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Stowarzyszenie Klaster 3x20 jako think tank w procesie transformacji energetyki 

i kształtowania polityki energetycznej Polski w systemie bottom-up w horyzoncie 

2050 

Sprawozdanie za okres: IX 2019 – XII 2019 

 

Głównymi celami projektu Stowarzyszenie Klaster 3x20 jako think tank w procesie 

transformacji energetyki i kształtowania polityki energetycznej Polski w systemie bottom-up w 

horyzoncie 2050 - finansowanego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 

PROO na lata 2018- 2030 – jest umocnienie roli ThinkTanku w środowisku uczestników 

transformacji rynków energii, pogłębianie relacji i rozszerzenie wpływów  oraz wzmocnienie 

działalności analitycznej, poprzez poszerzenie bazy wiedzy i kompetencji interdyscyplinarnego 

zespołu Think Tanku.  

Projekt jest realizowany od 1 IX 2019 do 31 XII 2020 r.  

 

Zasadnicza aktywność Stowarzyszenia Klaster 3x20, w pierwszych miesiącach realizowania 

projektu, polegała na dalszym konsolidowaniu środowiska naukowców, samorządowców, 

przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w ramach merytorycznych spotkań.  

Zorganizowano pięć wydarzeń promujących transformację energetyczną kraju do monizmu 

elektrycznego OZE2050. Odbyły się cztery konwersatoria Inteligentna Energetyka (24 września, 

22 października, 26 listopada oraz 17 grudnia 2019 roku – Politechnika Śląska, Wydział 

Elektryczny) oraz jedno Kolegium Sekcji Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych (2 

grudnia 2019 rok w siedzibie SEP o/Gliwice). Raporty z tych wydarzeń oraz prezentacje 

uczestników znajdują się na stronach: www.klaster3x20.pl oraz www.ppte2050.pl.  

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencjach, kongresach, seminariach 

zorganizowanych przez uczelnie wyższe, ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz 

w spotkaniach z interesariuszami na terenie całego kraju. 

Główne wydarzenia: 

Profesor Jan Popczyk 11 września 2019 roku w Warszawie wygłosił wykład otwierający IV 

KONGRES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLSCE RE-energy.  
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Stowarzyszenie  Klaster 3x20 zacieśnia współpracę ze Stowarzyszeniem  Eko Unia z Wrocławia.  

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk oraz Radosław Gawlik uczestniczyli 18 września br. w warsztacie 

eksperckim,  zorganizowanym w Centrum Wilcza w Warszawie, na temat dalszego rozwoju 

energetyki obywatelskiej pod kątem spółdzielni i wspólnot energetycznych. 

W październiku br. uczestniczyliśmy w wydarzeniach: 1) Seminarium zorganizowanym przez 

AGH w Krakowie: Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii. 

Rozwiązania dostępne na rynku, a także w 2) Europejskim Kongresie MSP, który odbywał się w 

dniach 16-18 października 2019 roku,  w MCK w Katowicach. 

W trakcie XI Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu (10 - 13 października 2019 r) 

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk wygłosił wykład: „Transformacja energetyki do monizmu 

elektrycznego OZE” oraz uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Rola ekoenergetyki w 

zrównoważonej infrastrukturze”.  

Podczas XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw w Centrum Nauki 

Kopernik – 6 listopada 2019 -  prof. Jan Popczyk przedstawił założenia projektu:  Monizm 

Elektryczny OZE. I Ustrojowa Reforma Rynku Energii Elektrycznej, sposób na transformację 

energetyczną Warszawy i Polski. Prezentację przedstawił dr. inż. Krzysztof Bodzek: Trajektoria 

transformacyjna miksu energetycznego Warszawy. Proporcje między zasobami „własnymi” (po 

stronie popytowej i podażowej) oraz zewnętrznymi (offshore). 

Uczestnicy XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw podpisali Apel 

Środowisk Społecznych O Racjonalność Ekologiczną: MAMY TYLKO JEDNĄ POLSKĘ, 

MAMY TYLKO JEDNĄ ZIEMIĘ, NIE DAJMY SOBIE TEGO ODEBRAĆ!  

Zespół projektowy brał udział II Forum Energetyki Rozproszonej „Czysta energia dla każdego”, 

zorganizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, będącą członkiem 

konsorcjum realizującego projekt "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii 

(KlastER)". Prof. Jan Popczyk wystąpił w roli eksperta w panelu: Jak skutecznie rozwijać 

energetykę rozproszoną?  

 

 

mailto:biuro@klaster3x20.pl
http://www.klaster3x20.pl/


 

 

STOWARZYSZENIE KLASTER 3x20  

ul. B. Krzywoustego 2/618,   44-100 Gliwice  

e- mail:   biuro@klaster3x20.pl  

www.klaster3x20.pl  
Nr KRS 0000399336 

NIP: 6312641976 REGON: 242757750 

 

 Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 

Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030    3 

 

 

Dwukrotnie w listopadzie  (6 i 18.11.2019 r) odbyły się spotkania w ramach Projektu 

Strategicznego WARSZAWY. Warszawa na trajektoriach transformacji energetycznej od kryzysu 

w elektroenergetyce do monizmu elektrycznego OZE 2050. 

Pracownicy i członkowie Stowarzyszenia Klaster 3x20 uczestniczyli w  VII Edycja Konferencji 

Ochrona Środowiska i Energetyka – centrum Nowych Technologii w Gliwicach. 

Międzynarodowa konferencja, której celem  jest wymiana doświadczeń naukowych w zakresie 

ochrony gleby, zasobów powietrza i wody, utylizacji odpadów, odnawialnych źródeł energii, 

solartermii, energii wodnej, energii wiatrowej, biomasy, energii geotermalnej, systemów 

energetycznych, efektywności energetycznej, LCA, wpływu na środowisko naturalne i 

rozproszonej energetyki. VII edycja odbyła się 6 grudnia br.,  uczestniczyło w niej około 270 

osób. Referaty wygłosili: Dr inż. Robert Wójcicki - Budynek o zerowym bilansie energii w skali 

roku na bazie budynku o konstrukcji tradycyjnej – studium przypadku oraz Dr inż. Krzysztof - 

Poprawa wykorzystania energii OZE z wykorzystaniem dostępnych i planowanych zasobów 

technicznych obiektu. 

W celu realizacji zadania związanego z opracowaniem i przeprowadzeniem ankiet (etap 1) 

opracowany został przez prof. J. Popczyka zestaw 7 pytań ankietowych. Ankieta miała na celu w 

pierwszej kolejności ocenę potencjału transformacyjnego sektora energetyki. Przeprowadzone 

zostały trzy rundy ankiet: 1) w środowisku transformacji energetyki Warszawy; 2) w środowisku 

Konwersatorium Inteligentna Energetyka; 3) w środowisku studenckim na kierunku Energetyka 

Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.  

Stowarzyszenie Klaster 3x20 czynnie uczestniczyło w konsultacjach obywatelskich 

dotyczących procesów legislacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym (województwo 

śląskie) w obszarze energetyki, czystego powietrza, oraz na poziomie ustawodawczym, w 

konsultacjach krajowych. 

W siedzibie GZM (Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii) – 3 grudnia 2019 – odbyło się 

spotkanie konsultacyjne samorządowców, mieszkańców, przedsiębiorców, dotyczące działań 

wspierających walkę z niską emisją. Pod dyskusję poddano możliwość zinwentaryzowania i 

wykorzystania potencjału wytwórczego, awaryjnego i regulacyjnego poszczególnych jednostek 

samorządowych, wchodzących w skład GZM, których spółki miejskie i gminne posiadają 
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urządzenia mogące wspomagać proces zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na terenie 

GZM. W konsultacjach udział wziął dr inż. Joachim Bargiel – wiceprezes Stowarzyszenia Klaster 

3x20 – jako uczestnik dyskusji oraz współautor prezentacji: Koncepcja rozwiązań biznesowych 

skupionych wokół efektywności energetycznej skierowanych do JST. Dr inż. J. Bargiel wraz ze 

współpracownikami, przygotował i przedstawił do konsultacji, wzór ankiety określającej moce 

wytwórcze, zlokalizowane na terenie GZM. Dotyczy źródeł OZE i agregatów prądotwórczych  - 

składa się z 10 pytań. 

Dr inż. Joachim Bargiel w ramach konsultacji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 

2021 – 2030 , wniósł uwagi szczegółowe do poszczególnych zapisów, w kategoriach: obniżenie 

emisyjności, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz wewnętrznego 

rynku energii oraz przedstawił uwagi ogólne w 10. punktowym opracowaniu.  

Również 3.12.2019  - w godzinach popołudniowych – J.Bargiel  uczestniczył w spotkaniu 

Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat – z udziałem radnych powiatu gliwickiego oraz 

zainteresowanych mieszkańców, dotyczące walki z niską emisją, na którym prezentowano 

konkretne rozwiązania techniczne dotyczące fotowoltaiki oraz kotłów grzewczych wraz z 

zasobnikami. 

W ramach konsultacji projektu PEP2040 - Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. v.2.1 (z 

08.11.2019 r.) złożyliśmy formularz z uwagami dotyczącymi czterech kierunków: Kierunek 1 - 

racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, Kierunek 2 – rozwój magazynowania, 

Kierunek 4 - Przygotowanie i wdrażanie planu działań mających służyć zwiększeniu 

transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej. Wewnętrzny rynek energii 

elektrycznej, Kierunek 5 - koncepcja wprowadzenia energetyki jądrowej do krajowego systemu 

elektroenergetycznego. 
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