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Konwersatorium IE 
 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe 

 Konwersatorium Inteligentna energetyka.  

Tematem przewodnim będzie: 

REAKTYWNY PROGRAM ODDOLNEJ ODPOWIEDZI NA 

PRZESILENIE KRYZYSOWE W ELEKTROENERGETYCE 

POTRZEBNY W LATACH 2019-2020 
 
Konwersatorium będzie dotyczyło wytworzenia oddolnych odpowiedzi na 

przesilenie kryzysowe w elektroenergetyce (2019-2020). Prof. J. Popczyk 

przedstawi prezentację pt.: Zamiana mechanizmów tłoczących innowacje do 

energetyki (polityka energetyczna i systemy wsparcia) mechanizmami ssącymi 

(rynkowymi). K. Bodzek pokaże wyniki obliczeń bilansu energetycznego: Bilans 

energetyczny (miks) dla kraju i wybranego województwa w horyzontach 2035, 

2040, 2050 oraz WME Wielkopolska Południowa (SBU) 2050. K. Sztymelski 

zaprezentuje Pierwszą konsolidację obserwatora nowych innowacyjnych 

technologii energetycznych na „Allegro”. Następnie P. Kołodziej przedstawi 

opinię dotyczącą stanowiska sekcji SNKiTE dotyczącego polityki PEP2040 oraz 

Pakietu Transformacja energetyki 2050. Po przerwie zostaną przedstawione 

komunikaty: Sekcja Energetyki; Sekcja Elektrotechniki, Automatyki 

i Informatyki; Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych o współpracy 

z Konwersatorium w obszarze transformacji energetyki. Kształcenie na rzecz 

nowej energetyki. Projekt: „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych 

na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”. Wersja anglojęzyczna platformy 

PPTE2050. W ramach konwersatorium zostanie przeprowadzony eksperyment 

Przykładowej odpowiedzi na sytuację kryzysową w elektroenergetyce (2019-2020). 

Na zakończenie przewidziano roboczą dyskusję dotyczącą oddolnej odpowiedzi na 

przesilenie kryzysowe w elektroenergetyce. Do dyskusji zaprasza się wszystkich 

uczestników konwersatorium. 
 

Lista osób biorących udział  w dyskusji jest otwarta.  

Moderatorem spotkania będzie prof. Jan Popczyk.  
 

Agenda i komunikat 
 

Konwersatorium odbędzie się 22 stycznia 2019 r. o godzinie 15:00 w sali A615 przy ul. B. 

Krzywoustego 2 w Gliwicach (Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej). 

http://ppte2050.pl/platforma/apbp/konwers/konwers.html
http://ppte2050.pl/platforma/apbp/konwers/konwers.html
http://klaster3x20.pl/konwersatorium-inteligentna-energetyka/


 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jan Popczyk, Rynkowa trajektoria transformacyjna energetyki Polski - 

koncepcja zmniejszenia emisyjności o 30-40% do 2030 oraz o 100% do 

2050. Referat na konferencji Możliwości wynikające z zielonej transformacji 

energetycznej Polski Warszawa, 10 stycznia 2019 

 

 

 

Jan Popczyk, udział w konferencji Transformacja energetyczna ponad 

podziałam. Warszawa, 11 stycznia 2019. Pełna transmisja dostępna jest na 

stronie sejmu  iTV Sejm - transmisje archiwalne 

 

 

 

Jan Popczyk, TRANSFORMACJA ENERGETYKI 2050 vs POLITYKA 

ENERGETYCZNA POLSKI 2040 krytyka polityki PEP2040 i koncepcja 

transformacji oraz osadzenie w jej środowisku reaktywnego programu 

oddolnej odpowiedzi, potrzebnego na okres przesilenia kryzysowego w  

elektroenergetyce w latach 2019-2020, pierwsza konsolidacja koncepcji 

konsolidacyjnych, platforma PPTE2050 

 
 

 

 

 

http://eko-unia.org.pl/uruchomiamy-transformacje-zamiast-populizmu-zwiazanego-z-cenami-energii/
http://eko-unia.org.pl/uruchomiamy-transformacje-zamiast-populizmu-zwiazanego-z-cenami-energii/
http://gramwzielone.pl/trendy/34014/miks-energetyczny-polski-wedlug-profesora-popczyka
http://gramwzielone.pl/trendy/34014/miks-energetyczny-polski-wedlug-profesora-popczyka
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2019&month=01#DA3A88226692CA84C125837F002B265D
http://ppte2050.pl/platforma/pmt/Transformacja%20energetyczna%202050.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/pmt/Transformacja%20energetyczna%202050.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/pmt/Transformacja%20energetyczna%202050.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/pmt/Transformacja%20energetyczna%202050.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/pmt/Transformacja%20energetyczna%202050.pdf
http://ppte2050.pl/

