
Konwersatorium IE – temat przewodni w 2023 r. 

„Teoria elektroprosumeryzmu i praktyka elektroprosumeryzacji 

w procesie budowy oddolnej odporności elektroprosumenckiej”  

 

Forma realizacji kolejnych spotkań konwersatoryjnych: panelowa, 3 panele w ramach każdego z 10 spotkań, 

łącznie 30 paneli zgrupowanych w dziewięciu panelach tematycznych z Przewodniczącymi, lub 

Współprzewodniczącymi, odpowiedzialnymi za ich (paneli tematycznych) szczegółowe kształtowanie; 

poszczególne panele tematyczne posiadają w ciągu roku 2 do 4 edycji. 

Lista paneli tematycznych: 

1. Prawo elektryczne; ustawy pilotażowe do Prawa elektrycznego, Kodeks prawny transformacji 

energetycznej (Kodeks elektroprosumeryzacji). Przewodniczący: Senator S. Lamczyk, poseł V, VI, 

VII i VIII kadencji Sejmu RP, dr inż. 

2. Budowa kompetencji: nazewnictwo elektroprosumeryzmu, programy nauczania, wirtualne 

laboratoria/symulatory, powiązane z nowymi modelami biznesowymi przedsiębiorców MMSP; 

platforma PPTE2050; Energetyka – Biuletyny PPTE2050 i Rynki Elektroprosumeryzmu; szkolenia; 

certyfikacja elektroprosumencka. Przewodniczący: Jan Popczyk 

3. Przedsiębiorcy MMSP jako pretendenci do innowacyjnych rynków elektroprosumeryzmu: 

bezsieciowych rynków urządzeń/produktów i usług oraz rynków operatorskich Wirtualnych 

Systemów Elektrycznych (WSE). Przewodniczący: dr inż. Zdzisław Konopka, założyciel firmy 

ELKON i jej prezes oraz wiceprezes  

4. Samorządy (JST) w roli pretendentów: do głównego poziomu zasady pomocniczości 

(subsydiarności) w budowie ich (JST) kryzysowej odporności elektroprosumenckiej (sukcesywnie 

zastępującej skompromitowane już bezpieczeństwo energetyczne na poziomie państwowym) oraz do 

rynków elektroprosumeryzmu w segmencie zadań własnych. Przewodniczący: dr inż. Krzysztof 

Bodzek, Politechnika Śląska 

5. Sieciowy Terminal Dostępowy (STD) i Zasada Współużytkowania Zasobów KSE (ZWZ-

KSE) – fundamentalne warunki/środowisko sprawiedliwej transformacji energetycznej. 

Przewodniczący: dr inż. Marcin Fice, Politechnika Śląska, Prezes Gliwickiego Oddziału SEP 

6. Konsolidacja (programowa) stowarzyszeń naukowo-technicznych (w tym przede wszystkim 

SEP i innych, tworzących federację FSNT-NOT, oraz takich jak Stowarzyszenie Założycielskie 

Elektroprosumeryzmu, Dolivo, i innych) na rzecz budowy kryzysowej odporności 

elektroprosumenckiej. Przewodniczący: dr inż. Piotr Szymczak, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny, w latach 2014-2022 Prezes Zarządu Głównego SEP 

7. Konsolidacja (programowa) i redefinicja misji NGO-ów na rzecz edukacji do społeczeństwa 

elektroprosumenckiego. Przewodniczący: Radosław Gawlik, były poseł Sejmu Kontraktowego oraz 

I, II i III kadencji Sejmu RP, były sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska  

8. Podstawy instytucjonalne przełomowej transformacji energetycznej* (wersja zaproponowana 

przez Współprzewodniczących). Współprzewodniczący – profesorowie: Bożena Ryszawska – 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Paweł Ruszkowski – Collegium Civitas w Warszawie, 

Michał Krzykawski – Uniwersytet Śląski 

9. Przez elektroprosumeryzację do wolności i odpowiedzialności, w ładzie oświeceniowym 

skorygowanym do potrzeb nowej geopolityki (nowych relacji Północ-Południe). 

Przewodnicząca: Senator Danuta Jazłowiecka, poseł V i VI kadencji Sejmu RP, europoseł VII i 

VIII kadencji PE 

* Pierwotna propozycja: Krytyka tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego i praktyki 

elektroprosumeryzacji w kontekście ładu ustrojowego prowadzona w perspektywie nauk społecznych 

(ekonomicznych, socjologicznych, prawnych), a także filozofii oraz nauk o Ziemi i środowisku. 

Opracował: Jan Popczyk, 5 stycznia 2023 r. 


