


 

 

 

 
 

 

 
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„OZE – Energia przyszłości” 
 

 

Abstrakty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 
 

 

 
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„OZE – Energia przyszłości” 
 

 

Abstrakty 
 

 

 

 

 

Redakcja:  

Monika Maciąg 

Konrad Skrzątek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 

Lublin 2021  



 

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„OZE – Energia przyszłości” 
17 września 2021 r. 

Abstrakty 

 

 

Redakcja: 

Monika Maciąg 

Konrad Skrzątek 

 

 

Skład i łamanie:  

Monika Maciąg 

 

 

Projekt okładki: 

Marcin Szklarczyk 

 

 

 

 

 

© Copyright by Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 

 

 

 

 

ISBN 978-83-66861-70-1 

 

Wydawca: 

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 

ul. Głowackiego 35/348 

20-060 Lublin 

www.fundacja-tygiel.pl  



 

 

Komitet Naukowy: 

 prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Golimowski, Katedra Agro-

inżynierii i Analizy Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ, Instytut Inżynierii 

Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski 

 dr hab. inż. Beata Kępińska, Zakład Odnawialnych Źródeł Energii 

i Badań Środowiskowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 

i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polskie Stowarzyszenie Geo-

termiczne 

 dr Sławomir Gułkowski, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika 

Lubelska 

 dr inż. Małgorzata Łatka, Katedra Energoelektroniki i Elektro-

energetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika 

Rzeszowska 

 dr inż. Łukasz Szałata, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, 

Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska 

  



 

 

Komitet Organizacyjny: 

 Beata Bujalska 

 Ewelina Chodźko 

 Alicja Danielewska 

 Monika Iwaniuk 

 Joanna Jędrzejewska 

 Kinga Kalbarczyk 

 Joanna Kozłowska 

 Nicholas Karolak 

 Kamil Maciąg 

 Monika Maciąg   

 Izabela Mołdoch-Mendoń 

 Emilia Osmólska   

 Konrad Skrzątek   

 Marcin Szklarczyk 

 Paulina Szymczyk 

 

 

Organizator: 

  

  



 

 

Spis treści 

 

Wystąpienia  Gości Honorowych 

Kształt rynku energetycznego w ewolucji gospodarczej .............................11 

Odnawialne źródła energii – szansa czy wyzwanie dla Polski .....................12 

Wybrane aspekty rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce ...14 

 

Wystąpienia Uczestników 

Badania nad wyjaśnieniem interakcji wody z warstwowymi  

materiałami MPX3 ......................................................................................17 

Centrum doskonałości Ensemble3 – zaawansowane materiały  

dla fotoniki i energetyce ..............................................................................18 

Preferencje podatkowe na rozwój odnawialnych źródeł energii –  

przegląd rozwiązań stosowanych w państwach OECD ................................19 

Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle sektora energetyki słonecznej 

na świecie ....................................................................................................21 

Wykorzystanie odpadów spożywczych i osadów ściekowych do produkcji 

biogazu jako alternatywnego źródła energii odnawialnej ...........................23 

Indeks Autorów  ..........................................................................................25 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienia  

Gości Honorowych 

  



 

 

 



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa„ OZE – Energia przyszłości”  

17 września 2021 r., Wystąpienia Gości Honorowych 
 

11 

Kształt rynku energetycznego w ewolucji gospodarczej 

Dr hab. inż. Wojciech Golimowski, Prof. UEW, Katedra Agroinżynierii i Analizy 

Jakości, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Ewolucja gospodarcza jest nieodzownym procesem rozwoju cywiliza-

cyjnego, którego celem jest poprawa komfortu życia człowieka. Wraz ze 

zmianami gospodarczymi zmieniają się priorytety i zwiększa się świadomość 

skutków działalności człowieka. Poprawa komfortu życia jest ściśle uzależ-

niona od zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa. Potrzeby te 

są fundamentem piramidy potrzeb człowieka, a ich zaspokojenie w głównej 

mierze zależy od dostępu do energii na cele bytowe i funkcjonalne, czyli 

dostęp do energii cieplnej i elektrycznej. 

 Rozwój techniki na przełomie ostatnich trzech wieków uzależnił czło-

wieka od swobody przemieszczania i zmienił całkowicie jego styl życia. 

Wynalezienie silników spalinowych i elektryczności spowodowało uzależ-

nienie ludzi od paliw kopalnych, co w niedalekiej przyszłości doprowadzi do 

katastrofy ekologicznej i ekonomicznej. Kryzys naftowy lat osiemdziesiątych 

XX wieku był sygnałem o nadchodzących zagrożeniach: o kurczących się 

złożach paliw kopalnych i nieodwracalnych zmianach klimatu. Uniezależ-

nienie się od paliw kopalnych jest niemożliwie przy aktualnym poziomie 

konsumpcji energii, wymaga długofalowych zmian polegających na 

usprawnieniu już dobrze znanych rozwiązań technicznych zasilanych energią 

pierwotną: promienie słoneczne, kinetyka wiatru, biomasa, hydroenergetyka 

i geotermia. Pierwsze dwa to nieograniczone źródła energii, natomiast ich 

moc jest zmienna, co powoduje, że są to źródła niestabilne; pozostałe to 

źródła stabilne o określonym potencjale, znacznie mniejszym niż aktualny 

poziom zapotrzebowania na energię. 

 Uniezależnienie się od paliw kopalnych w Polsce wymaga sprecyzowanych  

działań polegających na dostosowaniu sieci energetycznych do nowych źródeł  

energii, efektywnych sposobów jej magazynowania oraz odejścia od silników 

spalinowych. Dlatego dokonano krytycznej analizy dwóch dobrze rokujących 

kierunków rozwoju: elektromobilność i magazyny wodorowe.     
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Odnawialne źródła energii –  

szansa czy wyzwanie dla Polski 

dr inż. Łukasz Szałata, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii 

Środowiska, Politechnika Wrocławska 

Przedmiotowy referat porusza tematykę odnawialnych źródeł energii i ich 

implementacji w ujęciu szansy czy wyzwania dla Polski. Świadomość 

w zakresie odnawialnych źródeł energii i ich kluczowej roli w postępującym 

procesie dekarbonizacji wskazuje na konieczność dalszego rozwoju proble-

matyki tematyki odnawialnych źródeł energii, a co istotne zwiększenia 

udziału w produkcji energii ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii. 

Narzędzie proceduralne w tym zakresie stanowi miedzy innymi Ustawa 

o odnawialnych źródłach energii, która po wielu aktualizacjach powstała 

w celu przybliżenia prawa polskiego do przepisów, które obowiązują w innym 

państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie energetyki i przeciw-

działania zmianom klimatu. Ustawa także wskazuje jak ważny jest udział 

odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, a co istotne pokazuje 

mechanizmy wsparcia finansowego zarówno w pomocy inwestycyjnej , jak  

i w pomocy operacyjnej zawartej w mechanizmie wsparcia odnawialnych 

źródeł energii wsparcia w Polsce. Konieczność i kierunki zwiększenia udziału 

OZE w miksie energetycznym jest także uregulowana w Polityce Energe-

tycznej Polski na lata 2021-2040, gdzie wyznaczone są ramy transformacji 

energetycznej w Polsce. Zawiera również strategiczne działania w zakresie 

doboru technologii służących budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego. 

PEP 2040 stanowi układ w realizację Porozumienia Paryskiego zawartego 

w grudniu 2015 r. oraz krajową kontrybucję w realizację polityki klimatyczno-

energetycznej Unii Europejskiej. Uwzględnia skalę wyzwań związanych 

z dostosowaniem krajowej gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych Unii 

Europejskiej związanych z celami klimatyczno-energetycznymi na 2030 r.  

Wyzwania w zakresie odnawialnych źródeł energii/PEP 2040 zawierają 

zagadnienia sprawiedliwej transformacji zero emisyjnego systemu energe-

tycznego i dążenia do dobrej jakości powietrza, stanowią naprawdę istotne 
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wyzwania i miejmy nadzieję, że Polska sprosta im w najbliższych latach. Cel 

szczegółowy nr 6 PEP 2040 – rozwój odnawialnych źródeł energii stawia 

przed nami wyzwanie dotyczące osiągnięcia m.in.: min. 32% OZE w produkcji 

energii elektrycznej, 28% OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie i 14% OZE 

w transporcie. Analizując dotychczasowy procent udziału OZE łącznie 

w energetyce, można stwierdzić, iż odnawialne źródła energii stanowią 

zarówno olbrzymią szansę w ich dalszym rozwoju gospodarczym i środo-

wiskowych, jak i wyzwanie dla Polski w zakresie implementacji przedsta-

wionych rozwiązań, uwzględniając stale zwiększające się zużycie energii 

elektrycznej.  
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Wybrane aspekty rozwoju wykorzystania energii 

geotermalnej w Polsce 

dr hab. inż. Beata Kępińska, Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań 

Środowiskowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej 

Akademii Nauk, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne 
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Badania nad wyjaśnieniem interakcji wody 

z warstwowymi materiałami MPX3 

Elena Voloshina, elena.voloshina@ensemble3.eu, Center of excellence ENSEMBLE3 

sp. z o. o., www.ensemble3.eu 

Yuriy Dedkov, yuriy.dedkov@ensemble3.eu, Center of excellence ENSEMBLE3  

sp. z o. o., www.ensemble3.eu 

Zainteresowanie naukowe nad funkcjonalnymi materiałami 2D nastąpiło 

wkrótce po wyizolowaniu grafenu i odkryciu jego fascynujących właściwości. 

W ramach tego trendu nastąpił powrót do badan badań teoretycznych (struk-

turalnych, magnetycznych) i ekserymentalnych nad materiałami tio(seleno)-

fosforanowymi o budowie warstwowej (MPX3, M: metal przejściowy; X: S, 

Se). Z krystalograficznego punktu widzenia materiały te są podobne np. do 

MoS2, gdzie jedna trzecia atomów metalu jest zastąpiona dimerami P-P 

i w tym przypadku warstwa metaliczna w MPX3 jest zamknięta zarówno 

przez chalkogeny, jak i atomy fosforu. Unikalna struktura krystaliczna MPX3 

z szerokimi szczelinami vdW pomiędzy pojedynczymi warstwami i silnym 

wiązaniem jonowym pomiędzy kationami M i (P2X6)4  – nadaje tym mate-

riałom bogatą funkcjonalność. Dzięki temu materiały MPX3 posiadają unikalne 

właściwości fizykochemiczne, co prowadzi do potencjalnych zastosowań ich 

do konwersji/magazynowania energii. Ich unikalna struktura pasm energe-

tycznych w dużym stopniu przyczynia się do wyjątkowej aktywności foto-

katalitycznej, fotoelektronicznej i elektrokatalitycznej. Ponadto odpowiednia 

przerwa wzbroniona jest przede wszystkim istotna dla przeprowadzenia 

reakcji fotoelektrochemicznych. W tym miejscu przedstawiamy pierwsze etapy 

szczegółowego opisu teoretycznego adsorpcji cząsteczek wody na po-

wierzchni niezdefektowenej oraz na powierzchni z defektami (wakanse 

chalkogenowe) (wakacje chalkogenowe) wybranych MPX3. Praca ta zawiera 

ogólny opis interakcji cząsteczek wody z MPX3 i może służyć jako podstawa 

do dalszych, bardziej skomplikowanych badań zorientowanych na zastosowania. 
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Centrum doskonałości Ensemble3 –  

zaawansowane materiały dla fotoniki i energetyce 

Yuriy Dedkov, yuriy.dedkov@ensemble3.eu, ENSEMBLE3 CoE, Warsaw, Poland 

Katarzyna Sadecka, katarzyna.sadecka@ensemble3.eu, ENSEMBLE3 CoE, Warsaw, 

Poland  

Dorota Pawlak, dorota.anna.pawlak@ensemble3.eu, ENSEMBLE3 CoE, Warsaw, 

Poland 

Centrum doskonałości Ensemble3 „Centre of Excellence for Nanopho-

tonics, Advanced Materials and Novel Crystal Growth-based Technologies” 

powstało dzięki otrzymaniu grantu w konkursie Teaming for Excellence 

programu Horyzont 2020. Program ma na celu utworzenie nowych (lub mo-

dernizację istniejących) centrów doskonałości poprzez partnerstwo krajo-

wych jednostek badawczych  z partnerami zagranicznymi. 

Międzynarodowe konsorcjum tworzą: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 

Mikroelektroniki i Fotoniki, Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju oraz Sapienza Università di Roma (Włochy), Karlsruher 

Institut für Technologie (Niemcy), nanoGUNE Cooperative Research Center 

(Hiszpania). Centrum doskonałości mieści się w Warszawie gdzie prowadzone 

są badania oparte na pracach prof. Czochralskiego, wykorzystujące tech-

nologię wzrostu kryształów. Badania związane są z opracowaniem nowych 

technologii i materiałów dla nanoplazmoniki, metamateriałów oraz nano-

fotoniki i zastosowanie ich w np. w medycynie tj. do wczesnej diagnostyki 

raka wykorzystującego aktywne mikrorezonatory  nanoplazmoniczne jako 

czujniki egzosomów ze zdrowych i niezdrowych komórek; w fotowoltaice – 

ogniwa słoneczne o zwiększonej wydajności oparte na zwiększonej plazmo-

nicznie konwersji; w fotoelektrochemii – jako materiały dwufazowe lub 

wielofazowe z łączem szerokopasmowym absorpcyjne oraz wysoce wydajne 

i stabilne elektrody do wytwarzania wodoru, w  telekomunikacji jako nowa-

torskie wydajne wzmacniacze optyczne; w zastosowaniach energetycznych.  
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Preferencje podatkowe na rozwój  

odnawialnych źródeł energii –  

przegląd rozwiązań stosowanych w państwach  OECD 

Konrad Suchojad, konrad.suchojad@gmail.com, Katedra Prawa Finansowego, 

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski 

Podatki, chociaż stanowią podstawowe źródło finansowania zadań pań-

stwa, nie pełnią wyłącznie funkcji fiskalnej. Jedną z ich ról pobocznych, która 

niekiedy wyrosnąć może do rangi roli wiodącej jest funkcja stymulacyjna, 

która sprowadza się do wywoływania przez państwo przy pomocy podatków 

określonych reakcji podatników, np. w postaci zachęcenia, bądź zniechęcenia 

do podejmowania określonej działalności gospodarczej lub aktywności 

pozagospodarczych. Stymulacja ta przebiegać może zasadniczo zarówno na 

sposób negatywny (demotywujący do określonych działań na skutek obcią-

żenia ich podatkami) oraz pozytywny (motywujący do podjęcia działań, 

objętych ulgami podatkowymi). W ostatnich dekadach w najlepiej rozwi-

niętych państwach świata stale rosnącą popularność zdobywa stymulowanie 

przy pomocy podatków realizacji celów związanych z szeroko rozumianą 

polityką ekologiczną, w tym także i z proekologiczną transformacją ener-

getyczną.  

W toku proponowanego referatu, autor przedstawiłby pokrótce koncepcje 

teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii, odnoszące się do możliwości zasto-

sowania podatków jako stymulanta transformacji energetycznej w kierunku 

przyjaznym środowisku i rozwoju odnawialnych źródeł energii, a kolejno 

zaprezentował słuchaczom wymiar praktyczny owych koncepcji, opisując 

i poddając analizie rozwiązania w zakresie preferencji podatkowych dla 

rozwoju odnawialnych źródeł energii wdrażane w różnych państwach OECD. 

Autor zaprezentowałby ewolucję rozwiązań prawnych ustanawiających prefe-

rencje podatkowe dla odnawialnych źródeł energii, począwszy od regulacji 

amerykańskich z końca lat 70. XX wieku, aż do najnowszych rozwiązań 

wprowadzanych zarówno w „starych” państwach członkowskich OECD, 

takich jak państwa anglosaskie czy państwa Europy Zachodniej, jak  
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i w „nowych” państwach członkowskich tej organizacji, m.in. Polsce i innych 

krajach Europy Wschodniej, czy Chile i Kolumbii. Referat zakończony został 

własną oceną, bazującą na wnioskach płynących z analiz porównawczych, 

oraz wnioskami co do skuteczności poszczególnych rozwiązań i perspektyw 

ich recepcji w innych państwach członkowskich OECD, w tym w Polsce. 
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Rozwój fotowoltaiki w Polsce  

na tle sektora energetyki słonecznej na świecie 

Bartłomiej Igliński, iglinski@chem.umk.pl, Wydział Chemii UMK, Gagarina 7,  

87-100 Toruń, www.chem.umk.pl 

Urszula Kiełkowska, ulak@chem.umk.pl, Wydział Chemii UMK, Gagarina 7, 87-100 

Toruń, www.chem.umk.pl 

Michał Pietrzak, michal.pietrzak@umk.pl, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarzą-

dzania, Gagarina 13a, www.econ.umk.pl/wydzial 

Celem pracy było przedstawienie rozwoju sektora fotowoltaiki (PV) na tle 

sektora energetyki słonecznej na świecie. PV miała kolejny rekordowy rok na 

świecie jeśli chodzi o zainstalowaną moc – 139 GW w 2020. Łączna moc 

osiągnęła już 760 GW. Najlepiej rozwijał się  rynek PV w Chinach, Stanach 

Zjednoczonych i Wietnamie, ale kilka innych krajów (w tym Polska) odno-

towało godną uwagi ekspansję. Na koniec 2020 roku, Polska znalazła się na 

pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem tempa wzrostu mocy 

w PV, obliczonego na podstawie skumulowanego rocznego wskaźnika 

wzrostu – CAGR. Dla Polski skumulowane (składane) tempo wzrostu w latach 

2016-2020 wyniosło 114%, przy średniej unijnej 10,3%. Zatem w średnim 

okresie jesteśmy europejskim liderem pod względem dynamiki wzrostu rynku 

PV i w 2020 roku zbliżyliśmy się do pierwszej światowej 10-ki państw pod 

względem przyrostu mocy (13. miejsce). Moc zainstalowana w PV na koniec 

2020 roku wyniosła 3 936 MW, co oznacza wzrost o 2 463 MW rok do roku 

i przekłada się na 200% wzrost rok do roku. Największy wkład w przyrost 

nowych mocy mieli prosumenci indywidualni. W 2020 roku 1,5% energii 

elektrycznej wyprodukowanej w kraju pochodziło ze źródeł fotowoltaicznych. 

W 2021 roku będzie to już 3,5%, a w 2025 roku energia słoneczna zapewn i 

około 10% energii elektrycznej. PV staje się trwałym elementem krajowego 

systemu energetycznego, a w szczytach dziennych i letnich zapotrzebowania 

na energię staje się jego podstawą, zapewniając rezerwę mocy i obniżając 

koszty energii w całym systemie energetycznym dla wszystkich odbiorców 

energii, nie tylko prosumentów. Szacunkowo, moc PV w lipcu 2021 r. 
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wyniosła 5 GW, a do końca 2021 roku będzie to ponad 6,5 GW. Obliczono 

potencjał PV w Polsce, który to pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój 

tego sektora OZE w Polsce w najbliższych latach. 
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Wykorzystanie odpadów spożywczych i osadów 

ściekowych do produkcji biogazu  

jako alternatywnego źródła energii odnawialnej 

Agnieszka A. Pilarska, pilarska@up.poznan.pl, Katedra Mleczarstwa i Inżynierii 

Procesowej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, www.up.poznan.pl 

Fermentacja metanowa (FM) jest mikrobiologicznym procesem wytwa-

rzania biogazu, który obecnie postrzegany jest jako alternatywne źródło 

energii. Wychodząc naprzeciw obecnym problemom zagospodarowania od-

padów, jako substraty w procesie FM stosowane są m.in. odpady organiczne, 

w tym odpady spożywcze, a także osady ściekowe. Warto podkreślić również, 

że inwestycje związane z budową instalacji biogazowych, doskonale wpisują 

się w cele zrównoważonego rozwoju 2030 (ONZ 2015) oraz priorytety 

i strategie Komisji Europejskiej (Komunikat Komisji 2016).  

Odpady spożywcze stanowią dla procesu wytwarzania biogazu obiecujący 

substrat. Ze względu na wysoką zawartość wilgoci i substancji organicznej, są 

materiałem łatwo biodegradowalnym i wyróżniają się wysokim potencjałem 

metanogennym. W licznych ośrodkach naukowych prowadzone są badania 

dotyczące weryfikacji wydajności biogazowej odpadów spożywczych, doboru 

kosubstratów, projektowania innowacyjnych biofermentorów oraz wpływu 

dodatków wspomagających proces FM, w tym nośników mikrobiologicznych.  

Z kolei osady ściekowe są odpadem stosowanym w produkcji biogazu naj-

częściej w charakterze kosubstratu. FM tego materiału jest metodą relatywnie 

dobrze rozpoznaną, jednak jego beztlenowa obróbka jako samodzielnego 

substratu, jest mało wydajna, ze względu na niską zawartość substancji stałych  

i obecność związków inhibitujących. Badania procesu FM osadów ściekowych 

często są wykonywane z udziałem innych organicznych odpadów, w tym 

spożywczych, a ich realizacja docelowo służy podniesieniu rentowności 

biogazowni, działających przy oczyszczalniach ścieków.  

Liczba przybywających każdego roku publikacji potwierdza, że poszu-

kiwanie potencjalnych substratów oraz optymalnych metod realizacji fer-
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mentacji metanowej odpadów spożywczych i osadów ściekowych, jest zagad-

nieniem aktualnym. W celu pełnego wdrożenia FM, jako wiodącej metody 

utylizacji odpadów organicznych, koniecznym jest poszerzanie wiedzy 

o fizykochemicznej i biochemicznej naturze procesu.  
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dr n. med., dr n. praw. Łukasz B. Pilarz  

Prawo międzynarodowe i krajowe wobec komercjalizacji ex mortuo 

komórek, tkanek i narządów ludzkich 
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dr hab. Renata Włodarczyk, prof. CB 

 

Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych. 

Kryminalistyczne badania biologiczne na przykładzie przestępstw  

na tle seksualnym 
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Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 
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