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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: VIII 2020 – IX 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 dwóch miesiącach 2020 roku (sierpień, wrzesień), w ramach realizowanego od 

września 2019 roku projektu, kontynuowano prace nad przygotowaniem i wydaniem publikacji 

naukowych – artykułów i rozdziałów do monografii. 

Profesor Jan Popczyk 8 września 2020 roku na spotkaniu Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-

NOT Gospodarki Energetycznej w Warszawie wygłosił referat: Ustrojowa reforma rynku energii 

elektrycznej, transformacja energetyczna i elektroprosumeryzm 

Po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie, 22 września odbyło się kolejne Konwersatorium 

Inteligentna Energetyka, z uwagi na stan pandemii, również w formie online. Uczestniczyły w 

nim 44 osoby. 
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W imieniu Zespołu redakcyjno-administracyjnego Jan Popczyk zaprosił wszystkich uczestników 

Konwersatorium IE, i jeszcze szerzej – wszystkich zainteresowanych podstawami teoretycznymi 

i praktyką elektroprosumeryzmu do współtworzenia platformy PPTE2050 w jej nowej odsłonie. 

Tematem bazowego KIE była Rola elektroprosumeryzmu w sprawiedliwej transformacji 

regionów węglowych. Zostały wygłoszone cztery referaty oraz dwa komunikaty.  

Profesor Jan Popczyk podkreślił wagę analizowanej problematyki, akcentując możliwość, wręcz 

konieczność współuczestniczenia w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej 2050.  

Wystąpienie Prezydenta Wałbrzycha – Romana Szełemeja: Doświadczenia Aglomeracji 

Wałbrzyskiej (Wałbrzycha) w przygotowaniu projektów oraz terytorialnego planu 

wykorzystania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Szanse – jak je wykorzystać, bariery – 

jak je pokonać? Z uwagi na trudne doświadczenia restukturyzacyjne, które stały się udziałem 

miasta i jego mieszkańców po radykalnej reformie lat 90.XX wieku, Wałbrzych borykając się z 

nierozwiązanymi problemami społecznymi, od kwietnia 2018 roku podejmował szereg działań by 

znaleźć się w gronie regionów objętych horyzontalnym europejskim programem dla regionów 

pogórniczych. W styczniu 2020 roku Subregion Wałbrzyski zostaje objęty wsparciem FST 

(załącznik D: Wytyczne inwestycyjne dla Polski dot. FST 2021-2027)  - DEKARBONIZACJA 

Subregionu Wałbrzyskiego do 2030r. ! jako główny element Regionalnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji, przy aktywnym współudziale mieszkańców regionu i władz samorządowych 

zainteresowanych gmin. 

Kolejne referaty wygłosili: 

Radosław Gawlik: Elektroprosumeryzm i neutralność klimatyczna – Europejski Zielony Ład 

szansą na przełom cywilizacyjny w Polsce. Przedstawiono zagrożenia na drodze do neutralności 

klimatycznej oraz cele i zasady Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej (STE) 

Tomasz Słupik - Europejski Zielony Ład – merytoryczne podstawy neutralności klimatycznej –

podkreślono konieczność uświadomienia społeczeństwu zakresu marnotrawstwa zasobów, 

marnotrawstwa produktów; zaakcentowano zasadność upowszechniania zasady GOZ (gospodarki 

obiegu zamkniętego). 
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Grzegorz Tomasik: Lokalna Grupa Energetyczna. Model współpracy na Platforma Handlu 

Energią. Zaprezentowano funkcjonalności dedykowane miastu/gminie/spółce komunalnej. 

Konwesratorium zakończyły dwa komunikaty oraz panel dyskusyjny. 

W związku z przedłużającym się okresem prowadzenia spotkań online podjęto decyzję o 

utworzeniu na youtube.com Kanału Platforma Elektroprosumeryzmu, na którym publikowane i 

udostępniane będą relacje z kolejnych Konwersatoriów Inteligentna Energetyka: 

https://www.youtube.com/results?search_query=platforma+elektroprosumeryzmu 

Rolą powstającej Platformy jest dopełnienie Powszechnej Platformy Transformacyjnej 

Energetyki PPTE2050 (http://ppte2050.pl/). Celem Platformy Elektroprosumeryzmu jest 

poszerzanie kręgu oddziaływania koncepcji elektroprosumeryzmu, poprzez propagowanie 

możliwych i pożądanych kierunków transformacji energetycznej w trybie innowacji 

przełomowej, ze szczególnym ukierunkowaniem na eliminowanie błędów poznawczych w 

postaci luk kompetencyjnych oraz stereotypów związanych z taką transformacją. Praktycznym 

celem Platformy jest wypracowywanie i upowszechnianie kompleksowych rozwiązań radykalnie 

transformujących polską korporacyjną wielkoskalową energetykę paliw kopalnych do 

elektroprosumeryzmu, stanu pożądanego w 2050 roku. 

 

24 września 2020 przedstawicielka Stowarzyszenia Klaster 3x20 uczestniczyła w spotkaniu 

dotyczącym sprawiedliwej transformacji energetycznej Gliwic i Śląska, zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie BoMiasto, Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, pod patronatem 

Hainrich Boll Stiftung Warszawa. 

 

28 września 2020 profesor Jan Popczyk uczestniczył w pierwszej edycji Kongresu Gospodarczo-

Geopolitycznego „Forum G2″ we Wrocławiu. 

 

W sierpniu 2020 roku zostały dopracowane modele referencyjne, stanowiące jeden z efektów 

realizacji projektu.  
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1) OK(JST1) – wieś zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN 

2) OK(JST2) – gmina (wiejska, miejsko-wiejska), miasto 20-50 tys. Mieszkańców 

3) OK(JST3) – miasto 50-100 tys. mieszkańców wraz z powiatem 

4) OK(JST6) – Warszawa 

5) OK(JST1) – linia zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN na terenach wiejskich z 

mikrobiogazownią 

 

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 planowanymi publikacjami naukowymi.  
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