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Osoba do kontaktu: Wiktor Świncicki

Niniejsza publikacja została przygotowana przy wsparciu Unii Europejskiej. Niniejsza
publikacja wyraża wyłącznie poglądy organizacji społecznej „Agencja Rozwoju Prywatnej
Inicjatywy” i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej
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Biuro projektu w Polsce
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ul. Dnistrowska 26, m. Iwano-Frankiwsk, Ukraina, 76018
www.arpi.org.ua
e-mail: office@arpi.org.ua
тел. +380342 504605
Osoba do kontaktu: Lada Malanij
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Biuro projektu w Ukrainie

1000 egzemplarzy. Egzemplarz bezpłatny
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Uczestnicy warsztatów również dowiedzieli się o zrealizowanych
projektach inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej
i ekologii w województwie lubelskim; zapoznali się z propozycjami
uniwersytetów w kierunku kształcenia kadr dla sektora energetyki
odnawialnej i powiązanych branż przemysłu energetycznego.

© Komitet Wykonawczy Rady Miasta Iwano-Frankiwsk

VECTOR ENERGY

VECTOR

ENERGY
INITIATIVE

Kiedy zaczynacie czekać, że jutro będzie lepiej, w ogóle nie tracicie energii, po prostu siedzicie na
bieżni treningowej, która niesie was do tyłu. Zamiast tego, by na próżno nie tracić energii, zajmujcie
się swoją sprawą i dobrze byłoby, żeby to była sprawa całego waszego życia”.

© Agencja Rozwoju Prywatnej Inicjatywy
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„Dwa błędy, które możecie popełnić w życiu, dotyczą wykorzystania waszej energii. To są błędy
strategiczne, do których należą poszukiwanie sprawiedliwości oraz oczekiwanie tego, że będzie
lepiej. Poszukiwanie sprawiedliwości doprowadza do tego, że gdy wasi rówieśnicy zdobywają nową
wiedzę, podążają do przodu, rozwijają się, wy w tym czasie szukacie wczorajszej sprawiedliwości.
Tracicie bezmiar energii do niczego.

Publikacja stworzona w ramach projektu „Student z inicjatywą: Wektor oszczędzania energii”,
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
2007-2013, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Celem głównym Programu jest wsparcie procesów
rozwoju przygranicznego. Centrum Projektów Europejskich jest Wspólnym Sekretariatem
Technicznym programu i mieści się pod adresem ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa,
www.pl-by-ua.eu.
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Zwłaszcza cennymi dla młodych uczestników spotkania okazały się porady przedstawicieli biznesu
dotyczące prawidłowego wykorzystania przez nich swojej własnej energii, swojego potencjału
intelektualnego. Niżej przytaczamy cytat z wystąpienia doradcy Prezesa Zarządu Publicznej Spółki Akcyjnej
"Iwano-Frankiwskcement" oraz konsultanta projektu Pawła Andrusiaka:

Podczas warsztatów został zaprezentowany projekt "Student
z inicjatywą: wektor oszczędzania energii" oraz produkty
opracowane w trakcie jego realizacji: telewizyjny program
edukacyjny o alternatywnych źródłach energii, jak również
interaktywna gra planszowa. Celem gry jest wyprodukowanie jak
największej ilości energii, mając na uwadze, że wraz ze wzrostem
wyprodukowanej energii wzrasta negatywny wpływ elektrowni na
środowisko naturalne, a tym samym poziom skażenia planety. Poza
tym zostały przedstawione perspektywy współpracy między nauką
a biznesem w realizacji technologii innowacyjnych i praktycznego
wykorzystania fotowoltaicznych instalacji w województwie
lubelskim.

Równolegle w ramach forum odbędą się sekcje – „Bezpieczne środowisko ekologiczne",
„Alternatywna edukacja przyrodnicza od szkolnej ławki", „Efektywność energetyczna, alternatywne
i odnawialne źródła energii”.
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Młodym i aktywnym uczniom Iwano-Frankiwska odpowiadali wykładowcy czołowych uczeni miasta, jak
również przedstawiciele dużych i znanych przedsiębiorstw przemysłowych – bardzo potężnych podatników
obwodu - „Iwano-Frankiwskcement", „Prykarpattiaobłenergo", „Danosza",
„Iwano-Frankiwskchlibokombinat", „Induktor". Przedstawiciele tych firm z entuzjazmem opowiadali uczniom
i studentom o wdrażaniu energooszczędnych lub alternatywnych rodzajów źródeł energii,
o dalszych perspektywach i możliwościach rozwoju tych systemów na ich przedsiębiorstwach

W ramach części praktycznej forum odbędzie się otwarty finał międzynarodowego turnieju
debatowego z omawiania mocnych i słabych stron wdrażania odnawialnych źródeł energii
w Ukrainie i Europie Wschodniej.
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Młodzi uczestnicy dyskusji mieli okazję bezpośrednio zadać pytania przedstawicielom uczelni wyższych
i przedsiębiorstw obwodu iwanofrankowskiego. Interesowały ich możliwości zdobycia specjalistycznego
wykształcenia na kierunkach związanych z energooszczędnością i energetyką odnawialną oraz pozyskanie
wyczerpującej informacji o perspektywach zatrudnienia w odpowiednich zawodach.

Łącznie informację na temat efektywnego wykorzystania energii
oraz podstawową wiedzę z dziedziny odnawialnych źródeł energii
pozyskało 27 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii
Lubelskiej w Lublinie oraz 25 studentów z 5 lubelskich uczelni
wyższych. Swoje doświadczenia i wiedzę praktyczną przekazali im
eksperci projektu z branży efektywności energetycznej i technologii
edukacji, przedstawiciele biur karier, jak również firm działających
w branży efektywności energetycznej.

Podczas obrad plenarnych forum będą zaprezentowane opracowania młodzieżowe,
skierowane na rozwiązanie problemów z zakresu energooszczędności i efektywności
energetycznej, jak również dobre praktyki wdrożenia technologii efektywnych energetycznie
w obwodzie iwanofrankowskim w Ukrainie i województwie lubelskim w Polsce.
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W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas maturalnych czterech ogólnokształcących szkół oraz studenci
czterech uczelni obwodu.

Celem warsztatów było przedstawienie ekologicznych projektów
inwestycyjnych, perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej
w województwie lubelskim, z uwzględnieniem interesów młodych
ludzi, którzy są przyszłością swojego regionu.

Celem forum jest zaprezentowanie dorobku projektu "Student z inicjatywą: wektor
oszczędzania energii" w promowaniu innowacji z zakresu efektywności energetycznej na
poziomach ogólnoukraińskim i międzynarodowym, wymiana idei i propozycji między
młodzieżą akademicką i szkolną, organizacjami i fachowcami z tej dziedziny, rozwój
partnerstwa międzyregionalnego jako promowanie efektywnych energetycznie technologii
i odnawialnych źródeł energii.

Student z inicjatywą:
Wektor oszczędzania
energii
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Celem talk-show było przedstawienie wizji administracji i nauczycieli szkół ogólnokształcących,
pracodawców, managerów, naukowców i administracji wyższych uczelni w sprawie problemów
dotyczących jakości nauczania i perspektyw zatrudnienia młodzieży, jak również zapewnienie dialogu
między uczniami, studentami, przedstawicielami biznesu i uczelni na temat możliwości samorealizacji
młodzieży w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

26-27 maja 2015 roku w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym
Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie zostały przeprowadzone warsztaty dla
uczniów lubelskich szkół i studentów uczelni wyższych na
temat efektywności energetycznej.

Network of Youth cross-border cooperation

Spotkanie uczniów i pracodawców obwodu iwanofrankowskiego odbyło się 6 lutego 2015 roku
w formie talk-show, którego nagranie będzie transmitowane na iwano-frankowskich kanałach
telewizyjnych.

Młodzież najważniejszą
inwestycją województwa lubelskiego

www.energyouth.org

Spotkanie na temat wyboru przyszłego zawodu uczniów
starszych klas szkół iwanofrankowskich z wykładowcami i
pracodawcami przekształciło się w interesującą dyskusję
/talk-show/

Do udziału w Forum zapraszamy ekspertów z dziedziny efektywności energetycznej i ekologii,
przedstawicieli placówek oświatowych, wykonujących opracowania i badania w wymienionych
zakresach, opracowujących innowacyjne programy edukacji ekologicznej, przedstawicieli
organizacji, pragnących rozpowszechniać własne doświadczenia wdrożenia alternatywnych
technologii efektywnych energetycznie oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, poszukujących
progresywne pomysły dotyczące efektywności energetycznej. Projekt programu forum
przedstawiono na witrynie internetowej Sieci młodzieżowej współpracy transgranicznej
www.energyouth.org.

Skrócone informacje o postępach
projektu
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26 czerwca 2015 roku w m.Jaremcze obwodu
iwanofarnkowskiego odbędzie się Międzynarodowe Forum
Inicjatyw Młodzieżowych „Bezpieczeństwo ekologiczne oraz
efektywność energetyczna”

Ruszył program wymian w dziedzinie efektywności energetycznej
między uniwersytetami Lublina i Iwano-Frankowska
W dniu 13 marca 2015 roku w Iwanofrankowskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym Nafty i Gazu
odbyło się posiedzenie okrągłego stołu pt. „Perspektywy współpracy w zakresie energooszczędności
i efektywności energetycznej między uczelniami wyższymi obwodu iwanofrankowskiego w Ukrainie
a województwa lubelskiego w Polsce".
Celem okrągłego stołu było omówienie perspektyw współpracy w kierunku energooszczędności,
efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii; przedstawienie dorobku projektu
w zakresie zapoczątkowania programów wymiany w tych dziedzinach między uniwersytetami
Iwano-Frankowska (Ukraina) a Lublina (Polska).

Podpisanie przez Lublin і Iwano-Frankowsk
Memorandum o wspieraniu programów
wymiany studentów i naukowców
Jednym z największych wydarzeń pod względem liczby
uczestników oraz charakteru działań kulturalnych
Wschodniej Europy był Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej,
który odbył się w Lublinie w dniach 2-4 października 2014
roku. Projekt "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania
energii" był jednym z elementów tego wydarzenia.
Prezentacja projektu odbyła się w ramach sekcji pt.
"Ochrona środowiska". Podczas prezentacji został
zaakcentowany istotny, innowacyjny wskaźnik projektu –
opracowanie innowacyjnych projektów celem
późniejszego wspólnego wdrożenia przez polskich
i ukraińskich uczestników projektu. Podczas Kongresu
została również zaprezentowana Sieć młodzieżowej
współpracy transgranicznej na rzecz energooszczędności
oraz efektywności energetycznej, powstająca w ramach
projektu.
Po zakończeniu bloku prezentacji projektu odbyło się
podpisanie ramowego dokumentu, regulującego wspólną
działalność miast Iwano-Frankowska i Lublina na rzecz
wsparcia innowacyjnych programów i projektów, wymian
młodzieżowych i badań naukowych między uczelniami
wyższymi oraz innymi instytucjami dwóch regionów.
Takim ramowym dokumentem jest Memorandum
o współpracy w zakresie wymiany między uczelniami
w branży pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł,
efektywności energetycznej i inteligentnych sieci
elektrycznych. Memorandum zostało sporządzone
i podpisane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego
i Integracyjnego Komitetu Wykonawczego
Iwanofrankowskiej Rady Miejskiej, Agencję Rozwoju
Prywatnej Inicjatywy (Ukraina), Gminę Lublin oraz
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
(Rzeczpospolita Polska).

Turniej debatowy w Iwano-Frankowsku:
pracownia rozwoju oraz miejsce dla swobodnych dyskusji
31 października 2014 roku w Instytucie Prawa Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im.
Wasyla Stefanyka odbył się turniej debatowy, który objął szerokie spektrum tematów w zakresie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz kwestii towarzyszących.
W szczególności uczestnicy turnieju przygotowywali się do współzawodnictwa w debacie na
następujące tematy:
] Biopaliwo jest lepszą alternatywą, niż paliwa kopalne. Regulacje rządowe powinny zachęcać wykorzystanie
biopaliwa
] Mechanizmy rynkowe mają większy potencjał, żeby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, niż mechanizmy
regulacyjne
] Woda powinna być traktowana jako towar, na który może zostać ustalona cena, oraz występować jako
przedmiot handlu międzynarodowego, lub jest to unikalne dobro ogólne, które musi być przedmiotem
współpracy międzynarodowej

Debaty w Lublinie: interesujące tematy,
zwycięstwa oraz nowe trwałe relacje
4-5 grudnia 2014 roku w lubelskim hotelu „Viktoria" odbył się turniej, podczas którego tematem debat
były kwestie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska
naturalnego. W debatach brali udział studenci czołowych lubelskich uniwersytetów. Gośćmi debat w
Lublinie byli studenci i uczniowie z Iwano-Frankowska.
Tematy debat zostały dobrane tak, aby nie dublować głównych tematów, omawianych w Iwano-Frankowsku
w październiku 2014 r.. W ramach poruszanych podczas debat tematów, przygotowanych przez uczestników
projektu, znalazły się następujące postulaty:
] Należy zakazać wjazdu samochodów, naruszających normy zanieczyszczenia powietrza do centralnych części
miastа
] Rząd powinien powołać straż ekologiczną, której głównym zadaniem będzie karanie właścicieli gospodarstw
domowych, spalających w piecach domowych zakazane substancje

] Europa powinna w większym stopniu opierać się o energetykę atomową

] Rząd powinien przeznaczyć 2% PKB na rozwój odnawialnych źródeł energii

] Rząd powinien tylko finansowo zachęcać innowacje służące zachowaniu nieodnawialnych rodzajów
energii i zasobów

] Rząd powinien zakazać eksport ropy naftowej i gazu, wydobywanych w Ukrainie, poza granice kraju (priorytet –
zaspokojenie potrzeb rynku wewnętrznego)

] Oszczędność jest drogą do zmniejszenia szkody

] Rząd powinien zobowiązać odbiorców do zainstalowania liczników ciepła i gazu w budynkach mieszkalnych oraz
w pomieszczeniach komercyjnych

] Ta izba jest przekonana, że państwa UE muszą nacjonalizować zasoby naftowe i gazowe
] Odnawialne źródła energii i paliwa nie mogą wyprzeć źródeł konwencjonalnych
W turnieju wzięło udział 12 ukraińskich drużyn, które debatowały zgodnie z regułami Parlamentu
Brytyjskiego. Przedstawiciele uczelni wyższych z Lublina (Polska) również spróbowali swoich sił w roli
debatujących i sędziów. Uczestnicy turnieju ze strony ukraińskiej reprezentowali Narodowy
Uniwersytet Medyczny, Narodowy Uniwersytet Techniczny Nafty i Gazu, Przykarpacki Narodowy
Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka (Instytut Prawa, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Instytut
Turystyki), Liceum Fizyko-Techniczne, Ukraińskie Gimnazjum nr 1, natomiast ze strony polskiej –
Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Zgodnie z tradycją Agencji Rozwoju Prywatnej Inicjatywy, to działanie stało się miejscem do
swobodnych dyskusji młodych liderów i doświadczonych ekspertów. Ci ostatni, ze swojej strony, mieli
okazję osobiście poznać tych, którzy reprezentują przyszłość swoich regionów – przedstawicieli
iwanofrankowskiej i lubelskiej aktywnej i zaangażowanej młodzieży.
Do finału turnieju weszły drużyny Instytutu Prawa PNU, Ukraińskiego Gimnazjum nr 1. Zwycięstwo w
turnieju zdobyli uczniowie – drużyna "Femida" Ukraińskiego Gimnazjum nr 1 – Maciuk Markijan
i Prociuk Anton. Top-speakerem turnieju również została uczennica tegoż Gimnazjum – Bosowycz
Walentyna. Zwyciężcy będą debatowali o perspektywach odnawialnych źródeł energii i inteligentnych
sieciach energetycznych na finałowym wydarzeniu projektu – Międzynarodowym turnieju debat
podczas Międzynarodowego Forum Inicjatyw Młodzieżowych.

] Rząd zastosuje zasady rynkowe oraz wprowadzi wolne ceny sprzedaży energii
] Rząd wprowadzi zakaz na import paneli fotowoltaicznych z Chin (na rzecz produkcji wewnętrznej)
] Rząd zastosuje moratorium na budownictwo dużych elektrowni wiatrowych i wodnych na okres 12 lat

Uczestnikami obrad okrągłego stołu byli przedstawiciele administracji, profesorowie i wykładowcy,
doktoranci i studenci wyższych uczelni IFNUTNG, Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla
Stefanyka (Iwano-Frankowsk), jak również Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Do obrad
okrągłego stołu dołączyli się przedstawiciele Gminy Lublin, Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej,
Iwano-Frankowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, a także przedsiębiorstw przemysłowych
obwodu iwanofrankowskiego, bezpośrednio zainteresowani rozwojem współpracy między miastami
w zakresie efektywności energetycznej, szczególnie w zakresie wymian naukowych i przeprowadzenia
wspólnych badań w tej dziedzinie.
Program obrad okrągłego stołu przewidywał prezentacje aktualnych badań uczelni dwóch krajów,
skierowanych na polepszenie sytuacji ekologicznej, wdrożenie odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie
technologii energooszczędnych. Druga połowa tego działania została poświęcona przedstawieniu
i omówieniu Memorandum o współpracy w zakresie wymiany między uczelniami w branży pozyskiwania
energii z odnawialnych źródeł, efektywności energetycznej i inteligentnych sieci elektrycznych oraz
Koncepcji programu współpracy między uczelniami wyższymi Lublina i Iwano-Frankowskа, pogłębiającej
to Memorandum.
Według wyników obrad okrągłego stołu jego uczestnicy podpisali rezolucję, zawierającą koncepcję programu
współpracy między uczelniami wyższymi Lublina i Iwano-Frankowska oraz oświadczyli gotowość realizacji
działań w ramach swoich uczelni, niezbędnych do wdrożenia koncepcji. Koncepcja jest otwarta oraz przewiduje
możliwość przyłączenia się do niej innych uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych Lublina
i Iwano-Frankowskа.
.

Nie ma lepszego pracownika, niż człowiek,
który z pasją podchodzi do sprawy
25 maja 2015 roku w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii
Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się spotkanie uczniów i pracodawców Lublina.

Zarówno w Lublinie, jak w Iwano-Frankowsku, debaty odbywały się zgodnie z regułami Parlamentu
Brytyjskiego, gdzie rząd uzasadnia argumentami swoją pozycję, natomiast opozycja przeciwstawia się
poprzez system kontrargumentów oraz proponuje własną alternatywę. Sędziami debat byli eksperci
zarówno lubelscy, jak i iwanofrankowscy.

W spotkaniu udział wzięło 40 uczniów czterech szkół średnich Lublina oraz przedstawicieli dziesięciu
prywatnych firm i wyższych uczelni Lublina (Ideopolis sp. z o.o., Lubelski Park Naukowo-Technologiczny,
zespół projektu Inno-Broker, "PK-energii", Uniwersytet Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Politechnika Lubelska).

Finał debat pokazał następujące wyniki: I miejsce zajęła drużyna "Pasage" z Lublina, na II miejscu – drużyna
"Femida" z Iwano-Frankowskа, a III miejsce podzieliły drużyny "Turyści" z Iwano-Frankowska i "Eldorado" z
Lublina. Top-speakerem turnieju została Monika Pietraszek, studentka Wydziału Chemii (Koło Naukowe
Ochrony Środowiska) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Spotkanie było poświęcone bieżącej sytuacji na rynku pracy w Lublinie oraz kwestiom przygotowania przez
instytucje edukacyjne młodych fachowców w dziedzinie energooszczędności, alternatywnych źródeł energii
oraz w innych branżach przemysłu. Komentarzy udzieliła każda ze stron: uczniowie, przedstawiciele uczelni,
przedsiębiorcy.

Uczestnicy debat jednomyślnie uznali, że podobne działania są dobrą okazją nie tylko do wymiany idei,
poznawania przeciwstawnych stanowisk na temat bieżących problemów ekologicznych, ale również
możliwością nawiązywania trwałych relacji z kolegami z zagranicy.

Przedstawiciele pracodawców przedstawili swoją wizję, wynikającą z ich własnych potrzeb i ogólnej sytuacji
na rynku pracy. Młodzież dowiedziała się od nich o istniejącym potencjale i kierunkach rozwoju przemysłu,
o zapotrzebowaniu fachowców na rynku pracy, w szczególności w zakresie efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii.
Przedstawiciele uczelni wyższych zaprezentowali swoje propozycje kierunków, które w chwili obecnej cieszą
się powodzeniem na rynku pracy, jak również swoją własną wizję perspektyw rozwoju tego rynku.
Ciekawym aspektem omawiania stała się kwestia miejsca młodzieży w nauce. Okazuje się, że popyt na
młodych wykładowców w każdym uniwersytecie jest duży. Młodzi naukowcy stanowią bardziej twórczą
grupę w postrzeganiu rzeczywistości, niż pokolenie doświadczonych badaczy, poza tym młodych
fachowców cechuje pragmatyczność myślenia.
Z ciekawej dyskusji na różne tematy powstały nie mniej interesujące wnioski.
Jutro dzisiejsi uczniowie będą kształtować rynek pracy, dlatego jest to najbardziej aktywna część społeczeństwa. Żeby osiągnąć sukces w życiu, nie koniecznie trzeba wybierać kierunek studiów, który jest modny
teraz – warto pójść za swoimi zainteresowaniami i rozwijać je tak, by one przynosiły dochód, ponieważ nie
ma lepszego pracownika, niż człowiek, który z pasją podchodzi do sprawy. I ta pasja im dalej, tym więcej
rozpala się nie tylko czynnikami, określającymi sukces biznesu, lecz również tym, że współpraca nauki
i biznesu istotnie stymuluje gospodarkę, dzięki czemu rozwija się społeczeństwo. A więc poświęcając się
nauce, można również osiągnąć sukces w życiu.
Czas spotkania wyczerpał się prawie w ferworze dyskusji. Niewątpliwie podobne działania należałoby
przeprowadzać częściej, ponieważ one pomagają wszystkim zainteresowanym graczom rynku pracy znaleźć
to, co ich najbardziej interesuje.

