
Inteligentne systemy energetyczne i magazynowania 
energii na przykładzie budynków szpitalnych

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań polityki rozwojowej zarówno Polski, 
jak i Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Obecna 
polityka UE dąży do zmniejszenia energochłonności gospodarki, poprzez poprawę efektywności energetycznej, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zastosowanie technologii ograniczających emisję substancji 
szkodliwych do atmosfery.

Mazowsze, jak i wszystkie europejskie regiony, włączyło się w budowę gospodarki niskoemisyjnej. Wypracowało 
już pierwsze modelowe rozwiązania skutkujące zmniejszeniem zużycia energii.

O nowatorskich i jednocześnie bardzo dobrze rokujących projektach energetycznych wypowiadali się uczestnicy 
międzynarodowej konferencji pn. „Inteligentne systemy energetyczne i magazynowania energii na przykładzie 
budynków szpitalnych”, która odbyła się w dniach 22-23 września 2015 r. w Warszawie. Jej organizatorem była 
Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE).

Podczas spotkania zaprezentowano m.in. efekty realizacji międzynarodowego projektu o akronimie „Einstein” 
(ang. Effective INtegration of Seasonal Thermal Energy storage systems In existing building”), współfinansowanego 
przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego 
(7PR). Celem projektu jest opracowanie, ocena oraz wykazanie zdolności systemu grzewczego (bazującego na 
sezonowym magazynowaniu energii cieplnej – STES – Sesonal Thermal Energy Storage) do ograniczenia zużycia 
energii pierwotnej. Ideą projektu jest zmagazynowanie energii słonecznej w okresie letnim, a następnie wykorzystanie 
zmagazynowanego ciepła w okresie grzewczym. Instalację demonstracyjną wybudowaną w ramach projektu 
Einstein w podwarszawskich Ząbkach, przy Mazowieckim Centrum Psychiatrii „DREWNICA”, uczestnicy konferencji 
mogli zwiedzić podczas wizyty studyjnej drugiego dnia konferencji.

W trakcie Konferencji polscy i zagraniczni eksperci omówili dotychczasowe efekty sezonowego magazynowania 
ciepła pozyskiwanego z energii słonecznej. Dyskutowano również o dostępnych technologiach i rozwiązaniach 
energetyczno-organizacyjnych (w tym prawnych) zwiększających efektywność energetyczną budynków 
szpitalnych, możliwościach magazynowania energii cieplnej, integracji odnawialnych źródeł energii i sieci miejskich, 
a także możliwości rozwoju innowacyjnych sieci cieplnych i chłodniczych.

W trakcie drugiego dnia konferencji uczestnicy zwiedzili także Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk  
w Jabłonnie, po którym słuchaczy oprowadził Pan Sebastian Bykuć, omawiając koncepcję powstania Centrum, 
prowadzone badania oraz prezentując posiadane urządzenia.







Do udziału w konferencji zaproszono wielu znakomitych ekspertów z dziedziny 
magazynowania energii cieplnej, efektywności energetycznej w szpitalach  
oraz sektora ciepła i chłodu. 

W gronie prelegentów znaleźli się m.in.: Sebastian Bykuć (Polska Akademia Nauk), 
Bartosz Starosielec (Kierownik Grupy Efektywności Energetycznej i Zrównoważonego 
Budownictwa, Mostostal Warszawa) i Robert Midera (Viessmann Polska) oraz 
Leszek Cichy (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie), 
Roman Marx, Dan Bauer (Badawczy Instytut Termodynamiki i Inżynierii Termalnej, 
Uniwersytet w Stuttgarcie) oraz Marcin Kautsch (Projekt EcoQUIP). W wydarzeniu  
w roli prelegentów uczestniczyli także partnerzy dwóch innych projektów 
realizowanych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną – projektu STRATEGO 
– Pan Erwin Cornelis (Flamandzki Instytut Badań Technologicznych) oraz projektu 
STREAMER - Pan Freek Bomhof (kierownik projektu).

Eksperci






















































