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Radosław Szczerbowski 
Prognoza rozwoju polskiego sektora wytwórczego do 2050 roku – scenariusz węglowy 
The forecast of Polish power production sector development by 2050 – coal scenario 

 
Urszula Lorenz 
Węgle energetyczne o obniżonej jakości w handlu międzynarodowym 
Lower quality steam coals in international trade 

 
Bolesław Zaporowski 
Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych energii elektrycznej 
Sustainable development of the electricity generation sources 

 
Tadeusz Chmielniak, Andrzej Rusin, Henryk Łukowicz 
Modernizacja i rewitalizacja istniejących bloków węglowych ważnym warunkiem 
stabilności sektora wytwarzania elektryczności 
The modernization and revitalization of existing coal – fired plants are an important 
requirement for the stabilityof the electricity generation sector 

 
Pablo Benalcazar, Jacek Kamiński 
Capacity markets and cogeneration facilities: recommendations for Poland 
Rynki zdolności wytwórczych a kogeneracja: rekomendacje dla Polski 

 
Joanna Mazurkiewicz 
Efektywność ekonomicznych instrumentów ograniczania emisji CO2 
The effectiveness of economic mechanisms of CO2 reduction 

 



Szymon Kuczyński, Krystian Liszka, Mariusz Łaciak, Katarzyna Ky ć, Andrij 
Oliinyk, Adam Szurlej 
Wpływ zastosowania paliw alternatywnych w transporcie, ze szczególnym 
uwzględnieniem CNG, na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza  
The impact of the use of alternative fuels in transport, with particular emphasis on CNG, 
to reduce emissions of air pollutants 

 
Michał Krzykowski, Jakub Zi ęty 
Nowy system wsparcia instalacji spalających biomasę – problematyka prawna 
The new system of supporting electric energy generators for biomass – legal aspects 

 
Waldemar Dołęga 
Wybrane aspekty realizacji inwestycji sieciowych 
Selected aspects realization of network investments 

 
Stanisław Rychlicki, Piotr Kosowski, Joanna Wartak, Marek Solecki 
Ocena społecznej akceptacji przemysłu naftowego w Polsce 
Assessment of social acceptance of oil industry in Poland 
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Zbigniew Kasztelewicz, Miranda Ptak, Mateusz Sikora 
Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI 
wieku w Polsce 
Milestones of Polish energy doctrine for the development of lignite industry in the 21-st 
century in Poland 
 
Katarzyna Stala-Szlugaj 
Perspektywy zapotrzebowania na węgiel kamienny przez sektor drobnych odbiorców z 
regionu N-E 
Perspectives of hard coal demand for municipal and housing sector from the region N-E 
 
Bartosz Ceran, Krzysztof Sroka 
Wielokryterialna analiza współpracy hybrydowego systemu wytwórczego z systemem 
elektroenergetycznym 
Multi-citeria analysis of the cooperation of the hybrid and electrical power systems 
 
Agata Fugiel, Dorota Burchart-Korol 
Identyfikacja problemów środowiskowych z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia na 
przykładzie technologii zgazowania węgla 
Identification of environmental problems using Life Cycle Assessment approach on the coal 
gasification example 
 
Dominik Kryzia, Lidia Gawlik, Monika Pepłowska 
Uwarunkowania rozwoju czystych technologii wytwarzania energii z paliw kopalnych 



Conditions for development of clean technologies of energy generation from fossil fuels 
 
Robert Zarzycki, Michał Wichli ński 
Możliwości usuwania rtęci w palenisku cyklonowym 
Possibilities of removing mercury in the cyclone furnance 
 
Stefan Góralczyk, Włodzimierz Marchenko, Marta Karnkowska, Robert Podgórzak 
Technologia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
Technology of electrical energy production from renewable sources 
 
Robert Zarzycki, Zbigniew Bis, Krzysztof Walacik 
Badania procesu rozmrażania węgla w wagonach kolejowych 
Research on thawing coal in railway carriages 
 
Michał Wichli ński, Rafał Kobyłecki, Zbigniew Bis 
Badania zawartości rtęci w mułach węglowych 
Research on mercury content in coal slurries 
 
Tomasz Mirowski, Krystyna Kubica 
Rola biomasy w lokalnych klastrach energetycznych 
The Role of Biomass in Energy Clusters 
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Urszula Ozga-Blaschke 
Rynki surowców metalurgicznych 
Metallurgical Raw Materials Markets 
 
Wojciech Naworyta 
Analiza dostępności zasobów w polskich złożach węgla brunatnego ze względu na ochronę 
przyrody i zagospodarowanie powierzchni terenu 
Analysis of the availability of resources in the Polish brown coal deposits due to conservation 
and management of the land surface 
 
Patryk Dunal, Adam Bocheński 
Koncepcja kształtowania cen węgla energetycznego na rynku polskim 
The concept of development of steam coal prices on the Polish market 
 
Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Artur Wilczy ński, Henryk Wojciechowski 
Możliwości wykorzystania zasobów wodnych i energetycznych w podziemnych kopalniach 
surowców mineralnych 
Possibilities of the utilization of water and energy in underground mineral resources mines 
 
Andrzej P. Sikora 



Ryzyko poszukiwawcze projektów wydobywczych a europejski rynek LNG 
Risk exploration mining projects and the European LNG market 
 
Katarzyna Kosowska, Piotr Kosowski 
Perspektywy rozwoju sektora LNG w Rosji 
Prospects for the LNG sector in Russia 
 
Beata Superson-Polowiec, Natalia Jurzyk 
Kumulacja przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej realizowanych 
przez niezależne podmioty a białe certyfikaty w świetle przepisów nowej ustawy o 
efektywności energetycznej 
Accumulation of energy efficiency improvement measures, realized by independent entities, 
and white certificates in light of the provisions of the new act on energy efficiency 
 
Joanna Herczakowska 
Analiza systemowa rynku surowców energetycznych w Polsce z wykorzystaniem tablic 
przepływów międzygałęziowych 
A systemic analysis of Polish energy market based on input-output analysis 
 
Krystian Krupa, Sebastian Gola 
Rynek zdolności wytwórczych w aspekcie bezpieczeństwa dostaw oraz wpływu na rynek 
energii elektrycznej 
Capacity market in the context of security of supply and impact on electricity prices 
 
Łukasz Lelek, Magdalena Wdowin 
Środowiskowe aspekty zastosowania modyfikowanego zeolitu typu X z popiołów lotnych do 
wychwytywania rtęci w perspektywie cyklu życia 
Environmental aspects in a lifecycle perspective of the modified zeolite type X from fly ash 
used for mercury capture 
 
Michał Wichli ński 
Wpływ zmian obciążenia kotła fluidalnego na zawartość rtęci w popiele lotnym 
Impact of changes in fluidized bed boiler load on the content of mercury in fly ash 
 
Wiesław Blaschke, Ireneusz Baic, Wojciech Sobko, Katarzyna Biel 
Usuwanie siarki z węgla kamiennego z wykorzystaniem stołu koncentracyjnego FGX 
Use of FGX air concentration type tables for the desulfurization of hard coal 
 
Dorota Kołodyńska, Wojciech Franus 
Kompozyty chitozanowo-zeolitowe otrzymywane na bazie popiołów lotnych do usuwania 
metali ciężkich 
Chitosan-zeolite composites obtained from fly ashes for heavy metal ions removal 
 
Elżbieta Hycnar, Tadeusz Ratajczak, Monika Wal 
Kreda pisząca z Mielnika jako sorbent SO2 dla energetyki 
Chalkstone from the Mielnik Deposit as a SO2 sorbent for the energy industry 
 
Robert Zarzycki 
Wykorzystanie ciepła odpadowego z układu sprężania CO2 do produkcji wody lodowej 
The use of waste heat from the compression of CO2 for the production of ice water 



 
Agnieszka Grela, Michał Łach, Tomasz Bajda, Janusz Mikuła 
Alkaliczna aktywacja popiołów po spalaniu mułów węglowych 
Alkaline activation of fly ash from the combustion of coal slurry 
 
Waldemar Sobierajski, Jarosław Smyła, Marian Gola 
Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej do szybkich oznaczeń składu pierwiastkowego 
substancji 
Application of X-ray fluorescence for fast determination of elemental composition of 
substances 
 
Aleksandra Komorowska 
Struktura zaopatrzenia Polski w produkty rafinacji ropy naftowej w latach 2004–2014 
The structure of refined petroleum products consumption from 2004–2014 
 
Zbigniew Grudziński, Agnieszka Kowalczyk 
Ropa, gaz, węgiel – tendencje zmian cen 
Crude oil, natural gas, coal – trends in price movements 
 
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Janusz Mazurek, Jarosław Staszczak 
Analiza jakości odpadów z nieczynnej hałdy górnictwa węgla kamiennego w odniesieniu do 
wymagań stawianych odpadom wydobywczym obojętnym 
Analysis of the quality of waste from coal mining in relation to the requirements for inert 
mining waste 
 
Tadeusz Olkuski, Katarzyna Stala -Szlugaj 
Międzynarodowe działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu 
International efforts to combat climate change 
 
Tomasz Blacharski, Rafał Biały, Maciej Kaliski, Bartosz Stachowiak, Adam Szurlej 
Wpływ dostaw LNG na rozwój krajowego rynku gazu ziemnego 
The influence of the LNG supplies on natural gas domestic market development 
 
Stanisław Gędek, Mariusz Ruszel 
Ocena bezpieczeństwa ekonomicznego polskiego sektora ropy naftowej − stan i perspektywy 
Assessment of the economic security of the Polish oil sector –current status and perspectives 
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Mirosław Duda 
Co przeszkadza polskiej energetyce w uzyskiwaniu korzyści z wdrażania prawa unijnego? 
 
Stefan Góralczyk, Ireneusz Baic, Józef Szafarczyk, Beata Witkowska-Kita 
Demonstrator technologii modułowej kapsuły ratunkowej dla kopalni węgla kamiennego – 
badania funkcjonalne 



 
Jakub Jaworski 
Niskotemperaturowe sieci ciepłownicze i analiza polskich systemów ciepłowniczych 
zasilanych z elektrociepłowni 
 
Henryk Paszcza 
Polskie górnictwo węgla kamiennego – olbrzym w stanie kryzysu czy olbrzymi kryzys 
 
Jerzy Podsiadło 
Restrukturyzacja KWK Bobrek i KWK Piekary (mit czy rzeczywistość) 
 
Zygmunt Maciejewski 
Energia i moc krajowego systemu elektroenergetycznego w latach 2006–2015 
 
Anna Kielerz 
Węgiel na zróżnicowanym rynku producentów energii elektrycznej 
 
Paulina Radzajewska 
Porównanie charakterystyk cieplnych kolektorów słonecznych płaskich i rurowych – przegląd 
wybranych rozwiązań technicznych 
 
Joanna Kazubińska, Zygmunt Śmiejek 
Problemy techniczne i technologiczne przygotowania mieszanek energetycznych w 
Wietnamie 
 
Kazimierz Gatnar 
Kogeneracja i trójgeneracja na bazie gazu z odmetanowania kopalń – aktualny stan w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
 
Andrzej Noga 
Oczywiste i nieoczywiste aspekty rozliczania zakupu i dostaw surowców energetycznych 
 
Prezentacja Prairie Mining Limited 
Kopalnia Jan Karski 


