
Data i miejsce 
organizowanego 

spotkania

Dzień 1 –10.10.2011
Dzień 2 –11.10.2011

Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 Poznań, sala 304, 
godz. 9.00.

Harmonogram

DZIEŃ 1

9.00-9.15 Rejestracja

9.15-10.15 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  - prof. Janina Zbierska

1. Geneza, cele i zasady zrównoważonego rozwoju. 
2. Przyrodnicze podstawy zrównoważonego rozwoju. 
3. Rola energetyki w zrównoważonym rozwoju. 
4. Uzasadnienie dla nowej polityki energetycznej. 
5. Odnawialne źródła energii w zrównoważonym rozwoju. 
6. Obowiązki Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie 

gospodarowania energią. 
7. Prawne uwarunkowania wdrażania odnawialnych źródeł energii. 

1.
10.15-10.30 Przerwa kawowa
10.30-11.30 ENERGIA Z BIOMASY ROŚLINNEJ – dr J. Dach

1. Biomasa pochodzenia roślinnego, biomasa leśna, biomasa rolnicza.
2. Pochodzenie biomasy leśnej:

• drewno z lasu,
• drewno z przerobu,
• drewno odpadowe,
• drewno z zadrzewień przydrożnych,
• drewno z zadrzewień śródpolnych i miedz,
• drewno z plantacji wierzbowych, topolowych, akacjowych.

3. Pochodzenie biomasy rolniczej:
• biomasa z płodów rolnych,
• biomasa z roślin szybkorosnących:

- pochodzenia krajowego,
- z innych stref klimatycznych,

• zapomniane rośliny.
4. Problemy niekompletnego rozeznania  zagadnienia  introdukcji  „obcych 

gatunków roślin”.
5. Metody pozyskiwania energii z biomasy roślinnej.
6. Zalety i wady wykorzystywania energii z biomasy roślinnej.

11.30-12.30 ENERGIA GEOTERMALNA – dr Roman Schefke

1. Prawne uwarunkowania wykorzystania energii geotermalnej
2. Energia geotermalna wysokiej i niskiej entalpii
3. Energia geotermalna w Świecie



4. Sposoby pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej
5. Zasoby energii geotermalnej w Polsce i Wielkopolsce
6. Wykorzystanie energii geotermalnej niskiej entalpii

6.1. Pompy ciepła
  7.  Wykorzystanie energii geotermalnej wysokiej entalpii w Polsce

  8.  Przykłady elektrowni geotermalnych

12.30 13.15 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – dr Roman Schefke

1. Uwarunkowania prawne dotyczące efektywności energetycznej
2. Efektywność energetyczna w budynkach
3. Efektywność energetyczna w transporcie
4. Efektywność energetyczna w przemyśle
5. Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności 

publicznej
5.1. Program zarządzania energią i środowiskiem
5.2. Fundusze na realizację programu zarządzania (np. ESCO)
5.3. Realizacja programu zarządzania energią i środowiskiem

13.15-13.30 Przerwa na lunch
13.30-14.45 ENERGIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH – mgr Ewa Malicka

1. Potencjał hydroenergetyczny (Świat, Europa, Polska, Wielkopolska).
2. Od młyna wodnego do elektrowni wodnej czyli prognozy rozwoju 

mikro-źródeł).
3. Elektrownie wodne – podstawowe informacje na tmat konstrukcji i 

zasad działania.
4. Rola elektrowni wodnych i ich funkcjonowanie w środowisku 

(innowacyjne technologie).
5. Aspekty prawne i proces inwestycyjny budowy małej elektrowni 

wodnej.
6. Inwestycja dla każdego czyli jak zbudować małą elektrownię wodną.

DZIEŃ 2

9.00-9.15 Rejestracja
9.15-10.30 ENERGIA SŁONECZNA – dr Jacek Leśny

1. Promieniowanie słoneczne, ilości potencjalnie dostępnej energii z 
promieniowania słonecznego.

2. Wielkości pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego na Świecie i 
w Polsce.

3. Rozkład, przestrzenny i czasowy, dostępnej energii z promieniowania 
słonecznego w Polsce i w Wielkopolsce.

4.  Rzeczywiste ilości energii możliwe do pozyskania z promieniowania 
słonecznego.

5. Instalacje do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego.
6. Instalacje fotowoltaiczne, możliwości zastosowania i wykorzystania 

pozyskanej.
Aspekty prawne i ekonomiczne korzystania z energii promieniowania słonecznego

10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-12.00 ENERGIA  WIATRU – dr Jacek Leśny

1. Energia wiatru, potencjał teoretyczny i techniczny energii wiatru.
2. Częstotliwość występowania wiatrów o różnych prędkościach, zmiana 



prędkości wiatru z wysokością.
3. Rozwój energetyki wiatrowej na Świecie i w Polsce.
4. Rozkład przestrzenny wiatrów w Wielkopolsce, rejony o korzystnych 

warunkach wiatrowych.
5. Potencjalne i rzeczywiste zasoby energii wiatrowej w różnych regionach 

Wielkopolski.
6. Przykłady rozwiązań w budowie wiatraków małych „przydomowych” i 

dużych podłączonych do sieci elektroenergetycznych.
Potencjalne możliwości budowy pojedynczych wiatraków, ferm wiatrowych – zarys 
problemów prawnych i wymagań ochrony środowiska

12.00-13.15 BIOPALIWA – dr Krzysztof Pilarski
1. Biopaliwa - ich charakterystyka, produkcja i zastosowanie.
2. Rodzaje paliw produkowanych z odnawialnych źródeł surowców:

• paliwa stałe,
• paliwa ciekłe.

3. Surowce do produkcji biopaliw:
• bilans krajowy
• aspekty regionalne

4. Technologie produkcji biopaliw:
• metody termo-chemiczne,
• metody biochemiczne:

- bioetanol z surowców skrobiowych i ligninocelulozowych,
- biogaz,

              - wodór.
5. Perspektywy produkcji biopaliw w najbliższych latach.

Aspekty prawne produkcji biopaliw
13.15-13.30 Przerwa na lunch
13.30-14.45 BIOGAZ – dr Jacek Dach

1. Polityka  i  normy  prawne  Polski  oraz  krajów  Unii  Europejskiej  i  Polski  w 
zakresie wytwarzania energii z biopaliw gazowych.

2. Powstawanie  biogazu,  przebieg  hydrolizy  i  fermentacji  metanowej  oraz 
czynniki wpływające na wielkość produkcji i skład biogazu. 

3. Budowa i eksploatacja biogazowni. 
4. Możliwości przerobu materiałów rolniczych, odpadów rolno-przemysłowych i 

komunalnych na biogaz. 
5. Bilans ekonomiczny funkcjonowania biogazowi.
6. Wymagania formalno-prawne przy inwestycji w biogazowi.
7. Ocena oddziaływania biogazowni na środowisko: postępowanie z odpadami 

pofermentacyjnymi, sanitacja odpadów niebezpiecznych, ograniczenie emisji 
odorów, siarkowodoru i gazów cieplarnianych

14.45-15.00 Zakończenie i rozdanie certyfikatów uczestnictwa w spotkaniu


