowej. Ta diagnoza była podstawą
inicjatywy JM Rektora utworzenia na Politechnice Warszawskiej interdyscyplinarnej platformy, skupiającej
zespoły naukowo-badawcze działające na styku techniki, technologii z szeroko pojętym obszarem BIO,
stanowiącej jeden z czterech „strategicznych obszarów tematycznych badań i rozwoju technologii
w Polsce”.
Celem powołanej interdyscyplinarnej Platformy Biotechnologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki
Warszawskiej (InterBioMed PW) jest stworzenie w Politechnice Warszawskiej sieci zintegrowanych i ściśle
współpracujących specjalistycznych laboratoriów badawczych w oparciu o jednostki już posiadające
ogromne doświadczenie w dziedzinie biotechnologii, bioinżynierii i bioinformatyki. Utworzenie takiej sieci
pozwoliło także na osiągnięcie aparaturowej masy krytycznej niezbędnej do prowadzenia dużych, w tym
międzynarodowych i multidyscyplinarnych projektów badawczych.
Interdyscyplinarna Platforma InterBioMed PW, skupia obecnie 32 zespoły naukowo-badawcze
o rożnym profilu z 10 wydziałów Uczelni.
Prace naukowo-badawcze zespołów skupionych w Interdyscyplinarnej Platformy Biotechnologii
i Inżynierii
Potencjał badawczo-wdrożeniowy zespołów skupionych na Platformie jest bardzo szeroki, obejmujący
opracowania z inżynierii biomedycznej, biotechnologii, mikrobioanalityki, czy też inteligentnych materiałów.
Jako przykłady obszarów tematycznych planowanych projektów R&D warte wymienienia są:
- projektowanie i technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych o wysokim stopniu biozgodności,
Biomateriały znajdują zastosowanie w użytku medycznym już od wielu lat. Potrzeba biokompatybilności
(biozgodności) w trosce o zdrowie pacjentów powoduje stale rosnące oczekiwania w stosunku do
materiałów stosowanych do produkcji urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, takich jak: cewniki,
stenty, implanty.
Dwa zespoły Platformy pracują nad opracowaniem efektywnych metod otrzymywania biozgodnych
i hemozgodnych (przeznaczonych do kontaktu z krwią) materiałów polimerowych. Powierzchnie
zmodyfikowanych przez nich polimerów wykazują specyficzne działanie adhezyjne komórki tkanek naczyń
krwionośnych, dzięki czemu możliwe będzie otrzymanie powierzchni "hybrydowych", doskonale
integrujących się z organizmem pacjenta. Opracowano innowacyjną metodę otrzymywania biozgodnych
i hemozgodnych powłok na powierzchni metali, dzięki którym powierzchnia metalu może stać się naturalna
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dla organizmu. Ta technologia miałaby zastosowanie w produkcji np. stentów wieńcowych nowej
generacji.
- biologiczne zamienniki tkanek i narządów z zastosowaniem biomateriałów i komórek oraz procesu
biofabrykacji,
Nowoczesne metody formowania trójwymiarowych struktur z materiałów inżynierskich i komórek
umożliwiają wierne odwzorowanie budowy oraz funkcji zastępowanych części organizmu. Zastosowane
nowe biomateriały będą pełniły zarówno rolę nośnika komórek jak i bioaktywnego rusztowania dla
nowotworzonych tkanek. Zaawansowane metody hodowli z użyciem bioreaktorów pozwolą otrzymać
w pełni funkcjonalne biologiczne substytuty tkanek i narządów. Otrzymane biologiczne zamienniki
z komórek pochodzących od pacjenta mogę zostać użyte bezpośrednio w leczeniu ubytków jego tkanek
i narządów. Mogą również stanowić 3D modele biologiczne zdrowych lub zmienionych chorobowo części
organizmu pacjenta niezbędne do testowania nowych lub doboru istniejących leków lub metod leczenia.
Inżynieria tkankowa jest szansą na leczenie uszkodzeń i zmian chorobowych tkanek i narządów poprzez
wytworzenie ich biologicznych substytutów dzięki połączeniu wiedzy inżynierskiej i medycznej.
- projektowanie oraz konstruowanie nowoczesnych urządzeń na potrzeby diagnostyki medycznej
Nowe techniki diagnostyki medycznej mają dwa podstawowe zadania do spełnienia:
 ułatwić lekarzowi podjęcie szybkiej decyzji co do przebiegu dalszej terapii (na przykład ma to
znaczenie gdy trzeba szybko ustalić czy pacjent został efektywnie zdializowany);
 pozwolić pacjentowi monitorować przebieg leczenia i rozwój choroby w domu, w sposób tak prosty
jak dziś wykonuje się testy ciążowe lub testy na zawartość narkotyków w moczu.
Obecna strategia przeprowadzania badań diagnostycznych oraz ich kolejność opiera się głównie na
widocznych i już rozwiniętych objawach chorobowych. Niestety do dziś rozpoznaje się i leczy schorzenia
dopiero w zaawansowanym stadium, gdzie właściwym kierunkiem rozwoju diagnostyki powinno być
przewidywanie i zapobieganie chorobom. Wczesne wykrycie np. tkanki nowotworowej ma nie tylko
zasadnicze znaczenie dla zrozumienia mechanizmów jej powstawania, ale przede wszystkim decyduje
o wyborze właściwej terapii, a tym samym o szansie wyleczenia pacjenta. Szybka i trafna diagnoza
umożliwia skrócenie czasu leczenia i rehabilitacji chorego, co za tym idzie – zmniejsza również koszty
leczenia.
Planowane są prace nad zminiaturyzowanymi urządzeniami analitycznymi umożliwiające wczesną,
tanią i bezinwazyjną diagnostykę chorób, jakimi są biosensory. Badania będą koncentrowały się na: (i)
projektowaniu odpowiednich warstw receptorowych biosensorów odpowiedzialnych za rozpoznawanie
molekularne markerów chorobowych, pojawiających się w organizmie na długo przed pierwszymi
objawami choroby oraz (ii) opracowaniu wytwarzania przetworników w oparciu o nowoczesne technologie
półprzewodnikowe i/lub zastosowanie elektroniki drukowanej. Urządzenia te przeznaczone będą głównie
do wykrywania chorób nowotworowych, degeneracyjnych, czy też cywilizacyjnych.
Docelowo urządzenia te będą mogły bezprzewodowo przesyłać wyniki analiz np. do telefonu
komórkowego, a prostota ich funkcjonowania umożliwi ich obsługę przez osoby bez wykształcenia
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medycznego. Zastosowanie tego typu urządzeń przyczyni się do poprawy wykrywalności chorób, w tym
chorób nowotworowych, umożliwiając objęcie diagnostyką szerszej grupy osób, niż jest to możliwe przy
zastosowaniu dotychczasowych metod analitycznych.
Przewiduje się także zastosowanie nowoczesnych narzędzi i technik, w tym miniaturowych systemów
„Lab-on-Chip” do modyfikacji niektórych stosowanych obecnie procedur diagnostycznych. Nastąpi to na
drodze weryfikacji dotychczasowej wiedzy na temat rozwoju, morfologii i terapii guzów nowotworowych,
a następnie wykorzystaniu otrzymanych wyników badań do zwiększenie skuteczności terapii, co przyczyni
się do poprawy jakości życia osób cierpiących na choroby nowotworowe. Z kolei badanie funkcji komórek
macierzystych umożliwi poznanie mechanizmu różnicowania się ich do określonych typów komórek (np.
mięśnia sercowego). Wytworzony model posłuży do testowania nowoopracowywanych związków
o działaniu terapeutycznym (w tym przypadku w chorobach serca).
Szczególnie interesująca wydaje się koncepcja elektronicznych tatuaży do monitorowania stanu zdrowia
człowieka. Są to elastyczne, jednorazowe urządzenia elektroniczne połączone z innymi urządzeniami
osobistymi jak smartfony czy tablety. Wykonane na elastycznych podłożach przyklejanych na powierzchni
skóry będą mogły służyć do nieinwazyjnego monitorowania stanu ludzkiego organizmu jak monitorowanie
poziomu stresu, badanie poziomu elektrolitów, pomiaru pulsu czy monitorowania zmian stężenia glukozy we
krwi. Pomiar odbywałby się bezpośrednio na powierzchni skóry, w pocie (czujniki chemiczne) lub w oparciu
o inne właściwości skóry (przewodność, elastyczność) na zasadzie komunikacji zbliżeniowej. Odpowiednie
urządzenie odczytujące (np. telefon komórkowy) byłoby zbliżane do tatuażu umieszczonego na skórze,
a bezprzewodowe zasilanie uruchamiałoby odpowiedni czujnik.
Silny merytoryczny udział w realizacji projektów na rzecz medycyny deklarują także inne grupy zrzeszone
w Platformie InterBioMed_PW, dysponując znakomitymi ekspertami w zakresie:


nanotechnologii m.in.
(projektowanie nowych inhalatorów i układów inhalacyjnych)
(materiałów kompozytowych wspomagających leczenie ubytków kostnych)
(projektowania i wytwarzania zaawansowanych rusztowań do regeneracji i odbudowy tkanki
chrzęstnej, kostnej i nerwowej)
(wykorzystania nanokrystalicznego tytanu w bioinżynierii)



nowoczesnych techniki obrazowania m.in.
(termografii dynamicznej do obrazowania aktywności mięśni)
(technik obrazowych medycyny nuklearnej)
(tomografii komputerowej i rentgenowskiej)
(analizie obrazów tomograficznych w badaniu angiograficznych tętnic)
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układów i metod diagnostyki biomedycznej m.in.
(zdalnego pomiaru oddechu metodami optycznymi)
(badania jakości widzenia i wrażliwości ludzkiego wzroku na kontrast)
(bezpośredniej komunikacji mózg-komputer, z wykorzystaniem sygnałów EEG pozyskanych
wyłącznie w trybie bezinwazyjnym)
(badań w zakresie wykrywania emocji)
(badań zmienności rytmu serca oraz innych zmiennych układu krążenia



elektroniki i informatyki m.in.
(modelowania procesów regeneracji tkanek (gojenie kości, angiogeneza, różnicowanie tkanek)
oraz rozwoju zmian chorobowych (osteoporoza, osteoartroza)
(telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, mowy, równowagi, powonienia)
(personalizowanej nanomedycynie w czasie rzeczywistym)

Znajdujemy się tuż przed prawdziwym szturmem nowatorskich technologii. Obecnie szacuje się, że
między innymi, ponad 500 światowych firm zajmuje się wytwarzaniem substratów i elementów do różnego
typu modułów diagnostycznych a 70 bezpośrednio produkcją biochipów. Szansę dla rozwoju projektów
z obszaru BIO (inżynieria biomedyczna, biotechnologia, bioinżynieria) w Politechnice Warszawskiej stwarza
ścisła współpraca Platformy InterBioMed z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
(CEZAMAT).
Laboratorium Centralne Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) to kompleks
laboratoriów, które zapewniających optymalne warunki techniczne i logistyczne do prowadzenia badań
z zakresu tzw. „high technologies”. Laboratoria te zostały już wyposażone w niezbędne media
technologiczne (m.in. ultraczyste gazy, woda dejonizowana) i stoły laboratoryjne. W zależności od potrzeb
będą to laboratoria o różnej klasie czystości technologicznej (tzw. clean-roomy), laboratoria o szczególnie
wysokiej odporności na drgania czy promieniowanie elektro-magnetyczne, jak również laboratoria
przystosowane do prac badawczych w obszarze biochemii, nanobiotechnologii oraz inżynierii
biomedycznej,
o ile
zdobyte
zostaną
dodatkowe
środki
finansowe
na ich
wyposażenie
w najnowocześniejszą aparaturę technologiczną i pomiarową.
Organizacja pracy oraz przestrzeni badawczej w Laboratorium Centralnym (LC) sprzyja podejmowaniu
badań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy wyodrębnionych pięciu platform
aparaturowych:






modelowania i symulacji,
technologii struktur, przyrządów i układów,
wytwarzania materiałów,
bioinżynierii i biotechnologii
diagnostyki i charakteryzacji materiałów, struktur, przyrządów i układów.
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Zapewni bardzo dużą elastyczność w zakresie tematyki podejmowanych prac badawczo-rozwojowych
(TRL>5), realizowanych na zlecenie i/lub we współpracy z grupami badawczymi macierzystej Politechniki
Warszawskiej, jak i innych uczelni, instytutów badawczych i przemysłowych, a przede wszystkim partnerów
gospodarczych.
Projekty realizowanie w laboratoriach na IV kondygnacji LC ukierunkowane będą na rozwiązywanie
najpoważniejszych obecnie i lawinowo narastających problemów, jakimi są ochrona zdrowia i poprawa
jakości życia osób cierpiących na choroby cywilizacyjne, poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań na
potrzeby diagnostyki medycznej. Zakładamy, iż efektywność zarówno profilaktyki, jak i leczenia chorób
może być istotnie poprawiona dzięki lepszej diagnostyce – diagnostyce dysponującej urządzeniami
dostarczającymi istotne klinicznie informacje nie tyko szybciej oraz taniej, ale także umożliwiającej lepszy
dostęp do informacji medycznej i łatwą komunikację lekarz – pacjent.
Jesteśmy przekonani, że planowane w CEZAMAT przedsięwzięcia
przyczynią się
powstania
innowacyjnych rozwiązań na potrzeby diagnostyki medycznej i nowoczesnych, spersonalizowanych
terapii, a to pomoże wydłużyć i poprawić jakość ludzkiego życia.
Formuła Platformy jest otwarta, nawiązana została także współpraca z innymi uczelniami
warszawskimi (WUM, SGGW, WAT), a z myślą o przedstawicielach przemysłu tworzony jest Klub R&D.
W 2017 roku zorganizowano szereg przedsięwzięć, m.in. seminarium "Biomechanika i bioprzepływy";
I konferencję Platformy InterBioMed PW: "Człowiek i Robot: szansa czy konflikt w środowisku medycznym?";
stworzono stronę internetową Platformy (https://interbiomed.pw.edu.pl), powstał informator InterBioMed
PW z charakterystyką zespołów badawczych PW wchodzących w skład Platformy.
Kluczową wykładnią funkcjonowania Platformy jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie
Laboratorium Centralnego CEZAMAT, w tym laboratoriów przygotowanych do projektowania i realizacji
interdyscyplinarnych projektów badawczo-rozwojowych z pogranicza inżynierii, chemii i biologii
ulokowanych na IV kondygnacji CEZAMAT-u.
Platformą kieruje Komitet Sterujący w składzie:
Prof. Zbigniew Brzózka (Przewodniczący) - Wydział Chemiczny
Prof. Natalia Golnik - Wydział Mechatroniki
Prof. Elżbieta Malinowska - Wydział Chemiczny
Dr hab. Cezary Rzymkowski - Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Prof. dr hab. Piotr Skawiński - Wydział Samochodow i Maszyn Roboczych
Prof. Tomasz Sosnowski - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Prof. Wojciech Święszkowski - Wydział Inżynierii Materiałowej
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Zielona energia
Prof. dr hab. Marek Godlewski
W artykule omawiam politykę energetyczną Unii Europejskiej, a także Polski, której celem jest znaczące
obniżenie użycia nieodnawialnych źródeł
energii i redukcja emisji zanieczyszczeń, w tym gazu
cieplarnianego (CO2). Artykuł rozpoczyna się od krótkiego omówienia zagrożeń wynikającej z nadmiernej
emisji zanieczyszczeń i CO2, a następnie omówione są kroki zaradcze podjęte w Unii Europejskiej i innych
krajach mające na celu zahamowanie dewastacji środowiska naturalnego.
1. Uprzemysłowienie a zmiany klimatyczne
Gwałtowna industrializacja spowodowała skokową dewastację środowiska naturalnego i emisję
olbrzymich ilości pyłów, szkodliwych substancji chemicznych i gazów do atmosfery. Obserwujemy
stopniowe zmiany składu atmosfery, a także zanik chroniącej nas warstwy ozonowej. Przykładem jest wzrost
zawartości w atmosferze gazu cieplarnianego – CO2. W ciągu „ostatnich” 50 lat obserwuje się stały wzrost
rocznej emisji tego gazu cieplarnianego. Za lata 2002-2011 ten wzrost wynosił 9,9 +/- 4,1% rocznie i nadal rósł
w kolejnych latach o 2,1% w roku 2012, 4,4% w roku 2013, 2% w roku 2014. Pierwszą dobrą informacją jest to,
że w roku 2015 emisja CO2 po raz pierwszy spadła o 0,7% w skali świata.
Całkowita ilość emitowanego CO2 do atmosfery przekroczyła 35 miliardów ton rocznie, czyli znacząco
powyżej możliwości wchłonięcia przez przyrodę. Jeśli zachowane zostaną trendy wzrostowe to ilość
emitowanego CO2 wzrośnie do 55 miliardów ton w roku 2050. Obserwujemy ciągły wzrost zawartości tego
gazu cieplarnianego w atmosferze, od około 315 ppm w roku 1960 do ponad 400 ppm (400 ppm
przekroczono w maju 2013).
Choć nadal polemizuje się czy taka emisja wpływa na zmiany klimatyczne, ostatnie dane są akceptowane
przez większość ekspertów. Od roku 1960 średnia temperatura w skali światowej wzrosła o około 1 oC, a jeśli
nie zahamujemy/odwrócimy trendów w emisji - średnia temperatura wzrośnie nawet o 5-6 oC w roku 2050
(o 2 oC w roku 2050 jeśli ilość CO2 w atmosferze zostanie znacząco obniżona lub w najgorszym przypadku
ustabilizowana).
Liderem na „czarnej” liście zatruwaczy są Chiny, które emitują (dane za rok 2015) ponad 10,7 mld ton CO 2
rocznie. Cud gospodarczy tego kraju, niestety, przełożył się na drastyczny wzrost emisji gazu cieplarnianego
z około 2,4 miliarda ton w roku 1990 do około 3,4 mld ton w roku 1995, 3,7 mld ton w roku 2000, 6,2 mld ton
w roku 2005, 9,1 mld ton w roku 2010, aż do 10,7 mld ton w roku 2015. Należy jednak zaznaczyć, że w wyniku
podjętych inwestycji emisja ta w Chinach spadła w roku 2016 o 0,7% i są realne szanse na dalsze jej
obniżanie. Wynika to z olbrzymich inwestycji w odnawialne źródła energii w tym kraju i ograniczanie roli
energetyki opartej na spalaniu węgla.
Drugie miejsce na niechlubnej liście emiterów zajmują Stany Zjednoczone Ameryki z emisją CO2 trochę
powyżej 5 miliardów ton rocznie (5,9 mld ton w roku 2005, 5,5 mld ton w roku 2010 i 5,2 mld ton w roku 2015).
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Stanowi to 14% światowej emisji CO2 w porównaniu z 29% dla Chin, 10% dla Unii Europejskiej (EU), 7% dla Indii,
5% dla Rosji i 3,5% w przypadku Japonii. Tym bardziej martwi obecna polityka administracji amerykańskiej
kwestionującej zmiany klimatyczne powiązane z emisją CO2.
Co prawda ten kraj zajmuje „tylko” czwarte miejsce na liście emiterów jeśli przeliczymy emisję na obywatela
– 16,1 tony rocznie CO2. Trzy pierwsze miejsca zajmują Kanada 19,8 ton, Japonia – 19 ton i Australia – 18,6
ton rocznie, wobec 7,7 tony w Chinach. Z przykrością trzeba zaznaczyć, że poszczególne kraje EU nie
wyglądają w tym zestawieniu za dobrze. Roczna emisja CO2 na obywatela wynosi 9,8 tony w Holandii, 9,6
tony w Niemczech i 7,6 tony w Polsce.
Polska niestety ma najbrudniejsze powietrze w Europie jeśli weźmiemy pod uwagę emisję rakotwórczych
związków chemicznych (benzoalfapirenu) oraz pyłów. W niektórych miejscach w Polsce normy
zanieczyszczenia przekroczone są o 1000%. Oddychając tak zanieczyszczonym powietrzem, przyjmujemy
rocznie dawkę rakotwórczego benzoalfapirenu odpowiadającą wypaleniu kilku tysięcy papierosów!
Według szacunków Komisji Europejskiej z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku przedwcześnie
umiera ok. 42 000 mieszkańców Polski. Jednocześnie skutkiem zanieczyszczenia powietrza to pomiędzy 12,6
do 18,4% wszystkich przypadków zachorowania na raka płuc. Jeszcze gorsze dane podane zostały
w polskim parlamencie. Beata Małecka – Libera, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia,
stwierdziła, że każdego roku z powodu smogu umiera 48 tys. Polaków, a koszty leczenia chorób wywołanych
smogiem to w jednym województwie 2,8 mld zł rocznie.
Aż 87% unoszących się w powietrzu rakotwórczych cząsteczek pochodzi z domowych palenisk i związane
jest z ogrzewaniem budynków niskiej jakości węglem. Dla porównania z koksowni pochodzi 9%
zanieczyszczeń, a z transportu tylko 2%. Aby obniżyć emisję należy nie tylko odejść od energetyki węglowej,
ale także, lub przede wszystkim, radykalnie obniżyć spalanie węgla w gospodarstwach domowych!
2. Polityka proekologiczna Unii Europejskiej
W chwili obecnej gospodarka EU stanowi około 22% światowego potencjału ekonomicznego. Dzięki
działalności proekologicznej gospodarka ta obniżyła emisję gazów cieplarnianych do około 9,6% emisji
światowej. Aby zahamować zmiany klimatyczne EU zaplanowała obniżenie emisji CO 2 do roku 2020 o 20%
w porównaniu z rokiem 1990. Emisja ta w roku 2012 wynosiła 4,683 miliarda ton, czyli była bliska tej w USA,
3,47 mld ton w roku 2014 i 3,42 mld ton w roku 2015. Dane te potwierdzają duże osiągnięcia krajów EU
w ochronie środowiska. Zużycie węgla w energetyce obniżano rocznie o 8% (dane za lata 2012-2015).
50% emisji „zawdzięczamy” czterem krajom – 20% Niemcy, 13% Wielka Brytania, 11% Francja i 10% Włochy.
Polska pomimo najgorszej struktury energetyki (energetyka węglowa) nie jest więc liderem na tej liście! Nasz
„wkład” to 0,8% światowej emisji CO2. Wyprzedzają nas Niemcy – 2,1% światowej emisji, i odpowiednio
Wielka Brytania – 1,1%, Włochy – 1%, Francja – 0,9%.
Przyjęty scenariusz obniżania emisji CO2 jest bardzo ambitny: wspomniane 20% redukcji do roku 2020, 40%
do roku 2030, 60% do roku 2040 i 80% do roku 2050 (w porównaniu z emisją w roku 1990). Aby to zrealizować
już w chwili obecnej należy przyjmować i wdrażać bardzo ambitne plany w energetyce, transporcie
i budownictwie (produkcja cementu).
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Co istotne konieczne inwestycje (szacowane w skali EU na 270 miliardów euro) będą finansowane głównie
z podatków pobieranych za emisję CO2. Jeśli nie podejmiemy inwestycji proekologicznych to i tak
sfinansujemy te inwestycje, ale za to w innych krajach unijnych a nie w Polsce.
3. Alternatywne źródła energii
Energetyka to główny emiter gazu cieplarnianego (46% wkładu). W energetyce głównym źródłem emisji są
elektrownie węglowe dające 31% wkładu w całkowitą emisję CO2! Nic dziwnego, że kraje o dominującej
roli energetyki węglowej przodują na liście emiterów CO 2. Procentowo 83% energetyki w Chinach, 33%
w USA, 34% w EU, 72% w Indiach, 26% w Rosji i 37% w Japonii to energetyka węglowa. Polska jest tutaj
rekordzistą – ponad 90% energii elektrycznej wytwarzanej jest w elektrowniach węglowych.
Inni głowni „truciciele” na tej liście to przemysł (poza energetyką) i transport (po 19%) oraz budownictwo
13%. Aby obniżyć emisję CO2 należy więc zmodernizować przede wszystkim energetykę a także transport
(samochody elektryczne itp…). W skali EU transport drogowy dokłada 12% do bilansu emisji CO 2. To
uzasadnia nowe regulacje wprowadzone w roku 2015 w EU obniżającej emisję CO2 do poziomu
odpowiadającemu średniemu spalaniu 5,6 litra benzyny i odpowiednio 4,9 litra ropy na 100 km przez
samochody nowej generacji.
Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej umotywowane jest ponadto silnym obecnym
uzależnieniem krajów EU od importu ropy naftowej i gazu. Aby zahamować emisję gazu cieplarnianego,
a także ograniczyć import surowców, w EU przyjęto dyrektywę o osiągnięciu w energetyce w roku 2020 20%
wkładu odnawialnych źródeł energii i odpowiednio 10% w transporcie. Przez odnawialne źródła energii
rozumie się energię słoneczną, wiatrową, wodną (wliczając wykorzystanie energii mórz i oceanów (np.
przypływy i odpływy)), geotermalną, ale także biomasę. Emisja CO2 powinna być ograniczona w roku 2050
do 60% obecnej lub nawet (optymistyczna prognoza) do 20% jak przewiduje podany powyżej scenariusz.
Aktualnie nieodnawialne źródła energii dominują w energetyce. W skali całego świata 32% wytwarzanej
energii pochodzi ze spalania ropy naftowej, 30% z węgla (nie dotyczy to oczywiście Polski gdzie energetyka
węglowa to około 93%), 24% z gazu naturalnego. Odnawialne źródła energii w skali świata to ciągle tylko
około 10 %, w tym elektrownie wodne dają wkład 7%, energetyka jądrowa 4,5%, a inne odnawialne źródła
energii 2,5%. Te dane dla EU wyglądają lepiej – odnawialne źródła energii – 29%, energetyka jądrowa – 27%,
a węglowa to tylko 15%. Niestety trendem obserwowanym w ciągu ostatnich 25 lat w skali świata jest stały
wzrost roli węgla kamiennego, gazu, a także ropy naftowej w energetyce, przemyśle i transporcie, których
konsumpcja ustawicznie rośnie.
Jak już pisałem energetyka kreuje największe zapotrzebowanie na surowce. Około 42% surowców
energetycznych używanych jest do wytwarzania prądu elektrycznego. Ta dziedzina działalności człowieka
wymaga więc radykalnych zmian. W szczególności dlatego, że nadal ponad 1,2 miliard ludzi na Ziemi (600
mln w Afryce) żyje bez dostępu do elektryczności i że średnie zużycie (3600 kWh) jest ponad dwukrotnie
niższe niż w krajach najwyżej rozwiniętych. Aby nadrobić te zaległości potrzebne są gigantyczne nowe
inwestycje w energetyce.
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W skali światowej moc zainstalowana (dane za rok 2015) w energetyce wykorzystującej odnawialne źródła
energii to 1849 GW – wzrost o 8,4% w porównaniu z rokiem 2014. Energetyka oparta o odnawialne źródła
energii to 23,7% energetyki i 6,7% globalnej produkcji energii (energetyka, transport, etc…). W tym bilansie
16,4% to hydroenergetyka, 3,5% elektrownie wiatrowe, 2% spalające biomasę i 1% energetyka słoneczna.
Inne dane dostępne w literaturze fachowej są zbliżone - 16,6% to hydroenergetyka, 3,7% energetyka
wykorzystująca wiatr, 2% energetyka wykorzystująca biomasę i 1,2% energetyka słoneczna.
Biorąc to pod uwagę powyższe dane przyjęta w EU norma (20% energetyki opartej o odnawialne źródła
energii) nie jest drastycznym wymogiem i powinna być zrealizowana, choć niekoniecznie na drodze
wybranej w Polsce - współspalanie!
W skali świata moc zainstalowana w energetyce opartej o odnawialne źródła energii to 1693 GW w roku
2014, 1849 GW w roku 2015 i 2011 GW w roku 2016. Absolutnym liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł
energii są Chiny – moc zainstalowana to 414 GW w roku 2014, 482 GW w roku 2015 i 546 GW w roku 2016.
Inni potentaci w tej dziedzinie to Stany Zjednoczone Ameryki – 251 GW, Niemcy – 105 GW, Włochy – 51 GW,
Hiszpania - 48 GW, Japonia - 75 GW i Indie - 91 GW. Wszystkie dane dotyczą roku 2016 i są znacznie lepsze
w porównaniu z rokiem 2014.
W przypadku energetyki słonecznej i wiatrowej dane dotyczącej rocznej produkcji elektryczności są
uzależnione od warunków klimatycznych i położenia danego kraju. I tak dane francuskie wskazują aż
czterokrotne obniżenie wydajności paneli słonecznych pomiędzy latem i zimą. W konsekwencji wprowadza
się przelicznik wydajności takich instalacji (średnia produkcja elektryczności w TWh w stosunku do nominalnej
zainstalowanej mocy w MW). Przelicznik ten znacząco różni się pomiędzy krajami europejskimi. W przypadku
energetyki słonecznej ten współczynnik wynosi 21,7% w Hiszpanii, 18,6% w Grecji, ale tylko 10,4%
w Niemczech. To przekłada się na znacząco lepsze wyniki produkcyjne takich krajów jak Hiszpania
w porównaniu z Niemcami, pomimo różnic w zainstalowanej mocy paneli fotowoltaicznych.
W Hiszpanii energetyka słoneczna i wiatrowa dostarczyła w roku 2013 procentowo więcej energii
elektrycznej niż w Niemczech, choć nominalna zainstalowana moc jest większa w tym drugim kraju. Liderami
w EU w tych dwóch dziedzinach energetyki to w przypadku energetyki wiatrowej Hiszpania – 17,7%
produkcji elektryczności, Niemcy – 13,6% i Wielka Brytania – 12%. W przypadku fotowoltaiki liderami w EU są
Włochy – 8,9% produkcji elektryczności, Niemcy - 5,9% i Hiszpania – 5%.
Obserwowanym trendem jest stały wzrost roli energetyki słonecznej (fotowoltaiki) w porównaniu do sytuacji
sprzed dekady – moc instalowana osiągnęła w roku 2013 180 GW (w porównaniu z mniej niż 10 GW w roku
2004), a w roku 2015 237 GW. Dominuje jednak hydroenergetyka i energetyka wiatrowa (375 GW w roku
2013 i 433 GW w roku 2015). Optymistyczne założenia mówią o całkowitej dominacji energetyki odnawialnej
w roku 2050, z energetyką konwencjonalną (węgiel, ropa, gaz) dającą około 14-16% wkładu do całkowitej
produkcji. Jest to bardzo optymistyczny plan. Niestety obecna strategia rozwoju energetyki w Polsce
całkowicie się rozwija z tymi założeniami!
Liderami światowymi w „odnawialnej energetyce” są Chiny – 51 GW w hydroenergetyce, 149 GW
w energetyce wiatrowej i 77,8 GW w energetyce słonecznej, 12 GW w energetyce wykorzystującej biomasę
i 12,6 GW w energetyce geotermalnej. Uwagę zwraca gwałtowny wzrost mocy instalacji fotowoltaicznych
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w tym kraju. Dane dla Chin są następujące – 28,4 GW w roku 2014, 43,5 GW w roku 2015 i wspomniane 77,8
GW w roku 2016. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych umożliwiła 100% dostęp do elektryczności na
terytorium Chin.
Podana powyżej dynamika wzrostu instalacji fotowoltaicznych jest trendem światowym. W skali świata
całkowita moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych wzrosła w ciągu około 40 lat 100 000 razy! W tym
samym okresie koszt (liczony w dolarach amerykańskich za wat w instalacji przy maksymalnej ekspozycji na
światło słoneczne) spadł 100 razy do znacząco poniżej 1 USD. W skali światowej w roku 2014 moc
zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych wyniosła 172,8 GW, 219,9 w roku 2015 i 291 GW w roku 2016.
Dla Polski te dane są kompromitujące – 27 MW w roku 2014, 108 MW w roku 2015 i 199 MW w roku 2016. Dla
porównania w Niemczech, czyli w kraju o porównywalnym nasłonecznieniu, te dane wyniosły – 38 GW
w 2014, 39,8 GW w 2015 i 41 GW w 2016.
W latach 2010 – 2015 obniżka cen paneli fotowoltaicznych wyniosła aż 80%, w porównaniu z 45% dla
instalacji energetyki wiatrowej. W konsekwencji ceny za kWh z konkurujących dwóch źródeł elektryczności
(energetyka wiatrowa i fotowoltaika) bardzo się zbliżyły – 7 centów USA za kWh dla elektrowni wiatrowych
i odpowiednio 13 dla paneli fotowoltaicznych. Należy tu jednak podkreślić, że sam panel fotowoltaiczny to
tylko około 50% kosztów instalacji. Należy uwzględnić koszty połączeń i magazynowania, a te nie spadły
znacząco.
Porównując koszty różnych źródeł energii elektrycznej należy pamiętać, że koszty dostarczenia (przesłania)
stanowią obecnie 50 do 60 % ceny za KWh. Ten fakt należy uwzględnić w kalkulacjach opłacalności danej
instalacji. Ten koszt może być pominięty przy samowystarczalnych instalacjach domowych
wykorzystujących panele fotowoltaiczne. Ponadto dla krajów które są importerem nieodnawialnych źródeł
energii (dotyczy to Unii Europejskiej) lokalne koszty energii i nośników są znacząco wyższe. Przykładem są
Stany Zjednoczone Ameryki gdzie w wyniku opanowania technologii otrzymywania gazu i ropy naftowej
z tzw. łupków ceny energii elektrycznej są stabilne, gdy w UE w latach 2005 – 2012 wzrosły aż o 38%!
Uzależnienie od nieodnawialnych i importowanych źródeł energii obniża więc konkurencyjność przemysłu
europejskiego.
W przypadku źródeł zależnych od pory dnia (fotowoltaika) oraz warunków pogodowych (np. generatory
na wiatr) konieczne jest rozbudowanie odpowiedniej infrastruktury do magazynowania energii.
W przypadku instalacji indywidualnych są to baterie, co jest zbyt drogim rozwiązaniem w przypadku dużych
farm fotowoltaicznych czy też wiatrowych. W tym przypadku dominującym rozwiązaniem (ponad 99%
w skali światowej) są przepompownie wody, w których moc zainstalowana osiągnęła w roku 2014 152 GW,
155 GW w roku 2015 i 161 GW w roku 2016 (5,8 GW w Polsce).
Docelowo przewiduje się znacząco większą rolę baterii/akumulatorów. Ocenia się, że żeby stało się to
uzasadnione ekonomiczne ich cena powinna być obniżona o 60 – 70%. Przewiduje się ponadto, że w wyniku
obniżki cen zarówno paneli fotowoltaicznych jak i baterii, całkowity koszt instalacji domowej (o mocy około
4 kW) spadnie w ciągu kolejnych 15 lat z około 11 000 Euro (obecna cena na rynku niemieckim) do około
2 000 Euro.
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Należy tutaj zaznaczyć, że ten spektakularny spadek ceny nie uwzględnia koniecznej integracji
poszczególnych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych z sieciami przesyłowymi, co stanie się konieczne
przy dalszym procentowym wzroście udziału odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Obecne oceny
mówią, że koszt integracji przewyższy koszty pojedynczych instalacji kiedy przekroczony zostanie 30% udział
wymienionych odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetyki.
Tym samym klasyczne elektrownie, dla których integracja jest tańsza, a ponadto brak jest zależności od
warunków pogodowych, pozostaną nadal w użyciu, choć ich procentowy wkład do produkcji energii
elektrycznej będzie malał, w szczególności jeśli chodzi o „najbrudniejszą” energetykę czyli energetyką
węglową. Wkład tej ostatniej w skali EU zmaleje z około 27% w roku 2010 do 21% w roku 2050. W tym samym
okresie wkład energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej będzie rósł z odpowiednio 5 i 1 % w roku 2010 do 9 i 26%
w roku 2050. Jednocześnie nie przewiduje się znaczącego wzrostu znaczenia hydroenergetyki.
Podane powyżej dane dotyczą EU jako całości i różnie rozkładają się na kraje członkowskie. Aktualnie
absolutnym liderem w użyciu odnawialnych źródeł energii jest Szwecja (ponad 50 % całej produkcji
elektryczności). Kolejne kraje na tej liście to Łotwa, Finlandia, Austria, Dania, Portugalia, Estonia, Rumunia,
Litwa i Słowenia. Polska nie jest „czerwona latarnią” (jest nią Luksemburg) na tej liście, ale zajmuje bardzo
odległe 19te miejsce.
Podsumowanie
Jesteśmy prawdopodobnie ostatnim pokoleniem na Ziemi który może tak beztrosko podchodzić do
dewastacji środowiska. Konsekwencje zapoczątkowanych przez ludzkość zmian klimatycznych są
przerażające. W wyniku podniesienia średniej temperatury w stepy/pustynie zmienią się znaczne obszary kuli
ziemskiej, a jednocześnie, w wyniku topnienia lodowców, zalane zostaną całkowicie duże obszary krajów
leżących nad morzami i oceanami, w tym na przykład wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych
Ameryki, kraju który absolutnie ignoruje zmiany klimatyczne, czy obserwowane już zalewanie zachodnich
wybrzeży Afryki.
Inne zmiany, nie dyskutowane w tym artykule, ale powiązane ze skalą emisji gazów, to rosnąca gwałtownie
dziura ozonowa, która jeśli nadal będzie rosła w zbliżonym tempie (około 30% rocznie) spowoduje lawinowy
wzrost zachorowań na nowotwory.
W Polsce problem ochrony środowiska jest alarmujący. Jak już podano w tekście mamy najwyższe skażenie
w EU. W konsekwencji w wyniku drastycznego skażenia środowiska żyjemy krócej (o kilka lat) niż na przykład
obywatele Skandynawii, gdzie ochrona środowiska naturalnego stoi na najwyższym poziomie w Unii
Europejskiej. Niewątpliwie potrzebne są pilne decyzje dotyczące ochrony środowiska w naszym kraju.
Literatura:
Artkuł powstał w oparciu o dane dostępne w:
1. Dokumencie „The European Energy System Moving To A Competetive Low Carbon Economy”
autorstwa profesorów J.M. Martinez-Duart, J. Amoroux i P. Siffert.
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2. Corocznym raporcie IRENA (Intern. Renewable Energy Agency, http://www.irena.org)
3. Raportach światowych o emisji gazu cieplarnianego (https://data.worldbank.org/
indicator/EN.ATM.CO2E.PC; https://www.co2.earth/global-co2-emissions)
4. Raporcie EPA (United States Environ. Protection Agency (https://data.worldbank.org/
indicator/EN.ATM.CO2E.PC)
5. Danych podawanych na stronie Polskiego Alarmu Smogowego
Prof. Marek Godlewski – jest kierownikiem pierwszego w Polsce laboratorium ALD. Obecnie pełni szereg
prestiżowych funkcji międzynarodowych - jest przedstawicielem Polski we władzach IUVSTA, Prezesem
Polskiego Towarzystwa Próżniowego, jest członkiem Executive Board Europejskiego Towarzystwa
Materiałowego (E-MRS). Profesor Marek Godlewski jest specjalistą w zakresie fotowoltaiki, pokryć
antybakteryjnych
-pracownik
naukowy
instytutu
badawczego
o szerokim
doświadczeniu
komercjalizacyjnym, laureat kilkudziesięciu nagród przyznanych na targach branżowych. Jego dorobek
naukowy obejmuje ponad 150 referatów zaproszonych na konferencjach międzynarodowych, kilkaset
publikacji i prezentacji konferencyjnych i liczne patenty. Jego prace cytowane były ponad 4000 razy.
Wieloletnie doświadczenie badawcze i komercjalizacyjne, szerokie kontakty w środowisku przedsiębiorców.
W chwili obecnej jest w IFPAN kierownikiem CTT i prezesem zarządu spółki celowej NanoTechIP sp. z o.o.
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Tworzenie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Współczesna gospodarka to gospodarka oparta na wiedzy, im więcej będziemy wiedzieli o procesach
realizowanych w firmach, tym lepiej będziemy je kształtować i więcej mieć z nich korzyści. Biznes to
działalność bardzo konkurencyjna: Jeśli nie zoptymalizujemy swojej działalności w oparciu o wiedzę (nie
tylko w aspektach technicznych, ale i organizacyjnych czy ekonomicznych) stracimy zdolność bycia
konkurencyjnymi i przegramy. Najlepiej wiedzą o tym firmy konkurujące globalnie, sprzedające własne
produkty i technologie.
Gdzie tworzy się gospodarka oparta na wiedzy?
Nowe technologie i produkty najczęściej tworzone są w świetnie wyposażonych laboratoriach wielkich firm,
gdzie pracują naukowcy, skupieni na rozwiązaniu konkretnego problemu. Nie wymaga się od nich ani
udziału w procesie dydaktycznym, ani publikowania wyników. To jeden z możliwych kierunków, bardzo
usystematyzowany, wymagający ogromnych nakładów finansowych i długoterminowych decyzji. Druga
droga jest bardziej spontaniczna: to małe firmy powstające z inicjatywy studentów, doktorantów
i pracowników naukowych, na bazie ich odkryć i wyników badań prowadzonych w uczelnianych
laboratoriach. Jest to działalność obarczona dużym ryzykiem niepowodzenia, a światowe statystyki mówią,
że co najwyżej 5% tych przedsięwzięć osiąga biznesowy sukces i przekształca się w duże, dobrze
funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa. W Polsce jest coraz więcej takich firm i odnoszą one coraz większe
sukcesy na rynkach światowych. Moim zdaniem, możemy w Polsce stymulować powstawanie firm opartych
na nowych technologiach, ale potrzebna jest do tego diametralna zmiana sposobu kształcenia i zmiana
podejścia uczelni do kreowania nowych ścieżek kariery swoich absolwentów.
Nie tylko wiedza absolwenta jest tutaj ważna, liczy się także kształtowanie jego postaw i choć może zabrzmi
to nieco patetycznie, także jego marzeń. Tylko dobrze zmotywowani ludzie mogą stworzyć coś nowego,
podjąć bardzo duży wysiłek i ponosić koszty, aby zbudować własną firmę. Tak jest przy tworzeniu każdej
firmy, a przy tworzeniu skutecznej firmy technologicznej, co jest wyjątkowo trudne, widać to jeszcze
wyraźniej.
Jaka obecnie jest najbardziej popularna ścieżka kariery młodego, dobrze wykształconego inżyniera,
absolwenta uczelni technicznej? Najczęściej szuka on pracy w dużym międzynarodowym koncernie, gdzie
od początku ma stosunkowo dobrą pensję i dobre warunki pracy. Niestety, po paru latach pracy nie jest
już zdolny do kreatywności i ryzyka. Oczywiście są wyjątki, czasem ludzie pracujący w koncernach tworzą
własne firmy, ale najczęściej pracują one na potrzeby koncernu, z którego wyszły. Uczelnie nauczyły się
kształcić studentów skutecznie aplikujących do pracy w dużych koncernach, to jest zrozumiałe, ponieważ
miarą sukcesu uczelni jest procent absolwentów zatrudnianych w wyuczonym zawodzie.
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Czy to jednak wystarczy dla budowania polskiej gospodarki?
Chyba nie. Brak nam liderów, którzy byliby skłonni ryzykować i pociągnąć za sobą innych dążąc do
zbudowania czegoś zupełnie nowego, co może przynieść sukces biznesowy. Musimy tak zmienić proces
kształcenia, aby prawdopodobieństwo wykształcenia liderów było jak największe. Moim zdaniem, jednym
ze skutecznych sposobów jest kształcenie poprzez projekty; „training by doing”. Na świecie nie jest to nic
nowego, większość renomowanych uczelni właśnie tak kształci swoich inżynierów, szczególnie na drugim
stopniu studiów.
Żeby kształcić w ten sposób uczelnie muszą mieć bliski kontakt z gospodarką. Nie jest to łatwe,
a powiedziałbym nawet, że w obecnych realiach polskich uniwersytetów bardzo trudne. Gospodarka
i nauka to dwa różne światy, nierozumiejące się i mające z zasady różne cele; celem nauki jest „zrozumieć”,
celem gospodarki jest „dostarczyć”. Mówiąc po prostu: gospodarka odnosi sukces kiedy zarabia, nauka
odnosi sukces kiedy skutecznie wydaje fundusze. Nauka musi być otwarta, musi współpracować z całym
światem, natomiast przemysł musi być zamknięty i pracować w tajemnicy przed konkurencją. Możemy
zobrazować funkcjonowanie tych dwóch dziedzin patrząc na lejek. Nauka musi ten lejek napełniać,
a gospodarka zawęża wsad, koncentruje się na produkcie i rynku. Jak z tego porównania wynika, nauka
jest motorem gospodarki, bo z pustego lejka nic nie może się wylać.
Dlaczego w Polsce brak jest zapotrzebowania na napełnianie lejka przez naukę? Moim zdaniem większość
polskiej gospodarki nastawiona jest na usługi i outsourcing dla dużych zagranicznych koncernów. Bycie
poddostawcą jest łatwiejsze i można w ten sposób szybciej zarobić, niż tworząc własny konkurencyjny
produkt i próbując go sprzedać na rynkach globalnych. Być może - taka jest moja hipoteza - polscy
przedsiębiorcy nie mają wielkich planów, bo mają zbyt słabe wsparcie nauki, albo w ogóle nie mogą na
nie liczyć. Na szczęście są wyjątki i to coraz bardziej liczne.
Co przeszkadza we współpracy nauka przemysł?
-

-

-

Struktura uczelni, która jest kominowa i nie sprzyja szybkiemu tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych,
których potrzebuje przemysł.
Własność praw IP, które uczelnia chce zachować i drogo sprzedawać. Z jednej strony można to
rozumieć, uczelnie też potrzebują funduszy, z drugiej jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że od patentu
lub wynalazku do produktu droga jest długa i wyboista, a przede wszystkim pochłania ona dużo większe
fundusze niż stworzenie wynalazku.
Brak elastyczności w dydaktyce; sztywne pensa muszą być zrealizowane zarówno przez osoby
zajmujące się wyłącznie nauką, jak i pracowników realizujących również projekty. W najlepszych
uczelniach na świecie naukowiec realizujący projekty, szczególnie jeśli biorą w nich udział studenci, ma
zmniejszoną liczbę godzin dydaktycznych.
Współpraca z przemysłem nie jest doceniana w ocenie parametrycznej.
Słaba promocja i marketing działalności badawczej uczelni realizowana przez Centra Transferu
Technologii i brak skłonności do ponoszenia ryzyka.
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Czego tak naprawdę potrzebuje gospodarka od uczelni?
-

Dobrze wykształconych i zmotywowanych ludzi, skłonnych ponosić ryzyko w decyzjach biznesowych.
Wiedzy stanowiącej podstawę do opracowania nowych technologii i produktów.
Pomysłów na przełomowe innowacje.

Czynnikiem kluczowym są tutaj ludzie, transfer wiedzy jest najskuteczniej i najtaniej realizowany przez transfer
ludzi. Delegowanie ludzi z uczelni do przemysłu i z przemysłu do uczelni jest w świecie praktyką powszechną.
Umożliwia to budowanie zespołów biznesowo naukowych skutecznie wdrażających wiedzę w nowych
produktach czy technologiach. W Polsce takie działania nie są standardem. Naukowiec, który uzyskał
stanowisko w drodze konkursu nie chce się czasowo zwolnić i pracować w zespole przemysłowym,
ponieważ nikt nie może mu zagwarantować powrotu na uczelnię. Także przedsiębiorstwa powinny
delegować swoich pracowników do pracy na uczelni w celu wykonywania badań w ramach doktoratów
i kształcenia studentów, którzy potencjalnie zasilą firmę. Bliska współpraca i kontakt studenta
z przedsiębiorstwem już na etapie studiów z pewnością przyniesie pozytywne rezultaty.
Nie chcę być posądzony o szerzenie poglądów, że uczelnia musi być „skrojona na miarę i potrzeby
przemysłu”, jestem od tego daleki. Uważam, że uczelnia musi być nadmiarowa, musi generować wiedzę
szerszą niż tylko potrzebną dla przemysłu, bez niej nie byłoby rozwoju. Kraj, który nie uczestniczy w procesie
tworzenia wiedzy nie ma żadnego międzynarodowego prestiżu. Przedsiębiorcom potrzebna jest wiedza do
tworzenia nowych produktów i technologii, przemysł nie chce gotowych rozwiązań tworzonych na uczelni,
chce wiedzy, na podstawie której inżynierowie w przedsiębiorstwie mogą te rozwiązania stworzyć.
Wymaganie, aby innowacje powstawały na uczelni nie jest rozsądne. Innowacja to nie jest po prostu coś
nowego, to coś nowego, co się sprzedaje - a to z zasady jest poza możliwościami nawet najlepszych uczelni
na świecie. Tak więc potrzebne są na uczelniach projekty realizowane we współpracy z przemysłem,
których celem jest stworzenie zasobów wiedzy, aby potem ta wiedza mogła być wykorzystana do tworzenia
innowacji w przemyśle. Tak rozumiane i realizowane są wspólne projekty badawcze nauka – przemysł na
świecie. Najczęściej bierze w nich udział wiele firm z danej branży, które na co dzień konkurują ze sobą.
Łącza jednak wysiłki, aby wspólnie tworzyć wiedzę w dziedzinie, w której działają. Każdy z udziałowców
takiego projektu ma jednakowy dostęp do wyników. Niestety w Polsce brak jest na razie takiej kultury
współpracy między konkurującymi firmami. Należy stworzyć zachęty, aby tego rodzaju współpracę
promować i realizować. Drugim celem projektów jest przygotowanie, także kształcenie, specjalistów
z danej wąskiej dziedziny, którzy będą w przyszłości stanowić trzon kadry pracującej nad innowacjami w tej
dziedzinie. Najczęściej są to studenci lub doktoranci pracujący pod kierunkiem lidera, którzy po zakończeniu
projektu stanowić będą idealne zasoby kadrowe dla firm współpracujących w ramach projektu.
Trzecim podstawowym elementem, którego gospodarka oczekuje od uczelni są pomysły na innowacje
przełomowe, które pozwolą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w wyścigu do globalnych rynków zbytu.
Ze względów biznesowych zasoby firmy są najczęściej ograniczone do ludzi koniecznych do realizacji
procesów stanowiących podstawę funkcjonowania firmy. Pracownikom takim zazwyczaj brakuje już czasu
i środków na nowe pomysły. Tylko najwięksi i najbogatsi mają swoje wyspecjalizowane biura tworzące
produkty przyszłości, reszta potrzebuje pomysłów na innowacje. Pomysły te muszą być tworzone
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w laboratoriach uczelni i instytutów, a wychodzić na rynek powinny poprzez firmy typu start-up lub poprzez
bezpośredni marketing i zachęcanie przedsiębiorców do ich wykorzystania.
Skuteczna współpraca nauka – przemysł jest bardzo trudna. Nie ma tutaj jednego przepisu, który pozwoliłby
rozwiązać ten, moim zdaniem najtrudniejszy problem reformy naszego systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Jaka jest rola uczelni w budowie przemysłu opartego na wiedzy?
Już na podstawie tych kilku argumentów widać, że rolą uczelni jest nie tylko kształcenie, ale i kreowanie
wiedzy oraz transferowanie jej do gospodarki. W tym kontekście w wielu krajach zmieniono ostatnio misję
uczelni z podstawowej jaką jest kształcenie, na misję związaną z kreowaniem nowej gospodarki
i budowaniem przyszłości świata. Kształcenie jest niezbędnym elementem realizacji tej misji. Musi ono być
realizowane w taki sposób, aby ludziom dać satysfakcję ze zdobytego wykształcenia, a gospodarce
możliwość rozwoju, dzięki której będzie globalnie konkurencyjna. Moim zdaniem bez efektywnie
zarządzanej, dobrze zaprogramowanej i świadomej swojej misji nauki nie będzie w Polsce wielkich sukcesów
biznesowych na miarę Googla, czy Tesli. Pozostaniemy krajem, w który owszem przemysł się rozwija, ale
tylko modyfikując wzory podpatrzone u innych.
Jaka jest rola start-up w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy?
Większość powstających firm typu start-up powstaje na uczelniach tworzą je studenci, doktoranci
i pracownicy naukowi. Drugą kategorią tych są firmy zakładane przez pracowników dużych firm dla
zrealizowania projektów lub opracowania technologii dedykowanych dla swoich poprzednich
pracodawców, ale tych firm szczególnie w warunkach polskich powstaje stosunkowo mało, jednak
najczęściej są skuteczne w działaniu i mają wielkie szanse na trwałe działanie. Firmy start up we wczesnej
fazie rozwoju finansowane są w różny sposób; z funduszy prywatnych założycieli, z funduszy VC typu
zalążkowego, ze środków budżetowych w ramach programów wsparcia oraz środków unijnych, którymi
dysponują wyspecjalizowane agencje. Jedną z ciekawszych form finansowania są fundusze mieszane
publiczno – prywatne typu programu Alfa – Bridge (NCBiR) , który oferuje wsparcie publiczne na poziomie
80%. Bardzo istotnym czynnikiem dla trwałości firm typu start – up jest rynek, na którym mogą one zbudować
swoją wartość. W tym zakresie można wyróżnić kilka typowych rozwiązań; pierwszą ścieżką, jednak
najtrudniejszą do zrealizowania, jest rozpoczęcie przez start up po okresie wzrostu sprzedaży komercyjnej na
rynku swoich produktów lub usług, drugą możliwością jest sprzedanie start upa dużej firmie, która ma dostęp
do rynku i może dalej doskonalić rezultaty działania, trzecią jest podpisanie umowy z dużą firmą jako
poddostawca komponentów lub technologii. Schematycznie możliwość rozwoju start upa przedstawiono
na rysunku 1. Na rysunku przedstawiono również na jakim etapie rozwoju technologii (poziom TRL) powinny
być podejmowane kluczowe dla rozwoju start upa strategiczne decyzje.
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Rys. 1 Typowa ścieżka rozwoju firmy typu start up.

Pierwsza z dróg jest najtrudniejsza i najbardziej kosztowna, a w prowadzanie nowego produktu lub
technologii na rynek jest bardzo kosztowne i wymaga od twórców firmy dużej cierpliwości, gdyż w zależności
od branży proces ten trwa od 5 lat (oprogramowanie) do 15 i więcej w przypadku energetyki czy
biotechnologii. Jak wynika z powyższego do trwałego rozwoju start-upa potrzeba wielu czynników. Do
najważniejszych zaliczyłbym;
-

dobrze zmotywowani i entuzjastycznie nastawieni ludzie,
fundusze skłonne finansować bardzo ryzykowane przedsięwzięcia
przyjazne środowisko do tworzenia i wzrostu firmy
rynek na innowacje wspierany przez duże firmy i ewentualnie przez państwo
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Dobrze zmotywowani i entuzjastycznie nastawieni ludzie są niezbędni na każdym etapie tworzenia i rozwoju
firmy typu start up. W procesie tym są przeważnie zaangażowani naukowcy (odkrywcy), inżynierowie,
politycy oraz menażerowie. Moim zdaniem wszyscy są jednakowo ważni choć spełniają w tym procesie
różną rolę. Podstawą wszystkich działań jest finansowanie, szczególnie ważne jest finansowanie okresu
powstawania i inkubacji start-upa. Podjęcie decyzji o finansowaniu powinno być oparte wyłącznie na
podstawie analizy ryzyka oraz ocenie szansy na sukces całego przedsięwzięcia. Podejmując taką decyzję
należy mieć świadomość, że proces dochodzenia firmy do samodzielności finansowej może być dłuższy niż
zakłada się powszechnie. Nawet najlepsze biznes plany tego typu firm muszą ulegać uaktualnieniom
w czasie ich realizacji. Jest to spowodowane zmiennością rynku, szybkim rozwojem technologii oraz wieloma
nie przewidzianymi czynnikami zewnętrznymi. Oceniając start up z punktu widzenia inwestora należy
ocenić; szanse sukcesu produktu w tym przeprowadzić ocenę technologii (produktu) i jej związku z rynkiem
, ocenę gotowości technologicznej produktu, ocena konkurencyjnych lub alternatywnych produktów
(technologii) oraz firm, ocenę rynku na produkt (ocena gotowości rynku na produkt) oraz dane
makroekonomiczne, w szczególności ocena okna produktu. Bardzo istotna jest ocena ograniczeń
dotyczących zakresu komercjalizacji w tym ocenę możliwości skalowania przedsięwzięcia i ocenę
spełnienia standardów branżowych i środowiskowych. Jak już wcześniej powiedziano najważniejszą
wartością start upa na wczesnym etapie rozwoju są ludzie, jednak ich jednoznaczna ocena jest bardzo
trudna. Należy ocenić ich wykształcenie, doświadczenia zawodowe, sukcesy zawodowe, doświadczenie
w zarządzaniu zespołami, zaangażowanie w różne firmy i projekty, co może mieć negatywny wpływ na
powodzenie nowego start upa. Ważna jest też dla powodzenia przedsięwzięcia dostępność ekspertów
w zakresie technologii rozwijanych przez nowo powstałą firmę.
Przyjazne środowisko dla tworzenia start up’ów jest jednym z najważniejszych czynników sprzyjających
tworzeniu nowych firm jest zorganizowanie sprzyjającego środowiska. Moim zdaniem idealnym miejscem
dla tego typu działań jest uczelnia, która powinna być pozytywnie nastawiona dla tego typu działań
i zapewniać mentoring w tym zakresie, powinna akceptować ryzyko biznesowe, choć ono jest sprzeczne
z polityką większości uczelni. Uczelnia powinna stworzyć mechanizmy administracyjne ułatwiające
tworzenie firm technologicznych. Cel działania uczelni i firm powinien być ten sam; powinna być
obustronna komunikacja pomiędzy tymi z pozoru różnymi organizacjami, w których w jednej zarabia się
pieniądze w drugiej wydaje pieniądze.
W obu działaniach podstawą musi być rachunek ekonomiczny.
Bardzo istotne są relacje nieformalne, jak networking, kierowanie studentów do start up, praktyki w start
upach, udział ludzi z uczelni w radach nadzorczych, czy zarządach.
Innowacyjność i zdolność do tworzenia nowych firm powinna być włączona do podstawowych misji
uczelni. Powinna być zbudowana bardzo silna więź miedzy uczelnią a firmami, powinna być zapewniona
pomoc dla firm przy podejmowaniu decyzji. Uczelnia powinna być mocno zaangażowana we
wprowadzaniu kultury rozwiązywania problemów. Na dzień dzisiejszy, na podstawie wieloletnich
doświadczeń, mogę stwierdzić, że w większości przypadków na przykład umowy licencyjne dla start upów
oraz procedury podpisywania i ustalania wartości są tak skomplikowane i długotrwałe, że najczęściej
spełniają rolę „deal killera”. Taki stan rzeczy musi ulec zmianie poprzez modyfikację ustawodawstwa w tym
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zakresie. Jeśli uczelnia ma wspomagać tworzenie biznesu musi działać przynajmniej podobnie jak biznes.
Ostatnim czynnikiem jaki skłania do tworzenia start upów to rynek na innowacje, który tworzą przede
wszystkim duże firmy i agencje rządowe. Obecnie w Polsce można zauważyć dużą zmianę w tym zakresie,
w szczególności w zakresie budowania rynku na elektromobilność, gdzie ogłaszane są konkursy na dostawę
pojazdów czy elementów infrastruktury włączając w to procesy badań, budowy i eksploatacji.
A zatem, co jest potrzebne, aby stworzyć innowacje?
Jak wynika z powyższych bardzo skróconych rozważań najważniejsze czynniki to:
-

-

rynek na innowacje – duże firmy, klientami małych firm technologicznych w większości są duże firmy ,
tolerancja ryzyka (tylko kilka procent przedsięwzięć się udaje). W Polsce brak takiej tolerancji, wszystkie
projekty (naukowe i biznesowe) muszą kończyć się sukcesem. Jest to marzenie i fikcja, jeśli średnia
europejska udanych projektów zorientowanych na stworzenie nowego biznesu to 5%,
cierpliwość (5 - 10 – 15 lat) czas tworzenia rynkowego rozwiązania,
stworzenie przyjaznego środowiska dla innowacji z liderami mogącymi być mentorami innowacyjnych
rozwiązań.

Moje doświadczenia w tym zakresie podpowiadają, że najbardziej skuteczne start- upy to firmy tworzone
przez studentów i moim zdaniem proces tworzenia przez nich powinien być za wszelką cenę wspierany.
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Transfer technologii przez pryzmat zmian w przepisach prawnych.
Mgr Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
Niniejszy artykuł stanowi jedynie krótki zarys niektórych zmian dokonujących się w Polsce w ostatnich
kilku latach w zakresie tzw. innowacyjności powiązanej bezpośrednio lub pośrednio z transferem technologii.
Zgodnie bowiem z założeniami Białej Księgi Innowacyjności 1 zarówno funkcjonowanie systemu innowacji w
Polsce, jak i jej miejsce w międzynarodowych rankingach nie odpowiadają możliwościom i aspiracjom
rozwojowym kraju, które zostały określone w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, „Strategii na
rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej
odpowiedzialności nauki” oraz „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. W związku z powyższym
zadaniem instytucji publicznych (krajowych i regionalnych) jest zapewnienie rozwoju tego systemu, w tym
prawidłowej realizacji takich jego funkcji, jak tworzenie wiedzy (baza naukowa -infrastruktura) i jej transfer
do gospodarki (komercjalizacja wyników badań)2. Poniżej zostały wskazane istotne zdaniem autora zmiany
zaproponowane w kilku aktach prawnych, mających znaczący wpływ na transfer technologii, w
szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej czy zasad konkurencji, takich jak: projekt z dnia 18
września 2017 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności
innowacyjnej3) (zwany dalej dużą ustawą o innowacyjności), ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie
niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej 4 (zwana dalej małą ustawą
o innowacyjności), ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów5 oraz projekt z
dnia 16 września 2017 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 6 (zwany dalej ustawą 2.0).
Celem projektowanych zmian w dziedzinie komercjalizacji wyników badań naukowych jest zbliżenie
świata nauki i biznesu 7 m.in. poprzez zwiększenie aktywności uczelni w zakresie transferu wiedzy do

1

http://www.nauka.gov.pl/biala-ksiega-innowacji-zglos-propozycje/
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_09/9eea4ea7c3ea829ba5b606df4381e321.pdf
3 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawę z
dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawę z dnia
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustawę z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wspieraniem innowacyjności. http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298150/katalog/12432039#12432039
4 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=789
5 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070500331
6 http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2017/09/projekt-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-16092017-v1.pdf
7 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej – nowy tekst - 06.09 Zestawienie
zaakceptowane przez Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 6 września 2017
r. s 18
2
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gospodarki (realizacji tzw. trzeciej misji uczelni). 8 Czynności związane z transferem technologii zostały
wsparte przez odpowiednio zbudowany system 9 transferu technologii 10 i komercjalizacji wiedzy – zwany
także narzędziami wsparcia transferu technologii11 - obejmujący podmioty i mechanizmy umożliwiające
przekształcanie wiedzy w nowe wyroby, usługi, technologie, rozwiązania organizacyjne i marketingowe,
składający się z:
 instytucji sfery nauki i badań (instytuty naukowe, szkoły wyższe, centra badawcze, działy rozwojowe
przedsiębiorstw, samodzielne laboratoria) tworzących podstawy nowej wiedzy i kreujące podaż
pomysłów, idei, rozwiązań technologicznych, organizacyjnych,
 innowatorów (innowacyjni przedsiębiorcy, małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa)
przekształcających wiedzę, idee i pomysły w nowe rynkowe produkty, technologie i usługi,
 ośrodków innowacji (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, spółki celowe,
preinkubatory, akademickie inkubatory), wspierających procesy innowacyjne poprzez różnego typu
formy pomocy i usługi proinnowacyjne,
 wyspecjalizowanych funduszy finansowania innowacji (fundusze kapitału zalążkowego, venture
capital, anioły biznesu), oferujących specjalne narzędzia finansowania ryzyka wynikającego ze
specyfiki procesów innowacyjnych,
 rynkowych dostawców usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oferujących na
komercyjnych zasadach pomoc w realizacji procesów transferu i komercjalizacji technologii.
Równolegle do kształtowania odpowiednich struktur wspierających transfer technologii
koniecznością stało się stworzenie odpowiednich przepisów prawnych z zakresu prawa własności
przemysłowej, i co równie ważne upowszechnianie konstrukcji prawnych, które można praktycznie
wykorzystać w obrocie gospodarczym. Regulacje prawne związane z transferem technologii zasadniczo
zmierzają do określenia praw i obowiązków przedsiębiorców chcących legalnie korzystać z cudzych praw
wyłącznych oraz mają zapewnić ochronę interesów osób uprawnionych. 12 Wśród ważniejszych rodzajów
umów z zakresu transferu technologii wskazać należy w szczególności umowy o dokonanie i/lub wdrożenie
innowacji, umowy licencyjne i inne umowy o korzystanie z cudzego projektu wynalazczego, umowy o
przeniesienie prawa, umowy o wspólności prawa. Korzystanie na podstawie umów z dóbr niematerialnych,
w szczególności chronionych prawami wyłącznymi, umożliwia zawieranie transakcji handlowych i
8

zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy 2.0 - uzasadnienie projektu ustawy 2.0 s. 33
http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/5A7B5C39E77F44999F4A795B7DE1DFA6/2010_9518.pdf
10 Transfer technologii należy rozumieć jako proces przeniesienia wyników badań naukowych, myśli naukowej, procesów, patentów lub
oryginalnych pomysłów do gospodarki w celu praktycznego zastosowania, jako rozpowszechnienie wszelkiego rodzaju innowacji w
najszerszym tego słowa znaczeniu. Sosnowska A. w swoim opracowaniu ”Innowacje – podstawowe pojęcia” wyróżnia: a/innowacje
produktowe b/ innowacje technologiczne, w tym procesowe c/ innowacje systemowe. Pojęcie innowacji definiowane jest jako dążenie do
wprowadzenia czegoś nowego. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego będzie to przede wszystkim pozyskiwanie i wdrażanie innowacji
w jego przedsiębiorstwie. Szewc A. „Rola umów w zakresie transferu technologii – definicja transferu technologii” w: „Umowy jako prawne
narzędzie transferu innowacji” Warszawa 2006, 2011
11 http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/projects/poland/tools-for-supporting-technology-transfer-in-central-europe
12 Podrecki P. „Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji” Warszawa 2006, 2011 Autorzy: Andrzej Szewc (rozdz. I-III;
Glosariusz), Karolina Zioło (rozdz. IV)Mariusz Grzesiczak (rozdz. IV),
http://poig.parp.gov.pl/files/74/81/106/umowy_transferu_innowacji.pdf
9
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organizowanie produkcji.13 Transfer technologii jest obecnie jedną z najważniejszych postaci zastosowania
praw własności przemysłowej.
Wprowadzane aktami prawnymi zmiany mają na celu zachęcać do współpracy zarówno
przedsiębiorców jak i naukowców. Wśród nich znajdują się przepisy małej ustawy o innowacyjności m.in.
promujące bezpośrednie zatrudnianie naukowców w przedsiębiorstwach, wprowadzające dofinansowania
dla uczelni i instytutów badawczych celem przeprowadzania regularnych szkoleń dla pracowników w
zakresie prowadzenia rozmów dotyczących współpracy z przedsiębiorcami. Zniesiony został maksymalny
pięcioletni okres, podczas którego naukowcy mogą czerpać korzyści z komercjalizacji, a od stycznia 2017 14
jednostki naukowe muszą przeznaczać na finansowanie działań związanych z komercjalizacją15 wyników
badań naukowych i prac rozwojowych 2 proc. dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. 16
Propozycje zapisane w małej ustawie o innowacyjności uzupełniane będą także przez inne projekty
opracowywane przez MNiSW.17 W kolejnej ocenie parametrycznej za wdrożony patent przyznawana będzie
taka sama liczba punktów, jak za wybitne osiągnięcie naukowe.
Transfer technologii – kwestie podatkowe.
Żeby zachęcić naukowców do komercjalizacji wyników swoich badań, ustawa znosi podatek
dochodowy od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły
odpisać od podatku koszty uzyskania patentu.18 Oprócz tego przedsiębiorcy będą mogli odliczać koszty
na działalność B+R nie przez trzy, ale przez sześć lat.19 Wzrosły kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na
badania i rozwój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm
odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły z kolei odliczyć nawet 50 proc. wydatków
osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.
Przypomnijmy, że pierwszą próbą uatrakcyjnienia podatkowego innowacyjności była ulga na nabycie
nowych technologii.20 Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegała kwota równa 50% wydatków na
nabycie.21 Beneficjentami tej ulgi były zatem zwykle duże przedsiębiorstwa, które wykorzystywały ją głównie
Podrecki P. „Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji” Warszawa 2006, 2011 Autorzy: Andrzej Szewc (rozdz. I-III;
Glosariusz), Karolina Zioło (rozdz. IV)Mariusz Grzesiczak (rozdz. IV),
http://poig.parp.gov.pl/files/74/81/106/umowy_transferu_innowacji.pdf
14 1 stycznia 2017 r. weszła w życie tzw. mała ustawa o innowacyjności, którą prezydent Andrzej Duda podpisał 23 listopada 2016 roku.
15 W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r.
poz. 1020 i 1311) w art. 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Na działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, jednostka naukowa przeznacza nie mniej niż 2% środków finansowych przyznanych
na utrzymanie potencjału badawczego.
1b. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której utworzono centrum transferu technologii, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, z przyznanych środków finansowych przeznaczonych na działania, o których mowa w ust.
1 pkt 1 lit. h, finansuje działania tego centrum w tym zakresie.”.
16 http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1006504,mala-ustawa-o-innowacyjnosci-2017.html
17 http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rzad-przyjal-ustawe-o-innowacyjnosci.html
18 http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1006504,mala-ustawa-o-innowacyjnosci-2017.html
19 https://www.wprost.pl/gospodarka/10037200/W-zycie-weszla-tzw-mala-ustawa-o-innowacyjnosci-Co-zaklada.html
20 Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac
rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres
dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej.
21art. 26c ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.).
13
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do nabywania zintegrowanych rozwiązań informatycznych. Ryzyko utraty tej ulgi związane było np. z
udzieleniem prawa do nowej technologii innemu podmiotowi. Od dnia 1.01.2016 r. ustawodawca
wprowadził zatem ulgę na prace badawczo-rozwojowe, jednocześnie uchylając przepisy o nabyciu
nowych technologii. Ulga ta promuje prace wykonywane we własnym zakresie, zaś usługi nabyte
premiowane są w sposób ograniczony. Ulga ta została znacząco rozszerzona od 1 stycznia 2017 r. na mocy
przepisów ustawy z 4.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności
innowacyjnej. 22 Wyżej wzmiankowane przepisy mogą być podstawą do analizy optymalizacji 23 która
oczywiście wymaga wcześniejszego zaplanowania – tak, by alokować do działalności badawczorozwojowej optymalny zakres środków trwałych i zasobów ludzkich. Obecnie zwiększono poziom odliczenia
(30-50%, a nawet 100% w przypadku ubiegania się o ochronę efektów prac). Jest to więc poziom
konkurencyjny w stosunku do odliczeń oferowanych przez inne państwa jak np. Austria w której odliczenie
od podatku wynosi 10%. Odliczenie od podstawy opodatkowania od 30% do 50% wydatków pozwala na
obniżenie obciążenia podatkowego o 5,4% do 9% poniesionych wydatków. Może zatem się okazać, że
zwiększone nakłady pracy, w szczególności przy planowaniu prac z udziałem spółki zależnej, nie będą
dawały ekonomicznego efektu ulgi podatkowej. Z pewnością korzystne będzie rozliczenie w ramach ulgi
kosztów uzyskania ochrony patentowej i pokrewnych, co daje przynajmniej 18% zmniejszenie należnego
podatku dochodowego.
Transfer technologii – kwestie konkurencji.
Przedsiębiorcy korzystający w swej działalności z praw własności intelektualnej licencjonowanych
lub przekazywanych przez innych przedsiębiorców mogą skorzystać z wyłączenia spod zakazu porozumień
ograniczających konkurencję na warunkach ujednoliconych z warunkami obowiązującymi w UE. 24
Porozumienia dotyczące transferu technologii podlegają – pod pewnymi warunkami – wyłączeniu spod
zakazu porozumień ograniczających konkurencję, zakazanych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Pod pojęciem „porozumienia o transferze technologii”
należy tu rozumieć umowę o udzieleniu licencji na korzystanie z praw do technologii (obejmujących knowhow i określone prawa własności intelektualnej), zawartą pomiędzy dwoma przedsiębiorcami w celu
wytwarzania przez licencjobiorcę lub jego podwykonawców towarów objętych porozumieniem, albo
umowę o przeniesieniu praw do technologii (pozostawiającą jednak część ryzyka po stronie cedenta). 25
Transfer technologii – centra badawczo-rozwojowe.
W ramach projektu dużej ustawy o innowacyjności 26 powstaje również nowa możliwość dla
przedsiębiorców ubiegania się o status centrum badawczo-rozwojowego. Warunkiem będzie prowadzenie
przez przedsiębiorcę w przeważającej części działalność badawczo-rozwojową, ale osiągane przychody
22

Prace badawczo-rozwojowe to (art. 5a pkt 39 i 40 u.p.d.o.f.)
Szerzej na temat problemów interpretacji przepisów dotyczących ulgi badawczo-rozwojowej: bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/najnowszeinterpretacje-organow-podatkowych-w-zakresie-ulgi-badawczo-rozwojowej/
24 Kulesza M., Artykuł jest częścią biuletynu praktyki prawa nowych technologii, kwiecień 2015
http://www.codozasady.pl/transfer-technologii-wylaczony-spod-zakazu-porozumien-po-nowemu/
25 Rozporządzenia wydawane przez Radę Ministrów na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, wyłączające określone rodzaje porozumień spod zakazu
porozumień ograniczających konkurencję, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, obowiązują w określonym z góry czasie.
Marcin Kulesza http://www.codozasady.pl/transfer-technologii-wylaczony-spod-zakazu-porozumien-po-nowemu/
26 wprowadzenie w art. 17 ust. 2 - uzasadnienie dużej ustawy o innowacyjności s.23
23
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netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowanych, powinny być w wysokości niższej od
dotychczas wymaganej przepisami ustawy. Status centrum badawczo-rozwojowego będą mogli uzyskać
przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych mieszczą się w
granicach od 2,5 mln zł do 5,00 mln zł oraz których przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie
usług badawczo-rozwojowych 27 stanowią co najmniej 70% przychodów netto ze sprzedaży towarów,
produktów i operacji finansowych. Tym samym przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie badań i
rozwoju będą mogli uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego i korzystać z uprawnień przysługujących
tym podmiotom.
Transfer technologii – spółki celowe.
Jednym z narzędzi transferu technologii jest wykorzystanie konstrukcji tzw. spółki celowej, 28 której
najważniejszym zadaniem zgodnie z pierwotnymi założeniami jest obejmowanie udziałów w spółkach
kapitałowych lub tworzenie dalszych spółek kapitałowych (zwykle są to udziału mniejszościowe),
powstających w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w
uczelni. Zatem spółka celowa to swego rodzaju „wehikuł” za pomocą którego uczelnia obejmuje udziały
lub akcje w innych spółkach.29 Od stycznia 2017 roku uczelnie uzyskały możliwość tworzenia więcej niż jedną
spółkę celową. 30 Intencją proponowanych zmian jest, aby spółka celowa w ramach komercjalizacji
pośredniej miała pewną elastyczność i poza udziałami i akcjami mogła też obejmować warranty

W art. 17 ust. 2 pkt 3 zakłada się doprecyzowanie, że przychody netto powinny dotyczyć sprzedaży wytworzonych przez przedsiębiorcę usług
badawczo-rozwojowych. Tym samym zamienione zostałoby sformułowanie „ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych” na „ze
sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych”. Należy również dodać dla zapewnienia jasności przepisów, że usługi
badawczo-rozwojowe,
o
których
mowa
w przepisie, to usługi sklasyfikowane do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej
klasyfikacji wyrobów i usług. Analogicznych zmian dokonać należy w art. 17 ust. 6 pkt 2 ustawy. Jednocześnie, art. 17 ust. 6 pkt 3 i art. 19 ust. 1
pkt 3 ustawy wymaga doprecyzowania, że sprawozdanie z badania powinno również zawierać informację o wartości przychodów netto z tytułu
sprzedaży usług badawczo-rozwojowych lub praw własności przemysłowej, co ułatwi weryfikację spełnienia warunków uzyskania statusu centrum
badawczo-rozwojowego.
28 w przypadku:
 Uczelni - Ustawa PSW - art. 86a. 1. Uczelnia, w celu komercjalizacji pośredniej, może utworzyć wyłącznie jednoosobową spółkę
kapitałową, z zastrzeżeniem art. 86b ust. 1, zwaną dalej „spółką celową”
 PAN - Ustawa o PAN - art. 83. 1. Akademia i jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i
posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych.
 Instytutów badawczych - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Art. 17. 5. Instytut może w celu komercjalizacji
wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz
pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra nadzorującego, tworzyć spółki kapitałowe i
obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu. 6. Przedmiot działalności spółki, o
której mowa w ust. 5, musi być związany z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, o których
mowa w art. 2 ust. 1–3.
29 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej – nowy tekst - 06.09 Zestawienie
zaakceptowane przez Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 6 września 2017
r. s 34
30 http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/zarzadzanie-ryzykiem-w-komercjalizacji-posredniej/
27

63

subskrypcyjne. 31 Oczywiście spółki celowe, obok prowadzenia działalności związanej z komercjalizacją
pośrednią oraz bezpośrednią32, będą mogły również prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem
wyodrębnienia tej działalności pod względem organizacyjnym i finansowym. Wprowadzenie takiego
rozwiązania może zwiększyć atrakcyjność oferty spółek celowych dla biznesu. Wskazuje na to chociażby
zakres usług oferowany przez inne podmioty, m.in. jednym z przykładów jest usługa strategicznego
planowania technologii33, dzięki której organizacje z sektora prywatnego i publicznego mogą korzystać z
nowych technologii. Usługa ta obejmuje 16 różnych instrumentów, w tym narzędzia wspomagające
zarządzanie procesem projektowym, szacowanie popytu, tworzenie trójwymiarowych wizualizacji oraz
analizę danych biznesowych. Co więcej obserwacja rynku usług konsultingowych dotyczących
komercjalizacji wskazuje na systematycznie rosnącą specjalizację. Dotyczy to również usług związanych z
wyceną nowych technologii, które stały się popularne na rynku – zwłaszcza w ostatnich latach.34 Obecnie
spółki celowe zgodnie z ustawą PSW nie mogą świadczyć takich usług. Tym samym, firma może nabyć
wyniki prac B+R za pośrednictwem spółki celowej, ale już w sprawie ewentualnych szkoleń czy doradztwa
lub świadczenia dalszych usług badawczych musi kontaktować się bezpośrednio z uczelnią. Proponowane
rozwiązania zmierzają zatem do uproszczenia (tzw. jedno okienko), zwłaszcza dla współpracujących ze
spółkami celowymi firm.35 Umożliwi to spółkom celowym bardziej efektywną działalność, w szczególności
realizację zadań komplementarnych do komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej, np. realizację badań
zleconych przez przedsiębiorstwa czy usług doradczo-biznesowych przy wykorzystaniu potencjału
badawczo-rozwojowego uczelni i jednostek macierzystych. Dzięki temu przedsiębiorca mógłby nabywać
wyniki prac B+R wraz z dodatkowymi i związanymi z tym usługami – jako pewien pakiet, a spółki celowe
będą mogły mieć status tzw. „jednego okna” w zakresie komunikacji i współpracy jednostki macierzystej,
zwłaszcza uczelni, z otoczeniem społeczno-gospodarczym.36
Co więcej projekt ustawy 2.0 przewiduje umożliwienie uczelniom tworzenia spółek kapitałowych w
celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi i ma na celu stworzenie

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej – nowy tekst - 06.09 Zestawienie
zaakceptowane przez Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 6 września 2017
r. s 34
32 „Diagnoza stanu transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych wykorzystująca dotychczasowe doświadczenia z realizacji
programu spin-tech”. Warszawa 2016, NCBiR:„Obecnie wiele uczelni (np. uczelnie ekonomiczne), które nie dysponują technologiami w
porównywalnym stopniu co uczelnie techniczne uważa, że nie ma co transferować, więc nie rozważa założenia SC. W tej sytuacji wielu
pracowników naukowych kontynuuje sprzedaż swojej wiedzy (TT) prywatnie, na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych z biznesem
(np. na opracowanie ekspertyz, badań, opinii). Realizowanie tego typu zleceń przez CTT należy ocenić jako mało opłacalne i nieefektywne,
gdyż powoduje niepotrzebne wydłużenie ścieżki administracyjnej oraz obniża konkurencyjność oferty (koszty pośrednie uczelni). Założenie
SC w celu akumulacji tego typu zleceń w jednym miejscu, z założeniem korzyści na rzecz uczelni wydaje się rozsądną decyzją władz PJB,
zwłaszcza że zdaniem przedstawicieli podmiotów, które wybrały tego typu rozwiązanie, trafia to w potrzeby odbiorców”.
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/projects/poland/tools-for-supporting-technology-transfer-in-central-europe (świadczona przez park
naukowy AREA we Włoszech)
34 http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/rola-analiz-jakosciowych-w-wycenach-technologii/
35 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej – nowy tekst - 06.09 Zestawienie
zaakceptowane przez Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 6 września 2017
r. s 38
36 Uzasadnienie projektu ustawy 2.0 s. 33
31
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ram prawnych umożliwiających realizację dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych, których elementy
(części składowe) często umieszczone są w różnych częściach kraju (przyjmujących postać tzw. wirtualnych
lub sieciowych infrastruktur badawczych). Umożliwi to także udział partnerów gospodarczych w realizacji
tych przedsięwzięć na transparentnych zasadach. Spółki te będą mogły być tworzone wspólnie przez
uczelnie, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN. Utworzenie spółki z innym podmiotem albo innymi
podmiotami będzie wymagać uprzedniego zgłoszenia właściwemu ministrowi (a w przypadku PAN –
Prezesowi Akademii), który w terminie 45 dni od dnia doręczenia zgłoszenia będzie mógł sprzeciwić się
dokonaniu tej czynności.37
Różne badania naszej gospodarki regularnie pokazują, że jedną z głównych barier rozwoju
gospodarczego w Polsce jest słaby wskaźnik innowacyjności. Dostrzeżony problem znalazł
odzwierciedlenie m.in. w zmianie ustawowo regulowanego zakresu podstawowych zadań uczelni wyższych,
wskazując wprost, że należy do nich „prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie
usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki”. Resort nauki chce postawić na komercjalizację
badań, co określane jest „trzecią misją uniwersytetów”, zachęcając uczelnie do prac w tym kierunku. „W
dotacji, kierowanej na utrzymanie potencjału badawczego uczelni czy instytutu, zarezerwowaliśmy 2 proc.,
które uczelnie i instytucje muszą przeznaczyć na komercjalizację badań, a dokładniej na przygotowanie
związanego z tym procesu” – wyjaśnił wiceminister, wskazując, że uczelnie muszą zbudować profesjonalną
kadrę, pośredniczącą w kontaktach nauki z biznesem. 38 Dodatkowo, niezależnie od regulacji zawartych w
ustawie, resort zmienia zasady ewaluacji w procesie parametryzacji uczelni i instytutów badawczych, w
którym na podstawie specjalnego algorytmu przyznaje się tym placówkom określone kategorie.
Ustawodawca próbuje wprowadzać dalsze instrumenty wspierające współpracę nauki i biznesu, w tym
m.in. wzmiankowana mała i duża ustawa o innowacyjności.39
Mgr Agnieszka Krochmal-Węgrzyn –prawnik - pracownik w Centrum Transferu Technologii, ekspert ds.
komercjalizacji wyników B+R (wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania komercjalizacji
wyników badań naukowych (licencjonowanie, sprzedaż praw autorskich, spółki spin – off), zarządzania
infrastrukturą badawczą oraz prokurent spółki celowej powołanej do transferu technologii. Specjalista
z zakresu prawa konkurencji - pomocy publicznej, prawa własności intelektualnej i nowych technologii,
prawa prywatnego międzynarodowego. Powołana na eksperta kluczowego projektu JASPERS
(przygotowanie metodologii, wizyty studyjne, prezentacje, analizy prawne tzw. dużych projektów
dofinansowanych z POIG) stając się współautorem „Przewodnika dla ośrodków badawczo-rozwojowych
2012” Wykonała audyty i analizy prawne na rzecz: (a) Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Wrocław; (b)
Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT), Poznań; (c) Centrum Badań
Przedklinicznych i Technologii (CePT), Warszawa; (d) Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu
Warszawskiego - Kampus Ochota (CENT III), Warszawa; (e) Centrum Zaawansowanych Materiałów
i Technologii (CEZAMAT), Warszawa (f) Śląskiej Biofarmy w Katowicach, (g) Zielonej Energetyki w Szczecinie,
(h) Centrum Technologii Plazmowych w Radomiu. Była Dyrektorem Biura IPR-HP w Brukseli. Współpracowała
37
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38http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,411564,dardzinski-na-poczatku-stycznia-projekt-duzej-ustawy-o-innowacyjnosci.html
39
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z Europejską Organizacją Patentową w Monachium w ramach European Patent Academy - European
Patent Organisation. Była wykładowcą m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie,
a także wraz z jedną z warszawskich kancelarii prawnych prowadziła warsztaty dla Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji z zakresu „pomocy publicznej” oraz „konsorcjum naukowego”.
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Środowiskowe aspekty implementacji innowacyjnych technologii energetycznych
Józef M. Pacyna, Wojciech Nowak i Elisabeth G. Pacyna
1. Wprowadzenie
Energetyka polska weszła w nieodwracalny i głęboki proces zmian związanych przede wszystkim ze
światowym rozwojem technologicznym energetyki odnawialnej. Nowoczesna energetyka staje się mniej
emisyjną. Jest też coraz bardziej oparta o różnorodność sposobów, skali i technologii wytwarzania oraz
użytkowania energii. Bezpieczeństwo energetyczne Polski winno być oparte w całości o krajowe zasoby
surowców energetycznych, zdolności wytwórczych i przesyłu energii do odbiorców. Mimo dynamicznego
rozwoju odnawialnych źródeł energii, jak również energetyki gazowej, w bilansie energetycznym Polski
jednak węgiel pozostanie istotnym paliwem do produkcji energii elektrycznej. Węgiel w porównaniu z innymi
źródłami energii pozostaje konkurencyjny, ponieważ jest tanim paliwem. Jednak wymogi środowiska
i zrównoważonej gospodarki narzucają pewne obwarowania w jego wykorzystaniu. Dlatego rozwój
technologii węglowych spełniających kryteria ekologiczne, ekonomiczne i społeczne, stało się wyzwaniem
zarówno dla przemysłu, jak też dla nauki. Obecnie mówimy o węglu w zupełnie innym aspekcie.
Proponowane są technologie takie, które znajdą swoje miejsce w nowej energetyce. W krajowym miksie
energetycznym jest miejsce dla energetyki węglowej, a wręcz, jest ona w naszych warunkach konieczna.
Natomiast żebyśmy mogli spełniać wszelkie wymogi Unii Europejskiej musimy mówić
o energetyce
wysokosprawnej, nowoczesnej, również z możliwością utylizowania dwutlenku węgla. Energetyka czystego
węgla tworzy więc nowe perspektywy rozwoju i stanowi dźwignię postępu technologicznego kreując wiele
innowacyjnych rozwiązań, w tym również w obszarze zagospodarowania i utylizacji CO2 (CCS/CCU).
Ważne jest, aby nowe elektrownie węglowe były projektowane według zasad procesowych, które
uwzględnią aspekty środowiskowe, a zwłaszcza wymagania zapewniające obniżenie emisji CO2. Procesy te
powinny być przynajmniej tak korzystne, jak w przypadku technologii konwencjonalnych. Sposoby odzysku
CO2 mogą konkurować z innymi opcjami obniżania stężenia CO2, jak energia jądrowa lub energia ze źródeł
odnawialnych, pod warunkiem stworzenia metod zagospodarowania i/lub utylizacji odseparowanego CO2.
Należy dążyć do tego, aby przyszłościowe systemy wytwarzania energii, oprócz niskiej emisji zanieczyszczeń,
odznaczały się integralnym usuwaniem i zagospodarowaniem CO2.
2. Innowacyjne technologie do redukcji emisji CO2
Technologie sekwestracji dwutlenku węgla uważa się za jedne z najważniejszych rozwiązań służących
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych z różnych źródeł spalania, także ze spalania węgla do produkcji
energii elektrycznej i ciepła w dużych elektrowniach i elektrociepłowniach. Dlatego technologie te
uważane są za główny czynnik służący zmniejszaniu wpływu przemysłu na zmiany klimatu. Stąd też coraz
powszechniejsze jest przekonanie, że wdrażenie technologii sekwestracji w sektorze spalania węgla jest
rozwiązaniem koniecznym, jeśli chcemy ograniczyć emisję CO2 z tego sektora. Wszystkie ważniejsze
międzynarodowe porozumienia dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych proponują te
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technologie jako rozwiązanie kluczowe do osiągnięcia wymaganych poziomów redukcji emisji gazów
cieplarnianych.
W ostatnim okresie czasu, rozwój technologii CCS (Carbon Capture and Storage) nastąpił w wielu krajach
Europy, Ameryki Płn. i Azji. Istnieje wiele różnych technologii do redukcji emisji CO 2 poprzez wychwyt CO2
przed, podczas i po spaleniu węgla. Uświadomiono sobie, że poprawienie efektywności spalania, a tym
samym oszczędność paliwa, jest istotne dla zmniejszenia emisji CO 2, ale tylko technologie CCS gwarantują
znacznie jej zmniejszenie. Jednak wdrożenie technologii CCS i technologii spełniających warunek
gotowości do późniejszego uzupełnienia o instalacje wychwytywania CO2 (tzw. "capture ready"), napotyka
mnóstwo technologicznych, ekonomicznych, społecznych i prawnych barier. Przezwyciężenie tych barier
jest zadaniem bardzo ważnym i trudnym, musi jednak nastąpić w najbliższej przyszłości. Wymagać ono
będzie poszerzenia wiedzy na temat technologicznych zalet i niedociągnięć wykorzystania CCS w sektorze
spalania węgla oraz umiejętnie przeprowadzonych kampanii społecznych wyjaśniających korzyści i ryzyko
związane z wykorzystaniem CCS. Niniejszy dokument pokrótce przedstawia przewidywane bariery
nietechnologiczne, na które wdrażanie technologii napotka oraz przykłady przezwyciężenia tych barier.
Zaprezentowane rozwiązania będą musiały zostać przetestowane w elektrowniach opalanych węglem
kamiennym i brunatnym.
3. Najważniejsze technologie używane w elektrowniach węglowych
Istnieją cztery główne możliwości technologiczne usuwania CO 2 w procesach energetycznych, do których
należą:





usuwanie ze spalin po spaleniu paliwa w kotłach zasilanych powietrzem,
usuwanie ze spalin po spaleniu paliwa w kotłach zasilanych mieszaniną tlenu i dwutlenku węgla, tzw.
oksy-spalanie,
usuwanie przed spalaniem gazu otrzymanego w procesie zgazowania węgla,
sekwestracja w produktach chemicznych (mocznik, paliwa motorowe, metanol itd.)

Pierwszy układ technologiczny wynika z dodania na końcu ciągu spalin bloku energetycznego w klasycznej
elektrowni zespołu urządzeń pełniących funkcję absorbera i desorbera dwutlenku węgla. Wszystkie
pozostałe konfiguracje technologiczne można zaliczyć do nowych technologii energetycznych, których
głównym wyróżnikiem jest stosowanie bezpośrednio tlenu uprzednio wydzielonego z powietrza do
przeprowadzenia reakcji spalania lub zgazowania.
W klasycznej elektrowni kondensacyjnej opalanej węglem, CO 2 jest usuwane ze spalin ochłodzonych,
odsiarczonych i odazotowanych - przed ich skierowaniem do komina. Dotychczas największe
doświadczenia w usuwania dwutlenku węgla zdobyto w przemyśle chemicznym, przy czym skala instalacji
chemicznych jest znacznie mniejsza niż wymagana dla energetyki. Najbardziej rozwinięta, komercyjnie
dostępna, technologia polega na absorpcji (wychwytywaniu) CO 2 w wodnym roztworze amin. Intensywnie
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rozwijane są również inne technologie w tym usuwanie adsorpcyjne CO2 czy usuwanie CO2 w pętli
chemicznej.
Nie istnieją obecnie komercyjne układy energetyczne wyposażone w instalacje do usuwania CO2.
Demonstracyjny układ technologiczny z zastosowaniem tej technologii jest planowany do uruchomienia
w 2015 r. w elektrowni Bełchatów przy nowo budowanym bloku. Zdolność przerobowa układu absorpcji
CO2 odpowiadać będzie w pierwszej fazie mocy ok. 300 MWe.
W procesie spalania w tlenie z recyrkulacją spalin paliwo jest spalane w mieszaninie tlenu i CO2, który jest
recyrkulowany (zawracany) ze spalin końcowych dla regulacji temperatury spalania w kotle. Wskutek tego
procesu powstają spaliny zawierające głównie CO2 oraz parę wodną, którą można skondensować po
usunięciu pyłów i dwutlenku siarki. Otrzymuje się w ten sposób strumień gazów spalinowych o bardzo dużej
koncentracji CO2, gotowy do sprężania, transportu i magazynowania.
Oksy-spalanie jest stosunkowo młodą technologią zastosowaną do produkcji energii, a pierwszą instalację
w skali pilotowej o mocy 30 MWt uruchomiono w Schwarze Pumpe (Niemcy) w 2008r. przez firmę Vattenfall.
W procesie usuwania CO2 przed spalaniem, węgiel zgazowuje się pod ciśnieniem 2 – 3 MPa, a gaz palny
poddaje się konwersji czyli przemianie tlenku węgla w dwutlenek węgla, w wyniku czego powstaje paliwo
gazowe bogate w wodór zmieszane z CO2. Dwutlenek węgla jest usuwany metodami absorpcyjnymi,
a pozostały gaz o dużej zawartości wodoru jest spalany w turbinie gazowej. W ten sposób CO2 jest usuwany
przy wyższej koncentracji ze strumienia gazu oraz przy wyższym ciśnieniu, co ma przede wszystkim wpływ na
wielkość instalacji.
Obecne preferowanie technologii wychwytywania CO 2 ze spalin wynika z kilku przyczyn: niskie ryzyko
technologiczne, elastyczna praca instalacji, możliwość adaptacji stosowanej już technologii, nadaje się do
istniejących bloków, stosowania na blokach węglowych, wysoka skuteczność usuwania CO 2.
Wybór metody separacji CO2 zależy m.in. od parametrów spalin, tj. temperatury, ciśnienia, stężenia CO2
i strumienia. W przypadku elektrowni generowany jest strumień o bardzo dużych objętościach, emitowany
przy ciśnieniu bliskim ciśnieniu atmosferycznemu. Stężenie CO 2 w spalinach waha się od około 5 % obj.
(spaliny suche) dla gazów z elektrowni z kombinowanych obiegiem gazowo-parowym stosującym jako
paliwo gaz ziemny, do około 15% obj. (gaz suchy) dla elektrowni węglowej z kotłem pyłowym.
Do usuwania CO2 stosuje się metody oparte na procesach: absorpcji (chemicznej i fizycznej), adsorpcji,
separacji membranowej czy kriogenicznej. Każda z wymienionych metod posiada wady i zalety. Dlatego
kierując się wyborem technologii należy zwrócić uwagę na zapotrzebowanie energii, która jest niezbędna
do rozdziału mieszaniny; w przypadku usuwania CO2 ze spalin powoduje ona obniżenie sprawności
wytwarzania energii (zwykle do 10%).
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4. Główne aspekty środowiskowe i społeczne, które wystepują przy wdrażaniu technologii CCS
w energetyce opartej na spalaniu węgla
Badania aspektów środowiskowych i społecznych związanych z wprowadzaniem technologii CCS
w energetyce koncentrują się na znalezieniu odpowiedzi na następujące kluczowe pytania:
• Jakie są typowe efekty i problemy związane z wdrażaniem technologii CCS w sektorze spalania węgla?
Badany jest wpływ wdrażania technologii CCS, na środowisko (np. na zmiany klimatu itp.), alternatywne
zużycie zasobów naturalnych, oraz na obniżenie wartości estetycznych związanych z budową instalacji do
CCS.
• W jaki sposób efekty ekologiczne i społeczne mogą zostać zmierzone i zrównoważone? Zadanie kluczowe
polega na ustanowieniu wartości efektów ekonomicznych i wskaźników zmian społecznych związanych
z wdrażaniem technologii CCS w sektorze energetycznym. Aby ocenić efekty w skali ekonomicznej,
zastosowano różnorodne warianty, od badań z użyciem metod bezpośrednich, tzw. "willingness to pay" do
metod pośrednich, np. metod analizujących wpływ emisji z instalacji CCS na zdrowie ludzi. Dalszy rozwój
i wdrażanie pośrednich i bezpośrednich metod szacowania monetarnego jest przeprowadzony w celu
wsparcia społecznej analizy kosztów i korzyści działania różnych technologii CCS.
• Czy przejście z obecnie używanych technologii spalania węgla na bardziej przyjazne środowisku
technologie z zastosowaniem instalacji CCS będzie przyjazne dla środowiska po przeprowadzeniu analiy
cyklu przebywania CO2 w środowisku (tzw. Life Cycle Assessment: LCA analysis)? Zadanie polega na
prześledzeniu środowiskowych problemów powiązanych z konwencjonalnymi technologiami opartymi na
paliwach kopalnych, z użyciem technologii do CCS.
5. Rozwiązania służące przezwyciężaniu nietechnologicznych barier we wdrażaniu technologii CCS
Analiza różnych rozwiązań dla przezwyciężenia nietechnologicznych barier we wdrażaniu technologii CCS
w sektorze spalania węgla w Polsce powinna obejmować:
dla barier środowiskowych:
- oszacowanie długoterminowych konsekwencji dla środowiska związanych ze składowaniem
CO2 w oceanach i na lądzie,
- oszacowanie wpływu na środowisko transportu CO2 do miejsca składowania oraz
- analizę wpływu na środowisko instalacji do wychwytu CO 2 w nowych i istniejących
elektrowniach węglowych
oraz
dla barier społecznych:
- analizę indykatorów społecznej akceptacji dla wprowadzenia CCS w elektrowniach węglowych
w różnych grupach społecznych i zawodowych w Polsce,
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-

analizę wpływu wdrażania technologii CCS w elektrowniach węglowych na wartości estetyczne
i rekreacyjne środowiska w rejonie transportu i składowania CO2,
analizę konfliktów społecznych związanych z wyborem lokalizacji transportu i składowania CO2,
oraz
analizę stabilności politycznej w stosunku do problemu źródeł i konsekwencji zmian klimatu
i wprowadzania technologii do redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym technologii CCS.
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