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Wstęp 

Projekt i wstępna realizacja strony WWW 

Konsorcjum 

Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi 

Zygmunt Uluynowski 

Praca miała za zadanie prezentację i upowszechnienie idei, programu 

dotychczasowej działalności Konsorcjum Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi. 

Przedstawiono podstawowe informacje o genezie powstania Konsorcjum, 

osobach i instytucjach wchodzących w jego skład, władzach i sposobach kontaktowania 

się z Przewodniczącym Konsorcjum i jego Zastępcą, 

Udostępniono, w formie elektronicznej, przetworzone do formatu HTML 

podstawowe dokumenty założycielskie Konsorcjum dotyczące Uchwały o powołaniu 

Konsorcjwn, jego Statutu i Regulaminu, a także Deklarację składaną przez obecnych i 

potencjalnych nowych członków. 

W kolejnej sekcji udostępnione zostały albo opracowane od nowa albo pełne, 

opa1te na oryginalnych rap01tach, informacje dotyczące zorganizowanych przez 

Konsorcjum w latach 2001 - 2003 trzech konferencji o zasięgu międzynarodowym a 

następnie - sprawozdania z działalności konsorcjum w poszczególnych latach 

dokumentttjące, przynajmniej w jakimś stopniu, wysiłki na rzecz programu rozwoju 

bioenergii w Polsce. 

Przewiduje się rozszerzenie listy oferowanych opcji na niektóre publikowane 

mtykuły oraz wybrane referaty wygłaszane przez członków Konsorcjum i zaproszonych 

prelegentów w czasie Warsztatów, zamieszczone w materiałach konferencyjnych. 
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I. Wprowadzenie 

Celem założonego w 2000 roku Konsorcjum było wdrażanie wizji rozwoju 

kraju, a zwłaszcza obszarów wiejskich, opartego na intensywnej uprawie biomasy, 

przetwarzanej, docelowo, na metanol wykorzystywany jako paliwo w ogniwach 

paliwowych zasilanych bezpośrednio metanolem. Ogniwa tego typu już obecnie są 

testowane w zintegrowanych układach napędowych samochodów i autobusów a ich 

przewidywane zastosowanie obejmie praktycznie wszystkie dziedziny życia. Realna jest 

111. in. perspektywa zastąpienia, przynajmniej w części, elektrowni stacjonarnych i sieci 

energetycznych przez rozproszone, mobilne źródła energii opa11e na technologii ogniw 

paliwowych, wykorzystujących jako paliwo biometanol otrzymywany z biomasy. 

Wielkoobszarowa, intensywna uprawa biomasy oraz uruchomianie na wsi 

instalacji do przetwarzania jej na metanol, zarówno w małej skali, jak i w skali 

przemysłowej, przyczynią się do rozwoju regionu i kraju, dadzą Polsce miejsce wśród 

światowych producentów metanolu, zwiększą niezależność energetyczną, przyczynią 

się, lokalnie i globalnie, do poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Powyższa idea legła u podstaw opracowanej Dh1gofalowej strategii działania 

Konsorcjum Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi. 

Obecny etap prac obejmuje organizację interdyscyplinarnych zespołów, które 

będą realizować sformułowane zadania badawcze i wdrożeniowe. Skład tych grup, 

których członkowie są wybitnymi specjalistami pracującymi w renomowanych 

ośrodkach naukowo-badawczych, zakres i harmonogram planowanych projektów wraz 

z przewidywanymi kosztami są zawaiie w odpowiednich rapo11ach. 

Celowy w tej sytuacji wydaje się zamiar przybliżenia zainteresowanym 

środowiskom - zarówno potencjalnym uczestnikom programu, jak i przyszłym jego 

beneficjantom a także szerokiej opinii publicznej - podstawowych informacji o 



dokonaniach, stawianych celach 

strategii dla regionu i kraju. 
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spodziewanych korzyściach realizacji przyjętej 

Biorąc pod uwagę coraz powszeclmiejszy dostęp do internetu również w 

regionach wiejskich, wydaje się że strona WWW Konsorcjum może istotnym 

elementem informacji; może także przyczynić się do integracji władz lokalnych, 

organizacji samorządowych, specjalistów i przyszłych producentów w celu aktywizacji 

regionów rolniczych przez, w szczególności, zmiany strukturalne produkcji roś!ilmej 

ukierunkowane na wyselekcjonowane rośliny energetyczne. Przetwarzanie biomasy na 

biometanol, z zastosowaniem do zasilania ogniw paliwowych, może docelowo stworzyć 

niepowtarzalną szansę rozwoju i dobrobytu zarówno dla wybranych regionów, jak i 

całego kraju. 

2. Struktura strony 

Obecnie, dla celów testowych, strona jest wywoływana - za pomocą 

odpowiedniej ikony - z prywatnej strony WWW prof. W .Ciechanowicza (zawa1tej w 

pliku index.htm) dostępnej na stronie internetowej Instytutu Bada11 Systemowych PAN. 

Docelowo, strona ta ma być zainstalowana na serwerze jako odrębna strona. 

Dlatego, główna strona WWW Konsorcjum jest czasowo zawarta w pliku 

konsorcjum.htm, a nie index,htm. 

Poniżej omówiono strukturę poszczególnych sekcji menu głównego, a w dalszej 

części - strukturę i zawartość poszczególnych podstron. 

Dodatkowo, zamieszczono wybrane wydruki ekranów ilustntjące zawartość 

poszczególnych dokumentów oraz udogodnienia nawigacji po sekcjach tych 

dokumentów oraz pomiędzy podstronami. 



3. Menu główne 

Menu główne strony zawiera następujące sekcje: 

I. Informacja o Konsorcjum 

- Historia powstania Konsorcjum 

Lista aktualnych członków 

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 

Adresy e-mail 

2. Dokumenty Konsorcjum 

Program strategiczny 

Umowa akcesyjna 

Statut Konsorcjum 

Regulamin 

Deklaracja członkowska 

3. Konferencje organizowane przez Konsorcjum 

Międzynarodowe Warsztaty, Warszawa 2001 

Międzynarodowe Seminarium, Warszawa 2002 

Warsztaty Naukowo - Szkoleniowe, Brok 2003 

4. Sprawozdania z działalności 

Sprawozdanie 200 I 

Sprawozdanie 2002 

Sprawozdanie 2003 

Sprawozdanie 2004 
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Schemat menu głównego opracowanej strony przedstawia Rys. I, a wydruk 

ekranu - w dwóch częściach - Rys 2a i Rys 2b. 
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3.1. Informacja o Konsorcjum 

Informacje udostępniane przez kolejne opcje menu sekcji I są pobierane z pliku 

infonnacje.html (oryginalnego pliku wordowego konwertowanego do formatu html) za 

pomocą utworzonych hyperlinków i zakładek. Zapewniono możliwość powrotu z pliku 

do miejsca wywołania (opcji menu), jak i możliwość szybkiego docierania do 

poszczególnych sekcji już wewnątrz dokumentu. 

3.1.1 Historia powstania Konsorcjum 

Paragraf I zawiera informacje o genezie Konsorcjum, którego powstanie w roku 

1996 wiąże się ściśle z owocną współpracą IBS PAN z Stowarzyszeniem Gmin 

Nadbuża1\.skich. 

3.1.2 Lista aktualnych członków 

Paragraf 2 zawiera listę aktualnych członków Konsorcjum, która obok wielu 

instytucji naukowych i przedsiębiorstw, obejmuje również katedry czy zakłady uczelni 

a także osoby prywatne: wybitnych naukowców, specjalistów, przedsiębiorców oraz 

potencjalnych producentów. 

3.1.3 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 

Paragraf 3 przedstawia strukturę władz Konsorcjum oraz informacje o 

Przewodniczącym Konsorcjum, prof. W. Ciechanowiczu oraz Zastępcy - prof. S. 

Szczukowskim. 

Przewidziano odwołania do stron prywatnych członków Prezydium. 
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3.1.4 Kontakty 

Paragraf 4 podaje adresy i telefony do przedstawicieli władz Konsorcjum 

pozwala na bezpośrednie wysyłanie listów przez pocztę elektroniczną. 

3.2 Dokumenty Konsorcjum 

Mając na uwadze duże zainteresowanie działaniami Konsorcjum i częste pytania 

o możliwość współpracy i zostania jego pełnoprawnym członkiem udostępniono 

źródłową (konwe1iowaną na format html) wersję dokumentów Konsorcjum, 

3.2.1 Program 

Dokumentem o podstawowym znaczeniu jest Program określający dh!gofalową 

strategię działania Konsorcjum, zawmiy w odrębnym pliku konwe1iowanym na format 

html. 

3.2.1 Zasady organizacyjne: Umowa, Regulamin i Statut Konsorcjum 

Zasady organizacyjne Konsorcjum, prawa i obowiązki członków, cele statutowe, 

w sposób formalny przedstawiono w pliku html zawierającym Umowę, Regulamin i 

Statut, złożone wraz z wnioskiem o rejestrację Konsorcjum. 

Wygodę korzystania z dokumentu zapewniają hyperlinki umożliwiające szybkie 

docieranie (i powrót) z menu zarówno do całego dokumentu (ew. poprzez menu na 

stronie pomocniczej), jak i do poszczególnych jego części, a także nawigację wewnątrz 

pliku. 

3.2.2 Deklaracja członkowska 

Dodatkowo, udostępniono formularz deklaracji członkowskiej, któ1y po 

wypełnieniu i wydrukowaniu należy podpisać i przesłać na podany adres wraz z 
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parafowanym tekstem pozostałych dokumentów, tj . Umowy akcesyjnej, Regulaminu i 

Statutu. 

3.3 Działalność Konsorcjum 

Menu sekcji obejnutje dwa tematy, z których pie1wszy dotyczy Konferencji i 

Sympozjów organizowanych przez Konsorcjum w okresie 2001-2003 roku, a drugi -

sprawozdru\. za działalności Konsorcjum w latach 2001-2004. 

3.3.1 Konferencje organizowane przez Konsorcjum 

Lista Konferencji obejmuje następujące pozycje 

- Międzynarodowe Warsztaty Naukowo - Szkoleniowe zorganizowane w Pałacu 

Staszica w Warszawie w 2001 roku będące pie1wszym i największym jak dotąd forum 

umożliwiającym środowiskom polskim zapoznanie się i wymianę doświadcze1\. z 

wybitnymi przedstawicielami nauki i przemysłu, m.in. z Niemiec i USA, na temat 

rozwoju najnowszych teclmologii dotyczących bioenergii i ogniw paliwowych 

- Międzynarodowe Seminarium, Warszawa 2002, zorganizowane również w Pałacu 

Staszica, które umożliwiło m.in. zapoznanie się z prezentowaną przez prof. B. Forana 

wizją rozwoju gospodarki Australii opartą na bioenergii. 

- Warsztaty Naukowo - Szkoleniowe które odbyły się w Broku, w roku 2003 -

podsumowujące dokonania, prezentujące zarówno napotkane trudności, jak i nowe 

możliwości organizacyjne i technologiczne , a także oraz wyznaczające kierwiki 

działa,\. na przyszłość w dziedzinie produkcji i konwersji biomasy w Polsce. 
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3.3.2 Sprawozdania z działalności 

Punkt ten udostępnia sprawozdania z działalność Konsorcjum w latach 2001 

2004. Zawaiie są w nim zarówno podsumowania wymienionych wyżej konferencji, jak 

i bogata korespondencja krajowa - z przedstawicielami Sejmu, rządu, władzami 

lokalnymi i samorządowymi oraz zagraniczna - z przedstawicielami nauki, przemysłu i 

przedsiębiorcami, głównie z Europy, Australii i USA. 

Sprawozdania zawierają również informacje o pracach, publikacjach 

opracowanych rapmiach wykonanych przez członków Konsorcjum, w szczególności w 

ramach plac planowych w IBS. 
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Powrót do strony głównej Powrót do początku 

Dokumenty Konsorcjum 
Program strategiczny 
Umowa akcesyjna 
Statut Konsorcjum 
Regulamin 
Deklaracja członkowska 

Powrót do strony głównej Powrót do początku 

Konferencje organizowane przez Konsorcjum 
Międzynarodowe Warsztaty, Warszawa 2001 
Międzynarodowe Seminarium, Warszawa 2002 
Warsztaty Naukowo - Szkoleniowe, Brok 2003 

Powrót do strony głównej 

Sprawozdania z działalności 
Sprawozdanie 2001 
Sprawozdanie 2002 
Sprawozdanie 2003 
Sprawozdanie 2004 
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Powrót do początku 

Rys. 1 Schemat Menu głównego strony WWW 



Prof. dr hab. inż. Wiesław Ciechanowicz 
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Rys.2 Strona główna prof. W. Ciechanowicza z ikoną do strony WWW Konsorcjum 

Dokumenty 
• Program 
• Umowa 
• Statut 
• Reaularnin 
• Deklaracia 

i Działalność 
''- Konferencje ~. ·" 

~.2001 ., 
• '2002 ·. ' 

· • 2003 

Powrót do strony glównęi 

Dokumenty Konsorcjum 
Program strategiczny 
Umowa akcesyjna 
Statut Konsorcjum 
Regulamin 
Deklaracja członkowska 

Powrót do stronv glównei 

Powrót do początl,1.1 

Powrót do początku 

Rys.3 Obraz menu głównego strony WWW Konsorcjum - część! 

': 



Dokumenty 
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•Umowa 
• Statut 
• Regulamin 
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Umowa akcesyjna 
Statut Konsorcjum 
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Powrt1t d•·· str.-,ny qtównei 

Powrót do strony glównei 

Powrót do ooczatku 

POV\ITót do POC?atł<l 1 

Powrót do roczatku 

Rys.4 Obraz menu głównego strony WWW Konsorcjum - część 2 

Rys.5 Informacje o Konsorcjum - geneza (oraz elementy nawigacji) 
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= Konsorcjwn „Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi" 

,:ostało utworzone przez nasti:::pujące instytucje i osoby: 

1. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa - instytucja inicjująca program 
- prof dr hab. int. Olgierd Hryniewicz, Dyrektor 

2. Wytsza Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 
- prof dr hab. inż. Roman Kulik.owski, członek rzeczywisty PAN. Rektor 

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 
- prof dr hab. Janusz Piechociński, Prorektor, . 
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- prof dr hab. Stefan Szczukowski, Kierownik Zakładu, 
- prof dr hab. Józ:ef Tworkowski., Kierownik. Katedry Roślin i Nasiennictwa, Wydział Kształtowania Środowiska 

Rolnictwa 

4. Politechnik.a Gdańska 
- prof dr hab. Wojciech Sadowski, Prorektor, 
- pro[ dr hab. Jan Stąsiek, Kierownik Katedry Techniki Cieplnej 

3. Politechnik.a Śląska w Gliwicach 
- prof dr hab. Tadeusz Chmielniak, Instytut MasZ)'ll i Urządzeń Energetycznych 

4. Politechnik.a Czi:::stochowska 
- pro[ dr hab. int. January Bień, Dyrektor Instytutu Intynierii Środowiska 

5. Politechnik.a Białostocka 
- dr int. Lech Magrel. Zastipca Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska, 
- mgr inż. Sergiusz Jakuszewicz. Dyrektor Zakładu Produkcji Doświadc.zalnej i Usług Technicmych 

6. Akademia Rolnicza, Lublin 
- prof. dr hab. Szymon Driemba, Kierownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin 
- prof. dr hab. Alina Borkowska 

7. Akademia Rohl.icza w Pomaniu 
- prof. dr hab . Włodzimierz Prądzyński, Kierownik Zakładu Chemicmej Technologii Drewna, 
- dr hab. Roman Zakrzewski, 

-~ ~-~:~~~!~~~~-:!:.,.: 
Rys.6 Informacje o Konsorcjum - a) członkowie, b) władze, kontakty 

18. Southem Illinois University, Carbondale. USA 
- prof dr hab. int. Tomasz Wiltowski, Zasti:::pca Dyrektora Coal Research Center 

5=_ Władze Konsorcjwn 

Pzzewodniczącym Konsorcjwn jest Profesor Wiesław Ciechanowicz (Instytut Badań Systemowych PAN), faktycmy założyciel 

Konsorcjum. twórca wizji rozwoju regionów wiejskich oraz strategicznego programu Konsorcjum 

Wybór Przewodniczącego odbył si~ w glosowaniu jawnym. 

Do członków Rady Programowej Konsorcjum nalety Profesor Stefan Szczukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

Olsztyn), pełniący funkcji::: Wiceprzewodniczącego Konsorcjum. 

Historia Członkowie Władze Kontah1y 

~Kontakty 

Przewodniczący Konsorcjwn. Profesor Wiesław Ciechanowicz 

IBS PAN: Wiesław Ciechanowicz: <ciechano@ibspan.waw.pl> 

Dorn: Wiesław Ciechanowicz <Ciechanowic.z:Wieslaw@acn.waw.pl> 

Życiorys : Ż:ycimys Profesora Wiesława Ciechanowicza 

Wiceprzewodniczący Konsorcjum. Profesor Stefan Szczukowski 

Stefan Szcz:ukowski <szctuk@moskit.uwtnedu.pl> 

Po\\it.t 00 me1.11 Fcr.vrót do strcm OO·••Tiei 



Program Konsor9!!_m 
Dokument zawierający cele, motywy działania i strategię Konsorcjum 

Deklar~~J2rzystąQienia do Konsorcjym 
Formularz deklaracji członkowskiej 

Umowa, Statut i Regylamin Konsorcjum_(!) 
Dokumenty formułujące prawa I obowiązki członków 

Rys.7 Strona pomocnicza - menu sekcji „dokumenty Konsorcjum" 

Rys.8 Program Konsorcjum - obraz ekranu 

Poprzednia strona Powrót do strc,nv 91{,wnej 

Zarys progrmm, tllugofalowego Ko11sorc_jum 

"Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi" 

Wiesław Ciechanowicz 
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Mniejszy program, jako wspólne opracowanie uczestników Konsorcjum, ma stanowić sformulnwanie celów, zadań, 
wymaganych zasobów ludzkich i .finansowych dla realizacji założonego programr,, a także okreś1'mfrl harmonogramu 
realizacji programu działalności Konsorcjum uBioemzrgia na &ecz Rozwoju Wsi•~ Ma określać ska/f_ problemów 
czekąjq_cych na rozwiązanie aby bioenergia stała SŻf. rzeczywistym czynnikiem rozwoju wsi. Wspólne opracowanie ma 
stwarzać szansę wykorzystania wiedzy wszystkich uczestników Konsorcjum. 

W wyniku spotkania, które odbyło si@ w dniu 9.06.2001, przedstawiciela Konsorcjum, proj. W. Ciechanowicza, z 
Wiceprezesem PSL M. Sawickim, przyjęto za wskazane opracowanie zarysów długofalowego planu uBioenergii na 
Rzecz Rozwoju W.si•~ Wiceprezes PSL zasugerował możhwość przedstawienia tego planu na jednym z pierwszych 
posiedze>', nowego Rządu, mającego powslać po wyborach wrześniowych do Parlamentu tego roku. 

Obecnie powstają okolicmości uwarunkowane koniecmością zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń, a 
także wymaganie, co jest istotne dla naszego kraju w nadchodzących dziesięcioleciach, aby energia - jak.o paliwo w transporcie 
samochodowym - nie była luksusem. Istnieje szansa wykorzystania tych okolicmości dla rozwoju nie tylko wsi polskiej, ale 
tak.te kraju. Tę; szansę może stworzyć rozwój bioenergii i technologii jej wykorzystywania. Żaden z decydentów w Polsce nie 
może przejśt obojębtle obok tych okolicmości, ponieważ Wieś staje dziś przed wyzwaniem, że po raz pienvszy w 
ltlstorii może nie tylko żywić, ale przytzy1tlt si@ do macmego podniesienia gospodarki kraju" . 

' I . 



POwrót do pot;"r!edniei strony 
f 

Statut {'\ . ,; ·.:r~ Reguiarniil 

UMOWA 

sieci part1lerskich powiązań rozwoju wsi poprzez bioe1lergię 

pod1lazwą 

Ko11sorcj11m "Bioe1lergia 11a Rzecz Rozwoju Wsi" 

W dniu 26 miesiąca czerwca 2001 roku została zawarta wnowa: 

- bez skutków nada.ma osobowości prawnej, 
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- w celu realizacji programu "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wst, przez równorzędne strony, wyszczególnione na załączonej 
liście niniejszej umowy, które zlotyly podpisy. 

Umowa jest regulowana przez Statut i Regulamin Wcwnętrmy Konsorcjwn, przedstawione w oddzielnych dokumentach, 
stanowiących załączniki do niniejsuj umowy. 

U,vagl n'stęp11e 

Polska wieś wymaga restrukturyzacji, aby w relacji do krajów Unii Europejskiej: 

Rys.9 a) Umowa akcesyjna i b) Statut Konsorcjum 

Umowa Regulamin 
P,oprLCdnia strona 

ó::' 
STATUT 

sieci part1lerskich powiązań rozwoju wsi poprzez bioe1lergię 

pod1lazwą 

Ko11sorcj11m "Bioe11ergia na Rzecz Rozwoju Wsi" 

Uczestnicy sieci partnerskich powiązań na rzecz rozwoju wsi ustanawiają niniejszy Statut: 

I. Nar;m• i sieil::iba 

Sieć na rzecz rozwoju wsi nosi nazw,;: Konsortjwn "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi" 

Obecnie nie precyzuje si,; siedziby Konsorcjwn. 

Z. Cel sieci pal111erskiej 

Cel sieci jest określony w programie Konsorcjum "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi". 

J. Fon11a pnnv11a 

Konsorcjum "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi" nie posiada osobowości prawnej. Współprac,; pomi~dzy poszczególnymi 
uczestnik.ami konsorcjum określa statut. 



Rys.9 c) Regulamin Wewnętrzny Konsorcjum 

Umowa Stahlt 
Poprzed1Ua strona 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY 
sieci parlnerskich powiąza,l rovvoju wsi poprzez bioenergię 

pod nazwą 

K 011sorcjum Bioenergia na Rzecz Rovvoju Wsi 

Regulamin ten uzupełnia Statut Konsorcjum "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi". 

1. Przystqpk11i.e 4o Ko1uorr::j,1111 

1. 1. Komitet Sterujący opiniuje wnioski o przystąpieniu, kolejnych Uczestników - Zespołu, Grupy instytucji wspierających 
program Konsorcjwn lub Organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tych którzy nie uczestniczyli w chwili 
podpisywania Umowy, w oparciu o nas~pujące kryteria: 

* specjalizacja w jednym z Zespołów tematycznych, 

* rekomendacja i okretlona pozycja naukowa, zawodowa lub polityczna. 

1.2. Komitet Sterujący rekomenduje wszystkim Uczestnik.om - a więc Zespołom, Grupom instytucji wspierających program 
Konsorcjum lub Organizacjom działających na rzecz: rozwoju obszarów wiejskich - o przyjęcie kolejnego Uczestnik.a. Uchwała 
wymaga z:wyklej większości głosów wszystkich Uczestnik.ów Konsorcjum. Procedurę głosowania można przeprowadzać w 
trybie obiegowym za po~rednictwem Fruru lub e•maila 

Deklaracja 1,rzystąpien.ia 

do 

Konsorcjum "Bioenergia na Rzecz Rov1•o}u Wsi" 

w celu wdrd:ani• programu 

BJo,mergia Jako Cl'J'lllllk roz,voj11 obsr.anfo, wlejsl..--Jelł 

W dniu 26 czeiwca 2001 roku nitej wymieniony 

zawarł umowę, której b"eU podają załączone dokumenty obejmujące : 

Rys. I O Deklaracja członkowska 
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Dotychczasowe Przedsięwzięcia 
Upowszechniające Wiedzę o Działalności 

Konsorcjum 
,,Bioenergia na Rzecz RoZ"\voju vVsi" 

Wiesław CiedtaJtO'\vicz; 

Instytut Badań Systemowych PAN 

Poc"lfw.ią:)m dmaiem w kraj, na m:cz q,ow=dmia wiedcy o powstiją,ej S2'llSie roz.wojJ obszaców .,;,,jsloch b)l reli,rat pt 

,,Po1<ncjane moilwoó:i ~ ~ ir6del ""'llii w Rohctwie" W Oecila,owa,. """°'"'""'"'°'owcgo Jnsl)11'uBada\ 
Sy,t,mowychPANnas,sjplenancjlll()gól,opolslóejillMi~d,;)narodowejKodetm:jNaJ<:owej.,Roz.wójTeo,iiTecmologiwTecm:mej 

Modmi,acj Ron:twa" w <hach 2J-24 wm:ś:ia 1994 roku w C!s,t;rie. TMl powst,la lll)'>l twoamaz,,spol, podejwjącego si; opracowana 
,,Systetm koopmowego da kc,rpek,owej a,alzy rozwoj.J regio,mego z~~energ<t)l<i. roliw:twa,go,podalci wooiej i 

oclroey irodo'MS!<a". 

W 1999 zlotm: o,,acowarie sysl<rllJ koopmowego ucy,laio w Kooi,cie Badał Systetnowych ól pwklów na 70 moJ!iw),;h Tak 

została ocenom praca na •=go,podaki kraj, pm, z,,spól specjalstów. 

Spayrrimm:em Jnsl)11'u Bada\ Sy,t,mowych PAN w kod)roow.m prac na= rozwoj.J wsi okaz;;o si; Stowany,,,rie Po""""' i 

Gm Nadburob:h. Dria 4 istopada 1999 roku poq:isa,o Pocozmiene o wspó\,racy ~ Stowa,;ysm-iem P- i Gm 

Na<bulaiskich a fustybi,,m Bada\ Sy,t,mowych PAN. PodstawOW)m c,ie,n wspó\,racy niao byt w,pomagine decyde,tów Stow.n;ysz,ria 

w podejnowai, decy,j dołycąydl mriejs,aia lli ekononicmej i cy,wxyjlej pooiędcy obs"'1lll'i wiejskm. jacie slan<>l•'I P'f 
Stow,nysmia. '"IP""'~ 

W 2001 roku na spotknJ w di, 9.0501 z pnedstr,.rielan ilstytucj nakowyd,. JX7.l'dsi;bior,tw, pm,ds1aw<ielemPSL,N„odowego 

FIMlS2ll na Rz,,cz Odrooy Środo- i Gospodaki Wooiej, podjęto decyzję o ttwo=iuKoosocejmpodnazwą,,Biom,,gjanaRz,,cz 

Rys.11 Fragment Sprawozdania 

Pcr,:~,m 00 s:trony F;łówncj 

Mlędz)11m'Odowe Wm'SZl>lcy S2koleniowo Naukowe w 2001 
~ 

Męd,;narodowe W~ Slkoleriowo NaJ<:owe .,Bioe,,,,l'ianaRz,,czRoz.wojJ Wo, W;nz;w,a 26-29 wrzesień 2001, <Xl>)ly si; pod 

honorow;mpim"OIUffll: 

-Jer.ego Buzka, l'r=saRady Mns1rów, 

- Olistq,era Ilia, Aal,asaoora Stnów Z~ Amei;1<i Póhoaiej, 

- Bru10 Dedwmasa, Aal,asaoora Uml:aopejskiej, 

- Frarl<a Fl,e, Aal,asadoraR,pubici Federalnej Nieniec. 

ww..-iudóalw,i,;lo 92ocz,,sriców, Wl)'mkrajowych 77.~ 15(zAusli~Auslrai, Horo:i,N'ieniec, Wioch, USA). 

Sz=góne""""""wpr~Kaifum:j- W..-.chmaly,,fu,tynastępującychzą,ro""')tligości; 

1 Pani B. Geyer, dyrektora Instytutu Technologii XXI wieku. wygłaszająca referat na temat „Stan rozwoju technologii 

ogniw paliwowych" l'l'Uała uświadamiać uczesbtikom Warsztatów, te ogniwa paliwowe nie są fikcją lecz technologią 

zaczynającą już nabierać dużego ma cze ni a w wielu dziedrinach gospodarek świata. 

2 Prof. B. Fora.n, CSIRO, Canberra, Australia, wygłaszający referat - ,.Biopaliwa w planach rozwoju gospodarki Australii 

do roku 2025", l'l'Uał wskazywać, te głoszenie it bioenergia mote stać sii:: jednym z głównych czynnik.ów rozwoju obszarów 
wiejskich w Polsce nie jest utopią. 

3 Dr R Edinger, Daimler Chrysler, Sruttgart, Niemcy, tytuł referaru - .,Energia odnawialna jako tródło produkcji paliw 
przyjaznych klimatowi - pornszająca pojazdy poprzez ukJady ogniw paliwowych", jako przedstawiciela potencjalnego 
odbiorcy metanolu - przyszłego strategicmego paliwa w transporcie samochodowym 

4. Prof. S. Ba.bu, dyrektora do spraw roz:woju technologii strategicmych w Gas Technology Institute USA, tytuł referatu -
r.::i7Vłi1r::irł::i hi"m:ic:v tł" r„1/iw ?:ic:il:in1:i floniw n,iliumurorh" i::ik'" nr,.,.rłc:t::iwiri,.J,o inc:lvh,rii ńnAnń1uni,or„i t„rhnl\lńo,i„ 

Rys.12 Podswnowanie Warsztatów Naukowo- Szkoleniowych, Warszawa 200 I 
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Matetialy ... Matt1ialy 
StTcsrczenie 

Wstęp 

Streszczenia 

Mi~dzynal'O<lowego Scrninariton .Stl'atcgia l'OZWoju obszal'ów wiejskich" 
W=wa, 4 11ai.d2imtika 2002 ' i 

B. Foran: Przejście od 
koncepcii systemowego 

W . Ciechanowicz: 
Zagadnienia strategii rozwoju 
obsrnów wiejskich. 

S . Szcnik.owski: 
Dotychczasowe 
doświadczenia .. 

R. Mycielski: 
Mikrobiologicme 
przetwarzanie lignocelulozy 

B. Foran: Badania 
naukowe nad 
bioenergią w CSIRO 

S. Suńk.owski: Rozwój 
bioenergii w regionie .. 

A Fortuna: Rozwój 
bioenergii w regionie .. 

J Godzik: Peletyzacja 
biomasy 

W. Ciechanowicz 
Z. Uhrvnowski: 
Environmental Ascpects 

Z. Uhtynowsk.i: Opracowane 
komput.erowe systemy 

Ił'. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski 

MJ1"ł}= proca,,,.,,,,.. Olfl<M,ni2 rr,forok!M, prezxm/acjl, wy,qpteń I w,y;h 

malertał!nl przedslawlal'T)ł:h t przyfPDIIKI~h na ~ Semlnal'Uun 

.[lra-rozwoju ab=rrn, w/JJjskich''. War=,ro; 4 paidziemlka 2002. llybrone 

paz:Jr:je ~poopracawaniu redaką1f1)"1, 2111TD2S2C2Dl'IB w niniojszJ,nWO/Zli1. 

Wsttt• 
Mędz;,ma'odowo Sannairn „Slraregjanmwju obsza1uwmejslach",ktoce o<ł>)lo sięwaii4 

pai.d.icmka 2002 w Sai l.ustrra'lej Pm! Staszi:a w W~ spotkało się z.ditymzaiimsowmll 

"' sttar,, naloowców, spccjalstów i p<>tm:jan),:h i:,od=tów biomasy a takt,: pm,dsrawiod władz 

cmrolnydii~c,g;nzacjt,ądowychi~ 

Znacma l'.:2bazarÓ\mo u=stnków Smmirn,jakiDl)Ul osób, c,g;nzacjiilsfy1ucj,:wracao się 

! , z i:,ośbą o udo~ pu:,i<acj dolyczącej .-ia1ów Smmim A by spcn! to ocm<iw.rie w 

, ririe.i=j pracy prn,dst,Mooo W)Uln relmty i pru,,ńieje a t,kt,: . peygotowale cła t"'"'1nlc6w 
L 

Stmimm maltriafJ ~ i:,owadzooych w lnstytua,, Badań Syst,mowych prac nad systmmi 

ko,q,u,rowym wspomaga~ decyzje !OZW()jowe. OmóMOOO takt,: W sierocie pou,stlo, ~ 

• I •1 .............. .- .(,,,...,. .. . ...,..,....,.i..; ·.., -~, ........ ;.,i,; .....,.,hi;...,,~ ........ ,.A,..;,...,,.., ... ...;i,.; ,ł.,;l► ~ 

Rys,12 Materiały Seminarium, Warszawa 2002 

Powret 00 sbttq ę;lównci 

Warsztaty Sikolenimvo Naukowe 

„ Technologie O&Jriwpa.liwowych i Bioeuereia szausą dla ~ównmvaionej Przyszłości Cywilizarji1 szansą rozwoju 

Polski", 

Brok n/Bugiem Ostr6w Maz.owiccka 22 - 24 cuiwca 2003. 

Prog;,nSannairnobejnowal~j,i;ermraly 

W Ciechanowicz, Instytut Badań Systemowych, PAN. Technologie ogniw paliwowych i bioenergia sz.ansą dla Polski, 

S Szczukowski, J Tworkowski, M Stolarski, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Charakte1ystyka biomasy wierzby 

krzewiastej pozyskanej w kr6tkich rotacjach jako surowca do produkcji biometanolu, 

H Borkowska, B Styk, Akademia Rolnicza w Lublinie, Zwi~ksz.cnie masy ślaz;owca pensylwańskiego poprzez 

poszukiwanie metod uprawy, 

Z Tar2oński, Akademia Rolnicza w Lublinie, Biokonwersja biomasy lignocelulozowej d0 alkoholi, 

T Wiltowski, Southem Illinois University Carbondale, USA. Pozyskiwanie wodoru w wyniku z.gaz.owywania w~gla w 

polącz.cniu z osadami ściekowymi lub z biomasą, 

L Ma.grei, Instytut Intynierii i Ochrony Środowiska, Białystok, Potencjalne motliwofri produkcji biogazu w procesie 

fermentacji odpad6w pochodzenia rolniczego, z przemysłu spożywczego i komWlalnego, 
J. Piechocki, Uniwersytet Warmi!Jsko Mazurski, Zgazowywanie mokrej biomasy lignocelulozowej w gaz.yfikatorz.e o mocy 

500kW, 

W Ciechanowicz, P Bartoszczuk, lnstytut Badań Systemowych, PAN", Zagadnienia konwersji biomasy do metanolu, 

Tadeusz Cluniehllak, Instytut Maszyn i Urtądz.cń Energetycznych Politechniki Śląskiej, Ogniwa paliwowe w energetyce, 

kierunki rozwoju, 

J Iwaszkie\\-i.cz, J Perz, L Wolski, Instytut Elektrotechniki, Gdańsk, Możliwości zastosowania ogniw paliwowych w 

układach nap~dowych pojaz:dów komunikacji miejskiej, 

Rys,13 Sprawozdanie z Warsztatów Naukowo- Szkoleniowych, Brok 2003 

. I 
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Zakończenie 

Obecna wstępna postać strony WWW, została w obecnej wersji zrealizowana za 

pomocą prostych narzędzi dostępnych w MS Word w zainstalowanym w posiadanym 

sprzęcie pakiecie Office 2000. W miarę potrzeb i zdobywanego doświadczenia, 

wytworzony kod HTML był następnie modyfikowany bezpośrednio pod edytorem 

tekstowym. Znacznym utrudnieniem był fakt, że powiązania (linki) wiedzy 

dokumentami i w jednym dokumencie, tworzone - zgodnie z dokumentacją - metodą 

„przeciągnij i upuść" (zakładki ukryte) nie były rozpoznawane przez aktualną wersję 

przeglądarki Internet Explorer. Dotyczy to również obsługi niektórych ramek, 

wykorzystania nagłówków rozdziałów jako swego rodzaju zakładek, jak i korzystania z 

utworzonego spisu treści. 

Dlatego rozpoczęte zostały prace nad nową, bardziej profesjonalną wersją 

strony WWW przy wykorzystaniu programu Front Page dostarczanego w pakiecie 

Office dla Windows XP, z elementami graficznymi, menu rozwijalnymi itp. 

Powodzenie prac jest w dużej mierze uzależnione od możliwości dostępu do 

nowoczesnego oprogramowania a więc i sprzętu o odpowiednich parametrach. 
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