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Konwersatorium IE 
Serdecznie zapraszamy na najbliższe 

 Konwersatorium Inteligentna energetyka.  
 

Tematem przewodnim będzie: 
Konsolidacja koncepcyjna (w tym prawna) i technologiczna systemu(WSE) 

 

 

 

W ramach spotkania zostaną przedstawione następujące komunikaty: Jan Popczyk: Temat 

przewodni w perspektywie Słownika Encyklopedycznego ELEKTROPRO-

SUMERYZM; Wojciech Stanek: Weryfikacja technologii C-GEN technikami 

paradygmatu egzergetycznego – cz.2, cz.1 (technologie, ta część przedstawiona została 

w marcu); Tomasz Słupik: Zintegrowana – powiązana z przestrzenią eksploatacyjno-

rozwojową – platforma informatyczna dla operatora systemu(WSE); Jerzy Wrzosek, 

Grzegorz Grzegorzyca: Systemy on/off grid z inteligentnymi transformatorami SN/nN 

realizującymi funkcję terminala STD w systemie(WSE); Grzegorz Tomasik: Platforma 

handlowo-techniczna PGB – pilot infrastruktury operatora(WSE) w systemie(WSE) 

w koncepcji sandbox-u; Andrzej Jurkiewicz: Taryfa elektroprosumenta w koncepcji 

sandbox-u i w praktyce eGIE; Zdzisław Konopka: Struktura terminala STD w postaci 

inteligentnego przyłącza elektroprosumenta z sektora MMSP w perspektywie firmy 

elektrotechnologicznej ELKON; Igor Muszyński: Zasada współużytkowania zasobów 

KSE w systemie(WSE). System(WSE) w sandbox-ie; Krzysztof Bodzek: 

Energoelektronika w elektroprosumeryzmie. Potencjał energoelektroniki 

w konsolidacji paradygmatu wirtualizacyjnego w świetle konferencji IEEE-PEMC2020; 

Piotr Drożdżyk: Komunikat z III Seminarium "Blockchain w Energetyce" (25.03.2021); 

Radosław Gawlik; Zagrożenia dla oddolnej transformacji TETIP do 

elektroprosumeryzmu w Subregionie Wałbrzyskim ze strony odgórnej „transformacji” 

WEK-PK do WEK-OZEiEJ w subregionie Turoszowsko-Zgorzeleckim 

 

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: 22 czerwca 2021 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/


 

 

 

ścieżka 2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Udział środowiska PPTE2050 w wydarzeniach 

 

Jan Popczyk: Ścieżka 2 – ELEKTROPROSUMERYZM (słownik 

encyklopedyczny, maj 2021), https://ppte2050.pl 
 

 

Jan Popczyk: Energetyka EXTRA: NOWA DEKADA W ENERGETYCE.  

Elektroprosument przemysłowy. Polski partyzant czy globalny standard? 

Energetyka cieplna i zawodowa, 1/2021 
 

 

 

Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu nr 2/2021 w czasopiśmie Energetyka 

Numer 4 (802) / Rocznik 74.  
 

 

Jan Popczyk: DRUGA USTROJOWA REFORMA ELEKTROENERGETYKI 

– główny filar transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu 

 

Krzysztof Bodzek: Usługi na rynkach elektroprosumeryzmu w jednostkach 

samorządu terytorialnego (JST) – od zwiększania kompetencji do 

zarządzania rynkami 
 

Andrzej Jurkiewicz: Elektroprosumeryzm w praktyce. Trzy produkty/usługi 

na rynki elektroprosumeryzmu 
 

Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek: TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA 

SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO. Trajektoria redukcji CO2 w modelu 

transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu 

 

 

Radosław Gawlik: Spotkanie z liderami firmy  Łapacz, Winkowski 

Architekci Sp z o.o. ( http://lapaczwinkowski.pl/about ), która zainteresowana 

jest wejściem na nowe obszary: organizacji wspólnot energetycznych 

(elektroprosumeckich) z gminami, biznesem i spółdzielniami 

mieszkaniowymi, omówienie warunków ewentualnej współpracy z EKO-

UNIĄ, Wrocław 29 kwiecień 

 

Radosław Gawlik: Przygotowanie i złożenie z partnerami projektu "Aktywny 

prosument i sołectwa..." w ramach Funduszy Norweskich z celem 

przygotowanie modelowych sołectw na drodze do elektroprosumeryzmu oraz 

aktywizacji grup prosumentów do integracji, współpracy lokalnej na rzecz 

autonomizacji energetycznej OZE https://aktywniobywatele-

regionalny.org.pl/, Wrocław 17 maj 

 
 

Collegium Civitas. Artykuły w czasopiśmie: Energetyka Społeczeństwo 

Polityka 1/2021 (9).  

 

Paweł Ruszkowski: Bełchatów 2030: alternatywne scenariusze transformacji 

 

Jan Popczyk: Transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej 

(TETIP) do elektroprosumeryzmu wehikułem do przyszłości tu i teraz 

 

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Elektroprosumeryzm%20-%20s%C5%82ownik%20encyklopedyczny%20-%20maj%202021%20(wersja%20beta).pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Elektroprosumeryzm%20-%20s%C5%82ownik%20encyklopedyczny%20-%20maj%202021%20(wersja%20beta).pdf
https://ppte2050.pl/
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Artyku%C5%82.%20Elektroprosument%20przemys%C5%82owy%20-%20polski%20partyzant%20czy%20globalny%20standard%202021.%20Jan%20Popczyk.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Artyku%C5%82.%20Elektroprosument%20przemys%C5%82owy%20-%20polski%20partyzant%20czy%20globalny%20standard%202021.%20Jan%20Popczyk.pdf
https://www.kierunekenergetyka.pl/magazyn.html
http://www.elektroenergetyka.pl/numer/245
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/02.%20Druga%20ustrojowa%20reforma%20elektroenergetyki.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/02.%20Druga%20ustrojowa%20reforma%20elektroenergetyki.pdf
https://elektroenergetyka.pl/upload/file/2021/04/Popczyk_Bodzek.pdf
https://elektroenergetyka.pl/upload/file/2021/04/Popczyk_Bodzek.pdf
https://elektroenergetyka.pl/upload/file/2021/04/Popczyk_Bodzek.pdf
http://lapaczwinkowski.pl/about
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/
https://www.civitas.edu.pl/pl/
https://www.ejournals.eu/ESP/zakladka/574/#tabs
https://www.ejournals.eu/ESP/zakladka/574/#tabs

