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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: V  2020 – VII 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 kolejnych trzech miesiącach 2020 roku (maj, czerwiec, lipiec), w ramach realizowanego od 

września 2019 roku projektu, kontynuowano konsolidację środowisk zaangażowanych w 

transformację polskiej energetyki. W związku z trwającym stanem epidemicznym w kraju, 

znacząca część działań i aktywności Think Tanku przebiegała w formule on-line. Kolejne 

Gliwickie Konwersatoria Inteligentna Energetyka oraz Sieciowe Wrocławskie KIE zrealizowane 

zostały z wykorzystaniem komunikatora zoom.us.  

Gliwickie KIE odbyło się 26 maja 2020 roku pod tytułem – Fale rozprzestrzeniania się 

elektroprosumeryzmu; wschodząca fala Pretendentów – Innowatorów. Przedstawionych zostało 

pięć prezentacji: 1) Potrzeba eksperymentów (rozwiązań demonstracyjnych) na pierwszych trzech 

rynkach elektroprosumeryzmu i próbnych konwencji regulacyjnych (sandbox-y) - Jan Popczyk,  

2) Spółdzielnia mieszkaniowa na drodze do elektroprosumeryzmu - Andrzej Jurkiewicz, 3) 

Mineralizacja niskotemperaturowa - GOZ – elektroprosumeryzm: technologie i ekonomia - 
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Tadeusz Bąk, 4) Prosument przemysłowy – jakie bariery musi obalić nadchodząca fala 

elektroprosumeryzmu? - Piotr Brożyna, 5) Operator (WSE) – liberalizacja procesów 

ekonomicznych elektroprosumeryzmu - Krzysztof Bodzek).  

W części otwartej odbyła się dyskusja z udziałem gości z całej Polski: prof. P. Ruszkowski z 

Collegium Civitas w Warszawie, prof. M. Czarnecka z Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, R. Gawliki z Eko-Unii z Wrocławia, R. Grudziński – redaktorem i przedsiębiorcą z 

Warszawy.  

W KIE uczestniczyło 65 osób. 

Wrocławskie KIE odbyło się 2 czerwca 2020 roku – temat przewodni: Farmy wiatrowe na 

Bałtyku – wpływ na środowisko i transformację energetyki. Przedstawiono dwie prezentacje: 1) 

Warunki środowiskowe budowy farm wiatrowych na Bałtyku - zastosowanie najlepszych 

dostępnych praktyk dla ochrony ekosystemu i jego gatunków - dr I. Pawliczka, mgr W. Górski ze  

Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu oraz 2) Rynki 

sieciowe elektroprosumeryzmu na drodze do neutralności klimatycznej 2050: rynek wschodzący 

1 energii elektrycznej (RCR) i rynek wschodzący 2 (off shore) - prof. Jan Popczyk.  

W części otwartej KIE toczyła się wieloaspektowa dyskusja, z udziałem ekologów, energetyków, 

menedżerów, samorządowców, ekonomistów.  W  Wrocławskim KIE uczestniczyło 45 osób. 

Kolejne bazowe Gliwickie KIE odbyło się 23 czerwca 2020 roku – Przenoszenie prostoty 

efektywności elektroprosumeryzmu na platformę PPTE2050. Bazę do dyskusji stanowiły trzy 

wystąpienia: 1) Potencjał unifikacji i skalowalności elektroprosumeryzmu w perspektywie 3 fal 

jego stawania się – prof. Jan Popczyk, 2) Modele systemów WSE na świecie i potencjał ich 

rozwoju w Polsce – Julia Oleksy - Equinor Norwegia, 3) Profile na kanonicznych osłonach 

kontrolnych – Krzysztof Bodzek.  

Konwersatorium zgromadziło 45 osób. Kolejne konwersatoria odbędą się po przerwie 

wakacyjnej, począwszy od września br.  

 

15 lipca 2020 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne w gminie Żmigród, dotyczące zbudowania 

niezależności energetycznej – zarówno elektrycznej jak i ciepłowniczej – w oparciu o OZE, w 

tym o biogazownie i farmy fotowoltaiczne – Lokalna Społeczność Energetyczna Doliny Baryczy.  

W spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza R. Lewandowskiego, z udziałem decydentów, 
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lokalnych przedsiębiorców, ekologów i naukowców, uczestniczył prof. Jan Popczyk, którego 

wystąpienie o konieczności traktowania transformacji w kategoriach inwestycji, a nie jedynie jako 

kosztu, prowadzącej do samowystarczalności energetycznej, a co za tym idzie do zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego, wpisało się w założenia nowopowstającego projektu, który może 

stanowić modelowe rozwiązanie dla przyszłych inicjatyw lokalnych na terenie całego kraju. 

 

Kolejną aktywnością członków Stowarzyszenia Klaster 3x20 w ramach realizowanego projektu 

było opublikowanie trzech artykułów w miesięczniku „Energetyka” Problemy energetyki i 

gospodarki paliwowo-energetycznej nr 7/2020. J. Popczyk: Trzy fale elektroprosumeryzmu, K. 

Bodzek: Od analizy profili na osłonach kontrolnych systemu (WSE) do wskazówek projektowania 

struktury miksu energetycznego – studium przypadków, A. Jurkiewicz, D. Wereszczyński, M. 

Fice: Mikroelektrownia biogazowa on-off grid z siecią terminali STD w systemie (WSE) 

przeznaczonym do testowania w sandboxie – studium przypadku. 

 

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 

sfinalizowania prac nad planowaną monografią.  
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