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Konwersatorium IE 
Serdecznie zapraszamy na najbliższe 

 Konwersatorium Inteligentna energetyka.  

 

Tematem przewodnim będzie: 
NOWA KONSOLIDACJA TRYPLETU PARADYGMATYCZNEGO  

MONIZMU ELEKTRYCZNEGO 

 

W ramach spotkania zostaną zreferowane trzy tematy: Jan Popczyk: 

Strukturyzacja zadaniowa wdrożenia zasady współużytkowania zasobów KSE 

– podstawy empiryczne; Wojciech Stanek (Politechnika Śląska): Paradygmat 

egzergetyczny monizmu elektrycznego w transformacji TETIP (transformacja 

energetyki w trybie innowacji przełomowej); Magdalena Ligust: Indeks 

zrównoważonego rozwoju energetycznego dla państw członkowskich Unii 

Europejskiej.  

 

Następnie swoje komunikaty przedstawią: Bożena Ryszawska: Finansowe 

wyzwania w transformacji energetycznej – model rynkowy i obywatelski; 

Marzena Czarnecka: Analiza ekonomiczna regulacji prawnych zasady 

współużytkowania zasobów KSE; Krzysztof Bodzek: Paradygmat 

wirtualizacyjny monizmu elektrycznego w transformacji TETIP (na rynkach 

elektroprosumeryzmu); Radosław Gawlik: Wkład społeczny do opracowania 

TPST Subregionu Wałbrzyskiego – postęp prac; Izabela Mendel: Projekt 

Stowarzyszenie Klaster 3x20 jako think tank w procesie transformacji 

energetyki i kształtowania polityki energetycznej Polski w systemie bottom-up 

w horyzoncie 2050 – informacja o zakresie i realizacji 

 

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 
Konwersatorium odbędzie się online na platformie zoom.us (dane logowania w emailu oraz 

pliku Instrukcja platformy zoom). Termin kolejnego spotkania: 26 stycznia 2020 r. 

http://ppte2050.pl/platforman/konwers/archiwum/index.php?name=1&place=Gliwice
http://ppte2050.pl/platforman/konwers/archiwum/index.php?name=1&place=Gliwice
http://klaster3x20.pl/konwersatorium-inteligentna-energetyka/


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Udział środowiska PPTE2050 w wydarzeniach 

 

Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu nr 1/2020 w czasopiśmie Energetyka 

Numer 11 (797) / Rocznik 73 

 

Jan Popczyk: Cztery rynki elektroprosumeryzmu – odpowiedź na 

strukturalny kryzys 2020 (ścianę rodzącą energetyczny przełom), wyzwanie 

i szansa 2050. online  

 

Krzysztof Bodzek: Modelowanie trajektorii transformacyjnych energetyki do 

elektroprosumeryzmu w wybranych osłonach kontrolnych. online 

 

Tomasz Słupik: Audyt energetyczny w elektroenergetyce, przemyśle 

i gospodarce komunalnej jako narzędzie diagnostyczne w dążeniu do 

elektroprosumeryzmu. online 

 

 

Jan Popczyk: Mocowanie się Wielkich w Europie(2020) i historia (1965-

2020) energetyki jądrowej w Polsce.  

 

 

 

Jan Popczyk: Cztery rynki elektroprosumeryzmu – odpowiedź na 

strukturalny kryzys 2020 (ścianę rodzącą energetyczny przełom), wyzwanie 

i szansa 2050. https://www.cire.pl/  

 

 

Jan Popczyk, Radosław Gawlik, Krzysztof Bodzek: Prace Zespołu 

społecznego związane z tworzeniem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji(TPST) Subregionu Wałbrzyskiego  

 

 

Wrocławskie KIE – 08.12.2020  

Wojciech Kukuła: Analiza restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego  

Agnieszka Spirydowicz: Przejście od monokultury węglowej do 

nowoczesnej gospodarki na przykładzie regionu Turoszowa  

Jan Popczyk: Krytyczne znaczenie wdrożenia zasady współużytkowania 

zasobów KSE w obniżeniu kosztów transformacji energetyki WEK-PK do 

elektroprosumeryzmu 

Zapis spotkania dostępny jest online 

 

http://www.elektroenergetyka.pl/numer/245
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Cztery%20rynki%20elektroprosumeryzmu.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Modelowanie%20trajektorii%20transformacyjnych_art.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Audyt%20energetyczny_jako_narzedzie_elektroprosumeryzmu.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Mocowanie%20sie%20Wielkich%20w%20Europie%20(2020)%20i%20historia%20(1965-2020)%20energetyki%20j%C4%85drowej%20w%20Polsce.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Mocowanie%20sie%20Wielkich%20w%20Europie%20(2020)%20i%20historia%20(1965-2020)%20energetyki%20j%C4%85drowej%20w%20Polsce.pdf
https://www.cire.pl/item,208274,2,0,0,1,0,0,cztery-rynki-elektroprosumeryzmu-odpowiedz-na-strukturalny-kryzys-2020-sciane-rodzaca-energetyczny-przelom-wyzwanie-i-szansa-2050.html#komentarz
https://eko-unia.org.pl/jak-powinna-wygladac-transformacja-energetyczna-polski/
https://fb.watch/2gVw7zvvna/

