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Projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” realizowany w 

ramach I konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekty otwarte w 

ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i 

gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”

Konsorcjum Naukowe MENAG

→ Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider)

→ Akademia Górniczo-Hutnicza

→ Narodowe Centrum Badań Jądrowych



Wizje Nowej Energetyki – wykłady czołowych ekspertów w 
obliczu kryzysu energetycznego

30 VI Jan Popczyk, Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050

15 IX Michał Kurtyka, były minister klimatu i środowiska

22 IX Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska,  Pełnomocnik Rządu ds. OZE

29 IX Grzegorz Onichimowski, Instytut Obywatelski

11 X Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii

20 X Wojciech Myślecki, prezes Global Investment Corporation

27 X Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier RP

3 XI Piotr Naimski, b. pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

8 XI Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki

10 XI Wojciech Suwała, AGH w Krakowie



















Rekomendacje - punkty wspólne

→ samowystarczalność i bezpieczeństwo energetyczne Polski nadrzędnym celem 

działań

→ konieczność podążania w kierunku wyznaczonym przez politykę klimatyczną UE 

i szerzej obszaru transatlantyckiego

→ oparcie transformacji energetycznej na powszechnej elektryfikacji

→ uznanie istotnej roli energetyki rozproszonej i rozwijania OZE 

w powiązaniu ze zwiększaniem elastyczności systemu energetycznego

→ kluczowa rola lokalnych inicjatyw energetycznych



Pytania otwarte
→ Jakie tempo transformacji? 

– tempo odchodzenia od paliw kopalnych

– przyszłość wodoru

– przyszłość biogazu i biometanu

→ Ile OZE – czy grozi nam klęska urodzaju? 

→ Czy energetyka jądrowa może być podstawą samowystarczalności energetycznej 

kraju?

→ Czy poprawianie efektywności energetycznej, zielony wodór i biogaz, 

magazynowanie energii oraz wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi 

teleinformatycznych mogą stanowić alternatywę dla energetyki jądrowej?



Wnioski ogólne

→ wybór konkretnej ścieżki rozwoju polskiej energetyki powinien być podjęty 

świadomie i uwzględniać wyniki analiz ekonomicznych, technicznych, środowiskowo-

klimatycznych i społecznych

→ konieczne myślenie w dłuższej perspektywie czasowej – niezbędne jest budowanie 

doktryny energetycznej państwa przy porozumieniu głównych sił politycznych,  tak 

by zapewnić jej stabilność i respektowanie przez kolejne rządy

→ udostępniamy miejsce do dyskusji: Energetyka-rozproszona.pl



Plany na 2023 r.

→ Dyskusja nad Strategią rozwoju energetyki rozproszonej do 2040 r.

→ Czasopismo „Energetyka rozproszona”

→ Seminaria poświęcone konkretnym technologiom (wiatr, PV, wodór, atom, biogaz, 

etc.)

→ I Kongres Energetyki Rozproszonej 25 – 26 września 2023

→ Wizje Nowej Energetyki 2023

Zapraszamy do współpracy!
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