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Cele tworzenia podmiotów 
energetycznych:

- zysk
- stałość ceny energii
- redukcja ceny energii
- bezpieczeństwo dostaw energii
- marketing
- misja
- …
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Budowa nowoczesnej/inteligentnej infrastruktury technologicznej dla 

prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad zarządzaniem, 

efektywnością i jakością energii

Miasteczko

Basen



Dlaczego AGH?

Funkcjonowanie w stabilnej strukturze  

Rozpoznawalność w kraju i za granicą  

Doświadczenie

Elastyczność

Doskonały kontakt z biznesem



Uczelnia kompletna merytorycznie 

Bogata baza laboratoryjna w tym laboratoria 

akredytowane przez PCA

Kadra (pracownicy naukowo-dydaktyczni -

2067 w tym: profesorowie – 210, 

profesorowie uczelni – 536)

Dlaczego AGH?



MODEL 1
Firma otrzymuje do dyspozycji powierzchnię laboratoryjną na wyłączność w okresie obowiązywania umowy,
wyposaża we własnym zakresie, rozlicza się z tytułu korzystania z laboratorium: czynsz, opłaty za utrzymanie
części wspólnych, media. AGH jest w tym przypadku jedynie najemcą powierzchni i zarządzającym obiektem.

MODEL 2
Firma jest współkorzystającym w ramach laboratorium, doposaża w aparaturę we własnym zakresie. Rozlicza
się za usługi udostępnienia infrastruktury: w koszcie (stawka obejmująca: utrzymanie obiektu, dostęp do
mediów – gotowość i zużycie), dodatkowo pokrywa koszty usługi nadzoru i zarządzania merytorycznego i
administracyjnego laboratorium.

Dodatkowo uwzględnia się koszt zespołu badawczego AGH lub specjalistycznych służb
technicznych wykorzystywanych w ramach prac badawczych, zleceń lub projektów.

MODEL 3
CE-AGH zakupuje pełne wyposażenie laboratorium po ewentualnym uzgodnieniu rodzaju aparatury z
partnerem, podpisuje z firmą umowę terminową na wykonywanie usług względnie umowę rzeczową.
Laboratorium świadczy także usługi dla innych partnerów bez żadnych ograniczeń. Firma rozlicza się z CE AGH z
tytułu wykonanej usługi.

prof. W. Nowak, CE AGH
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Priorytetowe obszary Centrum Energetyki AGH

prof. W. Nowak, CE AGH
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Energetyka 
odnawialna:

energetyka 
wiatrowa, 
wodna, 

wodorowa, 
fotowoltaika, 

biomasa i 
biogaz, paliwa 

z odpadów

Nowe produkty 
i usługi: e-

mobility, 
energetyka 

rozproszona i 
prosumencka



➢ Technologie informacyjne
➢ Nowe materiały i technologie
➢ Środowisko i zmiany klimatyczne
➢ Energia i jej zasoby
➢ Górnictwo
➢ Inżynieria elektryczna i mechaniczna
➢ Nauki ścisłe i przyrodnicze
➢ Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne

Technologie energetyczne

Odnawialne źródła energii

Dlaczego AGH?



KROK 1: Struktura organizacyjna

Klaster??

Energia elektryczna/ciepło/
woda użytkowa
ciągły proces budowy infrastruktury
brak zagrożenia dla funkcjonowania
uczelni
partnerzy zewnętrzni
platforma dydaktyczna i badawcza
czas parametrem krytycznym

Osiągnięcie w 2030 roku samowystarczalności energetycznej 
opartej na odnawialnych źródłach energii



KROK 2: Elektrownia 
hybrydowa

Źródło: Andrzej Firlit



KROK 2: Elektrownia 
hybrydowa

ES 1
ES 2,3

ES 4

ES 5
ES 6,7,8

Całkowita moc czynna (konsumpcja) (P)

Całkowita moc czynna (generacja) (P)

1806,9 MWh 

1510,1 MWh 

296,8 MWh 53% 1806,9
--------x100%=120%
1510,1



Magazyn 
energii nr 3

Magazyn 
energii nr 2

Magazyn 
energii nr 1



Magazynowanie energii w ogniwach
litowych

prof. W. Nowak 



Na-ion batteries - konkurencja dla
ogniw Li-ion?

prof. W. Nowak 



Zaawansowane systemy pomiaru mocy/energii oraz 
monitorowania warunków dostawy energii

KROK 3: Efektywność 
energetyczna



Smart Metering
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dr B. Świątek

Prognozowanie poboru i generacji energii



Mikrosieci AC i DC



Mikrosieci AC i DC

dr Sz. Barczentewicz



Automatyka budynkowa

KROK 3: Efektywność 
energetyczna

Elektroenergetyka

Inżynieria finansowa w energetyce/rynek energii

Energoelektronika 

Jakość dostawy energii i kompatybilność 
elektromagnetyczna

https://www.er.agh.edu.pl/piknik-oze/



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ . . .


