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PROGRAM

9:00 – 9:55 Rejestracja

Wystąpienia otwierające (zaplanowane)

Wykłady wprowadzające

Elektromobilna rzeczywistość  AD 2019 
czyli rozmowa Mistrza – 
Prof. Lech M. Grzesiak (Dziekan Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej) 
i ucznia 
Robert Grudziński (Fundacja Nasza Energia) 

C
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ść

 I�

Przedstawiciel 
Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Tadeusz Skobel 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
Robert Soszyński 
Zastępca prezydenta m.st.  Warszawy
Prof.  Stanisław Wincenciak 
Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Warszawska
Grzegorz Matusiak 
Poseł na Sejm RP, przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki 
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Partnerzy III Kongresu 

Dyskusja 

Miasta przyszłości – e-Mobility Roadmap 
for Warsaw 
Maciej Mazur (PSPA) 
 

Transport publiczny – przykład dobrej 
praktyki 
Jan Kuźmiński (Prezes Zarządu MZA 
Warszawa) 

Rzeczywistość #EV w 2019 roku

Partner merytoryczny 
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Nowe technologie #EV

Wykład wprowadzający
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Partner III Kongresu�

Czy zbudujemy polskie ogniwo do barterii 
pojazdu elektrycznego a może ogniwo do 
domowego magazynu energii czyli słów 
kilka o Konsorcjum PolStorEn. 
Prof. Władysław Wieczorek 
Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki 
Warszawskiej 

Ekonomista a inżynier: kompromis czy 
walka o swoje?  Rok później. 
Prof. Mirosław Bojańczyk 
Akademia Finansów i Biznesu Vistula 

Samochód elektryczny zasilany zieloną 
energią na wyspie przyszłości. Magia czy 
rzeczywistość? Renault na Porto Santo. 
Andrzej Gemra 
Z-ca Dyrektora Renault East ds. Efektywności i 
Rozwoju Nowych Projektów 

Dialog z uczestnikami i zaproszonymi 
przedstawicielami firm biorących udział w 
Kongresie 
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Jak sfinansować #EV?

Partner III Kongresu�

Dyskusja 

25, 36, 150 … i inne tajemnicze liczby 
#EV – Jak sfinansować rozwój 
elektromobilności? 
Robert Grudziński, Fundacja Nasza Energia 
Maciej Mazur. PSPA 

Metodyka lokalizacji stacji do zasilania 
samochodów elektrycznych 
Jan Frania 
Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja 

Partner merytoryczny 
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Doświadczenia i rzeczywistość #EV

Podsumowanie i zakończenie ���
III Kongresu

Prof. Lech Grzesiak 
Dziekan Wydziału Elektrycznego, Politechnika 
Warszawska 
Leszek Drogosz 
Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy  

Partner III Kongresu�

Elektryczny autobus – doświadczenia z 
projektowania i budowy. 
Prezentacja RAFAKO 

Doświadczenia z projektowania i budowy 
baterii do pojazdów elektrycznych ���
i domowych magazynów energii.
Prezentacja BTO 

Ciepło i zimno w elektromobilności. Jak 
projektować chłodzenie baterii i 
ogrzewanie kabiny 
dr inż. Bartosz Górecki, QUICKERSIM 

LAS ENRGII 
Jerzy Fijas, Lasy Państwowe 

Partnerzy merytoryczni III Kongresu�



Wydarzenie �
towarzyszące: �
prezentacje �
start’upów�
i Kół Naukowych�
Politechniki�
Warszawskiej�
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Możliwość nawiązania współpracy ���
z potencjalnymi partnerami. 
Okazja do skutecznego dialogu ���
z biznesem i ekspertami.
Możliwość prezentacji swoich 
pomysłów.

WARTO TU BYĆ!�

Posłuchaj,	  co	  mają	  Ci	  do	  przekazania	  
biznesowi	  wizjonerzy.	  

Pomnóż	  kontakty	  i	  poznaj	  
społeczności	  młodych	  przedsiębiorców	  

	  i	  doświadczonych	  prelegentów.	  
Podziel	  się	  historią	  sukcesu,	  która	  

zainspiruje	  innych.	  

Wymiana	  pomysłów,	  najświeższe	  
trendy.	  

Warianty	  inwestycyjnych	  możliwości.	  
Programy	  akceleracyjne	  	  
i	  finansowanie	  rozwoju.	  

Wsparcie	  w	  ocenie,	  pilotażu	  	  
i	  wdrażaniu	  rozwiązań.	  



SPINE+ 

XXXXX	  

SPIN E+ to miejsce gdzie powstają unikalne produkty dla elektromobilności, energetyki OZE i 
lotnictwa. Tutaj powstały, unikalne w skali światowej, mikroturbíny wiatrowe ���
o pionowej osi obrotu. W prototypowni kompozytowej wykonano prototyp karoserii 
polskiego pojazdu elektrycznego TRIGGO, wykonano prototyp turbiny wodnej typu FFA, 
powstały projekty dronów dla wojska i zastosowań cywilnych. Zespoł SPIN E+ opracował 
system do ładowania i rozładowywania samochodów elektrycznych oparty na magazynie 
energii.
Zespół SPIN E+ stanowią specjaliści z zakresu projektowania samolotów, ultralekkich 
konstrukcji kompozytowych, pojazdów elektrycznych, eksperci od projektowania energo-
elektroniki, BMS-ów baterii, układów ładowania i rozładowywania dla samochodów 
elektrycznych, układów magazynowania energii. 
www.spineplus.pl

SPIN E+ 



QUICKERSIM

QuickerSim jest producentem inżynierskiego oprogramowania CFD, oraz firmą oferującą 
konsulting z tego zakresu. Jest również partnerem produktowym MathWorks Inc. 
Firma została założona przez dwóch doktorów z Politechniki Warszawskiej w oparciu o ich 
doświadczenia zdobyte podczas wielu projektów badawczych i przemysłowych na całym 
świecie. Misją firmy jest dostarczanie wydajnego środowiska CFD oraz najlepszej jakości 
usług inżynierskich. 
Kluczowym produktem firmy jest QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB. QuickerSim 
dostrzegł potrzebę pojawienia się na rynku   elastycznego i lekkiego środowiska do 
wykonywania symulacji cieplno - przepływowych. Podstawowymi zaletami MATLABA jest 
wzrost produktywności oraz doskonałe wsparcie użytkownika. Toolbox został rozwinięty na. 
Oferowane podstawie metody elementów skończonych. Jest to bardzo znane podejście 
obliczeniowe. Usługi inżynierskie obejmują zarówno standardowe symulacje CFD, jak i 
kompleksowe zadania projektowe. Zespół QuickerSim posiada doświadczenie m.in. w 
projektowaniu turbin, analizach HVAC, rozwijaniu uproszczonych kodów CFD do 
przyśpieszania cyklu rozwoju produktu w przemyśle motoryzacyjnym są również 
standardowe usługi obliczeniowe w dziedzinie mechaniki konstrukcji, takie jak konstrukcja 
mechaniczna i analizy naprężeń. 
Firma oferuje też szkolenia z zarkesu mechaniki płynów oraz metod numerycznych. Kursy są 
rożnego rodzaju - podstawowy oferowany kurs to wprowadzenie do QuickerSim CFD 
Toolbox for MATLAB.  

Bartosz Górecki (CEO) Wojciech Regulski (Co-founder) 



Rada Kół Naukowych PW jest organem reprezentującym i zrzeszającym wszystkie Koła Naukowe 
Politechniki Warszawskiej.  
Cele RKN: 
• Reprezentowanie Kół Naukowych przed Władzami PW, organami Samorządu Studentów PW oraz na 
forum ogólnopolskim i międzynarodowym 
• Współtworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Kołami Naukowymi 
• Wspieranie rozwoju Kół Naukowych 
• Pozyskiwanie funduszy na działalność Kół Naukowych 
• Zrzeszanie oraz integrowanie członków Kół Naukowych 
RKN założone cele osiąga poprzez realizację corocznych projektów, takich jak: 
• Targi Kół Naukowych KONIK (60 wystawców i ponad 1500 gości) 
• Pula na Projekty Kół Naukowych (120 tys. zł na projekty naukowe) 
• Konferencja Koło Nauki (15 uczelni technicznych z całej Polski) 

RADA KÓŁ NAUKOWYCH



W lutym 2016 roku powstało pierwsze w Polsce, wyłącznie żeńskie, techniczne 
Koło Naukowe Elektra. Z początku rozgłośnione tylko na kierunku 
"elektrotechnika", dziś zrzesza również dziewczyny zainteresowane automatyką, 
informatyką i mechaniką.  Pierwszym projektem koła była modernizacja pojazdu 
elektrycznego typu Melex. Pojazd trafił do nas całkowicie niezdatny do użytku, 
natomiast pod koniec 2017 roku był już w pełni sprawny. Po sukcesie pierwszego 
dużego projektu przyszedł czas na kolejne przedsięwzięcie, dlatego 
rozpoczęłyśmy pracę nad elektro konwersją gokarta spalinowego i to właśnie 
prace nad tym projektem od września 2018 roku skupiają nasze działania. Stan w 
jakim otrzymałyśmy gokarta powoduje, że projekt wymaga dużego nakładu pracy i 
niewiele elementów nadaje się do ponownego użytku. Obecnie działania 
prowadzone są w dwóch głównych zespołach: zespół elektryczny oraz 
mechaniczny. Wykonane zostały wstępne projekty zarówno jednej jak i drugiej 
części. Pojazd otrzyma również zupełnie inną, nowoczesną obudowę. 

KOŁO NAUKOWE ELEKTRA



Proton Dynamic to zespół utworzony przez grupę studentów z Politechniki 
Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Od października 2017 roku projektują 
elektryczny bolid Formuły Student.  Formuła Student to cykl zawodów 
organizowanych przez Formula SAE International.  W wyścigach odbywających się 
na najsłynniejszych torach, takich jak Silverstone czy Hockenheim, rywalizują 
studenci z najlepszych uczelni na świecie. Zadaniem zespołów biorących udział w 
konkursie jest zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie wyścigowego bolidu. 
Połączyła ich wspólna pasja do motoryzacji a ich zespół liczy 45 osób. Dysponują 
specjalistami zarówno w Dziale Technicznym, jak i Marketingu. W sezonie 2019 
zaprezentują swój bolid na zawodach we Włoszech i Niemczech. Podczas Kongresu 
będziecie mięli okazję poznać ich projekt i dowiedzieć się więcej na temat ich 
pojazdu.
 

PROTON DYNAMIC 



Autonomia, wraz rozwojem samochodów elektrycznych i usług ridesharingu, stanowi jeden z 
głównych trendów we współczesnej branży motoryzacyjnej, mający spowodować jej 
transformację na skalę porównywalną do wynalezienia seryjnej linii produkcyjnej na początku XX 
wieku. Najwięksi giganci technologiczni rywalizują o wprowadzenie technologii na drogi publiczne, 
a tematyką zajmują się różnorodne uczelnie techniczne świata. Koło Naukowe Robotyków, 
działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej pracuje 
nad pojazdami autonomicznymi od dwóch lat. KNR skupia w swoich szeregach pasjonatów z 
różnych dziedzin robotyki, powstają tutaj łaziki marsjańskie, roboty podwodne czy humanoidalne. 
Na Kongresie zaprezentowane zostaną ich osiągnięcia motoryzacyjne. Studenci w ciągu dwóch lat 
trwania projektu wytworzyli cztery, w pełni funkcjonalne pojazdy małej skali, zdolne do 
wykonywania postawionych im zadań na zawodach międzynarodowych. Zbudowane samochody 
są przystosowane m.in. do: samodzielnego poruszania się w symulowanych miasteczkach 
drogowych, parkowania, wyprzedzania czy ruszania na światłach. Do największych osiągnięć 
zespołu należy wygrana na International Autonomous Robot Racing Competition w lipcu 2018 r. 
w Kanadzie.  

KOŁO NAUKOWE ROBOTYKÓW



Koło naukowe Hybryda mieści się̨ na terenie Wydziału Samochodów i Maszyn 
Roboczych. Zrzesza studentów Politechniki Warszawskiej pasjonujących się̨ pojazdami 
elektrycznymi i autonomicznymi. Koło zajmuje się budową pojazdu elektrycznego o 
wielosilnikowym niezależnym napędzie tylnej osi kół.  W projekcie przewiduje się̨ 
rozwiązanie tzw. silników przy kołach. Oznacza to, że napęd pojazdu będzie realizowany 
przez dwie niezależnie sterowane maszyny elektryczne, które poprzez reduktory 
planetarne, a następnie przekładnie pasowe i półosie napędowe będą̨ przenosić́ moment 
obrotowy na tylne koła pojazdu. Dzięki temu nie jest zwiększana masa nieresorowana 
pojazdu, co pozytywnie przekłada się̨ na parametry trakcyjne. Rozwiązanie tego typu jest 
innowacyjne na skalę Polski oraz ma realne zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. 
Koncepcja projektu pozwala na rozbudowę̨ o nowe komponenty układu napędowego tj. 
ogniwa wodorowe, czy superkondensatory. W ramach koła działa także sekcja ProjectD, 
zajmująca się przystosowaniem pojazdu do jazdy w kontrolowanym poślizgu (drift).

KOŁO NAUKOWE HYBRYDA



Koło funkcjonuje na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się 
projektowaniem i konstrukcją pojazdów o minimalnym zużyciu paliwa. 
Studenci pokażą wykonany z kompozytów prototypowy pojazd Kropelka 
2.0. Jego niezwykle aerodynamiczny kształt i niska masa pozwoliły zająć w 
ubiegłym roku 3. miejsce na zawodach we Francji. Obecnie członkowie Koła 
pracują nad większym pojazdem miejskim Orion oraz elektrycznym 
motocyklem, którego pierwszy start zaplanowano na jesień 2020.  

STUDENCKIE KOŁO 
AERODYNAMIKI POJAZDÓW


