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Sprawozdanie za okres: I  2020 – II 2020 

 

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. 

 

W pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku, w ramach realizowanego od września 2019 roku 

projektu, kontynuowano konsolidację środowisk zaangażowanych w transformację polskiej 

energetyki. Proces ten odbywała się przede wszystkim w ramach  kolejnych dwóch cyklicznych 

spotkania gliwickiego Konwersatorium Inteligentna Energetyka (KIE). 28 stycznia 2020 roku 

tematem przewodnim Konwersatorium była Ekonomia krajowej transformacji energetycznej 

2020 w perspektywie monizmu elektrycznego OZE 2050. Ważnym elementem KIE była dyskusja 

nad pięcioma krytycznymi błędami poznawczymi oraz zdefiniowanie, kolejnego, szóstego błędu 

poznawczego. 

KIE, które odbyło się w Gliwicach  25 lutego 2020 roku, zdominowane zostało przez 

problematykę prawniczą. Przedstawiono trzy prezentacje dotyczące istniejących przepisów prawa 

w szeroko rozumianej energetyce, z konkluzją: niezbędne jest uporządkowanie sfery prawnej, 

przygotowanie spójnego prawa elektrycznego i podstaw ustrojowej reformy rynku energii 

elektrycznej. 
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Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej 20 lutego 2020 roku odbyło się kolejne  

Kolegium Sekcji Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych (SNKiTE). Dyskusja zaczęła 

się od omówienia zasad polityki europejskiej i krajowej w obszarze energetyki, czystego 

powietrza, neutralności klimatycznej, następnie skoncentrowano się na szczegółach technicznych 

związanych z systemami WSE (wirtualny system elektroenergetyczny) i terminalami STD 

(sieciowy terminal dostępowy). 

21 stycznia 2020 r. Profesor Jan Popczyk oraz Pan Piotr Brożyna (wiceprezes Stowarzyszenia 

Klaster 3x20) uczestniczyli Warszawskim KIE. Temat przewodni: TECHNOLOGIE I MODELE 

BIZNESOWE W MONIZMIE LEKTRYCZNYM OZE. Warszawskie KIE skupia przede 

wszystkim przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem MMSP i samorządowców. Oprócz 

wysokiego potencjału merytorycznego i organizacyjnego, Warszawskie KIE ma także duże 

możliwości oddziaływania na pozostałe ośrodki w sieci KIE, uzupełniania ich prac i doświadczeń, 

stanowiąc ważny węzeł w strukturze. 

11 lutego Profesor Jan Popczyk, dr Izabela Mendel oraz dr Krzysztof Bodzek uczestniczyli we 

Wrocławskim KIE. Temat przewodni: ZASADA POMOCNICZOŚCI W TRANSFORMACJI 

ENERGETYKI. Priorytetem dla wrocławskiego KIE jest konsolidacja, w ramach transformacji 

energetycznej do monizmu elektrycznego OZE, praktycznych działań na rzecz rozwoju kapitału 

społecznego oraz zasady pomocniczości, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego 

(JST). Wrocławskie KIE skupia przede wszystkim organizacje pozarządowe (NGO).  

W ramach realizowanego projektu trwają dalsze prace nad systemem SCADA (wersja testowa na 

stronie www.klaster3x20.pl) oraz konsolidacja prac, pozyskiwanie danych i ekspertyz na potrzeby 

przygotowania planowanej monografii.  

W styczniu 2020 roku złożyliśmy sprawozdanie częściowe ze sposobu realizacji projektu, zgodnie 

z wymogami NIW. 
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