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Konwersatorium IE
Serdecznie zapraszamy na najbliższe
Konwersatorium Inteligentna energetyka.
Tematem przewodnim będzie:
Transformacja TETIP:
od monizmu elektrycznego do elektroprosumeryzmu
duża część nowego porządku z pulsującymi złożonościami w chaotycznym świecie
W ramach spotkania zostaną przedstawione następujące prezentacje i komunikaty:
Stanisław Lamczyk: Komunikat Przewodniczącego Parlamentarnego Zespół ds.
Prawa elektrycznego; Paweł Ruszkowski: Komunikat nt. Badania socjologiczne
transformacji energetycznej; Krzysztof Konopka: Kocioł indukcyjny w
elektryfikacji ciepłownictwa budownictwa wielorodzinnego (spółdzielnie
mieszkaniowe) Krzysztof Bodzek: Charakterystyka źródeł OZE i magazynów
energii. Koszty krańcowe technologii. Arkadiusz Domoracki: Przekształtniki
przeznaczone do pracy w systemach(WSE) pracujących w trybie on/off grid.
Projektowanie
O 16:30 przewidziano retransmisję sesji otwarcia konferencji naukowo-technicznej
„Łączniki w eksploatacji 2022”.
Konferencję otworzy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Marek Szrot.
Następnie wystąpi prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak.
W ramach otwarcia zostaną wygłoszone dwa referaty: Jan Popczyk: Od polityki
i bezpieczeństwa energetycznego przez kryzysową odporność energetyczną do rynku
elektroprosumenckiego oraz Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny SEP: Sposoby
magazynowania energii elektrycznej kluczem do energetyki przyszłości
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.

Agenda
Konwersatorium odbędzie się online na platformie zoom.us (dane logowania
w emailu)
Termin kolejnego spotkania: 28 czerwca 2022 r.

Udział środowiska PPTE2050 w wydarzeniach
Debata podsumowująca III Kongres Elektryki Polskiej, a w niej uczczenie
jubileuszu stulecia uchwalenia ustawy elektrycznej. 25 kwietnia 2022
Jan Popczyk referat: Prawo elektryczne odpowiedzią na potrzeby gospodarki
pocovidowej i powojennej transformacji energetycznej.
Wręczenie nagrody „Kreator nowej energetyki” Profesorowi Janowi
Popczykowi. IV Forum Energetyki Rozproszonej „Jak rozwijać energetykę
rozproszoną?”. Kraków 9 maja 2022. Transmisja z forum dostępna jest online.

Informacja o szkoleniu Przygotowanie specjalistów ds. bezpieczeństwa
transformacji energetycznej jst/odporności elektroprosumenckiej jst.
Elektroprosumeryzm w samorządach – Śląski Związek Gmin i Powiatów będzie
szkolił urzędników. Portal Komunalny.pl, 14 maja 2022

Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek: Wpływ uruchomienia elektrowni jądrowej na
otaczający region, w tym na lokalny rynek pracy, turystykę, ceny nieruchomości
i środowisko naturalne – analiza ze szczególnym uwzględnieniem przypadku
Finlandii. Ekspertyza zlecona przez Biuro Analiz, Dokumentacji
i Korespondencji, Centrum Informacji Senatu, Kancelaria Senatu, maj 2022.

