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Konwersatorium Inteligentna Energetyka (KIE) – spotkanie wrzesień 2018 

 

Komunikat o utworzeniu 

Sekcji Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych Oddział Gliwicki SEP 

(SNKiTE-SEP) 

 

 

Misja Sekcji. Formułowanie (proponowanie) nowych koncepcji mikroekonomicznych 

wpisujących się w model makroekonomiczny transformacji energetyki. Budowa kompetencji 

prosumentów i niezależnych inwestorów w zakresie wykorzystania innowacyjnych, 

skalowalnych technologii energetycznych. 

 

Punkt wyjścia do działalności Sekcji. Na dwóch głównych ścieżkach działania Sekcji 

charakterystyczna jest następująca sytuacja. 

1. W zakresie nowych koncepcji mikroekonomicznych punktem wyjścia jest Biblioteka 

Źródłowa Energetyki Prosumenckiej (BŹEP), http://bzep.pl, oraz sukcesywnie tworzona 

Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki (PPTE), stanowiąca wspólne środowisko 

sekcji SnKTE-SEP, konwersatorium KIE oraz Stowarzyszenia Klaster 3x20; biblioteka BŹEP 

zostanie włączona do zasobów platformy PPTE. 

2. Z kolei środowisko praktyki gospodarczej, na potrzeby którego ma działać sekcja 

SnKTE-SEP (na potrzeby którego sekcja będzie sukcesywnie wytwarzać praktyczne 

koncepcje i modele mikroekonomiczne nadające się do zastosowania przez przedsiębiorców) 

będą w pierwszym etapie tworzyć: Zakłady Badawczo-Rozwojowe Energetyki 

ENERGOPOMIAR, Grupa (high-tech) 3S (3S Fibertech, 3S Data Center), Grupa 

Deweloperska RADAN, Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Gliwice, Przedsiębiorstwo 

(innowacyjnych mikro-technologii hutniczych gospodarki obiegu zamkniętego) ELKON, 

Przedsiębiorstwo (innowacyjnych biogazowych mikro-technologii wytwórczych mikro-

technologii gospodarki obiegu zamkniętego) EKOAMRET. 

 

Główne zadanie długoterminowe. Wykreowanie certyfikatu SnKTE-SEP (stworzenie 

podstaw merytorycznych, a w przyszłości stworzenie bazy logistycznej i materialnej dla 

systemu certyfikacji). Przykładowa lista certyfikatów (tylko do pobudzenia wspólnych 

działań, najpierw spontanicznych, następnie sukcesywnie profesionalizowanych). 

1. Certyfikaty środowiskowe, dotyczące np. pofermentu w instalacjach biogazowych  

(kompetencje po stronie ENERGOPOMIAR-u, EKOAMRET-u; zapotrzebowanie ze strony 

całego segmentu zastosowań technologii biogazowych). 

2. Certyfikaty poprawności rozwiązań biznesowych na rynku energii elektrycznej, w tym 

poprawności mechanizmów cenotwórczych (kompetencje po stronie Zespołu „profesorsko-

doktorskiego” współpracującego z wszystkimi przedsiębiorcami współtworzącymi Sekcję; 

zapotrzebowanie ze strony narastającej fali podmiotów zainteresowanych działalnością na 

rynku wschodzącym energii elektrycznej 1). 

3. Certyfikaty bezpieczeństwa elektrycznego (przeciwporażeniowego i innych) instalacji 

stosowanych przez prosumentów i niezależnych inwestorów (kompetencje po stronie SEP-u). 
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4. Certyfikaty poprawności automatyki zarządczej w instalacjach stosowanych przez 

prosumentów i niezależnych inwestorów, w tym w sieciowych terminalach dostępowych 

(kompetencje po stronie Zespołu „profesorsko-doktorskiego” współpracującego z właściwymi 

kompetencyjnie przedsiębiorcami współtworzącymi Sekcję). 

5. Certyfikaty poprawności rozwiązań informatycznych w instalacjach stosowanych przez 

prosumentów i niezależnych inwestorów, w tym w układach pomiarowych i rozliczeniowych 

na rynku energii elektrycznej (kompetencje po stronie Zespołu „profesorsko-doktorskiego” 

współpracującego z właściwymi kompetencyjnie przedsiębiorcami współtworzącymi Sekcję). 

6. …  

 

Komunikat opracował: J. Popczyk 

 

Załącznik: Platforma PTE – wersja startowa (http://xxx.pl)    

http://xxx.pl/

