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Konwersatorium IE 
 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe 

 Konwersatorium Inteligentna energetyka.  

Tematem przewodnim będzie: 
OD RUCHU NA RZECZ ODDOLNEJ ODPOWIEDZI W LATACH  

2019-2020 NA PRZESILENIE KRYZYSOWE W ELEKTROENERGETYCE 

DO (USTROJOWEJ) REFORMY ENERGETYKI 

 

 
Konwersatorium będzie dotyczyło oddolnej odpowiedzi w latach 2019-2020 na 

przesilenie kryzysowe w elektroenergetyce do (ustrojowej) reformy energetyki 

(2019-2020). Prof. J. Popczyk przedstawi prezentację pt.: Oddolna odpowiedź 

2019-2020 na przesilenie kryzysowe w elektroenergetyce jako środowisko 

ustrojowej reformy całej energetyki. Następnie Dr Maciej Zathey zaprezentuje  

Rolę województwa w transformacji energetycznej. Przedstawiciele stowarzyszenia 

EKO-UNIA dr Joanna Kubicka oraz Paweł Pomian zdefiniują Rolę NGO-sów 

w transformacji energetycznej.  Po przerwie postulaty z lutowego Kolegium Sekcji 

Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych Oddziału Gliwickiego SEP 
podda pod dyskusję Prezes P. Kołodziej. Przewodniczący sekcji dr inż. Bogusław 

Kasperczyk przedstawi komunikat Sekcji Automatyki, Elektroniki i Informatyki  

Oddziału Gliwickiego SEP Akredytacja (podmiotów: NOP,  …) i certyfikacja 

(infrastruktury technicznej: sieciowych terminali dostępowych, …) na rynku 

wschodzącym 1 energii elektrycznej – jak to może działać? Następnie 

K. Sztymelski zaprezentuje Pierwszą – w obserwatorze „Allegro” (na platformie 

PPTE2050) – konsolidację energetyczną domu jednorodzinnego w modelu 

monizmu elektrycznego. Na zakończenie przewidziano roboczą dyskusję 

poświęconą tematowi przewodniemu spotkania konwersatoryjnego. Do dyskusji 

zaprasza się wszystkich uczestników konwersatorium. 
 

Lista osób biorących udział  w dyskusji jest otwarta.  

Moderatorem spotkania będzie prof. Jan Popczyk.  
 

Agenda i komunikat 
 

Konwersatorium odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godzinie 15:00 w sali A615 przy ul. B. 

Krzywoustego 2 w Gliwicach (Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej). 

 

http://ppte2050.pl/platforma/apbp/konwers/konwers.html
http://ppte2050.pl/platforma/apbp/konwers/konwers.php
http://klaster3x20.pl/konwersatorium-inteligentna-energetyka/


 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Jan Popczyk Dom, osiedle, firma, gmina, województwo ... startowy katalog 

działań oddolnych, udział w konferencji: Możliwości wynikające 

z transformacji energetycznej Dolnego Śląska – Startowy katalog działań 

oddolnych, TEP 3/2019(4), Wrocław, 29 stycznia 2019. Z pozostałymi 

materiałami z konferencji można zapoznać się na stronie  Stowarzyszenia 

EKO-UNIA 

 

 

Jan Popczyk Energia w Polsce – przełom styczeń/luty 2019 inny przełom 

w Klastrze ORE przegląd działań, identyfikacja szans i ryzyk, ewentualna 

modyfikacja celów udział w II warsztatach „Przełom w Klastrze ORE”, 

Ostrowski klaster energetyczny, Ostrów Wielkopolski, 1 lutego 2019 

 

 

 

Jan Popczyk W stronę (ustrojowej) reformy energetyki. Pierwsza 

konsolidacja koncepcji konsolidacyjnych, platforma PPTE2050 6 lutego 

2019 

 

 

 

Kolegium sekcji SNKTE. Koncepcje i technologie na okres kryzysowy 

2019-2020 w środowisku ustrojowej reformy energetyki. 12 lutego 2019 

 

 

 

 

Jan Popczyk, Od ruchu na rzecz oddolnej odpowiedzi w latach 2019-2020 na 

przesilenie kryzysowe w elektroenergetyce do (ustrojowej) reformy 

energetyk. Transformacja energetyczna ponad podziałami platforma 

PPTE2050 13 lutego 2019 

 

 
 
Inicjatywa programowa i debata dwóch środowisk: Stowarzyszenie EKO-UNIA  oraz 
PPTE z udziałem partii Zieloni. Od ruchu na rzecz oddolnej odpowiedzi w latach 
2019-2020 na przesilenie kryzysowe w elektroenergetyce do (ustrojowej) reformy 
energetyk  TEP 4/2019(5), Gliwice 14 lutego 2019 
 
 
  
Jan Popczyk, Transformacja energetyczna i walka ze smogiem - spotkanie 
z gminami i aktywistami społecznymi. TEP 5/2019(6) Bystra gm. Wilkowice 19.2.19 
 
 

 

http://ppte2050.pl/platforma/files/Dom_gmina_wojewodztwo_Wroclaw_29_01_2019_Popczyk_J.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/files/Dom_gmina_wojewodztwo_Wroclaw_29_01_2019_Popczyk_J.pdf
http://eko-unia.org.pl/najwieksze-wydarzenie-ekologiczne-na-dolnym-slasku-otwierajace-rok-2019/
http://eko-unia.org.pl/najwieksze-wydarzenie-ekologiczne-na-dolnym-slasku-otwierajace-rok-2019/
http://eko-unia.org.pl/najwieksze-wydarzenie-ekologiczne-na-dolnym-slasku-otwierajace-rok-2019/
http://eko.org.pl/prezentacje/20190129/
http://eko.org.pl/prezentacje/20190129/
http://ppte2050.pl/platforma/apbp/siecpar/oke/files/02.%20Energia%20w%20Polsce%20-%20przelom%20styczen-luty%202019.%20Inny%20przelom%20w%20Klastrze%20ORE.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/apbp/siecpar/oke/files/02.%20Energia%20w%20Polsce%20-%20przelom%20styczen-luty%202019.%20Inny%20przelom%20w%20Klastrze%20ORE.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/apbp/siecpar/oke/files/02.%20Energia%20w%20Polsce%20-%20przelom%20styczen-luty%202019.%20Inny%20przelom%20w%20Klastrze%20ORE.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/apbp/siecpar/oke/index.php
http://ppte2050.pl/platforma/pmt/pkkt/files/W%20strone%20(ustrojowej)%20reformy%20energetyki.pdf
http://ppte2050.pl/
http://ppte2050.pl/platforma/apbp/snkite/snkite.php
http://ppte2050.pl/platforma/apbp/snkite/snkite.php
http://ppte2050.pl/platforma/ostdod/files/TEP%203-2019%20%20Propozycja%20dzia%C5%82an%20programowych.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/ostdod/files/TEP%203-2019%20%20Propozycja%20dzia%C5%82an%20programowych.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/ostdod/files/TEP%203-2019%20%20Propozycja%20dzia%C5%82an%20programowych.pdf
http://ppte2050.pl/
http://ppte2050.pl/platforma/ksckpu/pkks/tepp/files/TEP4-2019(5)%20%20Propozycja%20dzialan%20programowych.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/ksckpu/pkks/tepp/files/TEP4-2019(5)%20%20Propozycja%20dzialan%20programowych.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/ksckpu/pkks/tepp/files/TEP4-2019(5)%20%20Propozycja%20dzialan%20programowych.pdf

