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Konwersatorium IE 
Serdecznie zapraszamy na najbliższe 

 Konwersatorium Inteligentna energetyka.  
 

Tematem przewodnim będzie: 
Jeszcze raz konsolidacja tripletu paradygmatycznego ME 

(transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu) 

TECHNIKI WERYFIKACYJNE TRIPLETU 
 

W ramach spotkania zostaną przedstawione następujące komunikaty: Jan Popczyk: Od KPO 

przez techniki weryfikacyjne tripletu paradygmatycznego ME do elektroprosumeryzmu 

w JST; Tadeusz Bąk – cz.1 (technologie), Wojciech Stanek – cz.2 (techniki paradygmatu 

egzergetycznego; prezentacja cz.2 w kwietniu): Weryfikacja technologii C-GEN 

technikami paradygmatu egzergetycznego; Tomasz Słupik: Zrównoważone podejście do 

zaopatrzenia w ciepło mieszkańców miast w kontekście transformacji do 

elektroprosumeryzmu – propozycja metodycznego ujęcia problemu; Michał Sadowski: 

Platforma zarządzania i bilansowania systemu(WSE); Andrzej Szajner: Energia 

odnawialna dla budynków niskoenergetycznych; Andrzej Szajner: Energia odnawialna 

dla budynków niskoenergetycznych; Krzysztof Bodzek: Usługi na rynkach 

elektroprosumeryzmu – od zwiększania kompetencji do zarządzania rynkami; Igor 

Muszyński: Stan nierównowagi regulacji prawnych w transformacji TETIP do 

elektroprosumeryzmu w 4-poziomowej strukturze: świat – UE – kraje członkowskie – 

samorządy; Bożena Ryszawska, Piotr Szymański: Siła paradygmatu 

elektroprosumenckiego (procesów społecznych, ekonomii, prawa) na przykładzie 

dużych spółdzielni mieszkaniowych;  Marzena Czarnecka: Siła paradygmatu 

elektroprosumenckiego w perspektywie ekonomicznej analizy prawa; Radosław Gawlik: 

Rola sektora NGO w transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu w perspektywie 

rosnącej aktywności samorządów 

 

 

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: 27 kwietnia 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/
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Udział środowiska PPTE2050 w wydarzeniach 

 

 

Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek: Ścieżka 2 – Zagadnienia do dyskusji 

w zakresie wykorzystania idei elektroprosumeryzmu jako metody osiągnięcia 

autonomii energetycznej wytypowanych obszarów, https://ppte2050.pl 

 

 

 

Jan Popczyk: Ścieżka 3 – monitorowanie zagrożeń - marzec 2021 Słowo od 

Koordynatora Rady Programowej, https://ppte2050.pl 

 

 

 

Jan Popczyk, Radosław Gawlik: Czy elektroprosumeryzm to warunek 

konieczny udanej transformacji energetycznej?; audycja Ewy Podolskiej; 

Weekend Radia TOK FM, 27 luty 2021 

 

 

 

Jan Popczyk: 800 numerów (74 lata) „Energetyki”. Jubileusze są po to, aby 

uszanować historię, otworzyć się na przemijanie i zwrócić ku przyszłości. Nie 

tylko odczytać ją i nazwać, ale zacząć budować; Energetyka nr 2, luty 2021 

 

 

 

Jan Popczyk: ELEKTROPROSUMENT  PRZEMYSŁOWY polski partyzant czy 

globalny standard?; XIX Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w 

Przemyśle, 11 marca 2021, online, prezentacja 

 

 

 

Krzysztof Bodzek: Aspekty Energetyczne elektrowni wodnej Siarzewo, 

Konferencja WWF: 4,5 miliarda w błoto - budowa stopnia wodnego 

w Siarzewie. Online, 18 marca 2021 

 

 

 

 

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Elektroprosumeryzm.%20Edukacja,%20budowa%20kompetencji,%20przechodzenie%20do%20praktyki%20-%20przyk%C5%82ad%20guidebooka.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Elektroprosumeryzm.%20Edukacja,%20budowa%20kompetencji,%20przechodzenie%20do%20praktyki%20-%20przyk%C5%82ad%20guidebooka.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Elektroprosumeryzm.%20Edukacja,%20budowa%20kompetencji,%20przechodzenie%20do%20praktyki%20-%20przyk%C5%82ad%20guidebooka.pdf
https://ppte2050.pl/
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/monitorowanie%20zagro%C5%BCe%C5%84-%20marzec%202021.%20S%C5%82owo%20od%20Koordynatora%20Rady%20Programowej.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/monitorowanie%20zagro%C5%BCe%C5%84-%20marzec%202021.%20S%C5%82owo%20od%20Koordynatora%20Rady%20Programowej.pdf
https://ppte2050.pl/
https://audycje.tokfm.pl/podcast/102604,Czy-elektroprosumeryzm-to-warunek-konieczny-udanej-transformacji-energetycznej
https://audycje.tokfm.pl/podcast/102604,Czy-elektroprosumeryzm-to-warunek-konieczny-udanej-transformacji-energetycznej
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/800%20numer%C3%B3w%20(74%20lata)%20Energetyki.%20Jubileusze%20s%C4%85%20po%20to,%20aby%20uszanowa%C4%87%20histori%C4%99%20...%20ale%20zacz%C4%85%C4%87%20budowa%C4%87.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/800%20numer%C3%B3w%20(74%20lata)%20Energetyki.%20Jubileusze%20s%C4%85%20po%20to,%20aby%20uszanowa%C4%87%20histori%C4%99%20...%20ale%20zacz%C4%85%C4%87%20budowa%C4%87.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/800%20numer%C3%B3w%20(74%20lata)%20Energetyki.%20Jubileusze%20s%C4%85%20po%20to,%20aby%20uszanowa%C4%87%20histori%C4%99%20...%20ale%20zacz%C4%85%C4%87%20budowa%C4%87.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/800%20numer%C3%B3w%20(74%20lata)%20Energetyki.%20Jubileusze%20s%C4%85%20po%20to,%20aby%20uszanowa%C4%87%20histori%C4%99%20...%20ale%20zacz%C4%85%C4%87%20budowa%C4%87.pdf
https://elektroenergetyka.pl/numer/248
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.kierunekchemia.pl/konferencja,2174.html
https://www.kierunekchemia.pl/konferencja,2174.html
https://www.kierunekchemia.pl/konferencja,2174,83025.html
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Prezentacja.%20Elektroprosument%20przemys%C5%82owy%20-%20polski%20partyzant%20czy%20globalny%20standard%202021.%20Jan%20Popczyk.pdf
https://www.wwf.pl/aktualnosci/zapora-w-siarzewie-nieprawda-za-ktora-obywatele-zaplaca-miliardy
https://www.wwf.pl/aktualnosci/zapora-w-siarzewie-nieprawda-za-ktora-obywatele-zaplaca-miliardy

