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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn 

z transformatorami o mocy do 630 kVA 

na żerdziach wirowanych STN, STNu:

Tom I - rozwiązania stacji

Tom II - rysunki montażowo-elektryczne

Tom III - konstrukcje stalowe

Album zawiera rozwiązania słupowych stacji transformatorowych 

STN z transformatorami o mocy do 630 kVA i napięciu znamionowym 

15/0,4 kV i 20/0,4 kV. Tego typu stacje przeznaczone są do zasilania 

odbiorców wiejskich i miejsko-osiedlowych oraz drobnych odbiorców 

przemysłowo-usługowych z sieci napowietrznej lub kablowej 

średniego napięcia. Album zawiera materiały do projektowania 

oraz rysunki niezbędne dla prawidłowego montażu elementów stacji. 

Przewidziane wariantowe rozwiązania stacji pozwalają na optymalny 

dobór jej wyposażenia. Album został opracowany z zastosowaniem 

przykładowego osprzętu i aparatury ponad dwudziestu 

producentów i dystrybutorów. 

Rozwiązania stacji przystosowano do wymagań aktualnych norm, 

w tym przede wszystkim schematy obciążeń stacji dostosowano do 

warunków normy PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016-04 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 1 kV - Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) 

dla Polski. Posadowienia stacji zaprojektowane zostały zgodnie z 

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Zaprojektowano nowe oraz zweryfikowano 

dotychczasowe konstrukcje stalowe pod kątem dostosowania 

do wymagań eurokodów konstrukcyjnych. 

Album przeznaczony jest głównie dla projektantów, 

którzy na jego podstawie przygotowują dokumentację techniczną. 

Rozwiązania zawarte w albumie mogą być także podstawą 

do tworzenia standardów budowy linii SN w poszczególnych OSD.

Wersja elektroniczna albumu rozpowszechniana jest bezpłatnie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www: 

http://projektowanie.ptpiree.pl/albumy-do-pobrania

Informacje na temat wydawnictw oferowanych przez PTPiREE:

- zamawianie wydawnictw: http://www.ptpiree.pl/oferta

- przegląd oferty i dostęp do darmowych wersji cyfrowych 

  albumów typizacyjnych http://projektowanie.ptpiree.pl

lub telefonicznie:

Kasper Teszner, +48 61 846-02-10, teszner.k@ptpiree.pl

Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań
 tel. +48 61 846-02-00, fax.: +48 61 846-02-09

www.ptpiree.pl, ptpiree@ptpiree.pl
NIP: 777-00-04-090, REGON: 004845964

SANTANDER Bank Polska 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167
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To już kolejne wydanie „Energii Elektrycznej”, na którym temat pan-
demii odciska swoje piętno. W obecnej sytuacji nie ma jednak te-
matu bardziej istotnego, który angażowałaby nas wszystkich tak 
bardzo, w każdej dziedzinie życia. W czasie ekstremalnych wyzwań 
organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych widać, jak ogrom-
ne znaczenie ma współpraca społeczeństwa, organizacji społecz-
nych i gospodarczych oraz przedsiębiorstw. PTPiREE od lat jest plat-
formą takiego współdziałania, a sytuacje krytyczne jeszcze mocniej 
podkreślają istotę i sens naszego funkcjonowania. Dziś głównym 

zadaniem Towarzystwa jest koordynacja wymiany informacji pomiędzy operatorami w celu prowa-
dzenia wspólnych działań w sytuacjach kryzysowych. W dynamicznie zmieniającym się środowisku 
społecznym i gospodarczym, nie mniej ważna jest działalność na polu legislacyjnym – przygotowanie 
propozycji i opiniowanie zmian prawa, które ułatwią funkcjonowanie gospodarki i naszego sektora 
w tym wyjątkowym czasie. Bardzo intensywnie współpracują w ramach Towarzystwa przedstawicie-
le spółek operatorskich oraz ich zespoły prawne i techniczne. Rezultatem są propozycje legislacyjne  
i regulacyjne. Bieżący numer naszego miesięcznika w dziale Rynek i Regulacje oraz rubryce ,,Paragraf  
w sieci’’ prezentuje szczegóły tych propozycji i wprowadzonych już zmian. Patrząc szerzej – kwietniowa 
edycja ,,Energii Elektrycznej’’ w znacznej części jest wielowątkową relacją z pola walki z niewidzialnym 
żywiołem. W ,,Informacjach ze spółek’’ pokazujemy, jak radzą sobie nasi partnerzy w różnych częściach 
Polski. Szczególną uwagę zwraca poświęcenie służb dyspozytorskich operatorów, które zdecydowały 
się na skoszarowanie w miejscu pracy i pełną izolację po to, żeby zapewnić bezwzględne bezpieczeń-
stwo zasilania. Sekcję o działalności Towarzystwa w całości poświęcamy omówieniu wspieranej przez 
PTPiREE współpracy operatorów. W dziale Rynek i regulacje analizujemy obecną sytuację gospodar-
czą, która nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie sektora – zwłaszcza w obliczu odczuwalnego 
spadku zapotrzebowania na energię elektryczną z powodu wstrzymania lub ograniczenia działalno-
ści gospodarczej. Wśród zagadnień rynkowych omawiamy również pakiety pomocowe oraz zmiany  
w przepisach podatkowo-finansowych związanych z epidemią. W dziale Łączność pokazujemy system 
TETRA i jego szczególne zalety w sytuacjach krytycznych funkcjonowania systemu energetycznego. 

Rozpoczynamy jednak to wydanie od głosu, który niezależnie od sytuacji zawsze wybrzmiewać 
musi donośnie – głosu naszych klientów, których w naszej Rozmowie miesiąca reprezentuje Kamil  
Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów. Nasz gość dokonuje wstępnej oceny podejmowa-
nych przez sektor elektroenergetyczny działań związanych z epidemią. Konsumenci doceniają duży wy-
siłek włożony w komunikację z odbiorcami, dzięki której zamknięcie biur obsługi nie jest aż tak uciążliwe. 
Bardzo ważnym aspektem wzajemnych relacji jest również decyzja o nieodcinaniu w czasie pandemii 
zasilania klientom, którzy mają przejściowe kłopoty z regulowaniem rachunków. Problemy te, jak wie-
my, mogą przybierać na sile, dlatego stały dialog branży ze środowiskiem konsumenckim jest tak ważny  
w nowej rzeczywistości.

Aby jednak nie popadać w skrajny pesymizm, mimo przejściowych kłopotów gospodarczych, po-
dążamy za trendami w motoryzacji, prezentując elektryczną mazdę MX-30. Mając nadzieję na rychły 
powrót do normalności zapraszamy na wycieczkę do jednego z energetycznych miejsc – tym razem 
odwiedzamy elektrownię wodną w Rożnowie na Dunajcu. 

Zapraszam do lektury!
Wojciech Tabiś
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Energa-Operator w 2019 roku, w celu po-
prawy ciągłości zasilania, przeznaczyła bli-
sko 600 mln zł na modernizację i odtwo-
rzenie istniejącego majątku na wszystkich 
poziomach napięć. Pozwoliło to m.in. 
na skablowanie linii: Olsztyn 1-Jeziorany 
(ponad 15 km), GPZ Drawsko-Ostrowice 
(przeszło 7 km) i do elektrowni wodnej 
Rosnowo w obrębie Niedalina w gminie 
Świeszyno (8 km) oraz modernizację li-
nii napowietrznych GPZ Rypin-Okalewo 

(39 km z okładem) i Krzynia-Strzegomino 
(powyżej 7 km). Projekty te są bardzo 
istotne z punktu widzenia strategii inwe-
stycyjnej spółki, która kładzie nacisk na 
kablowanie sieci na obszarach leśnych  
i zadrzewionych.
Łącznie w ubiegłym roku Energa-Operator 
przebudowała ponad 670 km linii napo-
wietrznych na kablowe i przewody izolo-
wane oraz wymieniła niemal 50 km niesie-
ciowanych kabli SN.  n

Na youtube.com/TauronTV wystartował no-
wy edukacyjny kanał Taurona. Są na nim filmy 
dla dzieci i młodzieży, m.in. o tym, jak powstaje 
prąd i jak bezpiecznie się z nim obchodzić, ale 
także jak wytworzyć w laboratorium... piorun. 
Kanał jest pomocny we wspólnym spędzaniu 
czasu w domu z dziećmi oraz wspiera nauczy-
cieli w przeprowadzaniu zdalnych lekcji w trak-
cie zawieszenia stacjonarnych zajęć w szkołach. 
Wszystkie pliki dostępne są także w wersjach 
dla dzieci z niepełnosprawnościami, a więc z au-
diodeskrypcją, napisami dla niesłyszących czy  
z tłumaczeniem migowym.

Pierwsze trzy filmy, które można zoba-
czyć na kanale, to: ,,Skąd się bierze prąd?” 
– dla dzieci z klas I-III, ,,Przewodzi, nie prze-
wodzi?” dla uczniów klas VII-VII oraz ,,Co to 
jest prąd?” – dla klas IV-VI. 

,,Skąd się bierze prąd” to energetyczny 
elementarz. Film w przystępny sposób ob-
razuje powstawanie energii elektrycznej, 
a także drogę jej przesyłania siecią ener-
getyczną z elektrowni do domów i szkół. 
Tłumaczy podstawowe pojęcia i prze-
strzega przed zabawą w pobliżu urządzeń 
energetycznych.

,,Przewodzi, nie przewodzi” to obraz dla 
starszych dzieci, nawiązujący do zjawisk fi-
zycznych znanych im ze szkoły. Daje wska-
zówki, jak w prosty sposób sprawdzić, czy 
materiał jest przewodnikiem czy izolatorem. 
Na przykład pokazuje uczniom, do której 
grupy należy kamień lub piasek i czy ich wil-
gotność ma znaczenie przy przewodzeniu 
prądu. Przedstawia proste i ciekawe doświad-
czenia, a wnioski z nich płynące dotyczą bez-
piecznego korzystania z elektryczności.

Kolejny film mówi o tym, jak zbudo-
wane są atomy i czym jest ładunek elek-
tryczny. Te informacje pozwalają wytłuma-
czyć, jakim zjawiskiem fizycznym jest prąd 
elektryczny. Uczniowie zobaczą także, jak 
można wytworzyć piorun w laboratorium.

Na kanale znajdują się również filmy  
z udziałem pracowników Taurona podpo-
wiadające, jak w gronie rodzinnym spę-
dzać czas w sposób ciekawy i pożyteczny. 
W rodzinnej serii edukacyjnej występuje 
Piotr Niewęgłowski, zatrudniony w Tauro-
nie Dystrybucja od 40 lat, który ze swoimi 
wnukami, Dorotką i Marcinem, prezentuje 
proste zabawy ilustrujące dwa zjawiska fi-
zyczne. ,,Magiczna puszka” przybliża dzie-
ciom elektryzowanie przez tarcie i przez 
indukcję, a ,,Magnetyczny tor przeszkód” 
tłumaczy, czym jest i jak działa magnes.

Filmy do tej pory były częścią platfor-
my e-learningowej ,,Bezpieczniki Taurona”,  
z której korzystali głównie nauczyciele pod-
czas lekcji w szkole. Na platformie, oprócz fil-
mów, znajdują się materiały dotyczące ener-
gii elektrycznej i innych zjawisk fizycznych,  
a także gotowe scenariusze lekcji.  n

 » Tauron

Kanał edukacyjny o elektryczności

 » Energa-Operator 

Inwestycje warte 600 milionów

Kanał edukacyjny Taurona wspiera uczniów i nauczycieli w czasie pandemii
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 » PKP Energetyka

EEC Trends Award 
PKP Energetyka otrzymała prestiżową EEC 
Trends Award. Spółkę nagrodzono za wdro-
żenie nowoczesnych systemów ITC decy-
dujących o bezpieczeństwie i stabilności 
pracy w kolejowym sektorze rynku trans-
portowego oraz za aktywne uczestnictwo  
w transformacji polskiego sektora elektro-
energetycznego. Nowoczesne narzędzia po-
zwalają szybko reagować na awarie i rady-
kalnie zmniejszają ich liczbę. Spółce udało 
się prawie 20-krotnie zmniejszyć liczbę awa-
rii sieci trakcyjnej.  n
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Płocki oddział Energi-Operator wykorzystał 
autorskie projekty konstrukcji słupowych 
stworzone przez Energa Invest w ramach 
projektu Pylon. Innowacyjne słupy użyto 
do budowy linii napowietrzno-kablowej 
110 kV w gminach Łęczyca i Daszyna w wo-
jewództwie łódzkim. W trakcie inwestycji 
zastosowano pięć różnych typów słupów 
dwutorowych spełniających wymagania 
najnowszych norm. Wybrane konstrukcje 
przebadała w skali rzeczywistej certyfiko-
wana stacja badawcza.

Energa jest pierwszą grupą energetycz-
ną w Polsce z własnym kompleksowym ka-
talogiem konstrukcji wsporczych dla linii 
110 kV. Zastosowane innowacyjne rozwią-
zania umożliwiają redukcję liczby stanowisk 
słupowych, a tym samym ograniczenie na-
kładów inwestycyjnych. Dopuszczalna dłu-
gość stosowanych przęseł wynosi blisko 
400 m, co zwiększa możliwości uniknięcia 
stawiania konstrukcji na terenach prywat-
nych oraz obszarach o cennych walorach 
przyrodniczych. Redukcja liczby słupów  
w linii pozwala również na zmniejszenie 
ilości wykorzystanych materiałów: stali, be-
tonu oraz osprzętu elektroenergetycznego. 
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie kil-
ku typów przewodów fazowych i odgro-
mowych, co daje większą swobodę w za-
kresie obciążalności prądowej linii.

Projekt Pylon realizowany przez Energa 
Invest powstał w ścisłej współpracy z eksper-
tami Energi-Operator. Rozwiązania wypraco-
wane w jego ramach stanowią ofertę skiero-
waną do biur projektowych oraz wszystkich 
grup energetycznych w naszym kraju,  
w szczególności do spółek dystrybucyjnych. 
Dzięki temu możliwa jest unifikacja linii wy-
sokich napięć na bazie jednego rozwiązania.

Katalog słupów kratowych 110 kV au-
torstwa Energi Invest uzyskał Puchar Prezesa 
PTPiREE na Międzynarodowych Energetycz-
nych Targach Bielskich ENERGETAB 2019.  n

 » Energa-Operator

Innowacyjne słupy WN

Enea Operator podjęła decyzję o przystą-
pieniu od Polskiego Stowarzyszenia Paliw 
Alternatywnych (PSPA). Daje to spółce dostęp 
do pełnego monitoringu rynku e-mobility na 

świecie. Pozwala także na pozyskanie wiedzy 
o obecnych i przyszłych programach finanso-
wania, zarówno krajowych, jak i europejskich. 
Dodatkowo Enea Operator może korzystać  
z szerokiego wachlarza opracowań zespołów 
eksperckich, praktyków i konsultantów posia-
dających bogate doświadczenie sektorowe.

PSPA to największa w naszym kraju or-
ganizacja zajmującą się kreowaniem rynku 
elektromobilności i paliw alternatywnych. 
Stowarzyszenie stanowi platformę współ-
pracy dla przemysłu, administracji centralnej 
i samorządów, uczelni wyższych i ośrodków 
naukowych, instytucji oraz organizacji spo-
łecznych. Jest częścią The European Associa-
tion for Electromobility.  n

 » Enea Operator

W Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych
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Członkostwo w stowarzyszeniu daje spółce dostęp  
do pełnego monitoringu rynku e-mobility na świecie

 » innogy Stoen Operator 
Nowy portal przyłączeniowy

innogy Stoen Operator uruchomił nowy 
portal, który umożliwia składanie wnio-
sków przyłączeniowych wraz ze stosow-
nymi załącznikami. Każdy klient po zało-
żeniu swego konta może śledzić status 
zgłoszonych spraw, dodawać kolejne 
pisma oraz komunikować się ze spółką. 
Portal pozwala zaoszczędzić czas i jed-
nocześnie umożliwia załatwianie spraw 
zdalnie, co w dobie pandemii zwiększa 
bezpieczeństwo. Dodatkowym ułatwie-
niem dla klientów jest zastosowanie do 
jego budowy technologii RWD (samo-
czynnego dostosowywania się do wiel-
kości ekranu), która umożliwia wygodne 
korzystanie z różnych urządzeń, np. desk-
topu, telefonu czy tabletu.  n

 » PKP Energetyka
Izolacja w miejscu pracy

90 dyspozytorów PKP Energetyki pod-
jęło się skoszarowania w miejscu pracy. 
Izolacja odbywa się w celu walki z pande-
mią COVID-19. Przez miesiąc pracują oni 
w dwunastu centrach dyspozytorskich 
w pełnej izolacji od innych pracowników, 
rodzin i bez możliwości opuszczania miej-
sca pracy. Do zadań dyspozytorów nale-
żą m.in. operacje łączeniowe (operacje na 
sieci dystrybucji energii), nadzór nad ma-
jątkiem sieciowym, nadzór ruchu kolejo-
wego w przypadku awarii i koordynacja 
pracy elektromonterów PKP Energetyka 
przy inwestycjach.
Podjęte przez spółkę działania służą reali-
zacji obowiązków operatora sieci dystry-
bucyjnej energii elektrycznej i zapewnie-
niu bezpieczeństwa dostaw zasilania.
W dyspozyturach postarano się o jak  
najbardziej domowe warunki dla 
dwóch zmian pracowników. Budynki 
zostały wyposażone w miejsca do spa-
nia, kuchnię, a także pomieszczenia do 
wypoczynku i aktywności fizycznej.  
W każdym z centrów od 4 do 10 pra-
cowników pełni 12-godzinny dyżur, 
po którym zmieniają się ze swoimi ko-
legami, którzy w tym czasie korzystają 
z części „domowej” dyspozytury.  n

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska
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Innowacyjne słupy użyto do budowy linii  
napowietrzno-kablowej 110 kV w gminach Łęczyca  
i Daszyna w wo jewództwie łódzkim
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Konsument  
w czasach epidemii
Wywiad z Kamilem Pluskwą-Dąbrowskim, prezesem Federacji Konsumentów. 

 » Epidemia i regulacje, które 
przeciwdziałają rozpowszechnianiu 
się wirusa, zmieniły wiele obszarów 
funkcjonowania firm, w tym również 
standardy obsługi klienta.  
Rozwiązania, do których przez lata 
przyzwyczaili się konsumenci,  
musiały zostać zawieszone lub 
zastąpione nowymi. Przede wszystkim 
ograniczono znacząco kontakt 
bezpośredni, przenosząc te relacje  
do Internetu. Jak Federacja 
Konsumentów znajduje się w tej 
sytuacji?

Z uwagą obserwujemy to, co dzieje się na 
rynku. Mamy w tej chwili sytuację, z któ-
rą wcześniej nie zetknęliśmy się: porad-
nictwo w czasie pandemii. Przenieśliśmy 
się czasowo z naszym poradnictwem 
konsumenckim do wirtualnego świata, 
ale nadal pracujemy i kontaktujemy się  
z konsumentami mailowo i na Facebooku 
– biuro i prawnicy w Warszawie oraz 
w oddziałach terenowych Federacji 
Konsumentów są przez cały czas do dys-
pozycji. Staramy się wspierać ludzi, tłu-
maczyć im, dlaczego pojawiły się jakieś 
nowe regulacje, które każą praktycznie  
z dnia na dzień zerwać z utartymi sche-
matami rynkowymi.

 » Nie wszystkie grupy konsumentów 
radzą sobie z tymi wyzwaniami…
Oczywiście, znaczenie ma wiek, po-
ziom wykształcenia czy nawet miejsce 
zamieszkania. Zwłaszcza osoby starsze, 
które na przykład przez całe życie płaci-
ły rachunki na poczcie lub w punktach 
obsługi klienta, trzeba przekonywać, że 
można to zrobić bezpiecznie, pozosta-
jąc w domu, przez Internet. Nie każdy 

poradzi sobie z tym sam, potrzebna jest 
pomoc rodziny, przyjaciół czy znajomych. 

 » Również energetyka w czasie 
epidemii musiała wprowadzić nowe 
standardy. Jak Pan to ocenia?
Firmy energetyczne co prawda musiały  
w marcu zamknąć punkty obsługi, ale 
jednocześnie włożyły duży wysiłek  
w komunikację z klientami – w sposób 
prosty tłumaczą, jak płacić za energię, 
jak załatwiać sprawy on-line, jak składać 
wnioski, gdzie na stronach interneto-
wych można je znaleźć. Mam wrażenie, 
że pracownicy energetyki mają jeszcze 
więcej pracy w sprawnej obsłudze kon-
trahentów. Doceniamy również postawę 
operatorów i ich decyzję o nie odcina-
niu w tym kryzysowym czasie klientów, 
którzy mają zaległości w regulowaniu 
rachunków. Ludzie znaleźli się w trud-
nej sytuacji ekonomicznej, czasem stra-
cili pracę lub ich wynagrodzenia zo-
stały ograniczone. Trzeba to zrozumieć  
i wyjść im naprzeciw. Oczywiście ra-
chunki trzeba będzie uregulować w ter-
minie, który wyznaczy dostawca energii. 
Cenne jest również utrzymanie stało-
ści dostaw energii i zwiększenie liczby 
prac remontowych prowadzonych pod 
napięciem, co poprawia komfort życia 
konsumentów.

 » Czy to, co dzieje się obecnie na 
rynku, na trwałe zmieni zachowania 
konsumenckie?
Za wcześnie na formułowanie takich 
prognoz. Wszystko zależy od tego, jak 
długo będziemy funkcjonować w no-
wej rzeczywistości rynkowej. Uważam 
jednak, że wielu konsumentów doceni 
praktyczność i prostotę narzędzi on-line, 

 » » »
Firmy energetyczne  
co prawda musiały  

w marcu zamknąć punkty 
obsługi, ale jednocześnie 

włożyły duży wysiłek  
w komunikację z klientami  

– w sposób prosty tłumaczą, 
jak płacić za energię,  

jak załatwiać sprawy on-line, 
jak składać wnioski,  
gdzie na stronach  

interneto wych można je 
znaleźć. Doceniamy również 

postawę operatorów i ich 
decyzję o nie odcina niu  

w tym kryzysowym czasie 
klientów, którzy mają 

zaległości w regulowaniu 
rachunków. Ludzie znaleźli 

się w trud nej sytuacji 
ekonomicznej,  

czasem stra cili pracę  
lub ich wynagrodzenia  

zo stały ograniczone.  
Trzeba to zrozumieć i wyjść 
im naprzeciw. Oczywiście 

ra chunki trzeba będzie 
uregulować w ter minie, który 
wyznaczy dostawca energii. 
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z których nie korzystali, a znajdowały się 
one na wyciągnięcie ręki. Przeniesienie 
wielu transakcji do Internetu stanie 
się wyzwaniem również dla Federacji 
Konsumentów – będziemy informować  
o ryzyku, o dobrych praktykach, zwłasz-
cza w obszarze bezpieczeństwa. 

Nietypowa sytuacja, w której znajdują 
się konsumenci, oprócz znanych wypró-
bowanych sposobów oszukiwania, na 
pewno generuje pokusę „nowatorskiego” 
wykorzystania konsumentów. Ograniczo-
ne kontakty bezpośrednie, przy jednocze-
snym bombardowaniu nas prawdziwymi 
informacjami wymieszanymi z milionami 
fake newsów powodują, że konsumenci 
mogą stracić czujność i dystans do róż-
nych ofert: finansowych, zakupowych, 
wszelkiego rodzaju usług oferowanych 
w Internecie, mailowo czy telefonicznie. 
Trudnych do weryfikacji. Miraże łatwych 
zarobków, inwestycji, ale czasem też ape-
le dotyczące pomocy potrzebującym, 
wsparcia różnych szlachetnych z pozoru 
działań mogą być po prostu próbą oszu-
stwa. Apelujemy więc o rozsądek, chwilę 
refleksji, rozmowę z bliskimi albo z nami. 
Polacy nauczyli się z satysfakcją i bez-
piecznie kupować w Internecie, dlaczego 
więc teraz, gdy robimy to zdecydowanie 
częściej, mielibyśmy zapominać o zasa-
dach gwarantujących bezpieczeństwo 
wirtualnej transakcji?

 » Jednym z ważnych obszarów 
zainteresowania Federacji 
Konsumentów jest branża 
energetyczna. Zajmowali się Państwo 
naszym sektorem również przed 
epidemią.
Mamy w naszej organizacji przeszkolo-
nych specjalistów z zakresu energetyki, 
tzw. domowych doradców energetycz-
nych, działających w ramach stworzonej 
przez nas sieci. Osoby te już wcześniej,  
w trakcie realizowanego i właśnie kończą-
cego się projektu ASSIST, odwiedziły 800 
konsumentów, udzielając licznych porad 
oraz przeprowadzając wywiady – energe-
tyczne audyty domowe, przede wszyst-
kim w gospodarstwach domowych nara-
żonych na ubóstwo energetyczne. 

 » Jak długo trwał i jakie są jego 
założenia?  
Projekt realizowaliśmy przez ostatnie trzy 
lata wspólnie z partnerami z sześciu krajów 
europejskich: Włoch, Hiszpanii, Wielkiej 
Brytanii, Polski, Belgii i Finlandii oraz sto-
warzyszeniem skupiającym europejskie 

sieci organizacji działających na rzecz 
przeciwdziałania ubóstwu i wyklucze-
niu społecznemu (EAPN). Mieliśmy, jako 
partnerzy, różną wiedzę, doświadczenia 
i formy pracy, ale wspólnie chcieliśmy 
stworzyć model efektywnego działa-
nia, który mogliby wykorzystać inni, aby 
skutecznie zwalczać zjawisko ubóstwa 
energetycznego. 

 » Jak będzie można wykorzystać 
wyniki tych prac?
Bardzo nam zależało, żeby rezultaty pro-
jektu miały praktyczny wymiar. I jeste-
śmy przekonani, iż udało się to osiągnąć. 
Powstały konkretne produkty i narzędzia, 
które – mamy nadzieję - nie tylko my bę-
dziemy wykorzystywać, aby wspierać kon-
sumentów szczególnie narażonych bądź 
dotkniętych ubóstwem energetycznym. 
Bardzo chętnie będziemy współpracować 
i dzielić się efektami projektu. Zdobyliśmy 
dużą wiedzę o tym, kim są konsumenci 
wrażliwi i zagrożeni ubóstwem energe-
tycznym, jaka wiedza jest im potrzebna, 
a właściwie nam wszystkim – konsumen-
tom na rynku energii, jak osiągać większą 
efektywność energetyczną gospodarstwa 
domowego, jak zmienić codzienne nawy-
ki, by oszczędzać energię, pieniądze i po-
prawić komfort życia oraz jak przekonać 
konsumentów, że warto podjąć działania. 
Gdy czasy pandemii miną, temat oszczę-
dzania energii i zmniejszenia rachunków 
będzie dla wielu z nas bardzo ważny. 
Dzięki poradom i wyjaśnieniom udało się 
chociaż w części zmienić codzienne na-
wyki dotyczące zużycia energii bądź do-
brać odpowiednie dla konsumentów fi-
nansowe i pozafinansowe mechanizmy 
zwiększające efektywność energetyczną 
gospodarstwa domowego. Przyniosło to 
wymierne oszczędności. 

 » Czy – w ocenie Federacji 
Konsumentów – ubóstwo energetyczne 
jest dużym problemem?
Niestety, ubóstwo energetyczne jest pro-
blem nie tylko naszego kraju. Dotyczy 
również innych państw Europy. Szacuje 
się, że 50 milionów Europejczyków zma-
ga się z tym zjawiskiem. Ubóstwo energe-
tyczne ma wiele twarzy, tak jak przyczyn 
tego problemu jest wiele. Często nie są 
to wprost zbyt niskie dochody, brak pra-
cy, niepełnosprawność, samotność star-
szych osób mieszkających w starych, 
nieremontowanych, niedogrzanych do-
mach. W projekcie zrobiliśmy badania, po-
stawiliśmy diagnozy, zaproponowaliśmy 

działania na dziś i na przyszłość. Ale po-
wstał również dokument ramowy doty-
czący ochrony wrażliwych konsumentów 
ubogich bądź zagrożonych ubóstwem 
energetycznym – „Vulnerable Consumers 
Protection Framework Paper” – zawierają-
cy opinie, rekomendacje i tezy, które będą 
częścią pracy rzeczniczej, którą partnerzy 
projektu będą prowadzić, aby wpływać 
bardziej systemowo i spójnie na rozwią-
zanie problemu nie tylko na poziomie kra-
jowym. Ten dokument również chcemy 
upowszechnić. 

 » Jak Federacja ocenia rolę 
stowarzyszeń branżowych, takich jak 
PTPiREE, w realizacji waszych zadań?
Federacja Konsumentów od wielu lat 
współpracuje z PTPiREE. Cenimy sobie 
otwartość ekspertów Towarzystwa i spó- 
łek energetycznych, a przede wszystkim 
ich doświadczenie i wiedzę. Dzięki tej ko-
operacji realizowaliśmy między innymi 
projekt ASSIST. Od lat wspólnie pracujemy 
również nad dobrą komunikacją i poprawą 
standardów obsługi klientów przez firmy 
energetyczne. Cieszę się, że nasze opinie 
są brane pod uwagę przez spółki i nowo-
czesne, praktyczne rozwiązania pojawiają 
w ich procedurach obsługi klientów. 

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała 
Olga Fasiecka

Kamil Pluskwa - Dąbrowski,  
prezes Federacji Konsumentów
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Z DZIAŁALNOŚCI PTPiREE

PTPiREE wspiera operatorów 
w czasie epidemii

Polskie spółki dystrybucyjne i operator systemu przesyłowego 
wdrożyły wiele działań, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się 
koronowirusa, a przede wszystkim zagwarantować niezakłócone 
dostawy energii, sprawną obsługę klientów oraz bezpieczeństwo 
zdrowotne pracowników. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdzia-
łu Energii Elektrycznej wspiera spółki w tych działaniach. 

Obecnie głównym zadaniem Towarzystwa jest koordynacja 
wymiany informacji pomiędzy operatorami w celu prowadzenia  
wspólnych działań w sytuacji kryzysowej na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz 
ciągłości pracy i współdziałania służb ruchu operatorów. 

– PTPiREE od początku, zgodnie ze swoimi kompetencjami, wspie-
ra spółki. Intensywnie pracują tematyczne zespoły robocze działające 
w ramach stowarzyszenia, na bieżąco trwa wymiana doświadczeń 
pomiędzy operatorami oraz sztabami kryzysowymi powołanymi  
w spółkach. Przygotowaliśmy również propozycje zmian prawa, które 
ułatwią funkcjonowanie gospodarki i sektora w tej wyjątkowej sytu-
acji – informuje Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE, skupiające-
go polskich operatorów systemów elektroenergetycznych. 

Bardzo intensywnie współpracują w ramach Towarzystwa 
przedstawiciele zarządów spółek operatorskich oraz ich zespo-
łów  prawnych i technicznych. Rezultatem są propozycje ponad 
20 zmian w prawie. Przekazano je resortom odpowiadającym 
za gospodarkę i sektor energetyczny. Propozycje wypracowa-
ne przez PTPiREE mają na celu usprawnienie organizacji pracy 
operatorów, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i cią-
głości dostaw energii elektrycznej w czasie zagrożenia i stanu 
epidemiologicznego, ale również wsparcie funkcjonowania OSD  
w prawdopodobnie nie mniej trudnym okresie po odwołaniu te-
go stanu. Dotyczą one m.in. zagadnień taryfowania,  niektórych 
wymagań związanych z regulacją jakościową, terminów legalizacji 
liczników, rynku mocy czy też tempa wdrażania elektromobilności 
oraz inwestycji infrastrukturalnych. 

– Podczas prac uwzględniliśmy nasze doświadczenia i wnio-
ski z pierwszych tygodni epidemii, jak również próbowaliśmy prze-
widzieć skutki zdarzeń, które mogą nastąpić. Zależy nam, aby 

przepisy prawa miały na względzie szczególną sytuację, w której 
znalazł się nasz kraj, gospodarka i branża energetyczna, pozwalając  
na niezakłóconą dostawę energii elektrycznej – wyjaśnia Wojciech  
Tabiś. Energetycy deklarują wolę dalszej współpracy z rządem 
i parlamentem w procesie konsultacji zmian legislacyjnych. 
Uwzględnienie propozycji PTPiREE będzie wymagało przyjęcia 
nowych ustaw, nowelizacji już istniejących oraz zmiany niektó-
rych rozporządzeń. Duże znaczenie będą miały również rozmowy 
z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

W spółkach dystrybucyjnych wdrożono podobne standardy 
funkcjonowania w czasie epidemii. Operatorzy m.in. współpracu-
ją intensywnie w obszarze komunikacji, żeby skutecznie informo-
wać klientów i interesariuszy o wprowadzanych zmianach z myślą 
o bezpieczeństwie zarówno odbiorców, jak i pracowników. Punkty 
obsługi klientów przyjmują i realizują sprawy jedynie przy wyko-
rzystaniu zdalnych kanałów komunikacji. Energetycy apelują do 
swoich klientów, aby wszystkie sprawy, w tym także regulowanie 
płatności, były załatwiane zdalnie (e-mail, bankowość interneto-
wa, telefon).

Elektromonterzy i dyspozytorzy realizują swoje zadania za-
chowując szczególne środki bezpieczeństwa. Ze względu na ko-
nieczność ochrony zarówno klientów, jak i inkasentów, odczyty 
liczników są prowadzone jedynie w przypadkach, w których urzą-
dzenie pomiarowe znajduje się w miejscu ogólnodostępnym. Nie 
realizuje się niektórych czynności wymagających bezpośredniego 
kontaktu lub wizyty w domu czy siedzibie klienta, takich jak np. 
montaż plomb. Wyjątek stanowi obsługa zgłoszeń dotyczących 
awarii lub braku zasilania i montażu nowych liczników energii 
elektrycznej.

Tam, gdzie to możliwe, zatrudnieni wykonują pracę zdalnie. 
Zawieszono lub ograniczono wyjazdy służbowe na rzecz wideo- 
i telekonferencji. Na stanowiskach, na których praca zdalna nie 
jest możliwa, zachowywane są wszelkie zalecane przez instytucje 
państwowe zasady bezpieczeństwa i higieny. Dostępne są środ-
ki dezynfekujące, a załogi informuje się na bieżąco o zaleceniach,  
w tym o profilaktyce.  n



Ostrożny plan 
odmrażania gospodarki
Pandemia koronawirusa zmroziła krajową gospodarkę, co przyczyniło się  
nie tylko do spadku zużycia energii elektrycznej, ale również  
do drastycznego pogorszenia płynności finansowej klientów sektora. 
Wynika z tego ryzyko spadku przychodów i marży z tytułu wytwarzania, 
dystrybucji oraz sprzedaży energii, a także powstawania przeterminowanych 
należności. Jak mocno te niebezpieczeństwa dotkną branżę, zależy  
od tego, ile potrwa „koronakryzys” i jak szybko rynek zacznie wracać  
do normalności.  Rząd przedstawił ostrożny plan znoszenia ograniczeń  
w życiu społecznym i gospodarczym.

IRENEUSZ CHOJNACKI

Minął już ponad miesiąc, od kiedy w ra-
mach walki z rozprzestrzenianiem się epi-
demii koronawirusa w Polsce wprowa-
dzono pierwsze znaczące ograniczenia 
w swobodzie poruszania się obywateli. 
11 marca zapadła bowiem decyzja o za-
mknięciu m.in. szkół. Przez następne dwa 
dni placówki oświatowe były jeszcze czyn-
ne, ale lekcji już nie było. Później wprowa-
dzano kolejne obostrzenia. Ograniczono 
działalność handlu. Zamknięto granice dla 
ruchu pasażerskiego. 

Podobnie działo się na całym świecie,  
a epidemia zbierała kolejne ofiary. Nowym jej 
epicentrum stały się Stany Zjednoczone. We-
dług danych worldmeters.info., 13 kwietnia 
liczba potwierdzonych przypadków zakaże-
nia koronawirusem globalnie przekroczyła 
1,92 mln, a zgonów – 119 tys. 

Tylko w USA tego dnia odnotowano 
prawie 587 tys. zakażeń i ponad 23 tys. 
ofiar śmiertelnych. W Europie do tam-
tej pory było przeszło 907 tys. zakażeń  
i blisko 80 tys. zgonów, a w tym w Pol-
sce – odpowiednio – z górą 6,9 tys. oraz 
powyżej 200.

Krajowa Izba Gospodarcza w rapor-
cie makroekonomicznym dla naszego 

kraju z 3 kwietnia oceniła, że w związku  
z gwałtownym wyhamowaniem proce-
sów gospodarczych wywołanych cało-
kształtem zjawisk związanych z pandemią 
koronawirusa, począwszy od marca staty-
styki przyniosą znaczący regres aktywno-
ści na tym polu, szczególnie w przemyśle, 
handlu i usługach. 

– Wiele placówek usługowych i handlo-
wych, mimo formalnej możliwości działania, 
ze względu na powszechnie przestrzegane 
zasady bezpieczeństwa (w tym pozostawanie 
w domach potencjalnych klientów) odczuło 
gwałtowny i głęboki spadek popytu. W dzia-
łalności przemysłowej, zwłaszcza w aspek-
cie działalności eksportowej, bardzo istotnie 
spadły zamówienia, tak w zakresie dóbr kon-
sumpcyjnych, jak i zaopatrzeniowych. Wiele  
z zamówionych towarów nie jest odbiera-
nych. Pojawiły się też znaczące problemy z 
logistyką i możliwością dostarczenia zamó-
wionych i wyprodukowanych towarów – in-
formowała KIG.

Ograniczenie działalności gospodar-
czej, co w przypadku przemysłu nie wy-
nikało z formalnoprawnych obostrzeń, 
przyniosło spadek zapotrzebowania na 
energię elektryczną i moc. 

Think-tank Forum Energii podał, że zapo-
trzebowanie na moc elektryczną w ostatnim 
tygodniu marca 2020 roku spadło o 7-8 proc. 
w porównaniu do ostatniego tygodnia mar-
ca 2019 roku, średnio o 1,6 GW.

Według informacji uzyskanych od 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych,  
w porównaniu z pierwszym tygodniem 
marca 2020 roku, w drugim zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną w Polsce było 
mniejsze o 2,2 proc., w trzecim – o 6,9 proc., 
a w czwartym obniżyło się o 10,6 proc. 

PSE wskazały, że w przypadku spadku 
zapotrzebowania na energię elektryczną 
należy zwrócić uwagę na efekt rozwoju 
fotowoltaiki, która wpływa na zapotrzebo-
wanie widziane przez system. PSE wska-
zały, że uwzględniając jedynie godziny 
wieczorne, dla których można przyjąć, iż 
udział PV jest pomijalny, spadki zapotrze-
bowania były mniejsze. 

Operator zwrócił też uwagę, że różni-
ce w zapotrzebowaniu na energię w po-
szczególnych tygodniach wynikają z wa-
runków pogodowych, w szczególności 
temperatur: mierzonej i odczuwalnej, a 
więc takie porównania są zawsze obarczo-
ne niepewnością.
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Zdaniem ekspertów Forum Energii, 
chociaż spadek zapotrzebowania na moc 
to nie tylko skutek spowolnienia gospo-
darczego wywołanego przez epidemię, 
ale to ono jest główną przyczyną zaobser-
wowanego w marcu spadku zapotrzebo-
wania na energię i moc. 

Eksperci Forum Energii oszacowali 
punktowo w marcu (szczegóły dostępne 
w prezentacji „Jak koronawirus wpłynie na 
transformację energetyczną?’’), że z oko-
ło 2 GW spadku zapotrzebowania na moc  
w godzinach najlepszego nasłonecznienia 
za mniej więcej 200 MW odpowiadała auto-
konsumpcja energii wyprodukowanej przez 
panele fotowoltaiczne w instalacjach pro- 
sumenckich.

– Wniosek z tego taki, że głównym po-
wodem spadku zapotrzebowania na moc  
w systemie elektroenergetycznym w Polsce 
jest epidemia koronawirusa i sytuacja wy-
nikająca ze spowolnienia gospodarczego 
– stwierdziła podczas webinarium dr Alek-
sandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii. 

Spadkowi zużycia energii elektrycznej, 
który w marcu – według danych PSE – wy-
niósł, licząc rok do roku, 3,95 proc. przy 
zmniejszeniu produkcji krajowej o około 
5,9 proc., towarzyszył spadek giełdowych 
cen hurtowych energii elektrycznej, za-
równo na rynku spotowym, jak i w kon-
traktach terminowych. 

TGE podała, że średnia ważona wolu-
menem obrotu cena energii elektrycznej 
na Rynku Dnia Następnego ukształtowała 
się w marcu na poziomie 165,62 zł/MWh, 
co oznaczało obniżkę o 4,62 zł/MWh w po-
równaniu do poprzedniego miesiąca. 

Na Rynku Terminowym Towarowym, 
jak podała TGE, średnia ważona cena 
kontraktu rocznego z dostawą pasmową  
w 2021 roku (BASE_Y-21) wyniosła w mar- 
cu 227,94 zł/MWh i to była redukcja  
o 17,29 zł/MWh względem tej ceny z lutego. 

Zarazem, jak podało Forum Energii, ce-
ny hurtowe energii elektrycznej na Rynku 
Dnia Następnego (indeks TGeBase) i Ryn-
ku Towarowym Terminowym (kontrakt Ba-
se Y-21) spadły na koniec marca, w porów-
naniu do początku miesiąca, odpowiednio  
o 30 proc. i 15 proc.

– Jest kilka przyczyn obserwowanego 
w marcu spadku hurtowych cen energii. Po 
pierwsze, to osłabienie popytu, na co wpływ 
ma ciepła zima i epidemia koronawirusa, 
bo – jak wiadomo – m.in. są przerwy w pro-
dukcji przemysłowej. Po drugie, spadły koszty 
produkcji, bo spadły ceny CO

2
, co przełożyło 

się na spadek cen energii zarówno na ryn-
ku spotowym, jak i terminowym. Poza tym 

cały czas import obniża hurtowe ceny ener-
gii – powiedział przedstawiciel jednego  
z dużych sprzedawców energii, proszący  
o zachowanie anonimowości. 

Przy czym należy podkreślić, że 
aczkolwiek ceny uprawnień do emisji 

dwutlenku węgla spadły w pierwszych 
dniach trzeciej dekady marca do pozio-
mu około 15 euro, będąc jeszcze pod ko-
niec lutego na poziomie około 25 euro, 
to później zaczęły znowu rosnąć. Pod ko-
niec pierwszej dekady kwietnia podsko-
czyły do około 21 euro.

KIG na początku kwietnia oceniała, że 
w powstałej sytuacji praktycznie nie jest 
możliwe prognozowanie przebiegu pro-
cesów gospodarczych, bo nie jest znany 
ostateczny okres „zamknięcia” gospodarek 
– zarówno polskiej, jak i podstawowych 
dla naszego kraju z punktu widzenia 
eksportu.

Pod względem ekonomicznym wpływ 
skutków pandemii na sytuację w energe-
tyce był na początku kwietnia tak samo 
trudny do skwantyfikowania, jak w przy-
padku całej gospodarki. Niemniej w ener-
getyce wskazano obszary ryzyka. 

PGE w raporcie finansowym za 2019 
rok podała, że w związku z obniżonym po-
ziomem aktywności gospodarczej iden-
tyfikuje ryzyko dalszego obniżenia krajo-
wego zużycia energii elektrycznej, które 
może spowodować spadek przychodów  
i marży z tytułu wytwarzania, dystrybucji  
i sprzedaży energii.

– W przypadku działalności produkcyj-
nej większość sprzedaży została zakontrak-
towana w okresach poprzednich, dlatego  
w krótkim terminie negatywny wpływ niż-
szych wolumenów produkcyjnych segmen-
tu energetyki konwencjonalnej powinien być 
w dużym stopniu ograniczony (…) Jedno-
cześnie grupa PGE identyfikuje ryzyko wzro-
stu przeterminowanych należności w związ-
ku z przewidywanym pogorszeniem sytuacji 
płynnościowej klientów PGE. Uzależniona 
ona będzie od skali ograniczenia aktywności 
gospodarczej oraz od efektów działań osło-
nowych dla przedsiębiorców ze strony rządu 
– czytamy w raporcie PGE.

PGE podała ponadto, że – niezależnie od 
wpływu skutków pandemii na wyniki finan-
sowe – może pojawić się większe zapotrze-
bowanie na środki pieniężne wynikające  
z konieczności zwiększania depozytów za-
bezpieczających w związku z transakcjami 
zakupu uprawnień do emisji CO

2
. 

Tauron Polska Energia w raporcie za 
2019 rok także zwrócił uwagę, że w związ-
ku ze skutkami epidemii można m.in. spo-
dziewać się zaburzeń finansowych u klien-
tów grupy, tj. osób fizycznych, małych 
i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych 
podmiotów. 

– Może to spowodować problemy z re-
gulowaniem bieżących płatności za energię 
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elektryczną, ciepło i gaz, o czym świadczy 
wzrost wniosków o odroczenie płatności. 
Zmiany wysokości stóp procentowych bę-
dą z kolei wpływać na koszty wynikające  
z zawartych umów finansowania opartych 
na zmiennej stopie procentowej, a także  
w latach kolejnych na poziom przychodu re-
gulowanego z tytułu zwrotu z zaangażowa-
nego kapitału w obszarze dystrybucji – czy-
tamy w sprawozdaniu Taurona.

Tauron Polska Energia wskazał ponadto, 
ze niezależnie od skutków gospodarczych, 
bieżąca sytuacja wpływa na działalność 
operacyjną poszczególnych obszarów biz-
nesowych poprzez zwiększoną absencję 
pracowników, wzrost kosztów funkcjono-
wania wynikający z konieczności spełnie-
nia warunków epidemiologicznych (zakup 
materiałów, zmiany organizacyjne), jak rów-
nież relacje z kluczowymi podwykonawca-
mi i kontrahentami grupy. 

PGE nie kryła, że epidemia może mieć 
wpływ na realizację prowadzonych inwe-
stycji. Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, 
wskazując podczas wideokonferencji, że 
pandemia koronawirusa dotyka całą go-
spodarkę, poinformował, iż grupa ziden-
tyfikowała będące pochodną pandemii 
zagrożenia dla niektórych inwestycji. 

– Największe ryzyko widzimy w przy-
padku budowy bloku nr 7 w Turowie, który 

znajduje się w końcowym etapie realizacji. 
Tutaj istnieje ewentualnie ryzyko opóźnie-
nia i utrudnienia w pracach rozruchowych, 
w dostępie do specjalistów, bo wielu spośród 
nich ma przyjechać z zagranicy – poinfor-
mował Wojciech Dąbrowski. 

– W sytuacjach ekstraordynaryjnych bę-
dziemy zwracali się do władz państwowych 
o umożliwienie wjazdu takich specjalistów 
do Polski, aby mogli jak najszybciej, jeśli bę-
dzie taka potrzeba, rozpoczynać prace, je-
śli chodzi o uruchomienie bloku – wskazał 
Wojciech Dąbrowski.

Zarząd PGE polecił także, aby spółki  
z grupy PGE dążyły do zwiększenia wyso-
kości marż, ograniczały wydatki szkolenio-
we oraz dokonały przeglądu projektów 
sponsorskich pod kątem ich zasadności  
i wartości wizerunkowej dla grupy PGE.

W kwietniu zaczęły się pojawiać in-
formacje o planach ograniczania przez 
niektóre kraje UE restrykcji wprowadzo-
nych w związku z epidemią, aby złagodzić 
skutki kryzysu gospodarczego wywoła-
nego przez koronawirusa. W Polsce przy-
najmniej część przedsiębiorców bardzo 
mocno podkreśla znaczenie znoszenia 
ograniczeń. 

– Obecne oraz przyszłe programy nic 
nie dadzą, jeśli nie powrócimy do pra-
cy. Państwo nie ma żadnych własnych 

pieniędzy i długo nie wytrzyma odcięte 
od wpływów podatkowych. Podatki sa-
me się nie płacą. Podatki płacą pracują-
cy ludzie i firmy. Musimy wrócić do pracy 
– stwierdził Związek Przedsiębiorców  
i Pracodawców.

Po Wielkanocy rząd przedstawił 
plan znoszenia ograniczeń związanych  
z COVID-19 w życiu społecznym i go-
spodarczym, podzielony na cztery eta-
py. Pierwszy, obowiązujący od 20 kwiet-
nia, oznacza m.in., że zakupy w sklepie  
w jednym czasie może robić więcej osób, 
a do lasu i parków można wejść w celach 
rekreacyjnych.

Daty wejścia w życie pozostałych 
etapów nie zostały podane. Mają być 
ustalane na bieżąco na podstawie dyna-
miki nowych zachorowań. Drugi etap za-
kłada m.in. otwarcie sklepów budowlanych  
w weekendy oraz hoteli i innych miejsc 
noclegowych, ale z ograniczeniami. W trze-
cim etapie ma nastąpić m.in. otwarcie za-
kładów fryzjerskich i sklepów w galeriach 
handlowych, z ograniczeniami. W czwar-
tym etapie ma dojść do otwarcia m.in. sa-
lonów masażu i solariów. 

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”

oraz portalu wnp.pl
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Tarcza dla energetyki
Wraz z wprowadzeniem w Polsce najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, 
a następnie stanu epidemii, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2, sukcesywnie uchwalano przepisy mające na celu organizację 
pracy w energetyce dla ochrony zdrowia pracowników oraz zapewnienia 
ciągłości dostaw energii. Wprowadzono także ochronę odbiorców przed 
wstrzymaniem dostaw energii z powodu braku terminowych płatności. 

Pierwszą, zawierającą szczególne regu-
lacje, była Ustawa z dnia 2 marca 2020 
roku o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, uzupełniona 
obszerną nowelizacją z 31 marca, zwaną 
powszechnie ,,tarczą antykryzysową”.

Ustawa wprowadziła możliwość tym-
czasowej zmiany organizacji pracy pra-
cowników m.in. w przedsiębiorstwach 
prowadzących działalność polegającą na 
zapewnieniu funkcjonowania systemów  
i obiektów infrastruktury krytycznej w ro-
zumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 
roku o zarządzaniu kryzysowym bądź  
w przedsiębiorstwie będącym podwy-
konawcą lub dostawcą, który nie jest co 
prawda przedsiębiorcą zapewniającym 
funkcjonowanie takich systemów, ale 
jest niezbędny dla zachowania ciągło-
ści działania infrastruktury krytycznej. 
Pracodawca może – w przypadku ogło-
szenia stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii – na oznaczony 
okres nie dłuższy niż do odwołania sta-
nu zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii:

1)  zmienić system lub rozkład czasu 
pracy pracowników w sposób nie-
zbędny dla zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania przedsiębiorstwa 
lub stacji;

2)  polecić pracownikom świadczenie 
pracy w godzinach nadliczbowych  
w zakresie i wymiarze niezbędnym 

dla zapewnienia ciągłości funk-
cjonowania przedsiębiorstwa lub 
stacji.

Ustawodawca pozostawił pracodaw-
cy szerokie pole dla zastosowania tego 
przepisu, co można wnioskować z nałożo-
nego na pracodawcę obowiązku zapew-
nienia pracownikowi zakwaterowania  
i wyżywienia niezbędnego do realizacji 
przez pracownika jego obowiązków pra-
cowniczych. Wartość świadczeń polega-
jących na zakwaterowaniu i wyżywieniu 
nie będzie podlegała wliczeniu do pod-
stawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne, a także będzie zwolniona 
z opodatkowania podatkiem dochodo-
wym. Przepisy tzw. tarczy 2.0 nie pozo-
stawiają wątpliwości co do możliwości 
tymczasowego odizolowania grup klu-
czowych pracowników OSP i OSD w ce-
lu zapewnienia ciągłości dostaw energii  
w kraju. Pracodawca zyskał też szczegól-
ne uprawnienie do odmowy udzielenia 
w tym czasie urlopu wypoczynkowego, 
jego cofnięcia, przesunięcia terminu  al-
bo odwołania z niego pracownika, jeżeli 
został on już mu udzielony. 

Ułatwieniem dla pracowników przed-
siębiorstw energetycznych i wykonaw-
ców zewnętrznych niewątpliwie jest 
wprowadzone przedłużenie ważności 
świadectw kwalifikacyjnych. Termin waż-
ności świadectw kwalifikacyjnych, o któ-
rych mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetycz-
ne, a które tracą ważność w okresie od 
1 marca 2020 roku do 30 czerwca 2020 

roku, wydłuża się do 31 grudnia 2020 ro-
ku. Z kolei świadectwa kwalifikacyjne wy-
dane w tym czasie i wcześniej zachowu-
ją ważność zgodnie z dotychczasowymi 
przepisami. W przypadku ogłoszenia sta-
nu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, od dnia jego ogłoszenia zawie-
szono także  wykonywanie obowiązków 
związanych  z okresowymi badaniami le-
karskimi pracowników. Orzeczenia lekar-
skie wydane w ramach wstępnych, okre-
sowych i kontrolnych badań lekarskich, 
których ważność upłynęła po 7 marca 
2020 roku, zachowują ważność, nie dłu-
żej jednak niż do upływu 60 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii. 

Uchwalono także, że Główny Urząd 
Miar, w przypadku ogłoszenia stanu za-
grożenia epidemicznego albo stanu epi-
demii, albo niebezpieczeństwa szerzenia 
się zakażenia lub choroby zakaźnej, które 
stanowi potencjalne zagrożenie dla zdro-
wia publicznego, może w 2020 roku od-
roczyć termin dokonania legalizacji po-
nownej i zezwolić na dalsze użytkowanie 
danego egzemplarza przyrządu pomia-
rowego przez okres nie dłuższy niż sześć 
miesięcy. Odroczenie następuje na wnio-
sek podmiotu uprawnionego do złożenia 
wniosku o dokonanie legalizacji ponow-
nej, jednakże pod warunkiem, że wnio-
skodawca złoży oświadczenie, iż od dnia 
dokonania ostatniej legalizacji nie wpro-
wadzono zmian dotyczących konstruk-
cji, wykonania i warunków właściwego 
stosowania przyrządu pomiarowego i że 

KATARZYNA ZALEWSKA-WOJTUŚ
Biuro PTPiREE
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spełnia on wymagania, w szczególności 
w zakresie charakterystyk metrologicz-
nych oraz iż jego dalsze użytkowanie  
w ocenie wnioskodawcy nie stwarza za-
grożenia dla wymaganej dokładności 
pomiarów, a także dla życia lub zdrowia 
ludzkiego oraz mienia i środowiska. Prze-
pis niewątpliwie jest słuszny i celowy, 
jednak konieczne wydaje się doprecyzo-
wanie tej procedury w akcie wykonaw-
czym bądź jej uzgodnienie bezpośrednio 
z GUM, aby wniosek składać dla większej 
partii przyrządów pomiarowych, któ-
rych okres legalizacji upływa w tym roku.   
W przeciwnym razie (składanie odręb-
nego wniosku dla każdego licznika) ure-
gulowanie to będzie niefunkcjonalne  
i obciąży niewspółmiernie zarówno pra-
cowników OSD, jak i organ administracji. 
Co prawda sam wniosek oraz oświadcze-
nie można złożyć pisemnie lub za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej, 
a organ administracji miar, do którego 
wpłynął wniosek oraz oświadczenie, mo-
że dokonywać wezwań do uzupełnienia 
braków wniosku lub oświadczenia pi-
semnie, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, telefonicznie lub w inny 
sposób (który należy udokumentować, 
dołączając do akt sprawy notatkę służbo-
wą lub potwierdzenie transmisji danych), 
jednak zasadnicza jest tutaj liczba przy-
rządów do objęcia wnioskiem.

W tak szczególnym czasie, kiedy 
wiele osób nieposiadających stabilnych 
dochodów pozostało bez możliwości 
zarobkowych z powodów ograniczeń ad-
ministracyjnych w prowadzeniu określo-
nego rodzaju działalności, wprowadzono 
tarczę ochronną dla odbiorców energii 
elektrycznej.   Na podstawie art. 11 spe-
custawy do Prawa energetycznego doda-
no nowy art. 6g. Zgodnie z jego brzmie-
niem, przepisów art. 6a ust. 3 oraz art. 6b 
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 Prawa energetycz-
nego, regulujących zasady wstrzymy-
wania dostarczania energii elektrycznej, 
nie stosuje się w czasie stanu zagroże-
nia epidemicznego i stanu epidemii.  
W przypadku, gdy do powiadomienia   
o zamiarze wstrzymania dostarczania 
energii elektrycznej doszło przed dniem 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii, termin określo-
ny w art. 6b ust. 3 Prawa energetycznego, 
przedłuża się o czas ich obowiązywania.

Zawieszeniu do odwołania stanu za-
grożenia epidemicznego i stanu epidemii 
podlegają więc przepisy regulujące kwe-
stie możliwości wstrzymywania dostaw 

odbiorcom przez przedsiębiorstwo 
energetyczne wykonujące działalność 
gospodarczą w zakresie przesyłania lub 
dystrybucji paliw gazowych lub energii  
w następujących sytuacjach:

 Ҍ wstrzymanie dostaw energii elektry- 
cznej (lub rozwiązanie umowy)  
w razie braku zgody odbiorcy na zain-
stalowanie układu pomiarowo-rozli- 
czeniowego;

 Ҍ wstrzymanie dostaw w razie co naj-
mniej 30-dniowej zwłoki odbiorcy  
z zapłatą za świadczone usługi;

 Ҍ wstrzymanie dostaw na żądanie sprze-
dawcy paliw gazowych lub energii  
w razie co najmniej 30-dniowej zwło-
ki odbiorcy z zapłatą za świadczone 
usługi lub za pobrane paliwo gazowe 
czy energię.
Zawieszono także obowiązek przed-

siębiorstwa energetycznego, któremu 
odbiorca w gospodarstwie domowym 
zwleka z zapłatą za świadczone usługi 
lub za pobrane paliwo gazowe czy ener-
gię, powiadomienia na piśmie takiego 
odbiorcy paliw gazowych, energii elek-
trycznej lub ciepła o zamiarze wstrzyma-
nia dostarczania paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła, jeżeli nie uregu-
luje  on zaległych i bieżących należności 
w czasie 14 dni od dnia otrzymania tego 
powiadomienia. Jeżeli zawiadomienie 
wysłano przed dniem ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epi-
demii, 14-dniowy termin jest przedłużo-
ny o czas ich obowiązywania. 

Wyłączenie stosowania art. 6a ust. 3 i 
art. 6b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 Prawa 
energetycznego spowodowało powsta-
nie wątpliwości co do tego, czy redak-
cja nowo wprowadzonego art. 6g Prawa 
energetycznego nie oznacza przypad-
kiem, że zamiast odebrać przedsiębior-
stwom energetycznym wykonującym 
działalność w zakresie przesyłania i dys-
trybucji paliw gazowych lub energii pra-
wa do wstrzymywania dostaw odbior-
com, przepis paradoksalnie zliberalizował 
zasady wstrzymywania dostaw energii 
lub gazu ze względu na fakt, że zawie-
szone przepisy mają charakter lex spe-
cialis w stosunku do regulacji zawartych  
w Kodeksie cywilnym. Oznaczałoby to, 
że w miejsce zawieszonych przepisów 
Prawa energetycznego wejdą odpowied-
nie przepisy k.c., w szczególności w art. 
490 k.c., zgodnie z którym, jeżeli jedna 
ze stron obowiązana jest spełnić świad-
czenie wzajemne wcześniej, a spełnie-
nie świadczenia przez drugą stronę jest 

wątpliwe ze względu na jej stan majątko-
wy, strona zobowiązana do wcześniejsze-
go świadczenia może powstrzymać się  
z jego spełnieniem dopóki druga strona 
nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego 
lub nie da zabezpieczenia. Powyższa wąt-
pliwość nie miałaby miejsca, gdyby z re-
dakcji przepisu jasno wynikało, że po pro-
stu zakazuje się wstrzymywania dostaw 
energii w okresie stanu epidemii (ewen-
tualnie ze wskazaniem przypadków, gdy 
zakaz nie obowiązuje, np. nielegalny po-
bór energii). Przy odpowiedzi na pytanie 
o dopuszczalności wstrzymania dostaw 
przez przedsiębiorstwo energetyczne na 
podstawie art. 490 k.c. lub odpowiednich 
postanowień umowy łączących go z od-
biorcą, należy odwołać się do wykładni 
celowościowej, która pozwala na dopre-
cyzowanie intencji prawodawcy w sytu-
acji, gdy sformułowany przez niego prze-
pis prawa zawiera normę nieadekwatną 
do jego zamierzeń odtworzonych na 
gruncie przypisywanych mu ocen. Bez 
wątpienia przepis art. 11, wprowadzają-
cy art. 6g ust. 1 Prawa energetycznego, 
miał na celu ochronę odbiorców przed 
wstrzymywaniem dostaw z powodu ich 
niewypłacalności związanej z wprowa-
dzonym stanem epidemii.

Nie budzi więc wątpliwości, że wstrzy-
manie przez przedsiębiorstwa energe-
tyczne dostaw, powołując się na art. 490 
k.c. lub postanowienia zawartych umów, 
które co do zasady przewidują identycz-
ne przesłanki wstrzymania dostaw, co 
przepisy Prawa energetycznego, zosta-
nie przez Prezesa URE, w ramach prowa-
dzonego przez niego postępowania na 
podstawie art. 8 ust. 1 Prawa energetycz-
nego, potraktowane jako nieuzasadnione 
ze względu na naruszenie art. 6g Prawa 
energetycznego zakazującego wstrzymy-
wanie tych dostaw w okresie epidemii. 
Co więcej, z dużą dozą prawdopodobień-
stwa można stwierdzić, że w takim przy-
padku, do czasu rozstrzygnięcia sporu, na 
wniosek odbiorcy, Prezes URE niezwłocz-
nie nakazałby kontynuowanie dostaw 
energii elektrycznej na podstawie art. 8 
ust. 2 Prawa energetycznego. 

17 kwietnia Prezydent podpisał usta-
wę z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z roz-
przestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(tzw. tarcza 2.0). Rozwiązania dla bran-
ży energetycznej, zawarte w tym akcie 
prawnym, przedstawimy w kolejnym wy-
daniu naszego miesięcznika. 

n
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W Dzienniku Ustaw pod poz. 568 w 2020 roku opublikowano usta-
wę z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
Wprowadzono nowe regulacje dotyczące składek ZUS,  podatku 
dochodowego, podatku VAT oraz ustawy o rachunkowości.

Wsparcie z ZUS
 Ҍ zwolnienie małych firm – zgłaszających do dziewięciu osób 

do ubezpieczeń społecznych (np. pracowników, zleceniobior-
ców) – ze składek ZUS przez trzy miesiące, tj. za marzec, kwie-
cień i maj 2020 roku, 

 Ҍ zwolnienie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność 
(przedsiębiorcy) ze składek ZUS, opłacającej je wyłącznie na 
własne ubezpieczenia przez trzy miesiące, tj. za marzec, kwie-
cień i maj 2020 roku,

 Ҍ świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą oraz wykonujących umowy: agen-
cyjną, zlecenia czy inną cywilnoprawną; świadczenie to przy-
sługuje, gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności; 
zasadniczo przysługuje ono w wysokości 80 proc. kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązu-
jącego w 2020 roku, czyli 2080 zł (80 proc. z 2600 zł),

 Ҍ odstąpienie od naliczania opłaty prolongacyjnej w przypadku 
odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności 
z tytułu składek.
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w postaci 

zwolnienia ze składek lub świadczenia postojowego, należy zło-
żyć odpowiedni wniosek. 

Wsparcie z FGŚP
Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodar-

czych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnio-
skiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypła-
tę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

(FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników 
objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem cza-
su pracy spowodowanym wystąpieniem COVID-19.

Ponadto przedsiębiorcy przysługują środki z FGŚP na opłaca-
nie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych 
od pracodawcy za przyznane, wymienione świadczenia.

Zmiany w PIT, CIT
 Ҍ przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na podatek pobranych 

w marcu i kwietniu 2020 roku od przychodów ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdziel-
czego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego wypłacanych przez płatników – do  
1 czerwca 2020 roku, jeżeli ponieśli oni negatywne konse-
kwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, 

 Ҍ zwolnienie z PIT świadczenia postojowego, 
 Ҍ zwolnienie z PIT świadczenia polegającego na zakwaterowa-

niu i wyżywieniu, wypłacanego na podstawie specustawy, tj. 
świadczenia zapewnianego przez pracodawcę w stanie zagro-
żenia epidemicznego albo w stanie epidemii w sytuacji zmia-
ny systemu lub rozkładu czasu pracy, świadczenia pracy w go-
dzinach nadliczbowych w sposób niezbędny dla zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji paliw 
płynnych, prowadzących działalność polegającą na zapew-
nieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury 
krytycznej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym;  
wartość tych świadczeń nie podlega też wliczeniu do podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

 Ҍ podniesienie limitów zwolnień z podatku dochodowego, 
m.in. zapomóg, w tym otrzymanych w przypadku indywidual-
nych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej cho-
roby lub śmierci, świadczeń z ZFŚS, dopłat do wypoczynku 
dzieci i młodzieży do lat 18,

 Ҍ należności z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek 
ZUS (tj. zwolnienie ze składek ZUS dla małych firm zgłaszają-
cych do dziewięciu osób ubezpieczonych), nie stanowią przy-
chodu w rozumieniu przepisów o PDOF.

Zmiany w przepisach 
podatkowo-finansowych 
związane z epidemią
W ramach działań ograniczających negatywne skutki gospodarcze 
pandemii wprowadzono nowe regulacje dotyczące składek ZUS, podatku 
dochodowego, podatku VAT oraz ustawy o rachunkowości.

RYNEK I REGULACJE

14 l ENERGIA elektryczna kwiecień 2020



Przedłużenie niektórych terminów PIT, CIT
W przypadku podatników CIT przedłużono termin na:

1)  złożenie CIT-8, tj. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 
(poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się 
w okresie:
 ʱ od 1 grudnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku – dla podat-
ników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku 
na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP oraz podatników, 
którzy uzyskali w tym roku podatkowym przychody z dzia-
łalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stano-
wiące co najmniej 80 proc. łącznych przychodów uzyskanych 
w owym roku przez tego podatnika – do 31 lipca 2020 roku,

 ʱ od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku – dla pozo-
stałych   podatników CIT – do 31 maja 2020 roku,

2)  wpłatę należnego podatku wykazanego we wspomnianym ze-
znaniu albo różnicy między podatkiem należnym od docho-
du wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za 
okres od początku roku,

3)  złożenie zeznania podatkowego PIT za 2019 roku do końca ma-
ja 2020 roku,

4)  przesłanie informacji IFT-2R – informacje o wysokości przycho-
du/dochodu uzyskanego przez podatników podatku docho-
dowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do końca piątego mie-
siąca roku następującego po roku podatkowym, w którym do-
konano wypłat należności z określonych tytułów,

5)  przesłanie ORD-U – roczne informacje o umowach zawartych 
z nierezydentami w rozumieniu Prawa dewizowego przesyła się 
do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za któ-
ry są sporządzane,

6)  złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej li-
sty – podatnicy, którzy chcą zwolnić się z negatywnych kon-
sekwencji na gruncie CIT, PIT związanych z zapłatą na inny ra-
chunek bankowy, zawiadamiają właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego o takiej zapłacie w terminie 14 dni od dnia zlecenia 
przelewu,

 ʱ opłacenie podatku od przychodów z budynków – przedłu-
żono (pod pewnymi warunkami) termin zapłaty podatku od 
przychodów z budynków za miesiące marzec, kwiecień i maj 
2020 roku – do 20 lipca 2020 roku.

Dodatkowe zmiany:
 Ҍ możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej za 

2020 rok – podatnicy CIT, PIT, którzy w 2020 roku poniosą stra-
tę podatkową, będą ją mogli pod pewnymi warunkami odli-
czyć od dochodu uzyskanego w 2019 roku,

 Ҍ odliczanie darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem 
– wprowadzono szczególne regulacje dotyczące odliczania 
przez podatników CIT, PIT darowizn przekazanych określonym 
podmiotom od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku 
na walkę z koronawirusem,

 Ҍ możliwość rezygnacji w trakcie roku podatkowego z opłaca-
nia zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej 
przez małych podatników, jeżeli ponoszą negatywne konse-
kwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa, 

 Ҍ jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w 2020  
roku w celu produkcji towarów związanych z walką 
z koronawirusem,

 Ҍ możliwość odliczenia od dochodów kosztów kwalifikowa-
nych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową 
związaną z opracowaniem produktów niezbędnych do walki 
z koronawirusem. 

Zmiany w VAT 
 Ҍ nowa matryca stawek VAT (tj. stosowanie dla potrzeb VAT No-

menklatury scalonej (CN) – w odniesieniu do towarów oraz 
PKWiU 2015 – wobec usług) zacznie obowiązywać od 1 lip-
ca 2020 roku (przesunięcie terminu spowodowało, że do  
30 czerwca 2020 roku będą stosowane dotychczasowe prze-
pisy ustawy o VAT i  wykonawcze do niej dotyczące stawek 
VAT; do celów opodatkowania VAT będzie stosowana PKWiU 
2008, a wydane do 30 czerwca 2020 roku wiążące informa-
cje stawkowe będą zapewniały podatnikom ochronę dla 

Zd
ję

ci
e:

 A
do

be
 S

to
ck

, P
hi

lip
 S

te
ur

y

Aby otrzymać wsparcie należy zło żyć odpowiedni wniosek
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czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 
1 lipca 2020 roku; 

 Ҍ czynni podatnicy VAT będą składali deklaracje VAT-7 i VAT-7K 
zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego obejmu-
jącym deklarację i ewidencję – czyli tzw. nowy JPK_VAT – za 
okresy do 1 lipca 2020 roku; 

 Ҍ nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur do parago-
nów na podstawie  art. 109 ust. 3d ustawy o VAT zaczną obo-
wiązywać od 1 lipca 2020 roku; 

 Ҍ zawiadomienie o skorzystaniu z ulgi na złe długi (dokonywane 
na druku VAT-ZD) zostanie zlikwidowane od 1 lipca 2020 roku 
(wierzyciel będzie informował o korekcie podstawy opodatko-
wania i podatku należnego dokonywanej w trybie ulgi na złe 
długi właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego 
w deklaracji podatkowej, w której dokona tej korekty);

 Ҍ zmiany w zakresie uproszczonej formy rozliczania VAT z tytułu 
importu towarów w deklaracji zaczną obowiązywać od 1 lipca 
2020 roku; 

 Ҍ nowe zasady korygowania ewidencji VAT będą obowiązywać 
od 1 lipca 2020 roku; 

 Ҍ termin zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spo-
za białej listy w celu uniknięcia odpowiedzialności solidarnej 
w podatku VAT za zaległości podatkowe sprzedawcy towaru 
lub usługodawcy (art. 117ba par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia  
1997 roku Ordynacja podatkowa) wydłużono z trzech do  
14 dni od dnia zlecenia przelewu; 

 Ҍ obniżona stawka VAT na niektóre towary w okresie do 31 
sierpnia 2020 roku – do wysokości 0 proc. do darowizny to-
warów  (tj. dostawy, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 usta-
wy o VAT),  której przedmiotem są: m.in. wyroby medyczne, 
szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna, produkty lecz-
nicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia  
6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, środki dezynfe-
kujące, specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy 
i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, 
wodzie, powietrzu i glebie, środki ochrony indywidualnej – wy-
łącznie maski, osłony, szyby ochronne na twarz, gogle, okulary 
ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice. 
Podatnicy mają prawo skorzystać ze stawki VAT 0 proc., jeśli 

darowizny wymienionych towarów przeznaczone są na cele zwią-
zane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenia-
niu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i dokonywane są po zawarciu pi-
semnej umowy darowizny na rzecz:

 Ҍ Agencji Rezerw Materiałowych,
 Ҍ Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
 Ҍ podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisa-

nych do wykazu, o którym  mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  
2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych (Dz. U. poz. 374), udzielających świadczeń opieki zdrowot-
nej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku z prze-
ciwdziałaniem COVID-19, tj. szpitali zakaźnych – przekształconych 
w jednoprofilowe szpitale zakaźne (tzw. szpitale jednoimienne).

Przesunięcie terminów sprawozdawczości finansowej  
za 2019 rok

W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 roku, pod poz. 570, opubli-
kowano rozporządzenie Ministra Finansów z  31 marca 2020 roku 

w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków 
ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i prze-
kazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań 
lub informacji.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, przy 
czym ma ono generalnie zastosowanie do obowiązków dotyczą-
cych roku obrotowego kończącego się po 29 września 2019 roku, 
jednak nie później niż w 30 kwietnia 2020 roku, których termin 
wykonania nie upłynął przed 31 marca 2020 roku.

W przypadku jednostek, których rok obrotowy jest zgodny 
z rokiem kalendarzowym (dzień bilansowy przypadał na 31 grud-
nia 2019 roku), podstawowe terminy dotyczące sprawozdawczo-
ści za 2019 rok przedłużono według poniższej tabeli:

Termin przed zmianą Termin po zmianie
• sporządzenie rocznego sprawoz-

dania finansowego
• sporządzenie sprawozdania  

z działalności
• sporządzenie sprawozdania  

z płatności

31 marca 2020 roku 30 czerwca  
2020 roku

• przekazanie sprawozdania do 
szefa KAS przez podatników PIT

30 kwietnia  
2020  roku

31 lipca 2020 roku

• sporządzenie odrębnego spra-
wozdania na temat informacji 
niefinansowych wraz zamieszcze-
niem ich na stronie internetowej

• zatwierdzenie rocznego sprawoz-
dania finansowego

30 czerwca  
2020 roku

30 września  
2020 roku

• złożenie sprawozdania do 
szefa KAS przez podatników 
CIT niewpisanych do rejestru 
przedsiębiorców KRS

w terminie 10 dni od 
dnia zatwierdzenia 
sprawozdania, czyli 
nie później niż do 10 
lipca 2020 roku

w terminie 10 dni od 
dnia zatwierdzenia 
sprawozdania, czyli 
nie później niż do 
10 października 
2020 roku

• złożenie sprawozdania do KRS w terminie 15 dni 
od zatwierdzenia 
sprawozdania, czyli 
nie później niż do 15 
lipca 2020 roku

w terminie 15 dni 
od zatwierdzenia 
sprawozdania, czyli 
nie później niż do 
15 października 
2020 roku

Przedłużono o trzy miesiące również następujące terminy:
 Ҍ zamknięcia ksiąg rachunkowych, określone w art. 12 ust. 2 

ustawy o rachunkowości dotyczące, obok dnia bilansowego, 
szczególnych okoliczności, takich jak np. zmiany formy praw-
nej, postawienia w stan likwidacji czy zakończenia działalności,

 Ҍ rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 Ҍ zakończenia inwentaryzacji oraz sporządzenia zestawienia ob-

rotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (nie dotyczy 
to jednak przypadków, gdy ustawowy termin wypełnienia da-
nego obowiązku upłynął przed 31 marca 2020 roku).
Odrębne (krótsze) przesunięcia terminów (odpowiednio  

o dwa zamiast trzy miesiące oraz o 60 dni zamiast 90 dni) okre-
ślono w odniesieniu do jednostek podlegających nadzorowi nad 
rynkiem finansowym. Termin sporządzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego takich jednostek przesunięto o dwa miesiące, 
czyli w przypadku jednostek, których dzień bilansowy przypadał 
na 31 grudnia 2019 roku roczne sprawozdanie finansowe należy 
sporządzić do 31 maja 2020 roku.

Stanisława Teszner
Biuro PTPiREE
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21 marca w Dzienniku Ustaw ukazały się – i weszły w życie – cztery 
rozporządzenia istotne z punktu widzenia sektora energii, tj.:

 Ҍ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 marca 2020 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu,

 Ҍ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 marca 2020 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Aktywów Państwowych,

 Ҍ rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2020 roku w sprawie 
przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych,

 Ҍ rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2020 roku w sprawie 
przekształcenia Ministerstwa Klimatu.

 Ҍ Wynikające z tych aktów prawnych zmiany dotyczą podległych 
poszczególnym resortom działów administracji rządowej. Zgod-
nie z wprowadzonymi zapisami, dział Energia trafił do Minister-
stwa Klimatu, które, przejmując także komórki organizacyjne oraz 
pracowników  obsługujących jego sprawy, zajmie się tą tematyką 
od strony regulacyjno-prawnej i międzynarodowej. Nadzór wła-
ścicielski, w tym dobór kadr w poszczególnych spółkach energe-
tycznych, pozostanie natomiast w gestii Ministerstwa Aktywów 
Państwowych. 
Ministerstwo Klimatu – w obliczu sytuacji spowodowanej roz-

przestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzonym w Polsce 
stanem epidemii, a w konsekwencji koniecznością wzmożenia działań 
mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego oraz 
zapewnienie ciągłości kluczowych procesów – przechodzi prawdziwy 
chrzest bojowy. 

Minister Michał Kurtyka zwrócił się do kierownictwa najważniej-
szych spółek (w tym z sektora elektroenergetycznego) o powołanie 
sztabów kryzysowych. Wypracowywane i wdrażane są mechani-
zmy (zarówno organizacyjne,  jak i propozycje legislacyjne) mające 
umożliwić odpowiednią reakcję w razie nadzwyczajnych okolicz-
ności związanych z sektorem energetycznym. Ustalenia dotyczą 
przede wszystkim przygotowania planów zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania systemu oraz włączenia firm we wspólne poczyna-
nia na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej. Jak deklaruje 
szef resortu klimatu, nie ma obecnie powodów do niepokoju, cią-
głość funkcjonowania spółek sektora energetycznego jest zacho-
wana, a podejmowane przez przedsiębiorstwa (w tym operatorów 
systemów elektroenergetycznych) działania są dobrze przygotowa-
ne; nie powinno być zatem obecnie obaw o ciągłość dostaw energii 
do odbiorców. Zapewniona jest też ochrona samych pracowników.

Wśród decyzji podjętych przez Ministra Klimatu w ramach no-
wo przejętych kompetencji wymienić należy powołanie Zespołu 
do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Państwa. 
Jak wynika z zarządzenia z 26 marca, do jego zadań należy plano-
wanie, inicjowanie i koordynowanie czynności temu służących oraz 
inicjowanie i koordynowanie prac zaradczych i interwencyjnych  

w sytuacji zagrożenia. W pracach zespołu z głosem doradczym mo-
gą uczestniczyć m.in.: przedstawiciele operatorów infrastruktury kry-
tycznej, przedsiębiorstw energetycznych oraz eksperci.

Reakcją na sytuację w kraju i na świecie jest także zarządzenie 
z 30 marca powołujące Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministra 
Klimatu w sprawie Zagrożenia Epidemicznego COVID-19.

Do zadań tego gremium należy zapewnienie realizacji zadań szefa 
resortu w zakresie monitorowania zagrożeń dla bezpieczeństwa pań-
stwa, w tym informowania o gotowości do świadczenia usług przez 
sektory energetyczne kraju, poziomie zasobów rezerw materiałowych 
znajdujących się we właściwości Agencji Rezerw Materiałowych, go-
spodarowaniu odpadami i o stanie cyberbezpieczeństwa, oraz wy-
pracowywanie propozycji dla ministra w sprawie zapobiegania i prze-
ciwdziałania tym zagrożeniom w sytuacji stanu epidemii w związku  
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W skład zespołu wchodzą pra-
cownicy komórek organizacyjnych resortu klimatu, prezes Agencji 
Rezerw Materiałowych oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Warto też wspomnieć o Zespole do spraw Rozwoju Przemy-
słu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki 
(powołanym zarządzeniem MK z 2 kwietnia).

Decyzje związane z energetyką podejmuje również resort ak-
tywów państwowych. 3 kwietnia opublikowano zarządzenie MAP 
w sprawie ustanowienia – powoływanego przez ministra – peł-
nomocnika do spraw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw 
energetycznych. Do jego zadań należy koordynacja prac w celu 
wzmocnienia bezpieczeństwa funkcjonowania i zapewnienia roz-
woju przedsiębiorstw energetycznych objętych nadzorem właści-
cielskim Ministra Aktywów Państwowych, w szczególności:

„1)  koordynacja działań w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa funkcjonowania sieci dystrybucyjnych i jednostek wy-
twórczych energii elektrycznej objętych nadzorem właści-
cielskim Ministra Aktywów Państwowych;

2)  koordynowanie współpracy pomiędzy podmiotami nadzo-
rowanymi w zakresie, o którym mowa w pkt. 1;

3)  analiza kierunków rozwoju przedsiębiorstw energetycz-
nych z uwzględnieniem kierunków określonych w rządo-
wych dokumentach strategicznych z zakresu energetyki;

4)  koordynacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego  
i ochrony infrastruktury krytycznej.”

Pewne rozwiązania ułatwiające płynność krajowego systemu 
energetycznego i ciągłość dostaw w obliczu epidemii koronawi-
rusa wprowadza pakiet rządowych (współpraca wielu resortów) 
ustaw w ramach tzw. tarczy antykryzysowej wraz z nowelizacjami, 
o którym szerzej piszemy na łamach naszego miesięcznika.

 
  Barbara Pomorska 

Biuro PTPiREE

Energia  
– dział w obliczu zmian
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Rubrykę, poświęconą  
zagadnieniom prawnym  
w energetyce, redagują: 

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś  
z Biura PTPiREE 

i mec. Przemysław Kałek z Kancelarii  
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Stan epidemii  
a terminy obowiązujące operatorów 
systemów elektroenergetycznych

W ustawie Prawo energetyczne za-
warto szereg terminów wiążących opera-
torów systemów elektroenergetycznych, 
np. do określenia warunków przyłączenia, 
których niedotrzymanie wiąże się z od-
powiednim sankcjami nakładanymi przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki albo 
odpowiedzialnością wobec odbiorców 
czy pozostałych użytkowników systemu. 
O ile przedłużenia pewnych terminów nie 
przewidziano wprost w pakiecie ustaw 
przyjętym 31 marca, nazwanym ,,tarczą 
antykryzysową’’, a stało się tak np. przy 
przedłużeniu legalizacji urządzeń pomia-
rowych, może pojawić się wątpliwość, 
czy operatorzy mogą się powoływać na 
stan epidemii w przypadkach, w których 
do opóźnienia w realizacji ich obowiąz-
ków operatorskich doszłoby np. z powodu 
barier personalnych po stronie operatora 
systemu elektroenergetycznego lub ogra-
niczenia działalności podmiotów realizu-
jących np. prace remontowe na sieciach 
elektroenergetycznych. Co do zasady, ta-
kie prawo operatorów istnieje i związane 
jest z tym, że stan epidemii o krajowej,  
a wręcz światowej skali jest uznawany 
za zjawisko siły wyższej, czyli zdarzenie  
o charakterze powszechnym, nieprzewi-
dywalnym, któremu operator działając  
z należytą starannością nie mógł zapo-
biec. Wystąpienie stanu epidemii zwalnia 
operatora z odpowiedzialności za niewy-
konanie swoich obowiązków, jeśli będzie 
w stanie wykazać związek pomiędzy ta-
kim stanem a brakiem możliwości zreali-
zowania np. przyłączenia do sieci. Na to 
zwolnienie operator może powoływać się 
zarówno w relacji z regulatorem, jak i z od-
biorcami. Oczywiście, w każdym przypad-
ku brana będzie pod uwagę możliwość 
zminimalizowania przez operatora wpły-
wu epidemii na jego działalność i możli-
wość wcześniejszego przygotowania się 

na utrudnienia wywołane wystąpieniem 
ograniczeń z nią związanych.

Przedłużenie terminów budowy  
i przyłączenia instalacji OZE
W tarczy antykryzysowej znalazło się rów-
nież rozwiązanie przeznaczone dla ener-
getyki odnawialnej, którego celem jest 
minimalizacja negatywnych skutków, ja-
kie epidemia COVID-19 może wywrzeć na 
sektor. Zmiany te wpływają również na re-
lacje inwestorów realizujących instalacje 
OZE z operatorami systemów elektroener-
getycznych. Przyjęta do ustawy o odna-
wialnych źródłach energii zmiana dodaje 
do niej prawo wytwórców, którzy wygra-
li aukcje na sprzedaż energii elektrycznej 
wytworzonej z odnawialnych źródeł ener-
gii, do wystąpienia do Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki o: 

 n  przedłużenie terminu pierwszej sprze-
daży energii elektrycznej z instalacji 
OZE, 

 n  oraz wydłużenie okresu, w którym po-
winny zostać wyprodukowane urzą-
dzenia służące do wytwarzania energii 
elektrycznej i wyprowadzenia mocy
–  w obu przypadkach maksymalnie  

o 12 miesięcy.
Przypomnijmy, że obowiązujące re-

guły nakładają na wytwórcę, który wygrał 
aukcję zorganizowaną dla instalacji fo-
towoltaicznych, obowiązek rozpoczęcia 
sprzedaży energii elektrycznej w terminie 
24 miesięcy od dnia zamknięcia wygranej 
przez niego sesji aukcji. Dla farm wiatro-
wych   wynosi on 33 miesiące. Termin roz-
poczęcia sprzedaży jest nieprzekraczalny, 
a naruszenie powoduje utratę prawa do 
wsparcia oraz zakaz uczestnictwa w au-
kcjach organizowanych przez trzy lata 
od dnia jego upływu. Podobnie w odnie-
sieniu do wieku urządzeń obecne regu-
ły wymagają, aby te wchodzące w skład 
instalacji fotowoltaicznej, służące do wy-
twarzania i przetwarzania energii elek-
trycznej, były wyprodukowane w okresie 

24 miesięcy bezpośrednio poprzedzają-
cych dzień wytworzenia po raz pierwszy 
energii elektrycznej w tej instalacji, a dla 
farm wiatrowych w czasie 33 miesięcy. 
Dzięki zaproponowanemu mechanizmo-
wi okres ten może w obu przypadkach 
wynieść maksymalnie 36 miesięcy dla in-
stalacji fotowoltaicznych oraz 45 dla farm 
wiatrowych. Prezes URE udziela zgody na 
takie przedłużenie terminu, jeśli wytwór-
ca wykaże, że opóźnienie dostaw tych 
urządzeń lub rozruchu instalacji, a także 
ich przyłączenia do sieci jest spowodo-
wane stanem zagrożenia epidemiczne-
go lub stanem epidemii ogłoszonym  
w drodze rozporządzenia Ministra Zdro-
wia. W razie udzielenia przez Prezesa URE 
zgody na przedłużenie terminu, zmie-
niona powinna zostać również umowa 
o przyłączenie, poprzez dostosowanie 
terminu dostarczenia energii elektrycznej  
do sieci. 

Tarcza antykryzysowa pozwala też in-
westorom na przedłużenie określonego  
w umowie o przyłączenie terminu do-
starczenia po raz pierwszy do sieci ener-
gii elektrycznej, jeśli przypada on przed 
dniem 30 czerwca 2022 roku. Umowy 
o przyłączenie zachowują moc do dnia 
określonego we wniosku wytwórcy  
o przedłużenie tego terminu, złożone-
go do operatora systemu elektroenerge-
tycznego, pod warunkiem, że termin na 
dostarczenie energii elektrycznej po raz 
pierwszy do sieci, określony w tym wnio-
sku, nie będzie przypadał później niż  
30 czerwca 2022 roku. Oznacza to wydłu-
żenie go o 12 miesięcy, ponieważ dotych-
czas kończył się 30 czerwca 2021 roku.

Rozporządzenie dotyczące BHP
Rozporządzeniem Ministra Klimatu  
z 25 marca 2020 roku, zmieniającym roz-
porządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach ener-
getycznych (Dz. U. 2020 poz. 529), wpro-
wadzono nowy termin wejścia w życie 
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rozporządzenia Ministra Energii z 28 sierp-
nia 2019 roku (Dz. U. poz. 1830) – jest on 
przesunięty na wrzesień 2020 roku.

Usuwanie kolizji sieciowych
W wyroku z 10 stycznia (sygn. akt I CSK 
563/18) Sąd Najwyższy zajmował się spo-
rem pomiędzy zarządcą drogi a jednym  
z operatorów systemów dystrybucyjnych 
dotyczącym rozliczeń z tytułu usuwania 
kolizji inwestycji drogowej z istniejąca in-
frastrukturą energetyczną. Zarządca dro-
gi stał na stanowisku, że przepisy ustawy  
o drogach publicznych, w tym przypadku 
jej art. 32, wyłączają konieczność zawiera-
nia umowy regulującej warunki przebu-
dowy sieci elektroenergetycznej oraz wy-
kluczają jakiekolwiek płatności na rzecz 
operatora związane z ową przebudową. 
Z takim poglądem operator się nie zga-
dzał, argumentując m.in., że bezpieczeń-
stwo dostaw energii ma priorytet i dlatego  
przebudowa musi być realizowana pod je-
go ścisłym nadzorem. Sąd Najwyższy przy-
chylił się do stanowiska operatora i uznał, 
że art. 32 ustawy o drogach publicznych 
nie przyznaje zarządcy drogi prawa do 
władczego, nieuzgodnionego z operato-
rem ingerowania w infrastrukturę energe-
tyczną. Takiego prawa nie przyznają mu 
również decyzje administracyjne pozyski-
wane przez zarządcę w toku procesu in-
westycyjnego, a w szczególności decyzja 
o realizacji inwestycji drogowej na podsta-
wie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 
o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych. Artykuł 32 ustawy o drogach 
publicznych nie stanowi również przepi-
su szczególnego wobec art. 49 Kodeksu 
cywilnego. Co więcej, Sąd Najwyższy 
podkreślił, że umowy o usunięcie kolizji 
powinny odpowiadać modelowemu roz-
wiązaniu, w którym koszt usuwania kolizji 
nie obciąża właściciela infrastruktury ener-
getycznej, ani też nie przynosi mu nieuza-
sadnionych korzyści. 

Indywidualne doręczenie decyzji 
inwestorowi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdań-
sku (wyrok z 19 lutego 2020 roku, sygn. 
akt II SA/Gd 578/19) zajmował się zagad-
nieniem doręczania decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę w postępowaniu  
z dużą liczbą uczestników, a więc sytuacją, 
z którą często spotykają się przedsiębior-
stwa sieciowe realizujące inwestycje linio-
we. W przedmiotowej sprawie, z powodu 
bardzo dużej liczby uczestników postę-
powania w kwestii udzielenia pozwole-
nia na budowę właściwy organ poinfor-
mował strony o wszczęciu postępowania 
oraz że dalsze zawiadomienie o decyzjach 
i innych czynnościach następować będzie 
w formie publicznego obwieszczenia na 
tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego 
i urzędu miasta oraz w biuletynie infor-
macji publicznej. Tak też ogłoszono de-
cyzję o odmowie udzielenia pozwolenia 
na budowę, co doprowadziło do odrzu-
cenia odwołania na nią złożonego przez 

inwestora, jako dostarczonego po termi-
nie, który liczono od dnia obwieszczenia. 
Inwestor złożył skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjny, który ją uwzględnił. 
Sąd wskazał, że zgodnie z art. 49a ustawy 
Kodeks postępowania administracyjne-
go, można dokonywać zawiadomienia  
o decyzjach i innych czynnościach or-
ganu administracji publicznej w formie 
publicznego obwieszczenia, jeżeli w po-
stępowaniu bierze udział więcej niż dwa-
dzieścia stron. Zastosowanie tej instytucji 
nie dotyczy jednak inicjatora postępowa-
nia administracyjnego i adresata decyzji. 
W takim przypadku organ ma obowiązek 
doręczyć mu decyzję na piśmie lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicz-
nej. W świetle powyższego WSA uznał, że 
doręczenie decyzji w formie obwieszcze-
nia nie było skuteczne w stosunku do in-
westora i przywrócił mu termin do wnie-
sienia odwołania. 

Konsultacje nowych kodeksów sieci
Komisja Europejska rozpoczęła konsulta-
cje nowych kodeksów sieciowych energii 
elektrycznej w zakresie cyberbezpieczeń-
stwa oraz elastyczności strony popytowej. 
Biorąc pod uwagę, jakie znaczenie ma-
ją kodeksy sieci – a można to obserwo-
wać na przykładzie już obowiązujących  
i wdrażanych powszechnie kodeksów 
sieci – prace nad tymi dokumentami wy-
wołają żywe zainteresowanie wszystkich 
użytkowników europejskich systemów 
elektroenergetycznych.  n

Sąd Najwyższy przy chylił się do stanowiska operatora i uznał, że art. 32 ustawy o drogach publicznych nie przyznaje zarządcy drogi prawa do władczego, nieuzgodnionego z operato rem 
ingerowania w infrastrukturę energe tyczną 
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Regulacje związane z tarczą antykryzysową

• Ustawa z 2 marca 2020 roku o rozwiązaniach w związku z zagrożeniem COVID-19
• Propozycja MAP przepisów o organizacji pracy w przedsiębiorstwach
• Uwagi PTPiREE do propozycji przepisów o organizacji pracy
• Pismo PTPiREE do MZ ws. szybkich procedur testów diagnostycznych dla kluczowych 

pracowników służb
• Projekt ustawy o tarczy antykryzysowej – 21.03.2020 roku
• Pismo PTPiREE do MAP ws. uzupełnienia przepisów tarczy antykryzysowej
• Druk sejmowy nr 299 – tarcza antykryzysowa
• Ustawa ,,tarcza antykryzysowa’’ – Dz. U. z 31 marca 2020 roku

2. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI
• Zapytanie MAP o koszty RODO w zależności od przyjętego modelu administrowania/ 

współadministrowania
• Stanowisko PTPiREE wobec administrowania/współadministrowania w zakresie kosztów 

3.
Rozporządzenie Ministra Klimatu nowelizujące rozporządzenie w sprawie BHP 
przy urządzeniach energetycznych

• Pismo do MAP oraz MFiPR z postulatem wydłużenia terminu wejścia w życie przepisów 
związanych z rozporządzeniem BHP – 19.03.2020 roku

• Pismo i rozporządzenie MAP – konsultacje publiczne – 23.03.2020 roku
• Rozporządzenie MK z 25 marca 2020 roku – nowelizacja rozporządzenia ws. BHP przy 

urządzeniach energetycznych – Dz. U. z 25.03.2020 roku, poz. 529

4. Inicjatywa związana z legalizacją liczników •  Pismo MR do PTPiREE

5.
Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej 
w 2020 roku

• Uwagi PTPiREE do projektu ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii 
elektrycznej w 2020 roku

6. Konsultacja – listy priorytetów nowych kodeksów sieciowych
• Informacja Komisji Europejskiej w sprawie konsultacji listy priorytetów związanych  

z kodeksami sieciowymi

7.
Rozporządzenia dotyczące zakresu działań Ministerstwa Klimatu i Minister-
stwa Aktywów Państwowych

• Rozporządzenie PRM z 20 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie ws. szczegółowego 
zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych – Dz. U. z 21.03.2020 roku

• Rozporządzenie PRM z 20 marca 2020 roku ws. szczegółowego zakresu działania Ministra 
Klimatu – Dz. U. z 21.03.2020 roku

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w marcu 2020 roku

1. Regulacje związane z tarczą antykryzysową 
7 marca opublikowano Ustawę o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych.

W związku z zagrożeniem koronawirusem zrzeszeni w PTPiREE 
operatorzy systemów elektroenergetycznych na bieżąco podej-
mowali działania prewencyjne oraz zgłaszali propozycje zmian  
i rozwiązań formalnoprawnych dotyczących bezpieczeństwa 
energetycznego kraju w przypadku realnej groźby utraty ciągłości 
świadczenia usługi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub 
konieczności przywracania usługi w stanie zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii.

W połowie miesiąca w ramach roboczych uzgodnień Mi-
nisterstwo Aktywów Państwowych skierowało do PTPiREE pro-
pozycje zmian przepisów dotyczące pracowników operatorów 
infrastruktury krytycznej i pokrewnych związanych z konieczno-
ścią zapewnienia stabilnego działania przedsiębiorstw energe-
tycznych. W odpowiedzi zaproponowano uzupełnienia do pro-
jektowanych przepisów, starając się o wyważenie możliwie wielu 

racji i perspektyw, np. na wypadek wprowadzenia stanu wyjąt-
kowego, z jednoczesnym zachowaniem konstytucyjnych praw  
i obowiązków obywateli.

Równolegle PTPiREE wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia  
z wnioskiem o wszczęcie procedur objęcia szybkimi testami dia-
gnozującymi COVID-19 tych pracowników operatorów systemów 
elektroenergetycznych, którzy pełnią kluczowe funkcje dla za-
pewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, tj.  bezpośred-
nio odpowiedzialnych za zapewnienie nieprzerwanych dostaw 
energii elektrycznej – tzw. służb szybkiego reagowania, dyspozycji 
ruchu i pogotowia energetycznego.

21 marca pojawiła się robocza wersja pakietu tzw. tarczy an-
tykryzysowej, czyli nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i ustaw 
towarzyszących. Projekty pakietu opracowały resorty: rozwoju, fi-
nansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej, również ZUS, PFR, 
KNF, MS, a także MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy  
z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.
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PTPiREE ponowiło prośbę o uwzględnienie postulatów OSE  
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowa-
nia polskiego systemu elektroenergetycznego – propozycja do-
tyczyła doprecyzowania przepisów o organizacji pracy w sposób 
umożliwiający czasową izolację grup kluczowych pracowników.

Wersja ustawy opublikowana 31 marca w Dzienniku Ustaw 
zawiera szereg przepisów związanych m.in. z wieloma aspektami 
funkcjonowania spółek elektroenergetycznych. 

2.  Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi 
dotyczącymi AMI

W ramach prac nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne (w za-
kresie AMI) oraz aktami wykonawczymi trwają uzgodnienia robocze 
między branżą a resortem w zakresie zmian w regulacjach w związku 
z RODO. Kwestią dyskusyjną pozostaje realizacja obowiązków zwią-
zanych z przetwarzaniem danych osobowych: określenia ról admi-
nistratorów danych osobowych, możliwości realizacji obowiązku  
informacyjnego za pośrednictwem stron internetowych oraz 
rozliczania kosztów. W marcu MAP przesłało do PTPiREE prośbę  
o oszacowanie kosztów związanych z obowiązkami informacyjny-
mi wynikającymi z rozporządzenia RODO w świetle dyskutowanej 
koncepcji współadministrowania/administrowania w ramach sys-
temu inteligentnego opomiarowania przewidzianego w projek-
cie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych 
innych ustaw. Podobne zapytanie skierowano do TOE oraz PSE. 
PTPiREE przygotowało propozycję odpowiedzi. 

Kontynuowane są także prace związane z kształtem rozporzą-
dzeń do Pe po nowelizacji (CSIRE, system pomiarowy oraz HAN).

3.  Rozporządzenie Ministra Klimatu nowelizujące 
rozporządzenie w sprawie BHP przy urządzeniach 
energetycznych
W drugiej połowie marca, w związku z sytuacją spowodo-

waną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzo-
nym w Polsce stanem epidemii, a w konsekwencji koniecznością 
podejmowania przez operatorów systemów elektroenergetycz-
nych wzmożonych działań nakierowanych w szczególności na 
utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego oraz zapewnienie 
ciągłości działania w newralgicznych procesach, PTPiREE zwró-
ciło się do MAP oraz Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej In-
frastruktury Energetycznej z postulatem przedłużenia terminu 
wdrożenia postanowień rozporządzenia ME z 28 sierpnia 2019 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządze-
niach energetycznych, którego wejście w życie przypadało na 
26 marca 2020 roku. 

Zasadniczo zmienia ono wymagania i zasady organizacji BHP 
w odniesieniu do wszystkich prac związanych z eksploatacją 
urządzeń energetycznych, nakładając na operatorów szereg obo-
wiązków, których wprowadzenie – w zaistniałych okolicznościach 
– bez należytego i kompleksowego przeszkolenia pracowników, 
mogłoby skutkować zagrożeniem życia i mienia, a zatem wprowa-
dzeniem niepotrzebnych utrudnień w funkcjonowaniu KSE.

MAP, również uznając zasadność wydłużenia tego terminu, 
skierowało do konsultacji publicznych, w tym również w ramach 
PTPiREE, projekt nowelizacji zakładający przesunięcie wejścia  
w życie przepisów o sześć miesięcy.

25 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie 
MK zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy urządzeniach energetycznych, wydłużające ten 
termin do 26 września 2020 roku.

4. Inicjatywa związana z legalizacją liczników
W nawiązaniu do inicjatywy PTPiREE (m.in. pismo do MR z lute-
go) dokonania zmian przepisów rozporządzenia w sprawie upo-
ważnień do legalizacji, które umożliwiłyby legalizację statystycz-
ną liczników energii elektrycznej, Ministerstwo Rozwoju 18 marca 
wystosowało odpowiedź ze stanowiskiem w tej sprawie.

Dla przypomnienia, zdaniem operatorów, masowy proces in-
stalacji liczników zdalnego odczytu implikuje konieczność zmian  
w przepisach, umożliwiających podmiotom upoważnionym w stru- 
kturach OSD i poza nimi wykonywanie legalizacji ponownej –  
w tym statystycznej – liczników wprowadzonych do obrotu i użyt-
kowania, klasy A, B i C.

5.  Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen 
energii elektrycznej w 2020 roku

W połowie marca PTPiREE skierowało do MAP uwagi branży do 
opublikowanego pod koniec lutego i skierowanego do PTPiREE  
w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o rekompen-
satach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 roku. 

6.  Konsultacja KE – listy priorytetów,  
nowe kodeksy sieciowe

W drugiej połowie marca MAP przesłało do PTPiREE informację  
o rozpoczęciu przez Komisję Europejską, trwających od lutego do 
14 kwietnia, konsultacji w zakresie nowych kodeksów sieciowych 
energii elektrycznej i gazu.

Zgodnie z zapisami art. 59 rozporządzenia unijnego dotyczące-
go wspólnego rynku energii elektrycznej (2019/943):  „Po konsultacji  
z ACER, ENTSO energii elektrycznej, organizacją OSD UE i z inny-
mi właściwymi zainteresowanymi stronami Komisja ustanawia co 
trzy lata wykaz priorytetów ustalający obszary określone w ust. 
1 i 2, które należy uwzględnić przy opracowywaniu kodeksów 
sieciowych”.

Komisja proponuje listę priorytetów, na podstawie których 
będą opracowywane nowe kodeksy – w obszarze energii elek-
trycznej zaproponowano dwa: cyberbezpieczeństwo oraz ela-
styczność strony popytowej. Uruchomienie procedury dotyczącej 
cyberbezpieczeństwa planowane jest w ciągu 2020 roku, a w dru-
giej sprawie – w zależności od rozwoju elastycznych rynków – nie 
później niż w 2022 roku. 

Komisja zachęca też do składania propozycji nowych kodeksów  
i wytycznych z innych dziedzin rynku energii elektrycznej, które 
można przewidzieć na czas po 2023 roku.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie KE. W ramach  
PTPiREE trwa analiza wytyczająca dalsze postępowanie.

7.  Rozporządzenia dotyczące zakresu działań 
Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Aktywów 
Państwowych
Zgodnie z rozporządzeniami PRM z 20 marca 2020 roku  

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu oraz 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Aktywów Państwowych, dział Energia trafił do 
resortu klimatu. MK będzie zajmowało się sprawami energii od 
strony regulacyjno-prawnej i międzynarodowej, natomiast nad-
zór właścicielski, w tym dobór kadr w poszczególnych spółkach, 
pozostanie w gestii MAP. Rozporządzenia weszły w życie z dniem 
ogłoszenia, tj.  21 marca.

Biuro PTPiREE, Poznań, 31 marca 2020 roku
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Przegląd samochodów elektrycznych dostępnych na rynku

Mazda MX-30

2020 rok to przełomowa data dla Mazdy. 
Marka obchodzi 100-lecie istnienia, a do-
datkowo wprowadza na globalny rynek 
pierwszy samochód elektryczny, Mazdę 
MX-30.

Mazda MX-30 to nowy gracz na rynku 
,,elektryków’’. Swoje wdzięki i tajemnice 
odkryła podczas salonu motoryzacyjnego 
w Tokio. 

Producent z Japonii, znany ze swoje-
go konserwatywnego podejścia do mo-
toryzacji, w czasach downsizingu i silni-
ków wspomaganych turbiną, jako jeden 
z niewielu na rynku pozostał wierny dwu-
litrowym wolnossącym jednostkom. Stąd 
ogromne zdziwienie, gdy w Tokio Mazda 
zaprezentowała auto elektryczne zbudo-
wane na bazie CX-30. 

Choć to SUV wielkości świeżo wpro-
wadzonego modelu CX-30, to bateria ma 
zaledwie 35,5 kWh, co przekłada się na za-
sięg wynoszący około 200 km. Dziś takie 
liczby nie robią wrażenia. Dlaczego więc 
Japończycy zdecydowali się na tak małą 
baterię? Przede wszystkim chodzi o eko-
logię – mogliby przecież upakować do ta-
kiego pojazdu znacznie większe ogniwo, 

ale łączna emisja dwutlenku węgla (od 
wydobycia materiałów przez użytkowa-
nie do utylizacji pojazdu) byłaby znacznie 
większa. Druga sprawa to docelowa gru-
pa użytkowników, do której najłatwiej bę-
dzie trafić. To rodzina posiadająca już auto  
z tradycyjnym układem napędowym, 
której członkowie potrzebują ,,elektry-
ka’’ w celu dojazdów do pracy. Dlatego 
też zasięg 200 km powinien wystarczyć.  
W Europie zdecydowana większość kie-
rowców nie przejeżdża dziennie więcej niż 
50 km. Baterie są litowo-jonowe, dostar-
czane przez Panasonica i składają się z 16 
modułów. Mają osiem lat gwarancji. Czasy 
ładowania różnią się w zależności od uży-
tej ładowarki. Jeśli korzystamy z szybkiej 
stacji ładującej prądem stałym o mocy do 
50 kW, zajmuje to około 40 minut. Jeśli ze 
zwykłej ładowarki sieciowej prądu zmien-
nego (np. 22 kW), potrzebujemy do 4,5 
godziny. Oczywiście planuje się także mo-
del MX-30 z generatorem prądu w formie 
silnika Wankla. Wówczas małe akumulato-
ry przestaną mieć znaczenie.

O ile na pierwszy rzut oka Mazda MX-30  
do złudzenia przypomina swój spalinowy 

odpowiednik, to dopiero po chwili moż-
na dostrzec, że tylne drzwi otwierają się 
,,pod wiatr’’ – tak jak w przypadku RX-8 czy  
BMW i3. W środku najbardziej widoczną 
zmianą jest zastąpienie panelu klimaty-
zacji ekranem dotykowym. Na pokładzie 
znajdziemy matrycowe reflektory LED, cy-
frowe zegary, łączność z autem poprzez 
aplikację, wyświetlacz head-up czy elek-
tryczną regulację fotela kierowcy. Samo-
chód wyposażony jest w 18-calowe felgi.

Polski importer określił cenę dla eg-
zemplarzy w bogato wyposażonej wersji 
First Edition na 149 990 zł, więc nie obejmu-
je ją rządowe dofinansowanie. Dodatkowo  
w tej kwocie otrzymamy wyprodukowany 
w naszym kraju wallbox, który po monta-
żu w domu pozwoli na szybsze ładowanie 
auta. Pierwsze egzemplarze mają trafić do 
nas w czwartym kwartale 2020 roku. 

Kasper Teszner
Biuro PTPiREE

Dane:
https://www.mazda.pl/modele/mazda-mx-30/

Pierwsze egzemplarze mają trafić do Polski w czwartym kwartale 2020 roku 
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Ile wobec tego mamy stacji ładowania i jak wygląda ich struktura? 
Dość przeciętnie, bo w przeliczeniu na jedną ładowarkę przypada-
ło aż dziesięć pojazdów. Warto również wspomnieć o ich charak-
terystyce i lokalizacji. Pod koniec lutego 2020 roku mieliśmy po-
nad tysiąc stacji ładowania, z czego zdecydowaną większość, bo aż  
70 proc., stanowiły wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mo-
cy mniejszej lub równej 22 kW. Tylko w lutym odnotowaliśmy wzrost 
liczby stacji o kolejne 44. Czy to wystarczy? Zdecydowanie nie.

Eksperci podkreślają, że zanim zaprojektuje się typ, umiejsco-
wienie i moc stacji ładowania, najpierw należy przyjrzeć się nawy-
kom użytkowników samochodów elektrycznych. Trzeba ustalić, 
gdzie najczęściej pozostawiane są auta, jakie dzienne zasięgi są 
oczekiwane oraz na jak długo pojazdy mogą być podłączane. 

Jeśli zatem samochody z napędem tradycyjnym pokonują śred-
niorocznie 40 do 80 km w dni robocze, a 20 do 60 km przy uwzględ-
nieniu dni wolnych od pracy, to auta elektryczne na pewno nie są 

kupowane, żeby je wykorzystywać na dłuższych dystansach. Wręcz 
przeciwnie, nabywają je przede wszystkim ci, których odległość z do-
mu do pracy lub szkoły jest poniżej przeciętnej. Dlatego montowanie 
dużych i wydajnych stacji ładowania, co pochłania kapitał i czas, może 
być – z punktu widzenia sieci dystrybucyjnej – mało korzystne. 

Nie tylko w Polsce możliwości umiejscowienia stacji ładowania 
w centrach miast są mocno ograniczone przez konserwatorów za-
bytków. Biorąc pod uwagę spójność ładu przestrzennego, ograni-
czone powierzchnie przewidziane pod postój oraz dostępne moce 
w ramach sieci dystrybucyjnych, warto wziąć pod uwagę zachod-
nie przykłady umiejscowienia stacji ładowania w ramach słupów 
oświetleniowych.

Publiczne stacje ładowania montowane w godzinę
W Londynie niemal dwa tysiące publicznie dostępnych punktów ła-
dowania zamontowano w tempie godnym podziwu. Po fazie pilota-
żowej spółki Siemens oraz Ubitricity zbudowały jedną z najbardziej 
skomasowanych sieci ładowarek, która bazuje na rozwiązaniach do-
brze odpowiadających realiom i wyzwaniom infrastruktury miejskiej. 
Większość punktów ładowania zintegrowano z publiczną siecią la-
tarni, co znacznie przyspieszyło proces instalacji. Ładowarki pojawiły 
się tam, gdzie najbardziej były potrzebne – przy istniejących już miej-
scach do parkowania.

Rozwój rynku ładowarek pojazdów elektrycznych
Zaproponowane rozwiązanie przyszło w porę. W 2019 roku  
w Europie po raz pierwszy liczba zarejestrowanych pojazdów 
elektrycznych (tzw. PEV) przekroczyła milion. Biorąc pod uwagę 
liczne czynniki, na czele z rozwojem technologii, można oczeki-
wać, że od 2020 roku sprzedanych ,,elektryków’’ będzie przybywać  
w większym tempie.

Innowacyjne ładowanie  
pojazdów elektrycznych
Zapotrzebowanie na infrastrukturę do ładowania samochodów 
elektrycznych stało się faktem.  Pod koniec lutego 2020 roku w naszym 
kraju zarejestrowane były 9803 samochody osobowe z napędem 
elektrycznym – wynika z najnowszego Licznika Elektromobilności Polskiego 
Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz Polskiego Związku Przemysłu 
Motoryzacyjnego. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach tego roku przybyło 
1166 samochodów elektrycznych oraz hybryd plug-in. Oznacza to wzrost  
o ponad 180 proc. w stosunku do stycznia i lutego sprzed roku.

RENE WETZEL
ubitricity

PAWEŁ JAMROŻEK
FENICE Poland

Rys. 1. Przeciętny dystans (km) pokonywany przez samochody w poszczególnych krajach 
(Euromonitor International)



24 l ENERGIA elektryczna kwiecień 2020

ELEKTROMOBILNOŚĆ

W miastach właściciele samochodów dysponują ograniczo-
nymi możliwościami ich parkowania. Dlatego potrzeba budowy 
ładowarek elektrycznych dostępnych szerszemu gronu użytkow-
ników powinna iść w parze z dostępnym miejscem – szczególnie 
jeśli nie ma go zbyt wiele.

Możliwości infrastruktury
Rozbudowę infrastruktury można podzielić na dwa segmenty ryn-
ku: stacje szybkiego ładowania oparte na prądzie stałym (DC, ang. 
direct current) lub ładowarki tradycyjne z wykorzystaniem prądu 
zmiennego (AC, ang. alternating current).

Zwykle wyższe koszty inwestycyjne wiążą się z instalacją opar-
tą na prądzie stałym. Z uwagi na  skomplikowanie infrastruktury 
kwestie przyłączeniowe oraz zapotrzebowanie na wyższe moce 
zamówione są one nawet kilkukrotnie wyższe. Po stronie dystry-
butora energii elektrycznej na danym obszarze należy oczekiwać 
modernizacji podstacji oraz sieci. Także użytkownicy takich łado-
warek nie będą do końca szczęśliwi. Jednostkowa cena energii 
wynika nie tylko z potrzeby amortyzacji nakładów, ale także ko-
nieczności odłączenia pojazdu z sieci natychmiast po zakończeniu 
ładowania, dlatego kierowcy są zmuszeni czekać do momentu 
uzyskania oczekiwanej dyspozycyjności pojazdu. 

Kiedy samochody elektryczne ładowane są w pobliżu restau-
racji, a czynność ta służy jako przerwa w podróży – technologie 
oparte na prądzie stałym są preferowanym rozwiązaniem. Nato-
miast codziennie najlepiej będą sprawdzały się stacje wykorzystu-
jące prąd zmienny, zwłaszcza przy pokonywaniu odległości rzędu 
40-50 km każdego dnia.

W przypadku stacji ładowania prądem zmiennym głównym 
kryterium ich wyboru przez użytkowników pojazdów elektrycz-
nych są cena i dostępność. Ponadto inwestor jest w stanie znaczą-
co lepiej zagospodarować posiadane środki i ulokować poszcze-
gólne punkty na mapie miast – ładowarki pojawią się zwłaszcza 
tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Jednostkowe koszty energii 
ponoszone przy ładowarkach standardowych, dysponujących 
prądem zmiennym, są porównywalne do stawek przewidzia-
nych dla gospodarstw domowych. Ponadto, zakładając, że punk-
ty ładowania pojawią się w miejscach dotychczasowego postoju 

samochodów, ładowanie staje się dużo bardziej przewidywalne 
i wygodne. Dogodniejsze nawet niż tankowanie auta na stacji 
benzynowej.

Rys. 2. Przykład stacji ładowania wkomponowanej w słup oświetleniowy

Rys. 3. Sieć stacji ładowania dostępnych w Londynie 

Rys. 4. Tempo rozwoju sieci stacji ładowania na przykładzie Londynu 
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Pojazdy elektryczne nowym etapem  
dla sieci dystrybucyjnych

Poza dużo mniejszymi wymaganiami stacji ładowania dysponu-
jącymi prądem przemiennym, pojazdy elektryczne spełnią nową, nie-
znaną dotychczas funkcję. W dłuższym czasie baterie zainstalowane  
w samochodach będą zdecentralizowanymi magazynami energii.

Ze swoimi pojemnymi akumulatorami auta wydają się zdecydo-
wanie najlepszym sposobem na buforowanie energii oraz odzyski-
wanie jej w chwilach, gdy wymaga tego infrastruktura elektroener-
getyczna. W połączeniu z cyfrowymi i bardziej zautomatyzowanymi 
sieciami, inteligentne pojazdy elektryczne będą w stanie bilansować 
w ultraszybkim tempie kilku sekund zapotrzebowanie na moc, także 
w odniesieniu do lokalnego wymiaru ich położenia względem od-
biorcy energii. Także z technologiami inteligentnych dwukierunko-
wych przewodów ładowania (m.in. SmartCable) właściciel ,,elektryka’’ 
oraz przedsiębiorstwa elektryczne staną się naturalnymi partnerami 
dla efektywnej alokacji zasobów oraz zapewnienia oczekiwanej ela-
styczności sieci w wymiarze lokalnym i regionalnym.

Znacznie mniej miejsca
Wkomponowanie w jednym punkcie stacji ładowania prądu 

przemiennego (tzw. Type 2) i słupów oświetleniowych z wyko-
rzystaniem dostępnej sieci może zająć około 45-50 minut. Czas 
niezbędny na instalację ma duże znaczenie, inwestycja wiąże się 
też z mniejszymi formalnościami oraz węższym zakresem robót 
ziemnych, ograniczonych do najbliższego otoczenia latarni. Prze-
chodnie nie stracą ani jednego metra kwadratowego z dotych-
czas dostępnej przestrzeni. Takie rozwiązania pozwalają w pełni 
wykorzystać miejsce w ramach słupów oświetleniowych.

Wygodny dostęp dla kierowcy
Przedstawione technologie ładowarek pojazdów elektrycz-

nych mogą być wykorzystywane na dwa sposoby. Po pierwsze, 
bezpośrednio, gdzie każdy użytkownik auta może swobodnie wy-
korzystać swój dotychczasowy przewód zasilający. Gdy już dotrze 
na miejsce, wystarczy, że zeskanuje kod QR dostępny przy łado-
warce oraz podąży za krótką instrukcją dostępną online. Nie jest  
w tym celu potrzebny ani abonament, ani rejestracja nowego konta.

Dla optymalnego wykorzystania dostępnych punktów łado-
wania system pomiarów mobilnych (Mobile Metering) okaże się 
jeszcze lepszym rozwiązaniem. Specjalny kabel zasilający (np. 
SmartCable) posiada zdolność pomiaru oraz przekazywania nie-
zbędnych danych. Dzięki temu użytkownik, tuż po podłączeniu 
,,elektryka’’ do dowolnej ładowarki, jest na bieżąco rozpoznawany 
wraz ze swoją taryfą wynikającą z umowy z operatorem. Przewód 
automatycznie rozpocznie proces ładowania i naliczy opłaty, które 
pojawią się na zbiorczym rachunku miesięcznym.

Londyn, Berlin i Nowy Jork pionierami
Poza Londynem, montaż blisko tysiąca punktów ładowania zinte-

growanych ze słupami oświetleniowymi jest prowadzony w Berlinie. 
W podobnym kierunku podążają także miasta Stanów Zjednoczo-
nych, co może zrewolucjonizować tamtejszy rynek. W Nowym Jorku 
pierwsze sto punktów pojawi się już wkrótce w ścisłym centrum. 

Biorąc pod uwagę rosnące światowe zapotrzebowanie na 
infrastrukturę ładowania, jedynie kwestią czasu pozostają no-
we partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi  
i technologicznymi. Rezultatem tej współpracy będą innowacyjne 
rozwiązania ładowania pojazdów elektrycznych możliwe do wdro-
żenia w wielu miastach.  n

Rys. 5. Liczba zarejestrowanych aut elektrycznych w kolejnych latach 

Rys. 6. Liczba samochodów elektrycznych w przeliczeniu na stację ładowania 

Rys. 7. Rozbudowa infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych jest potrzebna 
mieszkańcom Europy. Mimo że istnieje ponad 200 tys. stacji ładowania, ich skala wciąż 
nie jest w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Organizacja EFAO (European 
Alternative Fuels Observatory) monitoruje liczbę pojazdów elektrycznych w przeliczeniu 
na punkt ładowania. Wnioski są jednoznaczne – ona rośnie szybciej niż sieć ładowarek.

Źródło: https://www.eafo.eu/countries/european-union/23640/summary
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W zdecydowanej większości krajów służ-
by energetyczne dysponują wydzieloną 
siecią łączności przewodowej i radiowej, 
ze względu na specyficzne wymagania  
i odpowiedzialność, w tym materialną, za 
skutki braku dostawy energii elektrycz-
nej. Zapewnienie ciągłości dostaw ener-
gii elektrycznej należy do fundamen-
talnych zadań, gdyż jej brak powoduje 
natychmiastowe, łańcuchowe obezwład-
nienie wszystkich najważniejszych sys-
temów technicznych, zarówno w sferze 
życia gospodarczego, jak i egzystencji 
społeczeństwa.

Niezawodne sterowanie pracą sie-
ci średniego i niskiego napięcia wymaga 
zapewnienia w sieci radiowej bardzo wy-
sokiego poziomu pewności pracy oraz 
bezpieczeństwa transmisji poleceń i po-
twierdzeń. Oczekiwania wobec poziomu 
pewności i bezpieczeństwa muszą być 
znacznie wyższe niż są w stanie zapewnić 
sieci publiczne. Jak pokazuje codzienne 
doświadczenie i praktyka inżynierska, bez-
pieczeństwo sieci dyspozytorskiej musi 
być na poziomie zbliżonym do tego, ja-
kie obowiązuje w sieciach służb bezpie-
czeństwa publicznego, zaś gotowość do 
działania systemu radiokomunikacyjnego 
w sektorze elektroenergetycznym ozna-
cza gotowość funkcjonowania i dostęp-
ność podczas awarii masowych spowo-
dowanych brakiem zasilania na rozległym 

obszarze w wyniku katastrof naturalnych 
– takich jak: tornada, ekstremalne tem-
peratury, trąby powietrzne, powodzie, 
śnieżyce, oblodzenia – i innych sytuacji 
kryzysowych. 

System łączności używany w sytu-
acjach katastrofalnych musi cechować 
dojrzałość technologiczna, niezawodność 
oraz dostępność sprzętu w perspektywie 
kilkunastu lat, a takim jest, wykorzystywa-
ny w energetyce sieciowej, trankingowy 
system łączności radiowej oparty na tech-
nologii TETRA. Istotna jest również zgod-
ność ze standardami telekomunikacyj-
nymi stosowanymi w Europie w sieciach 
łączności dla służb publicznych.

Od 2018 roku następuje stopniowy 
rozwój tej technologii w systemach ope-
ratorskich elektroenergetyki. Energa-Ope-
rator wprowadziła na szeroką skalę nieza-
wodny w przypadku klęsk żywiołowych 
i awarii masowych oraz niezależny od 
operatorów publicznych system łączności 
TETRA. Nowoczesna i niezawodna sieć te-
lekomunikacji bezprzewodowej pokrywa 
cały obszar dystrybucji Grupy Energa. Ko-
deksowe wymagania odnośnie do rezer-
wowej łączności wymuszają na wszystkich 
operatorach infrastruktury energetycznej 
zakończenie procesów inwestycyjnych  
w tym zakresie. 

Również ETSI (European Telecommu-
nications Standards Institute) od 2018 

»»»
System łączności 

używany w sytuacjach 
katastrofalnych musi 
cechować dojrzałość 

technologiczna, 
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dostępność sprzętu  

w perspektywie  
kilkunastu lat,  
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System TETRA  
w sytuacjach kryzysowych
Energetyka jest newralgicznym sektorem gospodarki z punktu widzenia  
bezpieczeństwa funkcjonowania państwa i działa jako element jego infrastruktury  
krytycznej. Integralnym elementem systemów elektroenergetycznych jest struktura 
sieci telekomunikacyjnych. W szczególności – dyspozytorskich sieci  
radiokomunikacyjnych, które zapewniają zarządzanie i sterowanie elementami  
energetycznych sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Z tego względu  
sieć telekomunikacyjna jako taka zalicza się do infrastruktury krytycznej. 

MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE
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roku intensywnie pracuje nad standary-
zacją systemu. Od tego czasu pojawiło 
się wiele dokumentów standaryzacyjnych  
TETRĘ, m.in. dotyczących interfejsu mię-
dzysystemowego ISI (Inter-system Inter-
face), który zapewnienia możliwości łą-
czenia ze sobą różnych (autonomicznych, 
rozdzielnych) sieci TETRA. Dysponując ISI, 
użytkownicy danej sieci regionalnej mo-
gą korzystać z własnego sprzętu i komu-
nikować się wewnątrz niej. Mogą również 
łączyć się z użytkownikami innej sieci, 
korzystającej z zupełnie innych urządzeń 
radiowych. Możliwe jest też tworzenie 
większych sieci TETRA na bazie różnych 
rozwiązań sprzętowych. Przygotowując 
pakiet standardów, ETSI dopuścił wyko-
rzystanie protokołu IP, co może znacząco 
przyspieszyć i zwiększyć efektywność łą-
czenia różnych sieci TETRA. Jest to istotne 
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzyso-
wych i katastrofalnych.

Nie sposób nie wspomnieć tutaj  
o rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2196 
ustanawiającym kodeks sieci NC ER do-
tyczący stanu zagrożenia i stanu odbu-
dowy systemów elektroenergetycznych. 
Wymusza on konieczność szybkiego do-
stosowania systemów łączności głosowej, 
infrastruktury związanej z systemami łącz-
ności, w szczególności systemów zasilania, 
celem spełnienia wymogów zawartych  
w rozporządzeniu. TETRA jest przewidywa-
na jako system operacyjno-dyspozytorski 
OSD i jako rezerwowy system łączności 
OSP, dla wsparcia planu odbudowy sys-
temu elektroenergetycznego. Kluczowe  
dla tego kodeksu wymagania plasu-
ją system TETRA na czołowym miejscu  
w zakresie łączności krytycznej. Do naj-
ważniejszych należą te, dotyczące rezer-
wowego zasilania, interoperacyjności, re-
dundancji sprzętowej, czy też obostrzeń 
dotyczących korzystania z usług obcych 
operatorów:

 � OSP, OSD oraz wybrane SGU (znaczący 
użytkownicy sieci) mają zainstalowany  
i dostępny system komunikacji głoso-
wej o odpowiedniej redundancji (nad-
miarowości) i źródła rezerwowego zasi-
lania na co najmniej 24 godziny w razie 
całkowitej utraty zasilania zewnętrzne-
go lub awarii pojedynczych urządzeń;

 � OSP ustala w porozumieniu z OSD, 
wybranymi SGU oraz sąsiednimi OSP 
tworzącymi wspólny obszar synchro-
niczny takie wymagania technicz-
ne dla systemów komunikacji gło-
sowej, aby możliwa była wzajemna 
rozpoznawalność, interoperacyjność  

i natychmiastowa zdolność do udzie-
lenia odpowiedzi; 

 � redundancja aktywnego sprzętu sie-
ciowego musi być uzyskana przez je-
go zainstalowanie przynajmniej dwa 
razy w systemie; instalacja nie musi 
być związana  z lokalizacją sprzętu, ale 
z dostępnością funkcji i usług;

 � dla realizacji kanałów komunikacji na-
leży unikać usług publicznych ope-
ratorów komunikacyjnych, gdyż nie 
gwarantują oni utrzymania ciągłości 
ich świadczenia w przypadku rozległej 
awarii elektroenergetycznej.
Komunikacja krytyczna wiąże się  

z szeregiem wymagań dotyczących nieza-
wodności usług (zwłaszcza w sytuacjach 
częściowego zniszczenia infrastruktury), 
połączeń grupowych, priorytetyzacji po-
łączeń oraz czasu ich zestawiania, trybu 
łączności bezpośredniej itp. TETRA od 
swojego zarania budowana jako system 
trankingowy wymagania te spełnia nieja-
ko „domyślnie”. Posiada jeszcze jedną waż-
ną cechę, która w sytuacjach kryzysowych 
i katastrofalnych jest bardzo istotna – moż-
liwość wykorzystania trybu DMO (Direct 

Mode Operation). W trybie bezpośrednim 
DMO realizowana jest łączność terminal-
-terminal bez pośrednictwa sieci. Jest to 
szczególnie istotna funkcja w przypad-
ku uszkodzenia infrastruktury sieci bądź 
braku zasilania. Zasięg transmisji w trybie 
DMO wynosi typowo  400 m w obszarze 
miejskim i do 2 km w terenie otwartym. 

 W sytuacjach zwykłej pracy ruchowej 
systemu elektroenergetycznego sieć TETRA  
zapewnia łączność głosową pomiędzy 
dyspozytorem a ekipami pogotowia ener-
getycznego oraz telesterowanie elektro-
energetyczną siecią średniego napięcia. 
Teraz w systemie elektroenergetycznym 
funkcjonuje kilka tysięcy zdalnie sterowa-
nych odłączników – wszystkie pracujące 
w standardzie TETRA. Dzięki technologii 
TETRA znacznie skrócił się czas i koszty 
usuwania awarii sieci elektroenergetycz-
nej, co ma ogromny wpływ na wskaźniki 
SAIDI i SAIFI. Miejmy nadzieję, że system 
TETRA będzie używany w sytuacjach kry-
zysowych jak najrzadziej, a jego cechy  
i niezawodność wykorzystana zostanie  
w codziennej pracy energetyków.

n

TETRA jest przewidywa na jako system operacyjno-dyspozytorski OSD i jako rezerwowy system łączności OSP 
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Choć Jezioro Rożnowskie jest sztucznym 
tworem, to wspaniale wkomponowało się w 
górskie otoczenie. Długie na 22 km, szerokie 
miejscami nawet na dwa kilometry, z głębi-
nami sięgającymi 31-35 m,  56-kilometrową 
linią brzegową i pojemnością 190 mln m3 
jest atrakcją dla wielu turystów. Wokół akwe-
nu powstały liczne plaże, wybudowano też 
ośrodki wypoczynkowe. Na jeziorze znajdu-
je się m.in. Małpia Wyspa – dawne grodzisko, 
które po zalaniu doliny Dunajca wodą stało 
się wyspą. Obecnie jest to miejsce szczegól-
nej ochrony krajobrazu i rezerwat ptaków. 
Policzono, że wokół jeziora i na wyspie gnieź-
dzi się ponad 160 gatunków ptaków, w tym 
nawet bardzo rzadki bocian czarny.

Bez problemu znajdziemy w okolicy cie-
kawe punkty gastronomiczne z ofertą na 
każdą kieszeń. Również amatorzy sportów 
wodnych mają tu prawdziwy raj. Można  
wędkować, wyciągając z wody szczupaki, 
bolenie, sumy, węgorze, leszcze, płocie, oko-
nie, sandacze, liny i klenie. A gdy znajdziemy 
czas, warto wybrać się w rejs statkiem wy-
cieczkowym czy ruszyć pieszo lub rowerem 
w góry porośnięte malowniczymi lasami. 

Także miłośnicy historii nie będą żałowa-
li, że tu przyjechali. Liczne zamki, drewniane 

i murowane kościółki, klimatyczne miastecz-
ka i wsie, często z kilkusetletnią przeszłością, 
skanseny i winnice zachwycą najbardziej 
wybrednych. Jeśli pogoda dopisze, niczego 
więcej nie potrzebujemy, żeby wypocząć 
podczas weekendu lub nawet wczasów.

Dla nas największą atrakcją okolicy bę-
dzie jednak Elektrownia Rożnów. Zaporę 
zbudowano w latach 1935-1941 na Dunajcu. 
Ma ona 550 m długości, 32,5 m wysokości,  
a jej szerokość sięga dziewięciu metrów. We-
wnątrz znajduje się czteroturbinowa elek-
trownia wodna. Jej fundamenty wpuszczono 
17 metrów w podłoże. Moc osiągalna siłowni 
sięga 56 MW (4 x 14 MW). Zakład produkuje 
rocznie około 125 mln kWh.

Jeszcze sto lat temu Dunajec w tym miej-
scu był szczególnie niebezpieczny. Intensyw-
ne opady sprawiały, że rzeka często wylewa-
ła. Już pod koniec I wojny światowej pojawiły 
się plany ujarzmienia rzeki. Inicjatorem budo-
wy zapory i konsultantem inwestycji był prof.  
Karol Pomianowski. Projekt techniczny zapo-
ry i elektrowni w Rożnowie wykonało Biuro 
Dróg Wodnych Ministerstwa Komunikacji. 
Projektantami byli inżynierowie: Herbich, 
Żmigrodzki, Smoleński, Śliwiński i Balcerski.  
Mimo że plany były gotowe już w latach 20., 

to jednak wielki kryzys gospodarczy zmusił 
do odłożenia ich na jakiś czas na półki. 

W 1934 roku, po kolejnej wielkiej po-
wodzi, która spustoszyła okolice, podjęto 
decyzję o budowie zapory i zbiornika. Pra-
ce ruszyły rok później. Ministerstwo Komu-
nikacji powierzyło budowę firmie „Zapory  
i Roboty Hydrauliczne Towarzystwo Polsko-
-Francuskie”. Napełnianie zbiornika rozpo-
częto w 1941 roku i zajęło ono dwa lata.

Przy projektowaniu i budowie nie zapo-
mniano również o kwestiach ekologicznych. 
W zaporze znajdują się przepławki (system 
stopniowych basenów), z których korzystają 
ryby wędrujące w górę rzeki na tarło.

Elektrownia Rożnów była częścią wielkie-
go przedwojennego programu gospodar-
czego – Centralnego Okręgu Przemysłowe-
go. Po jej uruchomieniu okazało się, że zakład 
z naddatkiem pokrywa lokalne potrzeby 
energetyczne, więc nadwyżki energii prze-
syłano w rejon Warszawy i Radomia. W 1942 
roku uruchomiono linię energetyczną 150 kV 
Rożnów – Tarnów Mościce – Starachowice 
– Warszawa.

Elektrownia, podobnie jak cała polska 
energetyka, przez lata przechodziła różne 
przeobrażenia organizacyjne. Długo two-
rzyła – wspólnie z elektrowniami Czchów, 
Przewóz, Dąbie, Olcza i Kuźnice – Zespół 
Elektrowni Wodnych Rożnów. Obecnie jest 
częścią spółki Tauron Ekoenergia, wchodzą-
cej w skład Grupy Tauron. 

Olga Fasiecka, Biuro PTPiREE

Energetyczne miejsca

Górska przyroda, historia i… energetyka
Gdy już skończy się czas epidemii i będziemy mogli bez ograniczeń wychodzić  
z domu, ruszymy w Polskę. Na nowo docenimy uroki naszego pięknego kraju  
– odwiedzimy miejsca znane nam od lat, przyjdzie też pora na zakątki do tej pory 
nieodkryte. Tradycyjnie zachęcamy, aby połączyć energetyczne fascynacje  
z wrażeniami przyrodniczymi i historycznymi. Zapora na Dunajcu w Rożnowie  
i Jezioro Rożnowskie zadowolą zapewne najbardziej wybrednych. 

Zapora w Rożnowie ma 550 m długości, 32,5 m wysokości, a jej szerokość sięga dziewięciu metrów 

Lokalizacja: Elektrownia znajduje się we wsi  
Rożnów, między cyplem góry Łazy (323 m n.p.m.), 
nazywanym również Łaziska, a stromym, zalesionym, 
wygiętym na kształt podkowy szczytem północnym 
Ostrej Góry (459 m n.p.m.). 
Kontakt: 33-316 Rożnów 433; tel. 18-440-31-78;  
fax 18-440-30-05 
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Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 9 kwietnia 2020 roku,  

w wieku 83 lat, zmarł 

Jerzy Seremet 
Członek Honorowy PTPiREE oraz Koła Seniorów Towarzystwa

Jerzy Seremet zawodową pracę w energetyce rozpoczął w Zakładzie Energetycznym Zamość, gdzie jako dyrektor 
techniczny pracował do lipca 1979 roku, kiedy to awansował na stanowisko dyrektora Zakładu Energetycznego 
Lublin. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 1991 roku.
Kiedy 29 sierpnia 1990 roku podjęto decyzję o powołaniu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej, wśród dyrektorów-założycieli znalazł się również Jerzy Seremet, który bardzo aktywnie uczestniczył 
w działalności PTPiREE od momentu powstania aż do ostatnich chwil swej działalności zawodowej.
Jerzy Seremet był także aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, m.in. pełniąc w latach 1977-1999  
funkcję prezesa Zamojskiego Oddziału SEP.
Za swoją pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. 
Otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, odznakę Zasłużony dla Energetyki oraz odznaki 
Honorowy Członek PTPiREE i Zasłużony Senior SEP.

Cześć Jego pamięci! 
Zarząd, Pracownicy i Przyjaciele PTPiREE, 

Koleżanki i Koledzy z Koła Seniorów przy PTPiREE

Zmiany dla wnioskodawców  
w programie LIFE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wprowadza zmiany, które usprawnią realizację programu LIFE. 
Dofinansowanie do 95 proc. kosztów kwalifikowanych, pożyczka 
na koszt niekwalifikowany, skrócenie czasu rozpatrywania wnio-
sku, ułatwienia we wnioskowaniu oraz pomoc ekspertów to głów-
ne propozycje dla ubiegających się o dofinansowanie.

– Będzie szybciej i prościej. Odpowiadamy na potrzeby insty-
tucji, które mają pomysły na innowacyjne projekty w dziedzinie 
środowiska lub klimatu. Oferujemy krajową dotację na współfi-
nansowanie oraz pomoc w opracowaniu koncepcji i wniosków. 
Naszą ofertę kierujemy do instytucji, które chcą konkurować  
o granty na poziomie całej Unii Europejskiej – deklaruje wiceprezes 
NFOŚiGW, Artur Lorkowski.

LIFE to instrument finansowy UE, w ramach którego współfi-
nansowane są projekty z zakresu ochrony środowiska i klimatu.  
W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie 
z Komisji Europejskiej uzyskało ponad 4,1 tys. projektów z całej UE, 
w tym kilkadziesiąt z Polski. 

Realizowany przez NFOŚiGW program priorytetowy „Współ-
finansowanie programu LIFE” jest krajowym uzupełnieniem 

unijnego LIFE. Dotychczas Fundusz wsparł 83 polskie projekty  
LIFE, na które przeznaczył ponad 300 mln zł.

Na udogodnienia mogą liczyć wszystkie polskie podmioty – 
zarówno koordynujące projekt, jak i te, które przyjmą rolę współ-
beneficjenta międzynarodowych projektów. 

Powołanie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych 
Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki

Zarządzeniem Ministra Klimatu z 2 kwietnia powołano Ze-
spół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii 
i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, który będzie organem opinio-
dawczo-doradczym ministra właściwego do spraw klimatu oraz 
energii.

Jak czytamy w zarządzeniu, do zadań zespołu należeć 
będzie m.in. wypracowanie i przedstawienie rekomendacji 
wobec kierunków rozwoju krajowego przemysłu OZE i mak-
symalizacji korzyści dla rodzimej gospodarki na drodze do 
neutralności klimatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego państwa. Zespół zajmie się również przygo-
towaniem rozwiązań legislacyjnych i innych, które będą służy-
ły realizacji tych celów.  

n

Wydarzenia w branży
WYDARZENIA
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Tymczasem inteligencja oznacza z zasady 
niedającą się opisać algorytmami matema-
tycznymi zdolność pojmowania, sprawność 
w zakresie czynności poznawczych, ucze-
nie się na podstawie własnych doświadczeń 
oraz zdolność przystosowania się do ota-
czającego środowiska. W przypadku współ-
czesnych urządzeń słowo ,,inteligentny’’ jest  
więc często nadużywane. Urządzenia inteli-
gentne to w praktyce najczęściej obiekty fi-
zyczne, które mogą komunikować się mię-
dzy sobą i systemami IT poprzez dowolne 
łącza i różne protokoły, a ich „inteligencja” 
sprowadza się do zmiany stanu działania 
obsługiwanego urządzenia. Ta rosnąca lista 
przedmiotów obejmuje m.in. urządzenia go-
spodarstwa domowego, systemy ogrzewa-
nia i chłodzenia, pojazdy, monitory zdrowia  
i sprawności fizycznej, czujniki środowiskowe 
oraz wiele innych. 

Ich funkcjonowanie polega najczęściej 
na zastosowaniu algorytmów adaptacyj-
nych optymalizujących ich pracę. Inteligent-
na pralka, korzystając z szeregu czujników, 
przeprowadzi autodiagnostykę, dopasuje 
program prania, poinformuje użytkownika  
o bieżącym stanie oraz ewentualnych pro-
blemach, pozwoli się zdalnie zaprogramo-
wać i… to tyle. Dzięki tego rodzaju urządze-
niom nie musimy się chociaż martwić, czy 
wyłączyliśmy je przed wyjściem z domu, bo 
same nas o tym poinformują, jeśli zostaną 
połączone w większy system.

Więcej potrafią urządzenia, które zbierają 
bardzo dużo informacji przetwarzanych póź-
niej na wirtualnym serwerze, które tak „uczą 
się”  optymalnych zachowań. W ten sposób 
są rozwijane nowoczesne rozwiązania z za-
kresu automatyki i autonomii. Raz popełnio-
ny błąd lub nieprawidłowość są korygowane 
i ryzyko ich ponownego wystąpienia jest mi-
nimalizowane. Kolejne iteracje (powtarzanie) 
działania algorytmu uwzględniają unikanie 

słabości poprzednich rozwiązań lub testo-
wanie nowych ścieżek dojścia do rozwiąza-
nia. W ten sposób działają różni elektroniczni 
asystenci, który bez przerwy obserwują i na-
słuchują otoczenie, będąc w gotowości do 
wykonania poleceń użytkownika.

Inteligentny dom jest z kolei domem 
połączonych między sobą rozwiązań pozwa-
lających użytkownikowi zdalnie zarządzać 
odbiornikami, które dodatkowo informują 
go o potencjalnych problemach i zagroże-
niach oraz pozwalają zoptymalizować zuży-
cie energii. W idealnej sytuacji użytkownik 
może zaprogramować najbardziej typowe 
sekwencje zdarzeń, które system będzie wy-
konywał automatycznie, np. podjechanie 
auta do drzwi garażowych w danym prze-
dziale czasu otwiera je, włącza oświetlenie  
i ogrzewanie, podnosi żaluzje, uruchamia 
ekspres do kawy i ustawia telewizor na ulu-
biony program.

Inteligentne miasto to z kolei miasto 
przyjazne dla wszystkich, dynamicznie za-
rządzane i rozwijane dzięki pomysłowości 
oraz innowacyjności jego mieszkańców. Któż 
bowiem, jak nie oni, najlepiej zna słabości  
i potrzeby ich lokalnego środowiska? Odpo-
wiednia analiza tych potrzeb, polegająca na 
obróbce ogromnych baz danych, pozwala 
otrzymać zintegrowane, wysoko przetwo-
rzone informacje niezbędne do podejmowa-
nia odpowiedzialnych decyzji przez samo-
rządy. Wdrażanie zintegrowanych rozwiązań 
inteligentnych miast wymaga solidnego 

planowania i skutecznej realizacji, gdyż pro-
jekty tego typu są realizowane na żywym or-
ganizmie aglomeracji, wprowadzając w nim 
zaburzenia i nieciągłości.

Inteligencję zwierząt w stosunku do 
rozwiązań sztucznej inteligencji wyróżnia 
dodatkowo instynkt samozachowawczy. 
Współczesne inteligentne algorytmy ma-
szyn bazują na uczeniu się, dzięki analizie 
dużej liczby danych, zaś elementem decyzyj-
nym w zakresie ich ewolucji jest projektant, 
podejmujący decyzję o efekcie działania al-
gorytmu z punktu widzenia spełnienia jego 
oczekiwań. Stopniowo maszyny są włączane 
w decyzje ewolucyjne, zastępując operatora 
w ocenie skuteczności ich algorytmów, jed-
nak odbywa się to tylko w bardzo wąskim 
spektrum celów.

Jeżeli maszyny uzyskają w przyszłości 
pełną swobodę rozwoju (w co jednak wąt-
pię), wówczas może okazać się, że ich kon-
struktor – człowiek, stanie się dla nich w pew-
nym momencie zagrożeniem. Wymaga to 
jednak u maszyn wykreowania modelu wła-
snej świadomości i woli przetrwania. Mam 
jednak wrażenie, że zasadniczo wcale nie po-
trzebujemy tworzyć realnej konkurencji dla 
człowieka, ale zastępować go w zadaniach,  
z którymi maszyny radzą sobie zdecydowa-
nie lepiej. Jednak, jak pokazuje historia cy-
wilizacji, ludzkość jest zdolna do wielu nie-
przewidywalnych działań. A może po prostu 
obejrzałem zbyt wiele filmów i przeczytałem 
za dużo książek science fiction?  n

Innowacje

Inteligencja?
W ostatnich latach namnożyło się zwrotów  
z przedrostkiem smart, często tłumaczonym  
na język polski jako inteligentny,  
począwszy od inteligentnego czujnika,  
aż po inteligentne miasta. 

Dr inż. Krzysztof Hajdrowski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Obecnie jest 
kierownikiem Biura Innowacji i Nowych Technologii w Enei SA. Autor ponad stu 
publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu elektroenergetyki, nowych 
technologii i normalizacji. Wolny czas lubi spędzać rodzinnie z pasjonującą lekturą, 
przy zajmującej muzyce i w ,,pięknych okolicznościach przyrody’’.  
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