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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: III  2020 –IV 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. 

 

Realizacja projektu w pierwszych dniach marca przebiegała z jeszcze większą dynamiką i bardziej 

rozbudowanym katalogiem zadań do zrealizowania niż w miesiącach poprzednich.  

Profesor Jan Popczyk oraz dr Krzysztof Bodzek uczestniczyli 5 marca w spotkaniu: Elektryczna 

Warszawa 2050 -  Warszawski Okrągły Stół "Na Marszałkowskiej 77/79", które stanowiło 

kolejny etap dyskusji dotyczący miksu wytwórczego energii elektrycznej Warszawy 2050. Prof. 

J.Popczyk przedstawił prezentację: Elektryczna Warszawa w Europejskim Zielonym Ładzie. Od 

teorii monizmu elektrycznego do praktyki elektroprosumeryzmu, dr K.Bodzek: Elektryczna 

Warszawa. Druga iteracja miksu wytwórczego na rynkach elektroprosumeryzmu.  

Profesor J.Popczyk 6 marca w Ostrowie Wielkopolskim wziął udział w: IV warsztatach członków 

klastra Ostrowski Rynek Energetyczny (ORE) i zielona energia Konina w aspekcie problematyki 

efektywności energetycznej w horyzoncie 2050. 

Na 17 marca, we wtorek, zaplanowano inaugurację Katowickiego Konwersatorium Inteligentna 

Energetyka (KatowickieKIE). Istotą powołania kolejnego węzła w sieci współpracy miała być  
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aktywna współpraca uczelni i jednostek samorządu terytorialnego, działających na terenie GZM 

– Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zainaugurowanie  pierwszego Katowickie KIE 

przypaść miało naukowcom oraz studentom trzech śląskich uczelni wyższych: Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej. 

Niestety rozszerzająca się pandemia COVID 19, zawieszenie od 12 marca zajęci na uczelniach 

wyższych oraz wprowadzenie stanu epidemicznego w kraju, uniemożliwiły realizację 

zaplanowanych marcowych spotkań w Katowicach 17 marca oraz cyklicznego KIE w Gliwicach 

24 marca. Pozostałe prace związane z realizacją projektu – przygotowania do wydania monografii, 

pozyskiwanie ekspertyz, dopracowywanie systemu SCADA – były kontynuowane bez większych 

zakłóceń, przy wykorzystaniu komunikacji online oraz pracy zdalnej. 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Klaster 3x20 oraz Rady Programowa Projektu, w trakcie 

kolejnych spotkań online wypracowali formułę KIE online. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu 

28 kwietnia Konwersatorium Inteligentna Energetyka z wykorzystaniem komunikatora zoom.us. 

Jak od ponad 10. lat, we wtorek 28 kwietnia 2020 roku o godz. 15.00 rozpoczęło się wirtualne 

Konwersatorium Inteligentna Energetyka, którego tematem przewodnim była: Oddolna budowa 

przez pretendentów rynku wschodzącego 1 energii elektrycznej (pierwszego rynku 

elektroprosumeryzmu).  Konwersatorium podzielono na trzy sesje: 1) z wystąpieniami 

prelegentów – stałych uczestników KIE, 2) wystąpienia studentów UE i Pśl., 3) panel dyskusyjny. 

W konwersatorium uczestniczyło 67 słuchaczy, spotkanie trwało o 2 godz. dłużej niż 

zaplanowano, z uwagi na liczne głosy w dyskusji i otwarta polemikę. 
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