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Zakres działania Komitetu. 

 

• Organizacji seminariów i konferencji naukowych związanych z problemami energetyki, 

• Inspirowaniu i opiniowaniu interdyscyplinarnych prac badawczych( w tym strategicznych i 

sektorowych) w zakresie programowania rozwoju energetyki kompleksowej, w tym 

elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, energetyki przemysłowej i niekonwencjonalnej oraz 

przemysłu maszyn i urządzeń energetycznych z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych i 

środowiskowych w warunkach zmian struktury gospodarczej i społecznej kraju. 

• Patronacie nad ważnymi dla środowiska naukowego energetyki konferencjami naukowymi i 

naukowo-technicznymi  

• Organizacji zebrań Komitetu w formie seminariów naukowych związanych z problemami energetyki, 

• Opracowywaniu ekspertyz, opinii oraz stanowisk dotyczących problemów energetycznych 

• Współpracy z innymi podmiotami zainteresowanymi problemami energetyki, a głównie z Komitetem 

Termodynamiki i Spalania PAN, Komitetem Elektrotechniki PAN, Polskim Towarzystwem 

Nukleonicznym, Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Izbą Gospodarczą Energetyki i 

Ochrony Środowiska oraz firmami przemysłowymi należącymi do branży energetycznej, jak, e.g., 

TAURON, 

 



Zakres działania Komitetu. 

• Wspomaganiu rozwoju kontaktów z organami państwa, samorządów terytorialnych i 

gospodarczych oraz z szeroko rozumianą sferą przemysłowej, 

• Wspomaganiu współpracy naukowej z zagranicą, 

• Aktywizacji działalności młodego pokolenia badaczy związanych problemami 

energetyki, 

• Wspomaganiu rozwoju kształcenia i badań w zakresie kierunku studiów i dyscypliny 

naukowej ENERGETYKA. 

• Działalności na rzecz poszerzania wiedzy w społeczeństwie o procesach generacji energii, 

jej przesyłu i użytkowania oraz informowaniu o wszelkich aspektach społecznych z tym 

związanych 

 



 

Zebrania i Seminaria Naukowe 

 
Podstawową formą działalności Komitetu Problemów Energetyki będą Zebrania Naukowe 
(Seminaria Naukowe) Komitetu. Zakłada się, że będą one odbywać się średnio 2 razy w roku. 
Planuje się odbycie łącznie 8 – 10 Zebrań Naukowych Komitetu w kadencji 2015- 2018. Każde 
Zebranie Naukowe Komitetu będzie poświęcone ściśle określonemu tematowi (problemowi) 
związanemu z energetyką.. Podejmowane będą starania organizacji wspólnych spotkań 
naukowych z innymi Komitetami PAN oraz organizacjami i instytucjami zajmującymi się 
zagadnieniami naukowymi i gospodarczymi energetyki. Problematyka zebrań i spotkań 
naukowych powinna w szczególności dotyczyć: 

• Scenariuszy technologicznych, ekologicznych i ekonomicznych dochodzenia do celów 
nakreślonych w opracowywanej Polityki Energetycznej Polski do 2050r 

• Rozwoju narzędzi metodologicznych wspomagających rozstrzyganie współczesnych 
problemów badawczych energetyki 

• Analizy wpływu ogólnego europejskiego rynku energii na strukturę paliwową i technologiczną 
oraz ekonomiczną polskiego systemu wytwarzania energii i polskiej gospodarki w bliskiej i 
dalszej perspektywie czasowej - konieczność budowania odpowiednich modeli dynamicznych 

• Działalności na rzecz poszerzania wiedzy w społeczeństwie o procesach generacji energii, jej 
przesyłu i użytkowania oraz wszelkich aspektów społecznych z tym związanych 

 



 

Ekspertyzy i opinie 

 Komitet Problemów Energetyki w czasie kadencji 2015-2018 przewiduje przygotowywanie 

ekspertyz i opinii dotyczących ważnych problemów rozwoju energetyki w  Polsce. Dla 

opracowania ekspertyz i opinii będą powoływane zespoły problemowe. Przykładami takich 

problemów mogłyby być:  

• polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, 

• technologie energetyczne, 

• odnawialne źródła energii i bioenergetyka 

• energetyka jądrowa, 

• wyzwania ekologiczne i ekonomiczne rozwoju energetyki, 

• efektywność energetyczna i nowa struktura konkurencyjności technologii 

energetycznych 

• rozwój metodyki i modeli do analiz i badań systemowych, w warunkach 

liberalizacji rynku krajowego i unijnego oraz średnio- i długookresowych 

wyzwań ochrony klimatu 

• konsekwencje społeczne dynamicznych zmian w energetyce 



 

 

Współpraca z organizacjami państwowymi, jednostkami 

gospodarczymi i instytucjami naukowymi 

 

 
• Komitet Problemów Energetyki będzie starał się współpracować i współdziałać z 

Ministerstwem Gospodarki, z Ministerstwem Środowiska, odpowiednimi Komisjami 

Sejmu i Senatu RP, NCBiR, NCN, Polskim Komitetem Światowej Rady Energetycznej i 

Polskim Komitetem Energii Elektrycznej, a także odpowiednimi Organizacjami NOT, 

Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz z koncernami energetycznymi 

PGE S.A.,  Tauron Polska Energia S.A., Energa S.A., Enea S.A., PSA Operator S.A. czy 

PGNiG S.A. Celem jest wymiana informacji oraz poszerzenie funkcji opiniodawczych 

Komitetu i przez to zwiększenie współdziałania w tworzeniu polityki energetycznej, 

dokumentów i polityki związanej z ochroną środowiska dla Polski w krótko, średnio i 

długoterminowej perspektywie. 

• Ważną funkcją Komitetu jest organizacja możliwości wymiany wyników i danych z 

realizacji projektów badawczych z zakresu energetyki, w tym m.in. następujących 

projektów Strategicznych i sektorowych 

 



  

Współpraca z innymi Komitetami PAN 

 

Komitet Problemów Energetyki PAN poczyni starania o pogłębienie 

współpracy i współdziałania z innymi Komitetami PAN, głównie: 

• Komitetem Termodynamiki i Spalania,  

• Komitetem Elektrotechniki,  

• Komitetem Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi, 
I innymi 

 



Zarys programu działania Komitetu PE w 2015. 

 

• Zebrania Komitetu 

• 1.Posiedzenie organizacyjne – 07 09 2015 

• 2. Wspólne Seminarium Naukowe z Komitetem Elektrotechniki i SEP- 
Warszawa( 20 10 lub 18 11 2015). Tematyka Prognozy rozwoju energetyki 
w UE 

•   

• B. Posiedzenia Prezydium Komitetu  

• 1. – 07 09 2015 Program: a. Przygotowanie Wspólnego Seminarium  
Komitetem Elektrotechniki PAN i SEP, b. Program KPE PAN na 2016r 

• 2. -11 12 2015. Program: Program KPE PAN na 2016r 

 



 

Konferencje naukowe 

 

• Patronat naukowy: 

• XXIX Konferencja z cyklu: 

• Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w 
Gospodarce Krajowej, 11-14 10 2015 Zakopane. 
Organizator Instytut GSMiE PAN Kraków 

• XII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki 
Cieplnej( Research and Development in Power 
Engineering ), 8 -11 12 2015, Warszawa. Organizator 
Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej 

 



Inne 

• Organizacja dyskusji na stronie internetowej 

• Sposób organizacji spotkań plenarnych 

• Działalność wydawnicza 

 

 

Dziękuję za uwagę 

 


