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Konwersatorium IE 
 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe 

 Konwersatorium Inteligentna energetyka.  
 

Tematem przewodnim będzie: 

Elektroprosumencka odporność (energetyczna) JST 

vs bezpieczeństwo energetyczne  

(rządowo-korporacyjna polityka energetyczna) 

 

 

W ramach spotkania zostaną przedstawione następujące prezentacje i komunikaty:  

Stanisław Lamczyk: Plan pracy Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa elektry-

cznego w 2022 r.; Jan Popczyk: ODDOLNA BUDOWA ENERGETYCZNEJ 

ODPORNOŚCI ELEKTROPROSUMENCKIEJ JST w miejsce bezpieczeństwa 

energetycznego w schodzącej rządowej polityce energetycznej; Jacek Dach 

(profesor; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska 

i Inżynierii Mechanicznej; Katedra Inżynierii Biosystemów): AUTONOMIZACJA 

ENERGETYCZNA SOŁECTWA za pomocą mikroelektrowni biogazowej; 

Krzysztof Bodzek: ANALIZATOR PROCESOWEJ ODPORNOŚCI 

ELEKTROPROSUMENCKIEJ JST budowa trajektorii transformacyjnej JST 

do elektroprosumeryzmu; Jerzy Wrzosek, Grzegorz Grzegorzyca: INŻYNIER 

TRANSFORMACJI ELEKTROPROSUMENCKIEJ JST system WSE(JST) 

on/off grid (na przykładzie kryzysowego planu działania śląskiej gminy 

wiejskiej); Radosław Gawlik: Bariery i wyzwania (perspektywa 2022) we 

wdrażaniu TETIP do elektroprosumeryzmu w Subregionie Wałbrzyskim 

z wykorzystaniem funduszy europejskich; Jerzy Łątka: Dom z papieru na drodze 

do lepszego świata 

 
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)  

 

Termin kolejnego spotkania: 22 lutego 2022 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 
 

 

Od początku 2022 r. widać, że nie ma już innego sposobu na wydobycie się 

Polski z zapaści energetycznej jak tylko budowa odporności elektroprosume-

nckiej jednostek JST rozumianych jako lokalne społeczności transformujące się 

ustrojowo do społecznej gospodarki rynkowej. Odpowiedzią platformy jest 

zmiana ścieżki 2 na ścieżkę budowa kryzysowej odporności 

elektroprosumenckiej JST i związany z tym komunikat:  

 

 

Jan Grześkowiak: Komunikat w sprawie możliwości dofinansowań 

elektroprosumeryzmu przez JST w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji 

Strategicznych.  

 

 

Jan Popczyk: bieżąca współpraca z Przewodniczącym Parlamentarnego 

Zespołu ds. Prawa elektrycznego. 

 

 

 

Jan Popczyk: spotkanie robocze z władzami Śląskiego Związku Gmin  

i Powiatów w sprawie współpracy PPTE2050 w zakresie działań na rzecz 

szkolenia specjalistów ds. elektroprosumenckiej odporności (energetycznej) 

JST. 

 

 

 

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%20dofinansowania%20elektroprosumeryzmu.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%20dofinansowania%20elektroprosumeryzmu.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%20dofinansowania%20elektroprosumeryzmu.pdf

