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 Z okazji Świąt Wielkanocnych  
życzymy Czytelnikom „Energii Elektrycznej”
oraz pracownikom firm sektora energetycznego

wypoczynku w rodzinnym gronie,
spokoju i czasu na refleksję,

zdrowia dla siebie i najbliższych
oraz by problemy, które nas zewsząd otaczają,

nie przysłoniły nam istoty tych Świąt.

Redakcja „Energii Elektrycznej"
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Wydarzenia ostatnich tygodni zmieniły rytm naszej co-
dzienności. To, co jeszcze nie tak dawno wydawało się  
w czasach pokoju niewyobrażalne, stało się rzeczywisto-
ścią – opustoszałe ulice, zamknięte granice, niebo bez sa-
molotów, a do tego powszechny niepokój o to, co przynie-
sie przyszłość. Epidemia zmusza do redefiniowania celów, 
korekty planów – osobistych i biznesowych, ale także po 
raz kolejny weryfikuje naszą umiejętność działania w sytu-
acji krytycznej. Energetycy niejednokrotnie dowiedli już, że 

w obliczu zdarzeń ekstremalnych potrafią działać skutecznie, z wielkim poświęceniem, 
nieść pomoc ponad granicami grup energetycznych. Tak było podczas nawałnic, które 
kilka lat temu nawiedziły Polskę, tak jest i teraz. Spokój, opanowanie i planowe działa-
nie są niezbędne w celu zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju i zapewnie-
nia dostaw energii elektrycznej w tak szczególnym czasie. Wierzymy, że podjęte działania  
i samoograniczenie przyniesie spodziewany rezultat. O szczegółach walki ze skutkami 
epidemii w naszej branży piszemy w dziale Rynek i regulacje.

Wiemy, że po zakończeniu narodowej, a właściwie europejskiej kwarantanny koniecz-
na będzie szybka odbudowa gospodarcza kraju i całego kontynentu. Dlatego tak ważne 
jest, żebyśmy nie rezygnowali ze śmiałych wizji i odważnych wyzwań, bo tylko w ten spo-
sób jesteśmy w stanie złagodzić skutki sytuacji, w której obecnie się znajdujemy. Jednym 
z takich dalekosiężnych programów jest realizowana przez innogy Stoen Operator prze-
budowa sieci energetycznej Warszawy, co w konsekwencji uczyni ze stolicy smart city 
– inteligentne miasto przyszłości. O korzyściach, jakie niesie realizacja projektów smart, 
rozmawiamy z gościem Rozmowy miesiąca Agnieszką Okońską, członkiem zarządu in-
nogy Stoen Operator. Okazuje się, że stołeczny operator nie tylko wdraża nowoczesne 
rozwiązania, ale również skutecznie angażuje się w prace badawcze. Opierając się na 
pracy własnego laboratorium, innogy bada technologie związane z transmisją danych, 
a jako pierwszy operator w kraju uruchomił program badawczy poświęcony technolo-
gii vehicle-to-grid (W2G). Jego istotą jest pozyskiwanie energii z pojazdów elektrycznych  
i przesyłanie jej do sieci. Takich i podobnych przedsięwzięć innogy jest wiele, a szczegóły 
stosowanych rozwiązań przybliża rozmowa z naszym gościem. 

W dziale technicznym omawiamy doświadczenia związane z wykorzystaniem szyny 
procesowej oraz stacyjnej, a także dokonujemy bilansu opłacalności instalacji fotowolta-
icznej w domu jednorodzinnym. Przynosi on także artykuł o technologii systemów mo-
nitorowania sieci niskich napięć. W kolejnym dziale naszego miesięcznika zajmujemy się 
łącznością krytyczną, ukazując najbardziej typowe zastosowania systemu. Nawiązując zaś 
do obecnej sytuacji, która zmusza nas do pozostania w domach, przyglądamy się techno-
logiom umożliwiającym pracę zdalną. Choć czas nie sprzyja turystyce, pokazujemy nie-
zrealizowaną elektrownię atomową w Żarnowcu, wierząc, że kiedyś znajdzie się ona na 
trasie Państwa wędrówek.

Pozostając z nadzieją, że okres świąteczny przyniesie Państwu nieco lepszy nastrój, 
zapraszam do lektury bieżącego wydania „Energii Elektrycznej”.

Wojciech Tabis
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Dzięki współpracy Enei Operator i Lasów 
Państwowych na słupach wysokiego na-
pięcia w województwach zachodniopo-
morskim i lubuskim będą zamontowa-
ne 22 platformy lęgowe dla rybołowa 
– jednego z najrzadszych ptaków dra-
pieżnych. To jedno z działań w ramach 
programu ,,Ochrona rybołowa Pandion 
haliaetus na wybranych obszarach SPA 
Natura 2000 w Polsce”, który realizują 
Lasy Państwowe. 

Do tej pory na drzewach w lasach 
powstało już 250 takich bezpiecznych 

obiektów. Tam, gdzie ptaki zbudują 
gniazdo, leśnicy tworzą strefę ochronną. 
W takich miejscach nadleśnictwa rezy-
gnują z prowadzenia gospodarki leśnej 
- priorytetem jest zapewnienie bezpie-
czeństwa i spokojnego lęgu ptakom. Re-
zultaty przedsięwzięcia, które rozpoczęło 
się wiosną 2017 roku, mają także wymiar 
naukowy. Ornitolodzy przy pomocy naj-
nowszych technik – nadajników satelitar-
nych, fotopułapek i testów genetycznych 
– prowadzą badania i gromadzą wiele 
nowych, nieznanych dotąd informacji  
o rybołowach, ich kondycji, zwyczajach, 
migracjach.

Rybołów to średniej wielkości ptak 
drapieżny. Żywi się wyłącznie rybami, 
na które poluje w spektakularny sposób, 
rzucając się z powietrza i zanurzając cał-
kowicie w wodzie. Do gniazdowania po-
trzebuje okazałych sosen o płaskiej koro-
nie. Chętnie korzysta też ze sztucznych 
platform umieszczanych na słupach 
energetycznych wysokiego napięcia.  
W 2019 roku lęgowe ptaki odnotowano 
jedynie w 27 rewirach.  n

Ponad pół tysiąca kilometrów linii śred-
niego i niskiego napięcia udało się zmo-
dernizować na obszarze działania Taurona 
Dystrybucja przy wsparciu funduszy unij-
nych. Na ten cel w latach 2014-2019 po-
zyskano 197 mln zł. Pieniądze z Unii 
Europejskiej są w dużej mierze wykorzy-
stywane przy realizacji projektów związa-
nych z przyłączeniem ,,zielonych’’ instalacji. 

Dotacje unijne wspierają realizację 
koncepcji sieci inteligentnej, budowę  
i modernizację sieci napowietrznej, umoż-
liwiają przyłączanie jednostek wytwa-
rzania energii elektrycznej z OZE. Tylko  
w ubiegłym roku Tauron Dystrybucja za-
warł osiem kolejnych umów o dofinan-
sowanie projektów inwestycyjnych na 
łączną kwotę ponad 38 mln zł. Do innych 
większych realizacji dofinansowanych ze 
środków UE można zaliczyć np. budowę 
dwóch linii kablowych na odcinku Ręczyn-
-Mikułowa, które pozwoliły na przyłączenie 

do sieci TD elektrowni fotowoltaicznych  
w gminie Zgorzelec. W 2019 roku rozpo-
częto budowę magazynu energii elek-
trycznej przy stacji elektroenergetycznej 
110/15 kV Cieszanowice w gminie Kamien-
nik. Przygotowywany tam stacjonarny sys-
tem magazynowania energii ma przede 
wszystkim służyć poprawie parametrów 
jakościowych energii i stabilizacji pracy 
sieci elektroenergetycznej oraz służyć bar-
dziej efektywnemu gospodarowaniu ener-
gią wytwarzaną w farmach wiatrowych.  
W 2020 roku Tauron Dystrybucja planu-
je zawarcie umowy o dofinansowanie  
z Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko w ramach Działania 7.1. 
(dla realizacji projektu Budowa GPZ Pilzno 
wraz z linią zasilającą) oraz ośmiu umów 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego służących 
modernizacji kolejnych 80 km linii SN  
w Małopolsce.  n

 » Tauron Dystrybucja

Inwestycje napędzane unijnymi funduszami 

 » Enea Operator 

Wspólnie dbają o rybołowa

Dotacje unijne efektywnie wspierają inwestycje spółki
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Rybołów poluje w spektakularny sposób, rzucając się  
z powietrza i zanurzając cał kowicie w wodzie

 » innogy Stoen

Klienci zadowoleni
Na zlecenie warszawskiego operatora sie-
ci dystrybucyjnej w 2019 roku dwukrotnie 
przeprowadzono badanie satysfakcji klien-
tów. Odbiorcy przyznali spółce, zarówno  
w zakresie jakości dostaw energii elektrycz-
nej, jak i satysfakcji ogólnej, bardzo wysoką 
ocenę, bo aż 88 punktów w 100-punkto-
wej skali. Według ankietowanych, najwięk-
szym atutem innogy Stoen Operator jest 
bezawaryjność, czyli brak przerw w dosta-
wie energii. Wskazało na nią aż 46 proc. re-
spondentów. Dla 30 proc. ważny jest fakt, że 
wszystko działa tak jak powinno. Doceniają 
oni, że nie ma również problemów z korzy-
staniem z podłączonych do sieci urządzeń. 
Klienci pozytywnie wypowiadają się o in-
nogy Stoen Operator także w kontekście 
szybkiego usuwania ewentualnych awa-
rii oraz sprawnej i kompetentnej obsługi. 
Badanie przeprowadzono w dwóch eta-
pach: wiosną i jesienią 2019 roku. Wśród 
respondentów znaleźli się klienci innogy, 
a dokładniej gospodarstwa domowe (pró-
ba losowa, wywiady osobiste realizowane 
metodą Random Route CAPI) oraz firmy  
z Warszawy (próba adresowa, wywiady oso-
biste CAPI).  n
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W pierwszych dniach marca w Boruszowicach (gmina Tworóg) służ-
by techniczne Taurona przeniosły gniazdo bocianie w nieodległe, 
ale bardziej bezpieczne niż dotychczas miejsce. Wcześniej słup wy-
mieniono na nowy, a na nim powstała specjalna platforma, która 
zapewnia stabilną konstrukcję nośną dla domowiska ptaków. 

Tauron Dystrybucja i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska w Katowicach zawarły porozumienie o współpracy na rzecz 
ochrony bociana białego. Planowane działania będą miały przede 
wszystkim charakter edukacyjny. Zaowocują materiałami poświę-
conymi bocianom i sposobom ich ochrony. Współpraca może do-
tyczyć również interwencji i pielęgnacji przy gniazdach oraz sa-
mych bocianach. Zdarza się, że gniazda zakładane przez ptaki na 
słupach energetycznych stwarzają zagrożenie, zarówno dla nich, 
jak i linii energetycznych oraz ludzi. Bocianie gniazdo, budowane 
przez lata, potrafi osiągnąć wagę kilkuset kilogramów, a nawet... 
kilku ton. 

Bocian biały w Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową, 
polegającą głównie na zabezpieczeniu jego miejsc lęgowych.  
W naszym kraju gniazduje ponad 50 tys. par tych ptaków. Ponad 
60 proc. z nich zakłada gniazda na słupach energetycznych. 
W sieci obsługiwanej przez Tauron Dystrybucja jest ich 1,6 tys.,  
z czego prawie 360 na Opolszczyźnie.  n

 » Tauron Dystrybucja

Nowe wsparcie dla bocianów 

Ponad 60 przedstawicieli Regionalnych Dy-
rekcji Lasów Państwowych ze Szczecinka, 
Piły,  Gdańska i 45 podległych im nadleś- 
nictw wzięło udział w spotkaniu zorga-
nizowanym 28 lutego w Orzechowie ko-
ło Ustki przez koszaliński oddział Energi-
Operator. Leśnicy i energetycy dyskutowali 
o wspólnej prewencji podnoszącej bezpie-
czeństwo i niezawodność dostaw energii 
elektrycznej. 
Obecność infrastruktury energetycznej tak-
że w lasach wymaga dobrej współpracy 
służb leśnych i energetycznych. Do obo-
wiązków tych pierwszych należy również 
zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. 

Dzięki współdziałaniu z energetykami 
możliwe będzie szybsze i bezpieczniej-
sze podjęcie akcji gaśniczych. Pracownicy 
Energi-Operator zapoznali leśników m.in. 
z najważniejszymi aspektami prowadze-
nia bezpiecznych działań w pobliżu urzą-
dzeń elektroenergetycznych oraz lokalizacji 
awarii i sprawnego usuwania ich skutków. 
Zaprezentowano program kablowania linii 
w lasach oraz technologię prac pod napię-
ciem (PPN), włącznie z pokazem specjali-
stycznego sprzętu. Spotkania z leśnikami 
weszły do kanonu dobrych praktyk współ-
pracy.  Oprócz Orzechowa, odbyły się już  
w Płocku i Koszalinie.  n

 » Energa-Operator

Z leśnikami o bezpieczeństwie energetycznym

Zd
ję

ci
e:

 E
ne

rg
a 

O
pe

ra
to

r

Leśnicy i energetycy dyskuto wali o wspólnej prewencji podnoszącej bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii 
elektrycznej

PGE Dystrybucja została wyróżniona 
w pierwszej edycji programu Dobra 
Firma Województwa Lubelskiego, or-
ganizowanego przez Związek Przed-
siębiorców i Pracodawców. Tytuł spół- 
ka otrzymała w kategorii „najbardziej 
efektywna firma”.

Nagrody ,,Dobra Firma’’ najpręż-
niej działającym przedsiębiorstwom 
w województwie lubelskim przyzna-
je ZPP. Jak wyjaśnia, na podstawie 
odpowiednio zważonych wskaźni-
ków finansowych przygotowanych 
przez ekspertów związku i danych 
otrzymanych od Info Veriti Polska – 
największego dostawcy informacji 
gospodarczych w Polsce – powstała 
lista firm, które dodatkowo zweryfi-
kowano pod kątem ich kondycji fi-
nansowej, potencjału oraz reputacji. 
 n

 » PGE Dystrybucja

Najbardziej  
efektywna firma 
Lubelszczyzny

Skablowano linię energetyczną średniego napięcia, biegnącą do 
tej pory nad przesmykiem pomiędzy jeziorami Płaskie i Jeziorak. 
Przesmyk, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, jest ważnym 
punktem na żeglarskiej mapie. Niestety, dotychczasowa linia utrud-
niała żeglugę w tym miejscu. Teraz będzie dużo łatwiej, a także bez-
pieczniej. Kabel położono 5 m pod dnem jeziora, na głębokości  
14 m od lustra wody. Odcinek linii, który w ten sposób przeniesiono, 
ma 275 m długości. Prace prowadzono metodą bezwykopową, za 
pomocą przewiertu sterowanego. Wykonanie zadania poprzedziły 
dokładne analizy geologiczne. 

Co roku Energa-Operator montuje pod ziemią kilkaset kilome-
trów przewodów. Takie działanie dotyczy zazwyczaj terenów zalesio-
nych, zadrzewionych oraz miejsc, gdzie linie energetyczne przecinają 
akweny. Ułożenie przewodów energetycznych pod jeziorami czy rze-
kami jest ważne ze względów bezpieczeństwa.  n

 » Energa-Operator

Bezpieczniejsze żeglowanie  
na Mazurach

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska
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Inteligentne miasto 
powstaje na naszych oczach
Wywiad z Agnieszką Okońską,  
członkiem zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

 » W październiku ubiegłego roku 
Warszawa i innogy Stoen Operator 
podpisały porozumienie o współpracy 
w zakresie realizacji inwestycji 
energetycznych w stolicy. Jakie są 
w związku z tym najbliższe plany 
inwestycyjne spółki? 
Porozumienie o współpracy pomiędzy 
Warszawą a innogy Stoen Operator ma na 
celu usprawnienie realizacji inwestycji zwią-
zanych z przebudową i rozbudową sieci elek-
troenergetycznej stolicy. Zadeklarowaliśmy 
w nim kooperację w zakresie regularnej wy-
miany informacji o planowanych i prowadzo-
nych działaniach dotyczących nowych inwe-
stycji miejskich oraz inwestycji rozwojowych 
i modernizacyjnych innogy Stoen Operator. 
Prace inwestycyjne, które są realizowane  
w Warszawie, powinny przebiegać sprawnie 
i tak, aby towarzyszące im utrudnienia by-
ły jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. 
Dlatego też każdorazowo staramy się zna-
leźć optymalne warunki dla prowadzonych 
prac, również poprzez bezpośrednią współ-
pracę ze wszystkimi stronami zaangażowa-
nymi w konkretne zadanie. Kontrolę nad 
realizacją porozumienia sprawuje Komitet 
Sterujący, który wyznaczył liderów poszcze-
gólnych inicjatyw, zarówno ze strony miasta, 
jak i innogy. Ustanowiliśmy zespoły robocze 
pracujące nad tematami dotyczącymi proce-
su przyłączeń, usuwania kolizji, ustanawiania 
prawa do gruntów pod realizowane inwesty-
cje oraz elektromobilności. Ten ostatni zespół 
pracuje obecnie nad rozwojem warszawskiej 
infrastruktury do ładowania samochodów 
elektrycznych. Współpraca we wszystkich 
grupach roboczych to dla nas ciekawe do-
świadczenie. Dojście do wspólnych decyzji 
wymaga elastyczności, otwartości na różne 
punkty widzenia oraz zaakceptowania od-
miennych, a czasem nawet sprzecznych inte-
resów. Niektóre zagadnienia rozstrzygane są 
bardzo sprawnie, inne wymagają dłuższych 
konsultacji. 

W tym roku rozpoczynamy realizację 
inwestycji opierając się na nowym 6-letnim 
Planie Rozwoju, obejmującym lata 2020-
2025. Oprócz standardowych inwestycji 
związanych z przyłączaniem nowych od-
biorców, rozwojem sieci oraz modernizacja-
mi, uwzględniliśmy w nim takie projekty jak 
wdrożenie Rynku Mocy,  montaż liczników 
ze zdalnym odczytem, rozwój infrastruktury 
do ładowania aut elektrycznych, a także do-
stosowanie naszej firmy do wdrożenia ko-
deksów sieciowych i wymogów przepisów  
o cyberbezpieczeństwie. W rezultacie wiąże 
się to ze znaczącym wzrostem poziomu  in-
westycji w stosunku do lat ubiegłych. 

 » Wśród działań, które także 
przyczyniają się do rozwoju stolicy jako 
smart city, są inwestycje w rozwiązania 
smart grid. Jakie odczuwalne korzyści 
dla odbiorców energii z obszaru innogy 
Stoen Operator niesie rozbudowa 
inteligentnej sieci? 
Rewolucja technologiczna, którą obser-
wujemy na co dzień, sprawia, że inteligent-
ne miasta powstają na naszych oczach. 
Nowoczesne rozwiązania są wykorzystywa-
ne coraz częściej i są coraz bardziej zależne od 
niezawodnych dostaw energii. W dystrybucji 
energii nie mieliśmy w ostatnich latach zbyt 
wielu rozwiązań innowacyjnych; dystrybu-
cja chyba najwolniej podążała za rozwojem 
technologii. Ale to się zmienia. Pojawienie się 
prosumentów i rozwój odnawialnych źró-
deł energii powoduje, że coraz intensywniej 
szukamy innowacyjnych rozwiązań, żeby jak 
najefektywniej zarządzać przepływem ener-
gii w naszej sieci dystrybucyjnej. W obszarze 
tzw. smart grid kontynuujemy projekt dofi-
nansowany ze środków unijnych, polegają-
cy na instalacji wskaźników zwarcia i detekcji 
uszkodzeń. Dzięki tym urządzeniom będzie-
my mogli skrócić czas lokalizacji awarii, a to 
przełoży się na zwiększanie niezawodności 
dostaw energii dla naszych klientów. 

Jako pierwsi na polskim rynku powo-
łaliśmy własne laboratorium – innLoT (czyli 
innogy Laboratory of Things), w którym ba-
damy technologie związane z transmisją da-
nych. Na bazie posiadanych wyników testów 
laboratoryjnych wyłoniliśmy trzy techno-
logie komunikacyjne, które spełniają nasze 
wymagania. Uruchomiliśmy również projekt 
pilotażowy, w którym te trzy technologie 
przetestowano w tzw. warunkach produk-
cyjnych. W tym celu zainstalowaliśmy 1800 
liczników w trzech różnych miejscach w War-
szawie. Pozwoliło nam to ostatecznie wyło-
nić jedną, najbardziej efektywną technologię 
– LTE M1. Ta wiedza będzie niezwykle istot-
na przy realizacji obowiązków wynikających 
z wdrożenia Rynku Mocy, a także przy kon-
tynuacji wdrażania inteligentnego opomia-
rowania. Liczniki ze zdalnym odczytem nie 
tylko usprawniają nasze wewnętrzne proce-
sy, takie jak szybsze rozliczenie klienta, ale są 
też narzędziem, które pozwoli w przyszłości 
integrować nowe technologie w rozwiąza-
nia typu smart dom. Dzięki obserwacji do-
bowego zużycia energii, będzie można za-
proponować optymalizację zużycia energii  
i obniżenie wysokości rachunków. Prawo 
unijne nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek zapewnienia liczników ze zdal-
nym odczytem energii dla co najmniej 80 
proc. klientów. Trwają prace nad przepisa-
mi implementującymi dyrektywę unijną  
w Polsce. Na razie wszystko wskazuje na to, 
że czas na pełne wdrożenie będziemy mieć 
do końca 2028 roku, jednak to nie jest aż tak 
odległa perspektywa, biorąc pod uwagę 
cykle wymian liczników oraz procesy zaku-
powe. Dlatego już dziś przygotowujemy się 
do wprowadzania tych rozwiązań na szeroką 
skalę. Drugim obszarem, nad którym pracuje 
laboratorium, jest łączenie sygnałów prze-
syłanych z różnych czujników, które mierzą 
wilgotność, temperaturę, a także monitoru-
ją ruch. Te badania mogą doprowadzić do 
opracowania inteligentnych rozwiązań, które 
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będzie można skomercjalizować i zapropo-
nować np. miastu czy przedsiębiorstwom. 

Rocznie wydajemy około 200 mln zł na 
rozwój i utrzymanie sprawności naszej sie-
ci. Inwestujemy m.in. w automatyzację sieci 
średniego napięcia. Naszym celem jest przy-
gotowanie układów pracy sieci do pracy au-
tonomicznej w trybie FDIR (ang. Fault Detec-
tion Isolation and Restoration). Umożliwi to 
samoczynną lokalizację uszkodzeń i przywra-
canie zasilania przez system dyspozytorski. 

W maju ubiegłego roku, jako pierwszy 
operator sieci dystrybucyjnej w Polsce, uru-
chomiliśmy projekt badawczy poświęcony 
technologii vehicle-to-grid (V2G). To inno-
wacyjne rozwiązanie umożliwia pozyskanie 
energii elektrycznej z pojazdów elektrycz-
nych i przekazanie jej do sieci dystrybucyjnej. 
Operator sieci za zgodą użytkownika może 
aktywnie decydować o ładowaniu auta lub 
oddawaniu przez nie energii do sieci, w za-
leżności od różnych czynników, takich jak np. 
obciążenie sieci zasilającej. W ramach wdro-
żenia projektu testujemy połączenie ukła-
dów magazynowania energii z pojazdami 
elektrycznymi i ich współpracę z siecią ener-
getyczną. Sprostanie oczekiwaniom w zakre-
sie niezawodności dostaw energii wymaga 
od OSD stosowania automatyki w sieciach 
dystrybucyjnych oraz otwartości na innowa-
cje. Technologia V2G i stosowanie mobilne-
go magazynowania energii może przynieść 
wymierne korzyści wszystkim uczestnikom 
rynku. Postęp w dziedzinie elektromobilności 
sprawił, że samochody elektryczne nie tylko 
stanowią bardziej ekologiczną alternatywę 
dla pojazdów spalinowych, ale też w przy-
szłości mogą dać możliwość ich właścicie-
lom korzystania z funkcji prosumenta.

 » W ostatnim kwartale ubiegłego roku 
nastąpiła rekordowa liczba przyłączeń 
mikroinstalacji fotowoltaicznych przez 
operatorów sieci dystrybucyjnych. Jaki 
w niej udział, w zakresie realizowanym 
przez iSO, miały przyłączenia w ramach 
rządowego programu ,,Mój prąd’’?
Niestety nie posiadamy dokładnych danych 
o sposobie finansowania mikroinstalacji,  
w tym o korzystaniu przez naszych klientów  
z programu ,,Mój prąd’’. Mogą oni wystąpić do 
OSD o potwierdzenie przyłączenia na potrze-
by tego programu już po jego dokonaniu. Na 
podstawie danych o łącznej liczbie przyłącza-
nych mikroinstalacji można wnioskować, że 
program ,,Mój prąd’’ ma bardzo pozytywny 
wpływ na zainteresowanie tego typu instala-
cjami. W samym trzecim kwartale 2019 roku, 
czyli po wejściu w życie programu, przyłączy-
liśmy ponad 700 mikroinstalacji. Jest to z górą 

połowa wszystkich instalacji przyłączonych 
w 2019 roku oraz przeszło czterokrotnie wię-
cej niż w ostatnim kwartale 2018 roku, kiedy 
przyłączono około 150 takich instalacji.

Na koniec grudnia 2019 roku przyłączo-
nych do naszej sieci było ponad 2,5 tys. mi-
kroinstalacji o łącznej mocy ponad 15 GW. 

 » Zdecydowanie większym 
wyzwaniem jest dla Was realizacja planu 
montażu infrastruktury do ładowania 
aut elektrycznych. 
Zgodnie z ustawą o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych innogy Stoen 
Operator wspólnie z Miastem Stołecznym 
mają obowiązek budowy ogólnodostęp-
nej infrastruktury ładowania pojazdów elek-
trycznych. Sporządzony przez prezydenta 
Warszawy raport wskazuje, że do spełnienia 
ustawowej minimalnej liczby tysiąca publicz-
nie dostępnych punktów ładowania bę-
dzie brakować co najmniej 815, zaś odpo-
wiedzialność za ich budowę spoczywa na 
innogy Stoen Operator. Nasza współpraca 
z miastem w tym zakresie trwa już od kilku 
miesięcy. Do tej pory byliśmy skoncentrowa-
ni przede wszystkim na ustaleniu lokalizacji 
przyszłych stacji ładowania. Wspólnie przy-
gotowaliśmy projekt planu budowy ogólno-
dostępnych stacji ładowania, mając na uwa-
dze zarówno potrzeby warszawiaków, jak  
i względy techniczne, leżące po stronie sa-
mej sieci dystrybucyjnej. W ramach tej współ-
pracy staramy się korzystać z najlepszych 

praktyk i dotychczasowych doświadczeń  
w grupie E.ON oraz innogy. Zaproponowa-
liśmy m.in. wybudowanie kilku tzw. hubów, 
czyli miejsc, gdzie dostępnych będzie od 
kilku do kilkudziesięciu punktów ładowa-
nia. Zapewni to komfort korzystania z tej 
usługi jej przyszłym użytkownikom, a z dru-
giej strony zoptymalizuje proces późniejszej 
eksploatacji i zarządzania stacjami przedsię-
biorstwu, które obejmie funkcję operatora. 
Równolegle, w ramach zespołu ds. e-mo-
bility, działającego przy PTPiREE, na bieżąco 
wymieniamy  doświadczenia z pozostałymi 
krajowymi operatorami sieci dystrybucyj-
nych. Proces budowy ogólnodostępnej infra-
struktury ładowania pojazdów elektrycznych  
w wolumenie wynikającym z ustawy będzie 
z pewnością ogromnym wyzwaniem tech-
nicznym i logistycznym zarówno dla nas, na-
szych podwykonawców, jak i dla stolicy. 

 » W dzisiejszych czasach coraz więcej 
stanowisk menedżerskich zajmowanych 
jest przez kobiety. Jak, na podstawie 
wieloletniego doświadczenia w branży 
energetycznej, ocenia Pani Prezes 
zmiany dotyczące ich obecności  
w świecie techniki i technologii?
Pod względem obecności kobiet na kierow-
niczych stanowiskach nasz kraj jest w świa-
towej czołówce – stanowią one 35 proc. 
wyższej kadry kierowniczej, a jedynie 10 
proc. rodzimych przedsiębiorstw nie zatrud-
nia Polek na wysokich stanowiskach. Jest to 

Agnieszka Okońska, członek zarządu innogy Stoen Operator, podczas konferencji organizowanej  
przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
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jeden z lepszych wyników wśród wszystkich 
przebadanych państw na świecie; globalna 
średnia wynosi 14 proc. Pod względem obec-
ności kobiet wśród wyższej kadry kierow-
niczej możemy być dla wielu państw wzo-
rem do naśladowania. Co prawda również  
w naszym kraju nadal większość kierowni-
czych stanowisk zajmują mężczyźni, jednak 
w odniesieniu do rynku międzynarodowe-
go polski biznes jest stosunkowo mocno 
sfeminizowany. Nadal relatywnie mało ko-
biet osiąga najwyższe możliwe stanowisko  
w przedsiębiorstwie (prezes zarządu, dyrek-
tor zarządzający). Tylko 16 proc. stanowisk 
prezesów firm zajmują kobiety. Zatem, pod 
tym względem sytuacja w Polsce nie jest tak 
zła, ale oczywiście zawsze możemy te staty-
styki w jakiś sposób poprawić. 

Kiedy zaczynałam swoją karierę w ener-
getyce, nie miałam poczucia, że kobiety mają 
trudniej niż mężczyźni w realizowaniu swo-
ich celów rozwojowych oraz osiąganiu wyż-
szych szczebli kariery. Nie zauważyłam także 
asymetrii w zatrudnieniu pomiędzy kobie-
tami i mężczyznami. Rzecz jasna w terenie, 
na stanowiskach monterów nie było kobiet, 
ale to raczej oczywiste zjawisko. Chociaż dziś 
muszę przyznać, że i ono się zaczyna zmie-
niać. Pojawiają się dziewczyny chętne do 
pracy w brygadach eksploatacyjnych czy po-
miarowych i bardzo dobrze sobie radzą. Róż-
nicę stanowi w mojej ocenie odwaga. Każdą 
zmianę w życiu traktowałam jako szansę,  
a nie zagrożenie, i zawsze przynosiło mi to 
pozytywne efekty. Gdy miałam 27 lat, pierw-
szy raz dostałam propozycję objęcia miejsca 
w zarządzie spółki, w której pracowałam. 
Bardzo się bałam tej decyzji. Czułam, że nie 
jestem gotowa. Jestem za młoda. Co powie-
dzą inni? Jak to wpłynie na moje życie pry-
watne? Same negatywne emocje... Podejrze-
wam, że żaden mężczyzna by się nad tym nie 
zastanawiał, tylko uznał: „Wybrali mnie, bo na 
to zasłużyłem, przecież jestem najlepszy!”.

Kobiety bez względu na branżę potrze-
bują więcej akceptacji i wsparcia, kiedy ma-
ją obawy. Same sobie muszą udowodnić, 
że dadzą radę, a wtedy udowodnienie tego 
innym przychodzi zdecydowanie łatwiej. Ko-
biety najczęściej czekają, aż ktoś je zauważy, 
zobaczy świetną pracę i doceni wysiłki, awan-
suje. Też taka byłam. W moim przypadku pra-
cowałam zawsze w firmach, które doceniały 
ludzi, więc mogłam rzeczywiście na to liczyć. 
Ale nie wszędzie tak jest i dlatego czasami 
musimy powalczyć o swoje. Oprócz świetnie 
wykonywanej pracy, zadbać o nasz „marke-
ting”. Tego typu działania są bardzo ważne  
w zarządzaniu własną karierą. Wiele firm na-
rzuca sobie parytety kobiet na stanowiskach  

i je realizuje. Mam mieszane uczucia w sto-
sunku do takich rozwiązań. Z jednej strony 
jest to mechanizm, który poprawia sytuację 
kobiet i daje im większe szanse na zdobycie 
pozycji zdominowanych dotychczas przez 
mężczyzn. Z drugiej zaś strony, daje poczu-
cie, że mamy specjalne traktowanie – bo je-
steśmy kobietami. Osobiście wolałabym, aby 
wybrano mnie w konkursie rekrutacyjnym, 
czy w procesie awansu, za moje kompeten-
cje i doświadczenie, niż ze względu na płeć.

Uważam, że polska energetyka ma się 
dobrze z obecnością kobiet na stanowi-
skach menedżerskich i nie obawia się wzro-
stu ich udziału. W tym samym kierunku idzie 
również świat nowych technologii. Kobiety  
w obszarze hi-tech zarządzają wielkimi ze-
społami, otwierają w tym sektorze fantastycz-
ne start-upy czy też stają na czele gigantycz-
nych korporacji.

 » Jak, według Pani, powinien 
wyglądać system edukacji, aby zachęcał 
kobiety do pracy w energetyce?
Wiele szkół, zwłaszcza politechnik, wpro-
wadziło już programy zachęcające kobiety 
do studiowania na kierunkach dotychczas 
mentalnie „zarezerwowanych” dla mężczyzn. 
Nie sądzę, aby sam system kształcenia trze-
ba było specjalnie zmieniać ,,pod kobiety’’. 
Być może warto rozszerzyć system edukacji  
o większe wykorzystanie nowych technologii 
w samym sposobie kształcenia. Spowoduje 
to, że sposób studiowania będzie bardziej 
atrakcyjny. Obserwujemy ostatnio niesamo-
witą aktywność kobiet w rozwoju nowych 
technologii, nauce i biznesie. Uważam, że 
każdy musi znaleźć w sobie swoje pasje, za-
interesowania i wybierać kierunek edukacji 
zgodny z własnymi predyspozycjami. Nigdy 
nie będziemy dobrzy w czymś, co nas nie 
pasjonuje. Kobiety dzisiaj są chętne do zdo-
bywania kompetencji „twardych” i coraz czę-
ściej po nie sięgają. Niezwykle ważna jest 
także współpraca uczelni z firmami z branży 
energetycznej w celu ustalenia łatwej ścież-
ki zdobywania praktyk studenckich oraz sta-
ży, w tym także wspierających kobiety. Dziś 
młodzi ludzie, wybierając studia, często kie-
rują się przyszłymi perspektywami zatrud-
nienia. Pierwszy kontakt studenta czy ucznia 
technikum z biznesem bywa decydujący 
w dalszych wyborach dotyczących ścieżki 
rozwoju zawodowego. Musimy powalczyć 
wspólnie ze stereotypami, że kobiety nada-
ją się jedynie do pracy w finansach. Znam 
wiele bardzo zdolnych, inteligentnych i za-
angażowanych młodych kobiet pracujących 
w energetyce, których chęć zmieniania świa-
ta „rozsadza je od środka”. Jeśli nie damy im 

szansy na spełnianie się w naszych firmach, 
nie damy przestrzeni, gdzie będą mogły się 
sprawdzić i pokazać, co potrafią, to stracimy 
je na rzecz innych firm. 

 » innogy Stoen Operator od wielu lat 
jest członkiem PTPiREE. Jak ocenia Pani 
Prezes ten rodzaj współpracy?  
Jaką wartość dla spółki przynosi 
wymiana doświadczeń w ramach 
branży energetycznej?
Byłam świadkiem głębokich zmian w działa-
niu Towarzystwa na przestrzeni kilku ostat-
nich lat i jestem pod ich ogromnym wraże-
niem. Stowarzyszenia branżowe jeszcze nie 
tak dawno zajmowały się głównie organizo-
waniem szkoleń, konferencji, publikacją ra-
portów o niewielkiej wartości merytorycznej. 
PTPiREE jest obecnie bardzo silnym ciałem 
opiniotwórczym i konsultacyjnym – mówię 
tu o aktywnym uczestnictwie w procesach 
konsultacji aktów prawnych i dokumentów 
strategicznych przygotowanych przez rząd. 
Bardzo intensywnie współpracowaliśmy  
z Urzędem Regulacji Energetyki, Głównym 
Urzędem Miar oraz wieloma organizacja-
mi i instytucjami krajowymi oraz między-
narodowymi, jak EDSO for Smart Grid czy 
Eurelectric. Moim zdaniem, PTPiREE jest or-
ganizacją bardzo profesjonalną i merytorycz-
ną we wszystkich obszarach jej aktywności. 
Niezwykle cenna dla wszystkich spółek OSD 
jest wspólna praca w ramach Towarzystwa 
nad takimi dokumentami jak „Polityka ener-
getyczna Polski do 2040 roku”, kooperacja  
z Prezesem URE przy ewaluacji modelu re-
gulacji jakościowej, współtworzenie zasad 
na kolejne pięcioletnie okresy regulacyjne, 
czy praca nad wspólnym sposobem wdra-
żania kodeksów sieciowych oraz wytycznych 
Pakietu Zimowego. Obserwujemy bardzo 
dynamicznie zmieniający się rynek energii  
i ponadprzeciętną liczbę regulujących go ak-
tów prawnych. Bez współdziałania w ramach 
PTPiREE nasz głos w dyskusji nie byłby tak sil-
ny i znaczący. Nie mielibyśmy indywidualnie 
szansy na przekonanie decydentów do na-
szego punktu widzenia. Głos wspólny OSD 
zrzeszonych w PTPiREE ma zdecydowanie 
większą siłę i jest poważnie brany pod uwa-
gę. Naszą współpracę oceniam bardzo pozy-
tywnie i liczę, że będzie ona się dalej rozwijać, 
ponieważ wciąż pojawiają się nowe obszary, 
nad którymi jako branża będziemy chcieli 
wspólnie pracować.

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał  
Wojciech Tabiś



Świat przestał  
normalnie funkcjonować
Epidemia koronawirusa z wielką siłą wstrząsnęła życiem ludzi i gospodarką 
na skalę globalną. Nie wiadomo, kiedy się skończy i co ostatecznie 
przyniesie poza tysiącami nieszczęść. Niemniej z pewnością osłabi  
– ogólnie rzecz biorąc – gospodarkę światową, Unii Europejskiej oraz Polski. 
Krajowa energetyka, podobnie jak inne sektory gospodarki, podjęła szereg 
działań mających na celu ochronę przed chorobą COVID-19 klientów  
i pracowników branży. 

IRENEUSZ CHOJNACKI

Koniec drugiej dekady marca 2020 roku  
w naszym kraju. Kilka tygodni wcześniej 
można było się spodziewać, że tak się stanie. 
Ale co innego spodziewać się, a co innego 
doświadczyć. Doświadczyć opustoszałych 
ulic miast, nieczynnych sklepów, potoku 
złych informacji o kolejnych perturbacjach 
w biznesie, ludzkich nieszczęściach. 

Wszystko to przemieszane z wieściami 
o licznych przejawach solidarności społecz-
nej, dobrymi informacjami o wyzdrowie-
niach, o oczekiwaniach przedsiębiorców na 
wsparcie władz, o kolejnych inicjatywach 
rządowych mających na celu ograniczenie 
rozprzestrzenia się w Polsce wirusa stopnio-
wo wykrywanego w kolejnych państwach. 

Te wszystkie zdarzenia, których nie 
sposób tutaj wymienić, mają wspólny mia-
nownik. Jest nim epidemia koronawirusa 
wywołującego chorobę COVID-19. Choro-
bę, na którą nie ma szczepionki. Chorobę 
zbierającą śmiertelne żniwo w wielu pań-
stwach światach, w tym w naszym. Zakaże-
nia rozprzestrzeniały się tak szybko, że dla 
opisu sytuacji ważne stały się nie tylko daty 
dzienne, ale nawet konkretne godziny.

16 marca 2020 roku o godz. 9.32 cza-
su GMT, według danych worldmeters.info, 
koronawirus dotarł do 182 państw i tery-
toriów, liczba zakażeń tym wirusem prze-
kroczyła 246,8 tys., a na COVID-19 zmarło 

ponad 10 tys. osób. W Polsce, jak podaje 
to samo źródło, o owej godzinie było 367 
potwierdzonych przypadków zakażenia 
koronawirusem, w tym pięć przypadków 
śmierci. 

Polska, jak wiele innych państw w Euro-
pie i poza nią, przestała funkcjonować nor-
malnie. Czasowo ograniczono funkcjono-
wanie systemu oświaty. Przedszkola, szkoły 
i inne placówki, zarówno publiczne, jak  
i niepubliczne, zawiesiły prowadzenie zajęć.

Ograniczone zostało funkcjonowanie 
centrów i galerii handlowych. Czynne po-
zostały w nich sklepy spożywcze, drogerie, 
pralnie i apteki, a także banki i placówki 
finansowe. Zamknięto siłownie, baseny, 
kluby taneczne i fitness, muzea, biblioteki, 
teatry, kina.

Wstrzymane zostały międzynarodowe 
połączenia lotnicze. Wprowadzono, z wy-
jątkami, zakaz przylotu do Polski dla cu-
dzoziemców. Zawieszono też międzynaro-
dowe pasażerskie połączenia kolejowe. Na 
granicy z Niemcami, Litwą, Czechami i Sło-
wacją tymczasowo przywrócono kontrolę 
graniczną. Ograniczono też ruch graniczny 
z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Energetyka, podobnie jak inne sektory 
gospodarki, adaptowała się do powstałej 
sytuacji. Jak firmy z innych branż z prze-
słaniem ochrony pracowników i klientów 

przed zakażaniem koronawirusem, ale też 
z odpowiedzialnością za dostawy energii.

– Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ja-
ko instytucja odpowiedzialna za bezpiecz-
ne, stabilne i efektywne działanie Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego, muszą brać 
pod uwagę szereg ryzyk mogących wpływać 
na funkcjonowanie spółki, a zatem także na 
pracę KSE. Dlatego, oprócz funkcjonujących 
zawsze procedur związanych z zachowa-
niem ciągłości działania (np. utrzymywanie 
w gotowości rezerwowych punktów dyspo-
zytorskich), spółka przedsięwzięła szereg dzia-
łań związanych z epidemią koronawirusa 
– powiedziała Beata Jarosz-Dziekanowska, 
rzecznik prasowy PSE.

Według uzyskanych informacji, od 
końca stycznia w PSE zaczął działać zespół 
kryzysowy, który monitoruje rozprzestrze-
nianie się choroby i podejmuje odpowied-
nie działania prewencyjne. W lutym w PSE 
wprowadzono obowiązkową pracę zdalną 
dla osób, które wróciły z podróży do regio-
nów o dużej liczbie zachorowań. 

W PSE obowiązuje także czasowy zakaz 
służbowych podróży zagranicznych, wyco-
fano udział ekspertów spółki z większości 
konferencji i debat, do minimum ograniczo-
no osobiste spotkania służbowe, zastępując 
je telekonferencjami. Ze względu na to, że 
istotnymi czynnikami podnoszącymi ryzyko 
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rozprzestrzenienia koronowirusa jest du-
że zagęszczenie pracowników biurowych  
i zamknięty obieg powietrza w klimatyzacji, 
zarządzono wykorzystanie pracy zdalnej we 
wszystkich jednostkach wspierających. 

– Ponadto wprowadzona została wza-
jemna separacja lokalizacyjna kluczowych 
zespołów w każdej jednostce organizacyjnej. 
Przeprowadzamy segmentację budynków 
mieszczących krytyczne stanowiska pra-
cy: Krajową Dyspozycję Mocy, Obszarowe 
Dyspozycje Mocy oraz regionalne centra 
nadzoru, a także kluczowych pracowników 
odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo  
i niezawodne działanie sieci telekomunika-
cyjnej w ten sposób, aby uniknąć mieszania 
ruchu osobowego pracowników back office’u 
i tych krytycznych jednostek. Wejście na teren 
Obszarowych Dyspozycji Mocy i Krajowej Dys-
pozycji Mocy przez osoby spoza PSE wymaga 
zgody prezesa spółki – dodała Beata Jarosz-
-Dziekanowska. (Wszystkie informacje z PSE 
według stanu na 11 marca 2020 roku).

Również Grupa PGE, jeden z najwięk-
szych pracodawców w Polsce, zatrudnia-
jący 42 tys. osób, powołała zespół kryzyso-
wy, który zbiera informacje ze wszystkich 
spółek w grupie, monitoruje na bieżąco 
sytuację w każdej z nich i podejmuje sto-
sowne działania.

PGE podała m.in., że oddziały produk-
cyjne mają także opracowane i weryfiko-
wane na bieżąco plany funkcjonowania 
przy ponadstandardowej absencji, a jako 
zakłady strategiczne z punktu widzenia 
utrzymania niezakłóconej produkcji i do-
staw energii elektrycznej oraz ciepła, są  
w stałym kontakcie z lokalnymi służbami 
odpowiedzialnymi za monitorowanie sytu-
acji w kraju i wszystkich jednostkach nale-
żących do PGE. W komunikacie z 13 marca 
PGE podkreśliła, że dostawy prądu i ciepła 
do odbiorców nie są zagrożone.

– Naszą największą troską jest zdrowie  
i bezpieczeństwo klientów oraz pracowni-
ków. Wdrażamy szereg działań specjalnych 
o charakterze informacyjnym, edukacyj-
nym i profilaktycznym, dostosowując nasze 
działania do wysokich standardów wyzna-
czonych przez administrację państwową 
– stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes 
zarządu PGE, cytowany w komunikacie 
spółki z 14 marca 2020 roku.

– W naszych spółkach PGE Obrót i PGE 
Dystrybucja, mających bezpośredni kontakt 
z klientami, postanowiliśmy zamknąć Biu-
ra Obsługi Klienta i jednocześnie zachęcać 
wszystkich do wybierania kanałów elektro-
nicznych, za pomocą których można zreali-
zować wszelkie sprawy związane z obsługą 

aktualnych umów i zawieraniem nowych – 
dodał Wojciech Dąbrowski. 

Jak wynikało z tego komunikatu, PGE 
Obrót, czyli spółka zajmująca się sprze-
dażą energii elektrycznej, zdecydowała  
o zamknięciu do odwołania stacjonarnych 
Biur Obsługi Klienta. Czasowe ograniczenia  
w pracy wprowadzono również w placów-
kach należących do PGE Dystrybucja. PGE 
podała, że do 27 marca 2020 roku obsługa 
klientów PGE Dystrybucja odbywać się bę-
dzie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, 
poczty elektronicznej i telefonicznie.

Enea poinformowała, że w trosce  
o zdrowie klientów i pracowników, podjęła 
decyzję o tymczasowym zamknięciu Biur 
Obsługi Klienta od 13 marca do odwoła-
nia. Zamknięto wszystkie 32 Biura Obsługi 
Klienta w północno-zachodniej Polsce.

Sama Enea Operator informuje, że 
zarząd spółki podjął decyzję o wstrzyma-
niu wizyt interesantów we wszystkich 

budynkach należących do spółki, tj. m.in.  
w dyrekcji w Poznaniu, siedzibach Oddzia-
łów Dystrybucji w Szczecinie, Gorzowie 
Wielkopolskim, Bydgoszczy, Zielonej Gó-
rze i w Poznaniu oraz Rejonów Dystrybucji. 

– Od 13 marca do odwołania zamknię-
te pozostaną wszystkie stacjonarne Biura 
Obsługi Klienta, a spółka realizować będzie 
tylko te zadania, które są konieczne dla za-
pewnienia bezpieczeństwa i ciągłości do-
staw energii elektrycznej – zakomunikowała 
Enea Operator. 

W związku epidemią także Grupa Tau-
ron wprowadziła szereg działań prewen-
cyjnych. W Tauron Dystrybucja pracownicy, 
którzy sprawują całodobowy nadzór nad 
siecią elektroenergetyczną, podzieleni zo-
stali na stałe zespoły bez możliwości rotacji 
pomiędzy nimi. Wstrzymano też wszystkie 
prace planowe, które mogłyby wiązać się  
z koniecznością czasowego wyłączenia 
odcinków linii energetycznych. Odczyty 
liczników u klientów Taurona prowadzo-
ne są wyłącznie wtedy, gdy urządzenia te 
znajdują się w miejscu ogólnodostępnym, 
a ich obsługa nie wymaga wejścia do lokalu 
mieszkalnego. 

O podjętych środkach ostrożności  
w salonach sprzedaży Energi-Obrót i pla-
cówkach Energi-Operator donosiła też 
Grupa Energa. 17 marca 2020 roku poda-
ła m.in., że w przypadku Energa-Operator 
początkowe działania prewencyjne, pole-
gające na zainstalowaniu pojemników na 
dokumenty przed placówkami spółki, za-
stąpiono całkowitym zawieszeniem działal-
ności placówek. Ograniczony do minimum 
został także zakres prac monterów, a do 
odwołania zawieszono m.in. przyłączanie 
mikroinstalacji, wymianę legalizacyjną licz-
ników, czy odczyty reklamacyjne.

Trudno, a właściwie nie sposób jesz-
cze przewidzieć, jak epidemia koronowi-
rusa odbije się na gospodarce całej UE  
i poszczególnych państw członkowskich. 
Niemniej prognozy na ten temat się poja-
wiają i co oczywiste optymistyczne nie są. 

Komisja Europejska w komunikacie z 13 
marca 2020 roku podała, że szacuje się, iż 
kryzys COVID-19 może zmniejszyć wzrost 
realnego unijnego PKB w 2020 roku o 2,5 
punkta procentowego w porównaniu z sy-
tuacją, w której nie wystąpiłaby pandemia 
koronawirusa. Komisja uważa, że taki sce-
nariusz oznaczałby, biorąc pod uwagę pro-
gnozowany jeszcze w lutym wzrost PKB dla 
UE w 2020 roku na poziomie 1,4 proc., że 
realny PKB unijny może spaść w tym roku  
o nieco ponad 1 proc., przy znacznym, ale 
nie całkowitym odbiciu w 2021 roku.

Epidemia koronawirusa  
to dla władz czas  

bardzo trudnych decyzji.  
Także w zakresie działań 

prewencyjnych,  
bo łatwo o zarzuty  

dzielenia społeczeństwa 
„na lepszych i gorszych”. 
Niemniej wydaje się, że  

o ile epidemia nie zacznie 
szybko gasnąć, to należy 

poważnie rozważyć objęcie 
grup pracowników  
sektora energetyki, 

kluczowych z punktu 
widzenia niezawodności 

zasilania odbiorców  
w energię, dodatkową 

pomocą rządową, 
polegającą na 

uruchomieniu procedury 
stosowania szybkich 

testów diagnozujących 
koronawirusa. 
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– Głównym kanałem oddziaływania 
epidemii na gospodarkę światową, ale też 
krajową, jest spadek popytu na usługi trans-
portowe, turystyczne i z zakresu szeroko ro-
zumianej rekreacji i kultury. Ograniczona 
może zostać działalność niektórych firm  
w wyniku przymusowej kwarantanny pra-
cowników lub też konieczności ich pozosta-
nia w domu, m.in. w związku z opieką nad 
dziećmi. Dodatkowymi kanałami wpływu 
koronawirusa na gospodarki poszczególnych 
krajów jest pogorszenie nastrojów podmio-
tów prowadzące do ograniczenia zakupów 
towarów nieżywnościowych oraz zakłóce-
nia globalnych sieci podaży oraz inwestycji 
przedsiębiorstw – stwierdził w wypowiedzi 
dla PAP prezes NBP Adam Glapiński (publi-
kacja NBP z 13 marca). 

Analitycy Fitch Raitings wskazali w ra-
porcie „Global Economic Outlook – March 
2020”, że z powodu pandemii koronawi-
rusa poziom światowego PKB spada i ob-
niżyli swoją wyjściową globalną prognozę 
wzrostu PKB na 2020 roku do 1,3 proc. z 2,5 
proc. w grudniu 2019 roku. Fitch dla samej 
Polski obniżył wzrost realnego PKB Polski na 
obecny rok z 3,3 proc. do 1,8 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny („Tygo-
dnik Gospodarczy PIE’’ z 12 marca), pod-
kreślając, że bazuje na wiedzy z 11 mar- 
ca, podał szacunki wpływu koronawiru-
sa na PKB Polski w dwóch scenariuszach. 
W podstawowym (w uproszczeniu – epi-
demia dociera do naszego kraju w skali 

maksymalnie kilku tysięcy osób zarażonych, 
po czym udaje się ją opanować) oraz pe-
symistycznym (sytuacja w Polsce i innych 
państwach przypomina tę z Włoch).

Analizy PIE pokazały, że w scenariu-
szu podstawowym epidemia koronawiru-
sa obniża wzrost PKB Polski w 2020 roku 
o 0,4 pkt. proc. Natomiast w scenariuszu 
pesymistycznym przeanalizowanym przez 
PIE epidemia koronawirusa obniża wzrost 
naszego PKB w 2020 roku o 1,3 pkt. proc. 
– Realizacja scenariusza pesymistycznego 
oznaczałaby, że wzrost gospodarczy w Polsce 
w 2020 roku zmniejszy się z prognozowanych 
wcześniej 3,0-3,5 proc. do około 2,0 proc. Po-
dobnej skali spowolnienie obserwowaliśmy 
w kraju w poprzednich kryzysowych latach: 
2009, 2012 oraz 2013. Jako kluczowe w obu 
scenariuszach przyjmujemy założenie, że epi-
demia jest zjawiskiem przejściowym; potrwa 
maksymalnie kilkanaście tygodni, po czym 
gospodarka będzie stopniowo wracała na 
normalne tory – twierdzi PIE.

18 marca premier Mateusz Morawiec-
ki przedstawił założenia rządowego pakie-
tu antykryzysowego przeznaczonego dla 
przedsiębiorców i pracowników o wartości 
ok. 212 mld zł. Tarcza antykryzysowa obej-
mie, według zapowiedzi rządu, pięć obsza-
rów: bezpieczeństwo pracowników – 30 mld 
zł, finansowanie przedsiębiorstw – 74 mld zł, 
ochronę zdrowia – 7,5 mld zł, wzmocnienie 
systemu finansowego – 70,3 mld zł i pro-
gram inwestycji publicznych 30 mld zł.

Pytaniem jest, czy sama energetyka, ja-
ko specyficzna branża, bo mająca zapew-
niać ciągłość dostaw energii elektrycznej, 
zostanie objęta dodatkowym wsparciem 
rządowym. W momencie oddawania ma-
teriału do druku były symptomy tego, że tak 
może się stać. Wiceminister aktywów pań-
stwowych Artur Soboń w wywiadzie dla 
PolskiegoRadia24.pl stwierdził, że potrzeb-
ne są rozwiązania dla branży energetycznej  
w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

– Na pewno pakiet rozwiązań dla ener-
getyki jest konieczny. Z punktu widzenia bez-
pieczeństwa państwa jest to sektor krytyczny,  
a przez koronawirusa przychody przedsię-
biorstw są znacznie ograniczone – powiedział 
Artur Soboń, cytowany przez BiznesAlert.pl.

Epidemia koronawirusa to dla władz 
czas bardzo trudnych decyzji. Także w za-
kresie działań prewencyjnych, bo łatwo  
o zarzuty dzielenia społeczeństwa „na lep-
szych i gorszych”. Niemniej wydaje się, że  
o ile epidemia nie zacznie szybko gasnąć, 
to należy poważnie rozważyć objęcie grup 
pracowników sektora energetyki, kluczo-
wych z punktu widzenia niezawodności 
zasilania odbiorców w energię, dodatkową 
pomocą rządową, polegającą na urucho-
mieniu procedury stosowania szybkich te-
stów diagnozujących koronawirusa.  

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”

oraz portalu wnp.pl
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We wszystkich spółkach energetycznych podejmowane są działania prewencyjne, których zakres uzależniony jest od zmieniającej się sytuacji epidemicznej
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Ramy uznaniowości Prezesa URE

Sąd czy regulator?
Sąd Najwyższy rozpoznał na korzyść 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki spra-
wę dotyczącą nałożenia kary pieniężnej 
na operatora systemu dystrybucyjnego. 
U źródła postępowania znajdowała się 
decyzja Prezesa URE z 4 marca 2015 ro-
ku. Orzekł w niej, że przedsiębiorstwo 
energetyczne naruszyło zapisy „Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
– Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego 
i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowy-
mi” (IRiESD – Bilansowanie). Za takie dzia-
łanie wymierzył mu karę pieniężną. 

Postępowanie prowadzone przez Pre-
zesa URE dotyczyło utrudniania zmiany 
sprzedawcy odbiorcom przyłączonym do 
sieci tego OSD.  W 2013 roku odnotowa-
no około tysiąca takich przypadków. Cho-
dziło m.in. o nieuzasadnione, negatywne 
weryfikacje zgłoszeń umów sprzedaży 
energii elektrycznej. Zdarzało się także, iż 
dystrybutor przerywał bez uzasadnienia 
proces zmiany sprzedawcy, nie informując 
o tym firmy obrotu. Tymczasem problemy 
z weryfikacją zgłoszeń zmiany sprzedawcy 
wynikały z błędnego funkcjonowania sys-
temu obsługującego zmianę sprzedawcy,  
w szczególności nieprawidłowego wdro-
żenia  funkcjonalności przerwania procesu 
zmiany sprzedawcy za pomocą dokumen-
tu RZS (Rezygnacja ze Zmiany Sprzedaw-
cy). Na skutek wadliwej implementacji 
założeń do systemu informatycznego, 
zmian procesów w systemie związanych 
z pracami automatyzującymi czynności 
oraz awarii samego systemu, dokumenty 
RZS wysyłane były po terminie wysyłania 
dokumentu PZS, a niektóre z dokumen-
tów były wysyłane tylko do dotychczaso-
wego lub tylko do nowego sprzedawcy. 
Ponadto błędne działanie systemu infor-
matycznego powodowało, że zdarzały się 
przypadki wysyłania sprzedawcom doku-
mentu PZS ze statusem „pozytywny” za-
miast „negatywny”. Z zebranego materia-
łu dowodowego jednoznacznie wynikały 
okoliczności faktyczne, m.in. przyjmowa-
nia i rozpatrywania przez OSD wniosków 
o zmianę sprzedawcy, liczby takich spraw, 

okoliczności i charakteru awarii systemu 
informatycznego oraz działań podjętych 
przez powoda w ramach postępowania 
naprawczego. Rozważania sądów kolej-
nych instancji koncentrowały się w dużej 
mierze na ocenie stopnia szkodliwości czy-
nu i możliwości odstąpienia w tej sytuacji 
od wymierzenia kary przez Prezesa URE. 
Sąd Apelacyjny (SA) uznał, że nie można 

przyjąć, iż działanie OSD cechowało się 
znacznym stopniem szkodliwości. Nie by-
ło kwestionowane, że do zdarzenia doszło 
z winy nieumyślnej, którą to kwalifikację 
zachowania OSD przyjął także sąd pierw-
szej instancji, a ponadto OSD podjął kro-
ki, aby umożliwić realizację zmiany sprze-
dawcy zgodnie z wnioskiem oraz istotnie 
poprawił funkcjonowanie systemu zwią-
zanego z procedurą zmiany sprzedawcy. 
Sąd również uwzględnił, że operator nie-
zwłocznie podjął działania w celu korek-
ty błędnie przerwanych procedur zmia-
ny sprzedawcy, uwzględniał reklamację, 
przywracając pierwotny termin zgłoszenia 
zmiany i dokonując korekt rozliczeń. Ta-
kie zachowanie świadczy zdaniem sądu 
o motywacji, a konkretnie – braku chęci 
osiągnięcia korzyści kosztem swoich kon-
trahentów. To uzasadniało zdaniem SA od-
stąpienie  od wymierzenia kary pieniężnej 
na podstawie art. 56 ust. 6a Pe, ponieważ 
stopień szkodliwości czynu, z uwagi na 
przedstawione wyżej argumenty, był zni-
komy, jak również zaprzestano naruszeń  
i zrealizowano obowiązek, do którego na-
ruszenia doszło na skutek błędnego dzia-
łania systemu informatycznego. Ostatecz-
nie jednak wyrokiem z 27 listopada 2019 
roku (sygn. akt I NSK 95/18) SN uchylił za-
skarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi 
Apelacyjnemu do ponownego rozpozna-
nia oraz rozstrzygnięcia o kosztach postę-
powania kasacyjnego.   

Nie rozważając tutaj stopnia szkodli-
wości czynu OSD, warto skoncentrować 
się na szczególnej pozycji ustrojowej 
Prezesa URE, jaką w orzeczeniu podkre-
ślił Sąd Najwyższy. Wyrok z 27 listopada 
2019 roku można bowiem potraktować 
jako odejście od utrwalonej linii orzecz-
niczej SN z poprzednich lat. Dotychczas 
Sąd Najwyższy, a za nim sądy powszechne 
uznawały swoje prawo do daleko idącej 
oceny działania Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki wobec przedsiębiorstw ener-
getycznych, postrzegając siebie jako sądy 
rozpatrujące daną sprawę w sposób me-
rytoryczny, niejako na nowo, w oparciu  
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o materiał zebrany zarówno przez Prezesa 
URE, jak i przedstawiany przez przedsię-
biorstwo energetyczne w odwołaniu od 
decyzji regulatora. Na przykład, w wyroku 
Sądu Najwyższego z 15 października 2014 
roku (sygn. akt III SK 47/13) potwierdzono 
dopuszczalność oceny przez sąd legalno-
ści i zasadności odmowy zastosowania 
art. 56 ust. 6a ustawy Prawo energetyczne 
przez Prezesa URE: „(…) nie ma powodów 
do wyłączenia kompetencji Sądu orzeka-
jącego w sprawie z odwołania od decyzji 
Prezesa Urzędu do oceny legalności i za-
sadności odmowy zastosowania art. 56 
ust. 6a Prawa energetycznego i w konse-
kwencji zastosowania tego przepisu, gdy 
przedsiębiorstwo energetyczne kwestio-
nuje zgodność decyzji Prezesa Urzędu na-
kładającej karę pieniężną z przesłankami 
zastosowania tego przepisu i interesem 
publicznym.”  Takie stanowisko miało swo- 
je uzasadnienie w hybrydowym charakte-
rze postępowania sądowego spowodowa-
nego brakiem drugiej instancji administra-
cyjnej, do której można byłoby kierować 
skargi czy odwołanie od decyzji admini-
stracyjnej regulatora. Procedura odwoław-
cza od decyzji Prezesa URE jest inna niż 
zaskarżania decyzji administracyjnych do 
sądów administracyjnych. Z tego też po-
wodu częstokroć Sąd Najwyższy oceniał  

i zmieniał rozstrzygnięcia Prezesa URE, tak-
że i te wydawane w ramach uznania ad-
ministracyjnego. W wyroku z 27 listopada 
2019 roku SN dokonał samoograniczenia 
swoich kompetencji kontrolowania decy-
zji Prezesa URE wydawanych w ramach 
uznania administracyjnego pod kątem 
ich celowości i słuszności, powołując się 
na konstytucyjną zasadę sprawności i rze-
telności działania instytucji publicznych 
i akcentując, że nadmierne ograniczenie 
uznania administracyjnego organu może 
skutkować utrudnieniem, a w skrajnych 
przypadkach uniemożliwieniem rzetel-
nego i sprawnego wykonywania zadań 
ustawowych. Wyraz tego poglądu znalazł 
się w następującym stwierdzeniu: „Pre-
zes URE, mając na względzie cele prawa 
energetycznego, realia rynkowe i sytuację 
konsumentów, może więc podjąć decyzję  
o nieskorzystaniu z kompetencji określo-
nej w art. 56 ust. 6a Pe, nawet przy zniko-
mej szkodliwości społecznej czynu. Jako 
że są to kryteria słusznościowe, których 
stosowanie jest wpisane w istotę uznania 
administracyjnego, sąd nie powinien co 
do zasady zastępować Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki w ocenie, czy w danych 
okolicznościach wspomniane kryteria wy-
magają nałożenia kary, czy raczej odstą-
pienia od jej nałożenia.” 

W kontekście tego wyroku nie można 
jednak stracić z oczu, że w demokratycz-
nym państwie prawa uznaniowość nie 
oznacza całkowitej dowolności działania 
organu administracji publicznej. Nakłada-
jąc kary na przedsiębiorstwa, Prezes URE 
powinien kierować się ich proporcjonal-
nością oraz ocenić, czy ich wysokość spełni 
cele kary – prewencyjny, represyjny i edu-
kacyjny. Również podmioty znajdujące się 
w zbliżonej sytuacji faktycznej i prawnej 
powinny być traktowane podobnie. Są-
dy powinny zatem dokonywać kontroli 
granic uznania administracyjnego Preze-
sa URE, stosując kryterium celowościowe, 
a nie tylko odnosząc się do kryterium le-
galności. Odstąpienie od takiej weryfikacji 
byłoby jednoznaczne z realnym ograni-
czeniem drogi sądowej, która umożliwiać 
ma, zgodnie z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, 
podmiotom dochodzenie praw naruszo-
nych przez działania organów. Poglądy 
zawarte w tym wyroku nie pozbawiają 
jednak przedsiębiorstw energetycznych 
możliwości wykorzystania ścieżki odwo-
ławczej od decyzji Prezesa URE, która jest  
o tyle istotna, że w ustawie Prawo energe-
tyczne to właśnie decyzje uznaniowe mają 
zdecydowaną przewagę.

Katarzyna Zalewska-Wojtuś
Przemysław Kałek
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PTPIREE I LEGISLACJA

L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI
• Projekt ustawy z 30.01.2020 roku
• Projekt nowelizacji Pe dotyczący AMI a RODO – argumenty branży 

2. Inicjatywa zwiazana z legalizacją liczników
• Pismo do GUM ws. oznaczenia na plombach – 6.02.2020 roku
• Pismo do MR ws. legalizacji statystycznej – 7.02.2020 roku

3.
Prace nad implementacją dyrektywy ws. wspólnych zasad rynku wewnętrz-
nego energii elektrycznej

• Propozycje przepisów implementujących dyrektywę rynkową przekazane do MAP: 
• magazyny energii, 
• elektromobilność, 
• modyfikacja trybu przyłączania mikroinstalacji.

• Prezentacja OSD na warsztaty OSD/OSP dotyczące elastyczności – 26.02.2020 roku

4.
Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej 
w 2020 roku

• Pismo przewodnie – konsultacje projektu ustawy o rekompensatach – 24.02.2020 roku
• Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 roku

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w lutym 2020 roku

Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi 
dotyczącymi AMI
11 lutego na stronie internetowej RCL pojawiła się kolejna wersja 
(datowana na 30 stycznia) – przyjęta przez Komitet Rady Ministrów 
ds. Cyfryzacji – projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energe-
tyczne oraz niektórych innych ustaw wraz z szeregiem dokumen-
tów towarzyszących. Dotychczasowy przebieg procesu legislacyj-
nego regulacji wprowadzających obowiązek wdrożenia AMI oraz 
kształtujących model wymiany danych pomiarowych z nowym 
podmiotem (CSIRE) wcześniej opisywano szerzej w tej rubryce.

Najistotniejszą sprawą, nad którą trwają obecnie robocze 
uzgodnienia między branżą a resortem, są kwestie zmian w Pe 
w związku z RODO, tj. w zakresie realizacji obowiązków związa-
nych z przetwarzaniem danych osobowych: określenia ról admi-
nistratorów danych osobowych, możliwości realizacji obowiązku 
informacyjnego za pośrednictwem stron internetowych oraz roz-
liczania kosztów. Zarówno OSD, jak i sprzedawcy energii od po-
czątku postulują i wskazują, że dane będą administrowane przez 
poszczególnych uczestników rynku tak jak dotąd. Argumentowano 
wielokrotnie, że to nie zapisy ustawy czy rozporządzenia powinny 
nazywać role, a one same wynikają z modelu wymiany i zarządza-
nia danymi. Podobne stanowisko prezentowało dotychczas UODO, 
wnosząc kilkukrotnie uwagi do projektu. Zespół PTPiREE ds. RODO 
podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, że poprzez utworzenie 
nowego organu – CSIRE – nie dojdzie nagle do zmiany ról i współ-
administrowania danymi, a jedynie pojawi się dodatkowy podmiot 
będący administratorem i przetwarzający dane w określonym celu. 

Równolegle kontynuowano ustalenia dotyczące kształtu rozpo-
rządzeń do Pe po nowelizacji (CSIRE, system pomiarowy oraz HAN).

Inicjatywa związana z legalizacją liczników 
W lutym w ramach PTPiREE podejmowano inicjatywy związane ze 
zmianami regulacji dotyczących legalizacji liczników energii elek-
trycznej. Podczas spotkań przedstawicieli  GUM-PTPiREE w sprawie 
konsekwencji wprowadzenia nowego oznaczenia na plombach sto-
sowanych na licznikach energii elektrycznej, PTPiREE zwróciło się do 

prezesa GUM o przeanalizowanie zasadności umieszczania na plom-
bach nowego typu oznaczeń (dodanie miesiąca upływu ważności le-
galizacji). W ocenie branży regulacja zawierająca taki wymóg spowo-
duje szereg negatywnych skutków, nie dając jednocześnie korzyści 
zarówno odbiorcom energii, jak i użytkownikom przyrządów pomia-
rowych czy producentom. 

Jednocześnie PTPiREE wystąpiło do Ministerstwa Rozwoju z proś-
bą o dokonanie zmian przepisów rozporządzenia w sprawie upoważ-
nień do legalizacji, które umożliwiłyby legalizację statystyczną liczni-
ków energii elektrycznej. Masowy proces instalacji liczników zdalnego 
odczytu implikuje konieczność zmian w  przepisach, umożliwiających 
podmiotom upoważnionym w strukturach OSD i poza nimi wykony-
wanie legalizacji ponownej – w tym statystycznej – liczników energii 
elektrycznej wprowadzonych do obrotu i użytkowania (klasy A, B i C). 

Prace nad implementacją dyrektywy  
w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego  
energii elektrycznej
Kontynuowane są prace wdrażające treści dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 roku w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmie-
niającej dyrektywę 2012/27/UE, która ma być zaimplementowana do 
końca 2020 roku. W lutym odbyły się spotkania i telekonferencje ze-
społu PTPiREE, wypracowano również następujące materiały:

1) implementację przepisów o elektromobilności,
2) przepisy dotyczące magazynowania energii,
3) dostosowanie trybu przyłączenia mikroinstalacji. 
Ponadto 26 lutego odbyły się warsztaty OSD/OSP poświęcone 

omówieniu usług elastyczności po stronie OSD i OSP. 

Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen 
energii elektrycznej w 2020 roku
24 lutego rozpoczęto konsultacje publiczne, przygotowanego przez 
Ministerstwo Aktywów Państwowych, projektu ustawy o rekom-
pensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 roku. Do 
udziału w nich zaproszono także PTPiREE. Projekt ustawy wraz z za-
łącznikami (uzasadnienie, OSR) udostępniono na stronie RCL.
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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.

Rekompensaty z tytułu  
wzrostu cen energii

Ministerstwo Aktywów Państwowych 
przekazało do konsultacji publicznych 
projekt ustawy o rekompensatach z ty-
tułu wzrostu cen energii elektrycznej  
w 2020 roku. Ustawa ma określić zasady 
i tryb udzielania, wypłaty i finansowania 
rekompensat z tytułu wzrostu cen ener-
gii elektrycznej w 2020 roku w stosunku 
do poziomu cen w 2019 roku, na rzecz 
niektórych odbiorców końcowych ener-
gii elektrycznej. Rekompensata może 
przysługiwać odbiorcom w gospodar-
stwach domowych pod warunkiem, że 
nie przekroczyli w 2019 roku progu po-
datkowego, a ich pobór energii z sieci 
będzie w 2020 roku większy niż 63 kWh. 
Kwota rekompensaty ma być zależna 
od wielkości zużycia energii. Nie będzie 
przysługiwała odbiorcy końcowemu 
posiadającemu długoterminową umo-
wę sprzedaży energii elektrycznej albo 
umowę kompleksową z przedsiębior-
stwem obrotu obejmującą cały 2020 
rok, na mocy której cena energii elek-
trycznej w całym 2020 roku nie wzrosła 
w stosunku do ceny energii elektrycznej 
obowiązującej tego odbiorcę 31 grud-
nia 2019 roku. Świadczenie udzielane 
jest na wniosek odbiorcy. 

W procesie ustalania wysokości 
rekompensaty przysługującej dane-
mu odbiorcy określono także zadania 
OSD. Przedsiębiorstwo obrotu – do 15 
stycznia 2021 roku – ma przekazać, za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, do przedsiębiorstwa energety- 
cznego prowadzącego działalność w za-
kresie dystrybucji energii elektrycznej 
wykaz punktów poboru energii elektrycz-
nej odbiorców końcowych, którzy złożyli 
deklaracje, i z którymi przedsiębiorstwo 
obrotu miało zawartą umowę sprzedaży 
energii elektrycznej albo umowę kom-
pleksową 31 grudnia 2020 roku. OSD ma 

zakwalifikować każdego z odbiorców 
końcowych z tego wykazu do przedzia-
łów zużycia energii elektrycznej (okre-
ślonych w ustawie) i przekazać przedsię-
biorstwu obrotu ten wykaz w terminie do  
26 lutego 2021 roku w oparciu o dane po-
miarowe pochodzące z 2020 roku. Gdy-
by OSD nie posiadał danych o zużyciu 
energii elektrycznej w 2020 roku wobec 
wskazanego w wykazie PPE, powinien 
dokonać kwalifikacji do danego przedzia-
łu zużycia na podstawie danych o zuży-
ciu energii elektrycznej w tym punkcie  
w 2019 roku.

Rozważyć w tym miejscu należy, czy 
możliwe byłoby określenie ilości zużytej 
energii przez przedsiębiorstwa obrotu 
z pominięciem przesyłania wykazu do 
OSD. Dane pomiarowe odbiorców udo-
stępniane są tym przedsiębiorstwom 
przez OSD i na ich podstawie już obecnie 
przedsiębiorstwa obrotu – na potrzeby 
rozliczeń – ustalają ilość energii elektrycz-
nej pobranej w ciągu roku. Samodzielne 
ustalanie przez przedsiębiorstwo obrotu 
wysokości rekompensaty miało już za-
stosowanie przy realizacji przez przed-
siębiorstwa obrotu postanowień ustawy 
z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz nie-
których innych ustaw, zwanej potocznie 
„ustawą prądową”.

Ponadto w przypadku, gdy w wyniku 
weryfikacji poprawności deklaracji złożo-
nej w ostatnich dniach 2020 roku, przed-
siębiorstwo obrotu wezwie odbiorcę  
w terminie 21 dni od daty złożenia dekla-
racji do jej uzupełnienia, 30-dniowy ter-
min uzupełnienia upłynie po 15 stycznia 
2021 roku, wskazanym na złożenie zapy-
tania do OSD, praktycznie uniemożliwia-
jąc przedsiębiorstwu obrotu złożenie ta-
kiego zapytania. 

Zatem ustalenie wielkości zużycia 
mogłoby następować:

a)  w przypadku odbiorców z umowa-
mi kompleksowymi – opierając się 
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na danych o zużyciu energii elek-
trycznej wykorzystanych do ustale-
nia wysokości stawki opłaty moco-
wej dla danego PPE,

b)  w przypadku odbiorców z umo-
wami sprzedaży energii elektrycz-
nej albo w przypadku, gdy w 2020 
roku doszło do zmiany przedsię-
biorstwa obrotu dla danego PPE 
– na danych przekazanych przez 
odbiorcę końcowego w deklaracji 
określonej ustawą. 

Weryfikacja danych przez OSD mo-
głaby wówczas następować jedynie  
w przypadkach wątpliwych na podsta-
wie zapytania – wykazu przesłanego 
przez spółkę obrotu. 

Prawo a ciągłość działania 
operatorów w stanie zagrożenia

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
14 marca 2020 roku wprowadzono na te-
renie Polski stan zagrożenia epidemicz-
nego w związku z zakażeniami wirusem 
SARS CoV-2. Już wcześniej ustawodawca 
przewidział – poza regulacją z Kodeksu 
pracy o telepracy – możliwość wykony-
wania pracy zdalnej w specustawie z dnia 

2 marca 2020 roku, uchwalonej w celu 
zapobiegania, przeciwdziałania i zwal-
czania COVID-19. W celu przeciwdziała-
nia zakażeniu pracodawca może pole-
cić pracownikowi wykonywanie przez 
czas oznaczony pracy określonej w umo-
wie o pracę poza miejscem jej stałego 
wykonywania. 

Przepis ten wprowadza możliwość 
skorzystania z pracy zdalnej w tych przy-
padkach, w których wewnętrzne regula-
miny Prawa pracy nie przewidują takiej 
możliwości, a sytuacja zagrożenia nie 
pozwala na wymagane zwykłym try-
bem konsultacje. Ponadto ustawodawca  
w specustawie przewidział, że w przy-
padku zamknięcia z powodu COVID-19 
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola 
lub szkoły, do których uczęszcza dziec-
ko, ubezpieczonemu, zwolnionemu od 
wykonywania pracy z powodu koniecz-
ności osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32  
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 roku o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa – tj. dzieckiem do 
lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. 

Co istotne dla pracowników, ten do-
datkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się 
do okresu maksymalnego zasiłku (60 dni), 
który przewiduje ustawa o świadczeniach 
z ubezpieczenia społecznego. 

Operatorzy, zobowiązani zapew-
nić ciągłość dostaw energii elektrycznej,  
w większości przypadków, gdzie było to 
możliwe, zorganizowali pracę swoich pra-
cowników w formie zdalnej. Ograniczono 
także kontakt pracowników z interesan-
tami, zamykając biura obsługi klienta, re-
zygnując z odczytów czy wymian legali-
zacyjnych liczników w gospodarstwach 
domowych. 

Pozostaje jednak duża grupa kluczo-
wych pracowników – dyspozytorów i za-
łóg pogotowia energetycznego, którzy są 
niezbędni do świadczenia nieprzerwanej 
usługi i o których zdrowie należy zadbać. 
Wprowadzono zatem wewnętrzne zasa-
dy wzmożonej ochrony (środki higieny  
i dezynfekcyjne, izolacja określonych grup 
pracowników, ograniczenia dostępu do 
pomieszczeń dyspozytorów), a Minister-
stwo Aktywów Państwowych przygoto-
wuje rozwiązania prawne umożliwiające 
doraźne zmiany organizacji pracy.  

n

Ustawa ma określić zasady i tryb udzielania, wypłaty i finansowania rekompensat z tytułu wzrostu cen ener gii elektrycznej w 2020 roku 
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Stacja 110/20 kV Oborniki Śląskie

Technologia  
szyny procesowej i stacyjnej
W artykule zaprezentowano pierwsze doświadczenia wynikające z przebudowy 
rozdzielni 110 kV w stacji 110/20 kV Oborniki Śląskie z wykorzystaniem technologii 
szyny procesowej i szyny stacyjnej. Przedstawiono zasadnicze założenia, 
zastosowane rozwiązania i obserwacje funkcjonowania obiektu.

Przebudowa rozdzielni 110 kV w wybudowanej w 1969 roku stacji 
110/20 kV Oborniki Śląskie realizowana była od 2017 do 2019 roku. 
W poprzednich latach przebudowano rozdzielnię 20 kV, rozdzielnię 
potrzeb własnych oraz telemechanikę. W ramach kolejnego, opisy-
wanego tu zadania, rozdzielnia 110 kV miała być przebudowana na 
napowietrzną, jednosystemową w układzie H5 z sekcjonowanym sys-
temem szyn zbiorczych. Zdecydowano o przystosowaniu rozdzielni  
110 kV do technologii cyfrowej, wykorzystującej szynę procesową 
oraz szynę stacyjną w rozumieniu IEC 61850. Głównymi przesłankami 
takiej decyzji była chęć weryfikacji, czy z zastosowaną techniką wią-
żą się spodziewane rezultaty, w szczególności dotyczące obniżenia 
kosztów realizacji inwestycji i jej skrócenia, a także sprawdzenie, czy 
oferowana technologia cyfrowa jest odpowiednio dojrzała do szero-
kich zastosowań w obiektach OSD. Na pewno istotną intencją reali-
zacji projektu była chęć pozyskania nowej wiedzy oraz doświadczeń  
w zakresie rozwiązań cyfrowych w technice zabezpieczeń i sterowania.

Zasadnicze założenia projektu (wybrane elementy):
 � Zastosowanie w rozdzielni 110 kV szyny procesowej i szyny sta-

cyjnej zgodnie z IEC 61850. Urządzenia IED komunikują się po-
między sobą za pomocą światłowodów – komunikacja zgodna 
z IEC 61850.

 � Zastosowanie w pełni redundantnych szyn procesowych i szyn 
stacyjnych wraz z zabezpieczeniami i urządzeniami merging 
units (MU) oraz wejścia/wyjścia (I/O). Redundancją nie objęto 
układu zabezpieczenia szyn i lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 

 � Zastosowanie optycznych przekładników prądowych 110 kV  
z dwoma torami pomiarowymi.

 � Zrealizowanie kontrolnego pomiaru energii w oparciu o próbki 
SV (IEC61850-9.2LE).

 � Zastosowanie redundantnych połączeń komunikacyjnych.
 � Zastosowanie dwóch źródeł napięcia pomocniczego.
 � Zastosowanie redundancji w zakresie synchronizacji czasu.
 � Zastosowanie rejestracji zakłóceń, rejestracje jakości energii 

przy wykorzystaniu szyny procesowej.
 � Zastosowanie monitoringu wszelkich połączeń komunikacyjnych. 
 � Rezygnacja z budowy tradycyjnych kanałów kablowych na 

rzecz kanalizacji rurowej.

 � Ograniczenie połączeń „miedzianych” do układów zasilania 
oraz sterowania w polach 110 kV.

 � Wykluczenie powiązania sieci informatycznych w stacji Oborni-
ki z innymi sieciami komputerowymi. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wy-

konawcę inwestycji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj’’.

Realizacja projektu
Przebudowę stacji 110 kV prowadzono na czynnym obiekcie,  
z bezwzględną koniecznością zapewnienia ciągłości i niezawod-
ności dostaw energii odbiorcom. Stawiane wymagania dotyczące 
gotowości ruchowych stwarzały konieczność wykonywania wie-
lu układów tymczasowych. Prace podzielone na etapy wieńczo-
no wprowadzaniem do ruchu poszczególnych pól 110 kV wiosną 
2019 roku. Syntetyczny opis zastosowanych rozwiązań przedsta-
wiają poniższe rysunki i tablice.

Tabela 1. Główne urządzenia techniki cyfrowej

Przekładniki prądowe FOCS-FS
Zabezpieczenia pole linii 110 kV 1 – RED670

2 – RED670
Zabezpieczenia pole 110 kV transformatorów 110/20 kV 1 – RET670

2 – RET670
Zabezpieczenia w polu sprzęgła 110 kV 1 – REC670

2 – REC670
Zabezpieczenie szyn i LRW REB670
Rejestratory zakłóceń 2 x REC670
Rejestratory jakości energii REX640
MU pomiar prądu FOCS
MU pomiar napięcia SAM600-VT
MU synchronizacja czasu SAM600-TS
Moduł I/O REF620
Liczniki energii ZMQ802
MU pomiar prądu i napięcia strony 20 kV transformatora REF615
Przełączniki sieciowe szyny procesowej AFS677
Przełączniki sieciowe szyny stacyjnej AFS665

JACEK FLORYN
Tauron Dystrybucja SA, Oddział we Wrocławiu
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Zastosowanie dwóch redundantnych terminali zabezpiecze-
niowych wymagało podjęcia decyzji o uprzywilejowaniu jednego 
z nich w  realizacji funkcji sterownika polowego czy automatyki 
SPZ. Ewentualne uszkodzenie terminala, spełniającego rolę ste-
rownika polowego (lub SPZ), powoduje natychmiastowe urucho-
mienie funkcji w terminalu sprawnym. 

Pierwsze doświadczenia eksploatacyjne
Od uruchomienia obiektu do dziś doszło do trzech zwarć w stre-
fach podstawowych zabezpieczeń zainstalowanych w stacji 
Oborniki: 

 � 28 lipca 2019 roku – w linii S-127 Pasikurowice – Oborniki,
 • prawidłowe działanie zabezpieczeń – cykl WZ automatyki SPZ,
 • czas trwania zwarcia: około 70 ms;

 � 30 lipca 2019 roku – w linii S-127 Pasikurowice – Oborniki,
 • prawidłowe działanie zabezpieczeń,
 • czas trwania zwarcia: około 60 ms;

 � 23 lutego 2020 roku – w linii S-127 Pasikurowice – Oborniki,
 • prawidłowe działanie zabezpieczeń – cykl WZ automatyki SPZ,
 • czas trwania zwarcia: około 65 ms.

Podane czasy zwarcia, obejmujące czasy wyłączania wyłączni-
ków, należy ocenić pozytywnie. Czas eliminacji zwarć nie odbiega 
od czasu eliminacji zwarć w stacjach konwencjonalnych.

Skomplikowany system zapewniający właściwe warunki klima-
tyczne w szafkach kablowych sprawiał początkowo wiele problemów. 
Częste alarmy dotyczące przekroczenia dopuszczalnej temperatury  
w szafkach kablowych, irytujące służby ruchowe, w większości wyeli-
minowano, ale niestety nie definitywnie. Należy jednak zaznaczyć, że 
okres obserwacji nie obejmuje ostrych warunków zimowych.

Urządzenie zastosowane w roli rejestratorów jakości energii 
typu REX640 mają przypadłość okresowego restartowania się, 

przy okazji prowadząc do generowania  alarmów dotyczących 
szyny procesowej. Problem nie znalazł dotąd rozwiązania.

Część innych problemów systemu cyfrowego rozwiązano. Po-
zostały niewyjaśnione sytuacje, a chyba najgroźniejszą przedsta-
wiono poniżej. 30 sierpnia 2019 roku, około godziny 1.35 doszło 
do utraty połączenia wszystkich zabezpieczeń ze wszystkimi mer-
geing unitami. Przerwa połączenia trwała kilka sekund. Wykonaw-
ca i dostawca technologii cyfrowej nie przedstawił wyjaśnienia 
genezy oraz sposobu rozwiązania problemu. Nie zarejestrowano 
ponownego powstania podobnego zdarzenia. 

Wnioski i uwagi
W procesie pomiarów, identyfikacji zwarcia, realizacji odpowied-
nich rozkazów sterowniczych z EAZ w stacji cyfrowej bierze udział 
zdecydowanie więcej urządzeń elektronicznych niż w tradycyj-
nych rozwiązaniach EAZ. Stąd mogą pojawiać się obawy o nie-
zawodność pracy takich układów. Wydaje się, że w ewentualnych 
kolejnych aplikacjach stacji cyfrowych należy utrzymać wymaga-
nie redundancji szyn procesowych i stacyjnych, urządzeń EAZ,  
w tym wejścia/wyjścia oraz zasilania napięciem pomocniczym.

Przy realizacji podobnych projektów warto sprecyzować szcze-
gółowe wymagania wobec sposobu wykonania dokumentacji pro-
jektowej. Należy pamiętać, że dokumentacja nie stanowi jedynie 
podstawy realizacji obiektu, ale będzie konieczna w dalszych latach 
eksploatacji stacji i musi być czytelna i zrozumiała dla personelu wyko-
nującego prace serwisowe. Zdaniem autora, dokumentacja w zakresie 
zasadniczym powinna być rysowana w taki sposób jak dotychczas – 
w miejsce adresów zacisków i oznaczeń połączeń elektrycznych, po-
winny pojawić się nazwy źródeł – odbiorców sygnałów oraz nazwy 
goose’ów.

Eksploatacja stacji wykonanej w technologii szyny procesowej 
i szyny stacyjnej wymaga pozyskania nowej wiedzy oraz narzędzi. 
Konieczne są cykliczne szkolenia wyspecjalizowanego personelu, 
posiadającego  już wiedzę o EAZ i sterowaniu, w zakresie techniki 
cyfrowej. Służby muszą być wyposażone w narzędzia do diagno-
styki  i testowania układów cyfrowych EAZ.

Pozyskane w ramach kontraktu narzędzia oraz przeprowadzo-
ne szkolenia stanowią jedynie zalążek umożliwiający dalszy roz-
wój kompetencji służb eksploatacji.

W zależności od rozwiązań korporacyjnych odpowiedzialność 
za rozwiązania cyfrowe stacji sterowania wymyka się z jedynej 
kontroli czy eksploatacji służb dotychczas odpowiedzialnych za 
EAZ, obwody wtórne i telemechanikę. 

Zastosowanie unikatowej technologii może stać się przyczyną 
poważnych problemów eksploatacyjnych w wypadku awarii new-
ralgicznych urządzeń. Eksploatujący nie ma możliwości posiada-
nia i przechowywania urządzeń rezerwowych dla pojedynczych 
obiektów. Na przykład, ewentualna awaria przekładnika optycz-
nego (lub skojarzonej z nim i skalibrowanej części elektronicz-
nej) może długotrwale wykluczyć z ruchu pole rozdzielni 110 kV.  
Złagodzenia problemu należy szukać w ponadstandardowych 
wymaganiach gwarancyjnych, które jednak powodują wzrost 
kosztów i uzależnienia od niestandardowych dostaw oraz usług.    

Niezbędny rozbudowany monitoring połączeń komunikacyjnych 
wymaga rozwikłania problemu, kto ma być adresatem informacji dia-
gnostycznych wymagających pilnych interwencji. Służby dyspozytor-
skie OSD nie są zainteresowane zbyt bogatą i obszerną listą sygnałów, 
która – co trzeba przyznać – może utrudniać pracę dyspozytorów.  

Odpowiedź na zasadnicze pytania, które stały za genezą re-
alizacji projektu w takiej technologii, nie jest jednoznaczna. Czas 

Rysunek 1. Przebudowane pole linii 110 kV z przekładnikami optycznymi
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przebudowy rozdzielni 110 kV nie trwał krócej niż średnio inne 
przebudowy o podobnym zakresie. Jednak należy mieć na uwa-
dze fakt, że cały proces – począwszy od tworzenia i opiniowania 
dokumentacji, montażu, przeprowadzania testów FAT i SAT, wpro-
wadzania do ruchu – w tej technologii wykonywano po raz pierw-
szy. Przebudowa była realizowana na czynnym obiekcie, z ko-
niecznym zachowaniem ciągłości pracy stacji oraz wymaganych 
gotowości ruchowych. Wiele w tym zakresie zależało od zasobów 
i sprawności wykonawcy. Należy dodać, że przebudowa czynnej 
stacji, gdzie spotykają się dwie skrajnie odrębne technologie ukła-
dów EAZ i sterowania, nie ułatwia tworzenia koniecznych układów 
tymczasowych i zastępczych niezbędnych dla spełnienia uwarun-
kowań ruchowych. Jako cenną cechę można wyróżnić możliwość 
zbudowania niemal pełnego sytemu cyfrowego w warunkach la-
boratoryjnych, jego przetestowanie i późniejsze przeniesienie na 
plac budowy.

Zdaniem autora, biorąc pod uwagę napotkane trudności, sko-
rygowane i nieskorygowane do tej pory błędy oraz nie rozwiązane 
problemy, szerokie zastosowanie opisywanej technologii jest przed-
wczesne. Należy jednak pamiętać o szybkim postępie w tej dziedzi-
nie, a rozwiązania innych producentów być może są dojrzalsze.

Opinię tę sformułowano również w oparciu o dobór urządzeń, 
który nie wydaje się optymalny. Wynikał on być może z braków  
w portfolio dostawcy technologii (na czas realizacji projektu) odpo-
wiednich urządzeń. Natomiast opis przedmiotu zamówienia, jak się 
okazało, nie był wystarczająco precyzyjny, aby wyegzekwować zasto-
sowanie w roli źródeł sygnałów SV urządzeń wejścia/wyjścia, rejestrato-
rów zakłóceń, rejestratorów jakości energii  wyspecjalizowanych urzą-
dzeń do realizacji danych zadań. Prawdopodobnie, gdyby urządzenia 
zainstalowane w szafkach kablowych rozdzielni napowietrznej były w 
założeniach konstrukcyjnych do tego przeznaczone, wiele obecnych 
i być może przyszłych problemów eksploatacyjnych, wynikających  
z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków pracy czułych 
urządzeń elektronicznych, można by uniknąć.

Realizacja projektu Oborniki dostarczyła wielu cennych do-
świadczeń umożliwiających precyzyjniejsze stawianie wymagań 
technicznych, jednoznacznie definiujących wymagania i lepiej 
chroniących interesy zamawiającego. Opiniowanie dokumentacji 
technicznej, proces szkoleń, odbiór, uruchamianie kolejnej stacji 
cyfrowej zapewne stałyby na wyższym poziomie.  n

Tabela 2. Fragment zapisów rejestratora zdarzeń w systemie SCADA

Tabela 3. Samorestartujące się analizatory jakości energii 

Tabela 4. Utrata połączenia zabezpieczeń z MU (ekran systemu SCADA)

1

2

3

4

Rysunek 2. Szafka kablowa pola linii 110 kV
1. Optoelektronika przekładników prądowych.
2. Urządzenia do synchronizacji próbek SV.
3. Przetworniki analogowo/cyfrowe przekładników napięciowych.
4. Zabezpieczenia REF jako urządzenia wejścia/wyjścia.

Rysunek 3. Szafka kablowa przy stanowisku transformatora, MU strony 20 kV 
transformatorów, rejestratory zakłóceń i jakości energii

 
 
Terminale  
zabezpieczeń A i B

 
 
 
Przełączniki sieciowe  
szyny procesowej A i B

Przełączniki sieciowe  
szyny stacyjnej A i B

Rysunek 4. Szafa zabezpieczeniowa pola 110 kV transformatora
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Instalacja fotowoltaiczna 
w domku jednorodzinnym
W 2017 roku gmina Kościan uzyskała dofinansowanie z konkursu 
„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” w ramach 
WRPO 2014-2020. Dotyczyło ono instalacji OZE w gospodarstwach 
domowych i ostatecznie objęło około 350 spośród nich; na 308 
posesjach zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne, a na 40 domach 
panele słoneczne. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 6 mln zł,  
a dofinansowanie z WRPO wyniosło 4,6 mln. 1,4 mln zł zainwe-
stowali mieszkańcy. Realizację zakończono w styczniu 2020 roku. 
Do tego czasu oddano do eksploatacji wszystkie planowane in-
stalacje PV o łącznej mocy około 1,5 MWp. Planuje się, że dzięki 
dotacji z WRPO, inwestycja zwróci się po 2,5 roku.

Sukces projektu zachęcił innych mieszkańców Kościana do 
inwestowania w odnawialne źródła energii. Przyczyniły się do te-
go także rządowe programy wspierające budowę OZE – przede 
wszystkim program „Mój prąd” oraz ulga termomodernizacyjna, 
obejmująca także budowę instalacji OZE. Na podstawie ofert ze-
branych dla konkretnego gospodarstwa domowego w artykule 

przedstawiono, w bardzo prosty i nieuwzględniający wielu zmien-
nych, sposób oszacowania okresu zwrotu takiej inwestycji.

Wedle obowiązujących przepisów, prosumenci nie posiada-
ją licencji na handel energią elektryczną, czyli cała energia przez 
nich wyprodukowana powinna być zużyta na własne potrzeby.  
Z racji specyfiki systemu PV – energia produkowana jest tylko przy 
nasłonecznieniu (czyli więcej latem niż zimą i jedynie w dzień)  
– nie jest możliwe bezpośrednie zagospodarowanie całej wypro-
dukowanej energii w gospodarstwie domowym. Z pomocą przy-
szły przepisy, które pozwalają wykorzystać system elektroener-
getyczny jako swoisty „akumulator”, który przechowuje nadwyżki 
wyprodukowanej energii i pozwala je pobrać z sieci w momencie 
zwiększonego zapotrzebowania lub wtedy, gdy instalacja PV nie 
produkuje energii. Trzeba pamiętać, że dla instalacji PV o mocy do 
10 KW współczynnik energii odebranej z sieci do energii odda-
nej wynosi 0,8 (czyli za każde oddane 1000 kWh można pobrać  
800 kWh).

Przykłady instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych w Kościanie

SEBASTIAN BRZOZOWSKI
Biuro PTPiREE
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Wobec takiej metody rozliczeń za energię wyprodukowaną  
w prosumenckich instalacjach PV (brak możliwości sprzedaży 
nadwyżek) podstawą do prawidłowego doboru mocy projekto-
wanej instalacji jest faktyczne roczne zużycie energii elektrycz-
nej podawane na fakturze. Dla wybranego gospodarstwa do-
mowego wynosi ono 2850 kWh. Na potrzeby dalszych rozważań 
możemy przyjąć, że 20 proc. energii wyprodukowanej z instala-
cji PV zużywane jest bezpośrednio w gospodarstwie domowym, 
pozostała część oddawana, a następnie pobierana z sieci elek-
troenergetycznej ze współczynnikiem 0,8. Wówczas ilość ener-
gii, którą musi wyprodukować domowa instalacja PV, wyraża się 
wzorem:

E
PV

 = energia zapotrzebowana/0,84
E

PV
 = 2850 kWh/0,84 = 3393 kWh

Czyli dla pełnego pokrycia rocznego zapotrzebowania na 
energię w gospodarstwie domowym w wysokości 2850 kWh in-
stalacja PV musi wyprodukować 3393 kWh.

Wielkość produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicz-
nych zależy od kąta ich nachylenia w pionie i kierunku ich usytu-
owania – ma to niezwykle istotny wpływ na wydajność instala-
cji, a co za tym idzie – na jej koszt całkowity. Z racji usytuowania 
wybranego budynku w osi wschód – zachód i montażu paneli 
fotowoltaicznych praktycznie dokładnie na południe na dachu  
o pochyleniu 40°, uzysk roczny w przypadku tak zainstalowanych 
paneli wynosi 1005,77 kWh/kWp (symulacja według programu 
PV Sol). Wynika z tego, że minimalna moc instalacji PV powinna 
wynosić:

P
PV

 = 3393 kWh/1005,77 kWh/kWp = 3,37 kWp

Z racji dostępnych na rynku paneli oraz powierzchni dachu 
możliwej do ich montażu, zdecydowano się na instalację o mocy 
3,4 kWh.

Całkowity koszt budowy instalacji o mocy 3,4 kWp wynosi  
17 000 zł brutto i składają się na nią następujące główne elementy:

 � 10 modułów monokrystalicznych o mocy 340 W (Trinasolar 
TSM-DE06M.08(II)),

 � falownik SUNNY BOY 3.0 z SMA SMART CONNECTED,
 � konstrukcje wsporcze do paneli,
 � rozdzielnia DC z rozłącznikami i ogranicznikami przepięć,
 � rozdzielnia AC.

Dzięki możliwości skorzystania z programu „Mój prąd” oraz ulgi 
termomodernizacyjnej, ostateczny koszt montażu OZE wyniesie:

 � pierwotny koszt instalacji  17000 zł brutto,
 � dotacja z programu „Mój prąd” 5000 zł brutto,
 � ulga termomodernizacyjna  2040 zł brutto  

([17000- 5000] x 17%),
 � ostateczny koszt   9960 zł brutto

Aby pokusić się o sprawdzenie, czy montaż instalacji PV jest 
opłacalny, konieczne jest obliczenie kosztów zakupu energii bez  
i z instalacją PV. Poniżej przedstawiono wyliczenia dla zużycia 
energii elektrycznej w wysokości 2850 kWh na rok bez instalacji 
PV i z instalacją PV o mocy 3,4 kWp (całkowite zbilansowanie zu-
żywanej w gospodarstwie domowym energii).

Lp. Pozycja kosztów Ilość Cena netto 
[zł]

Cena brutto

bez instalacji z instalacją

1 Energia elektryczna czynna 2.850 0,29130 1.021,15 0,00

2 Akcyza 2.850 0,02000 68,40 68,40

3
Opłata stała sieciowa – układ 
3-fazowy

12 6,02000 88,86 88,86

4 Opłata zmienna sieciowa 2.850 0,16940 593,83 0,00

5 Opłata jakościowa 2.850 0,01330 46,62 0,00

6 Opłata OZE 2.850 0,00000 0,00 0,00

7
Opłata przejściowa > 1.200 
kWh

12 0,00000 0,00 0,00

8 Opłata kogeneracyjna 2.850 0,00139 4,87 0,00

9 Opłata abonamentowa 12 1,92000 28,34 28,34

RAZEM 1.852,07 185,60

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że roczne oszczędno-
ści wynikające z założenia instalacji PV wyniosą 1666,47 zł brutto, 
więc instalacja zwróci się po sześciu latach.

Oczywiście w przedstawionych obliczeniach nie uwzględniono 
zmienności ceny energii elektrycznej, choć z uwagi na jej tendencję 
wzrostową, wpłynie ona raczej na jeszcze szybszy zwrot nakładów 
na instalację PV. Nie uwzględniono także możliwych różnic w wyso-
kości ulgi termomodernizacyjnej – zależnej od wysokości zarobków 
– ale tu też założono wariant najmniej korzystny.

Z uwagi na trwałość instalacji fotowoltaicznej zakładaną na  
25 lat (oczywiście sprawność modułów PV obniża się w czasie), 
możliwą zmienność ceny energii elektrycznej, dostępne obecnie 
dofinansowanie do montażu instalacji OZE, wydaje się, że jest to 
dobry moment na budowę przydomowej instalacji PV. 

n

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,4 kWp: panele oraz falownik
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Nowy wgląd w sieć nn dla operatorów dystrybucyjnych

Cyfryzacja ostatniej mili
Dla sprawnego zarządzania sieciami energetycznymi przez wiele lat  
inwestowano w rozwiązania pozwalające monitorować i sterować sieciami 
wysokich i średnich napięć, dzięki czemu OSD dysponuje systemami 
zbierającymi informacje w czasie rzeczywistym, wspierając służby  
w podejmowaniu szybkich i racjonalnych decyzji.

Obecnie nadszedł czas na pozyskiwa-
nie danych o pracy urządzeń na sieciach 
nn i nie mogą to być jedynie informacje 
z liczników odbiorców i liczników bilansu-
jących na stacjach Sn/nn, ale wynikające 
z opomiarowania ciągów liniowych od-
chodzących ze stacji transformatorowych, 
odejść w kierunku odbiorców końcowych. 
Niezbędna jest budowa rozwiązań moni-
torujących stronę popytową i odpowiada-
jących na dzisiejsze dynamicznie zmienia-
jące się wymagania wobec sieci nn.

Nowe wyzwania są wynikiem spodzie-
wanej rosnącej liczby samochodów elek-
trycznych i odejścia od scentralizowanego 
wytwarzania energii na rzecz źródeł lokal-
nych. Równolegle ze wzrostem zapotrze-
bowania na energię elektryczną, wynikają-
cym z rozmieszczenia punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych oraz problemami 
z jakością prądu spowodowanymi wpro-
wadzeniem energii do sieci ze źródeł lokal-
nych, następuje redukcja zużycia energii 
przez odbiorców za sprawą użytkowania 
coraz bardziej efektywnych urządzeń koń-
cowych. Czynniki te wpływają na zmiany 
w obciążeniach stacji nn oraz inne niż za-
kładano obciążenia transformatorów, nie-
zbilansowanie faz, przy czym owe zmiany 
zachodzą szybko, dynamicznie powodu-
jąc, że zrozumienie i analizowanie wpły-
wu tych zjawisk na sieć niskiego napię-
cia ma zasadnicze znaczenie dla OSD dla 
utrzymania efektywnego działania sieci  
i podejmowania świadomych decyzji, za-
równo operacyjnych, jak i inwestycyjnych, 
opartych na pozyskiwanych danych. Ina-
czej mówiąc: OSD dla zagwarantowania 
ciągłej i wymaganej jakości dostawy ener-
gii do odbiorców domowych potrzebuje 

lepszego wglądu w sieć końcową („ostat-
nią milę”). 

Odpowiedzią na tak sformułowane 
wymagania są systemy dostarczające 
dane o sieci nn w czasie rzeczywistym. 
Na rynku dostępne są nowoczesne, 
sprawdzone w wielu krajach i u różnych 
użytkowników,  technologie  oparte na  
miniaturowych, samozasilających się, 
bezprzewodowych czujnikach prądo-
wych na izolowanych liniach niskiego 
napięcia instalowanych ekonomicznie, 
szybko i bezproblemowo, bez zakłócania 
pracy sieci.

Istotne jest, aby czujniki zbierały da-
ne w czasie rzeczywistym, i dzięki temu 
przekazywały pomiary do zaawansowa-
nej platformy zarządzania energią i dzię-
ki temu zapewniały operatorom wgląd  
w sieć nn, umożliwiając wykonywanie 
analiz obciążenia pracy urządzeń, włącznie 
z wykrywaniem awarii. Nie istnieje jedno-
cześnie niebezpieczeństwo wpływu tych 
urządzeń na działanie sieci, postępowania 
dyspozytorów, zagrożenia dla pracujących 
na sieci, ponieważ celem jest jedynie zbie-
ranie danych, a nie sterowanie siecią.

Zalety nowoczesnych rozwiązań dla 
operatora dystrybucyjnego to:

 � Elastyczność zastosowań – rozwiąza-
nia pomagają podejmować decyzje 
na podstawie realnych danych. Minia-
turowe czujniki mogą być instalowane  
w różnych punktach sieci dystrybucyj-
nej i umożliwiają pomiar zarówno na 
stałe, jak i na czas określony – dla rozwią-
zania istniejącego problemu na sieci.

 � Szybka i łatwa instalacja – możliwe jest 
błyskawiczne wdrożenie bez przerw  
w pracy sieci i integracja danych  

z istniejącymi systemami bez nadmier-
nego angażowania IT.

 � Dane w wysokiej rozdzielczości – 
technologie udostępniają je w czasie 
rzeczywistym z wysoką dokładnością  
i niezawodnością. 10-sekundowa czę-
stotliwość próbkowania pozwala na 
szczegółową analizę obciążenia i pre-
cyzyjne ustawienie alarmów.

 � Zapewnione standardy bezpieczeń-
stwa – rozwiązania są certyfikowane 
zgodnie z szeregiem międzynarodo-
wych standardów, które spełniają naj-
bardziej rygorystyczne wymogi bezpie-
czeństwa danych. Ponieważ operatorzy 
sieci zwykle używają własnego opro-
gramowania, platformy oferują ela-
styczność bezpiecznej integracji  
z danymi lub eksportowania ich bezpo-
średnio do innych systemów.

 � Brak kosztów utrzymania – czujniki 
są samozasilające się, więc nigdy nie 
wymagają konserwacji. Jednorazowy 
zakup sprzętu nie tylko ułatwia budże-
towanie, ale obejmuje także bezpłatną 
subskrypcję aplikacji do zarządzania 
danymi. Pozwala to  precyzyjnie zdefi-
niować koszty systemu na kolejne lata.

 � Dostępne zaawansowane oprogramo-
wanie  –  zapewnia wglądy potrzebne 
do zrozumienia i analizy efektywności 
na poziomie urządzeń. Plusem są też 
wbudowane alerty i funkcje raporto-
wania gwarantujące specjalistom od 
utrzymania i planowania dostęp do 
aktualnych i przydatnych informacji  
w czasie rzeczywistym. Oczekuje się, 
żeby aplikacja pozwalała na kontrolę 
sieci  z dowolnego miejsca i urządzenia 
(komputera i urządzenia mobilnego).



23marzec 2020 ENERGIA elektryczna l

TECHNIKA I TECHNOLOGIE

Korzyścią dla operatora dystrybucyj-
nego ze stosowania systemów monitoro-
wania sieci nn jest wydajne i proste zarzą-
dzanie siecią, w tym:

 � Wykrywanie  i zapobieganie awariom  
– systemy można wykorzystywać do in-
formowania o zdarzeniach sieciowych 
w czasie rzeczywistym z natychmiasto-
wymi powiadomieniami o przerwach 
w zasilaniu, wyższych od oczekiwanych 
obciążeniach czy niezbilansowaniu faz.

 � Analiza obciążeń transformatora cią-
gami liniowymi – monitorowanie po-
jedynczych ciągów liniowych odcho-
dzących od stacji nn pozwala określić 
udział danego ciągu w obciążeniu 
transformatora. Można obserwować 
dynamikę zmian w poborze na poje-
dynczym ciągu. 

 � Weryfikowanie równomierności ob-
ciążenia faz – systemy pozwalają na 
sprawdzenie bilansowania zarówno 
na poziomie stacji nn (wszystkich wy-
chodzących ciągów), jak i na poziomie 
złączy WLZ. 

 � Wykrywanie nielegalnego poboru  – 
mierzenie rozpływu energii w złączach 
na trasie ciągu, z których zasilane są 
odbiory końcowe ułatwia lokalizację 
nielegalnych poborów.  Na obszarach, 
gdzie zainstalowano inteligentne licz-
niki, można na bieżąco porównywać 
sumaryczne zużycie u odbiorców ze 
wskazaniami na odejściu zasilania oraz  
posługiwać się specjalnymi raportami 

wskazującymi na zmiany w bilansowa-
niu w kolejnych tygodniach.

 � Informacja on-line o obciążeniu trans-
formatora  – systemy pozwalają obser-
wować zmiany w obciążeniu transfor-
matorów wynikające z budowanych 
stacji ładowania pojazdów elektrycz-
nych i wprowadzanych do sieci nn mi-
kroinstalacji OZE.

 � Otrzymywanie alertów i alarmów  
w przypadku wystąpienia odchyleń od 
standardowego obciążenia itp.

 � Regularne automatyczne raportowanie 
umożliwiające obserwowanie dynami-
ki zmian.

 � Optymalizowanie budżetu na infra-
strukturę sieciową – pomiary umożli-
wiają skupienie się na danych, które są 
najważniejsze dla efektywnego zarzą-
dzania siecią. Obserwowanie trendów 
i zmian w obciążeniu, monitorowanie 
chwilowych szczytów poboru, czasu 
użytkowania i zapotrzebowania na ob-
ciążenie sezonowe, pozwala dokładnie 
zaplanować i budżetować moderniza-
cję infrastruktury. 
Przy wdrożeniu rozwiązań wspierają-

cych zarządzanie siecią nn warto brać pod 
uwagę zmiany, które zaistniały ostatnio  
w IT, stawiające na integrację i współpracę 
różnych wyspecjalizowanych technologii 
i systemów. Takie podejście w przypad-
ku monitorowania sieci nn pozwala na 
natychmiastowe zainstalowanie na sieci 
istniejących, sprawdzonych urządzeń bez 

wyłączania i prowadzenia dodatkowych 
prac i w tym samym momencie rozpo-
częcie gromadzenia danych i korzystania 
z zaawansowanych systemów analitycz-
nych. Dzięki temu po bardzo krótkim cza-
sie można zacząć wyciągać wnioski i roz-
poczynać kolejne działania zmierzające do 
optymalizacji pracy sieci lub podejmowa-
nia decyzji inwestycyjnych. 

Nie jest konieczne odwlekanie w cza-
sie rozpoczęcia projektu, wręcz przeciwnie 
– można zaplanować prace na mniejszym 
obszarze – od kilku czy kilkunastu stacji 
transformatorowych, przeanalizować wyni-
ki, zebrać korzyści, zidentyfikować oszczęd-
ności, dopracować integrację z innymi 
systemami i dopiero rozszerzać wdrożenie 
na kolejne zakresy. Takie postępowanie po-
winno zapewnić zwrot z inwestycji w ciągu 
kilku miesięcy i dalsze inwestycje pokrywa-
ne z wypracowanych oszczędności.

Proponowane podejście zasadniczo 
skraca czas i koszty budowy indywidual-
nych, dużych rozwiązań wdrażanych la-
tami, nie zamyka się na jedną technolo-
gię i jednego dostawcę, jest prostsze do 
weryfikacji uzyskiwanych wyników, łatwe 
do zastosowania na tych obszarach, gdzie 
zmiany w sieci nn są najbardziej widoczne 
lub brakuje innych narządzi do monitoro-
wania pracy sieci.

Opracowała
Elżbieta Starakiewicz
dyrektor ds. rozwoju

Innpact Sp z o.o.
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Dzięki zastosowaniu systemów monitorowania, po bardzo krótkim cza sie można zacząć wyciągać wnioski i roz poczynać kolejne działania zmierzające do optymalizacji pracy sieci 
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Przegląd pojazdów elektrycznych dostępnych na rynku

Energica – producent motocykli 
elektrycznych w Polsce

Coraz częściej na drogach pojawią się 
pojazdy nieco mniejsze, ale bardziej 
pasjonujące od tych czterokołowych. 
Motocykle, bo o nich mowa, moją tak 
swoich zwolenników, jak i przeciwników. 
Jedni uważają je za maszyny do zabijania, 
inni zaś za ucieleśnienie pasji, sposób na 
cudowne spędzenie wolnego czasu czy 
wręcz styl życia. Dziś przybliżę Państwu 
ich nieco cichszą i bardziej przyjazną dla 
środowiska wersję, mianowicie motocy-
kle elektryczne marki Energica.

Marka ta weszła na polski rynek  
w 2019 roku. W swojej ofercie posiada 
trzy modele:

 � Eva ribelle – motocykl typy naked ze 
sportowym zacięciem i agresywnymi 
liniami,

 � Eva EsseEsse 9 – to również jednoślad 
typu naked, choć nieco ,,grzeczniej-
szy’’ od Evy, z przeznaczeniem miej-
sko-turystycznym,

 � Ego – to konstrukcja typu superbike, 
przeznaczona do nieco szybszej jazdy.
A jakie są dane techniczne? Najtań-

sza Eva EsseEsse 9 dysponuje baterią  

o pojemności 13,4 kWh, mocą 80 kW (109 
KM), momentem obrotowym 180 Nm. 
Przyspieszenie EsseEsse 9 do 100 km/h 
trwa nieco ponad trzy sekundy. Szybkość 
maksymalna to 200 km/h. Podawane 
przez producenta zasięgi w trybie mie-
szanym to 150 km. Za dodatkową opłatą 
możemy wyposażyć ten pojazd w baterię 
o pojemności 21,5 kWh, która zwiększy 
zasięg motocykla do 250 km w cyklu mie-
szanym (według danych producenta).

W standardzie otrzymamy możliwość 
szybkiego ładowania z wykorzystaniem 
prądu stałego (DC), przemiennego (AC), 
kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 
cala, kontrolę trakcji, hamulce Brembo 
czy opony Pirelli Diablo Rosso II.

Wszystkie motocykle firmy Energi-
ca dysponują szeregiem opcji, które są 
dodatkowo płatne. Na przykład dostęp-
ne w podstawowej wersji amortyzatory 
Marzocchi możemy wymienić za dodat-
kową opłatą na Ohlinsa z przodu i z tyłu. 
Jeżeli nasz budżet na to pozwoli, dokupi-
my kute felgi Oz, a także inne elementy 
wyposażenia.

Warto również wspomnieć, że Energi-
ca jest jedynym dostawcą motocykli do 
MotoE. Skoro Formuła 1 ma swoją elek-
tryczną Formułę E, to MotoGP nie chciało 
pozostać w tyle i stworzyło... MotoE – czy-
li mistrzostwa motocykli elektrycznych. 
Pierwszy sezon tej rywalizacji odbył się  
w 2019 roku! W Polsce wyłącznym im-
porterem jednośladów jest firma Motors, 
która ma swój punkt w Warszawie. 

Ceny motocykli Energica rozpoczy-
nają się od 89 tys. zł dla najtańszego mo-
delu Energica Eva EsseEsse 9 z baterią  
13,4 kWh.

Całość brzmi raczej jak porządny od-
kurzacz, ale z drugiej strony w tych moto-
cyklach jest też coś specjalnego.

Kasper Teszner
Biuro PTPiREE

Dane:
www.elektrowoz.pl
www.energicamotor.com
 https://www.redbull.com/pl-pl/motoe-o-co-w-tym-chodzi
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Ceny motocykli Energica rozpoczynają się od 89 tys. zł
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Ratownicy z Jastrzębia mają 
nowoczesną łączność
Jastrzębska Spółka Węglowa nabyła bez-
przewodowy system łączności dla ratow-
ników górniczych, umożliwiający im sta-
ły kontakt głosowy ze sztabem podczas 
akcji ratowniczej.

O rozpoczęciu prac nad wdroże-
niem nowoczesnego systemu komu-
nikacji zdecydowano po katastrofie  
w kopalni „Zofiówka”, gdzie w maju 2018 
roku zginęło pięciu górników. W spółce 
wypracowano wytyczne, które miały 
poprawić standard łączności, identy-
fikację oraz monitoring pracowników 
pod ziemią. 

Trwały również próby różnych rozwią-
zań. Ratownicy z kopani „Knurów-Szczy-
głowice” przez kilkanaście miesięcy te-
stowali nowoczesne urządzenia. Próby 
prowadzono w komorze ćwiczeń oraz  
ekstremalnych warunkach pod ziemią.

Do Knurowa i Szczygłowic trafiły 
też pierwsze partie zamówionych urzą-
dzeń. W rezultacie ratownicy nie muszą 
już rozwijać kabla do łączności w rejo-
nie objętym akcją ratowniczą. Teraz wy-
starczy na początku akcji rozwiesić co 
150 m lekkie przekaźniki sygnału radio-
wego i wszyscy uczestnicy akcji mogą 
komunikować się między sobą i z kie-
rownikiem pod ziemią. 

System przesyła także takie dane 
jak stan baterii czy siła sygnału; rów-
nież sygnał z lekkich kamer. Ratownicy 
są na bieżąco lokalizowani. Sprzęt może 
być rozbudowany o inne czujniki, któ-
re umożliwią monitorowanie kondycji 
ratowników. Dźwięk jest filtrowany, co 
minimalizuje zakłócenia. 

JSW jest pierwszą spółką węglową  
w Polsce, która wprowadziła tego typu 
nowoczesne rozwiązanie.

TETRA na angielskich autostradach
Angielska spółka autostradowa Highways 
England kupiła 700 radiotelefonów SC20 
opartych na systemie TETRA. Będą z nich 
korzystać pracownicy odpowiedzialni za 
utrzymanie płynności ruchu na drogach. 

Highways England jest firmą państwo-
wą odpowiedzialną za eksploatację i utrzy-
manie angielskich autostrad oraz głównych 
dróg. Zarządza ponad 4,3 tys. mil dróg, ob-
sługując jedną trzecią ruchu drogowego  
i dwie trzecie całego ruchu towarowego. 
Pracownicy spółki są m.in. odpowiedzialni 
za utrzymanie płynności, bezpieczeństwa  
i obsługę głównych dróg. Skuteczna komu-
nikacja z innymi służbami (policja, pogoto-
wie) jest dla nich niezwykle istotna.

Wcześniej firma korzystała już z radia 
Sepura. W nowym rozwiązaniu – SC20 
znalazło się kilka ulepszeń. Radio jest do-
brze wyposażone, wytrzymałe, działa  
w wilgotnym, brudnym lub zakurzonym 
środowisku, a głośny, czysty dźwięk jest 
dobrze słyszany w hałaśliwym otoczeniu. 
Duży ekran zapewnia dobrą jakość obrazu 
w każdych warunkach pogodowych, dzię-
ki czemu użytkownik zawsze widzi komu-
nikaty lub inne informacje, które są na nim 
wyświetlane.

Brytyjska policja stawia  
na niezawodność
Brytyjska policja zakupiła ponad 1,9 tys. 
radiotelefonów Sepura SC20 opartych  
na systemie łączności TETRA. Nowocze-
sne urządzenia mogą współpracować  
z wcześniej zakupionymi produktami te-
go dostawcy, dzięki czemu będzie moż-
liwe stopniowe przejście na nowocze-
śniejsze rozwiązania.

Użytkownicy nowych urządzeń będą 
mogli korzystać z solidnych telefonów  
z głośnym i czystym dźwiękiem.  

W rezultacie komunikacja w sytuacjach 
kryzysowych będzie przebiegała spraw-
niej. Nowe radiotelefony są przystoso-
wane do pracy ze specjalistycznymi apli-
kacjami, dzięki czemu ułatwi się dostęp 
użytkowników do krytycznych danych.

SC20 ma solidną konstrukcję, intuicyj-
ny interfejs i wyraźny dźwięk, co czyni go 
idealnie dopasowanym do potrzeb ope-
racyjnych użytkowników.

Strażacy z Hamburga  
wyposażeni w pagery TETRY
Dzięki wykorzystaniu dwukierunkowych 
pagerów radiowych TETRA nowej gene-
racji strażacy – ochotnicy z Hamburga 
są sprawnie powiadamiani o sytuacjach 
kryzysowych.

W krytycznych momentach, gdy li-
czy się każda minuta, straż pożarna musi 
szybko reagować i natychmiast komple-
tować personel, który bierze udział w in-
terwencjach. Straż pożarna w niemiec-
kim Hamburgu postanowiła wyposażyć 
swoje służby ratownicze w 3 tys. łatwych 
w użyciu pagerów TETRA firmy Motorola 
Solutions.

Dwukierunkowy pager radiowy za-
pewnia służbom ogniowym, dzięki wyko-
rzystaniu cyfrowej sieci radiowej TETRA,  
dużą niezawodność. Sprawdza się lek-
ka, ale i solidna konstrukcja urządzeń,  
a przede wszystkim bateria o długiej ży-
wotności. Pagery z dwucalowym ko-
lorowym wyświetlaczem sprawiają, że  
w nagłych przypadkach strażacy-ochotni-
cy mogą szybko odczytywać wiadomości 
i reagować.

Pagery radiowe TETRA posiadają rów-
nież GPS do lokalizacji, który pozwala wy-
syłać powiadomienia strażakom znajdują-
cym się najbliżej zdarzeń wymagających 
interwencji.  n
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Łączność krytyczna
W energetyce systemy łączności krytycznej znajdują zastosowanie głównie 
w sytuacjach, gdy trzeba organizować i koordynować działania  
przy odbudowie infrastruktury i przywracaniu zasilania. Łączność krytyczna 
rozwija się również w innych branżach, zarówno w kraju, jak i za granicą.
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Jeszcze kilka lat temu praca zdalna nie była możliwa. Trudno wy-
obrazić sobie sytuację, kiedy komunikujemy się z szefem czy ze-
społem za pomocą poczty tradycyjnej. Dzięki rozwojowi techni-
ki ten problem nie jest już aktualny, a firmy często wprowadzają 
możliwość pracy w trybie zdalnym. Poniżej przedstawiono kilka 
narzędzi, które niewątpliwie mogą ułatwić taki tryb pracy.

Skype
W przypadku konieczności rozmowy można użyć komunikatora 
Skype. Jest on darmowy i oferuje doskonałą jakość połączeń mię-
dzy osobami, które nierzadko dzieli duża odległość. Dodatkową 
opcją jest możliwość prowadzenia rozmów wideo, także na za-
sadach telekonferencji, łącząc się w grupie. Darmowy charakter 
Skype’a oraz jego łatwa dostępność sprawia, że szybko znalazł 
zastosowanie biznesowe. Program ten umożliwia również na-
grywanie spotkań, udostępnianie ekranu innym, wyciszanie jed-
nego lub kilku uczestników czy przekazywanie roli prowadzą-
cego, automatyczne przycinanie obrazu, sporządzenie notatek 
do prezentacji w programie PowerPoint – wszystko to w ramach 
współpracy w czasie rzeczywistym, nawet z 250 osobami. 

Join.me
To platforma do organizowania spotkań online oraz wideokon-
ferencji. Program dostępny tylko w wersji anglojęzycznej, ale 
jego obsługa jest bardzo intuicyjna. Każdy sobie z nią poradzi,  
a korzystanie z platformy jest bezpłatne dla grup do 10 osób. 
Join.me można używać za pomocą przeglądarki lub poprzez 
aplikację desktopową oraz mobilną. Istnieje konieczność zało-
żenia konta, aby organizować spotkania online. Uczestnicy mo-
gą podłączyć się do niego bez rejestracji, po otrzymaniu linku. 
Możliwe jest także dzielenie się ekranem, co umożliwia pokazy-
wanie oraz tłumaczenie pewnych zagadnień.

Trello
Platforma umożliwiająca wizualne zarządzanie notatkami oraz 
dzielnie się nimi z wybranymi przez nas osobami. Program ten 
jest pomocny przy tworzeniu list pomysłów, planowaniu, śledze-
niu postępów prac, dzieleniu się listami ze współpracownikami, 
oznaczając wszystko za pomocą kolorów. Aktualizacja list nastę-
puje przez proste przerzucanie kart pomiędzy nimi. Podstawowa 
wersja serwisu jest darmowa.

Dropbox
Dzięki tej platformie znika problem kopiowania plików na no-
śnik. Dostęp do wszelkich potrzebnych materiałów można uzy-
skać z dowolnego komputera czy nawet telefonu komórkowe-
go. Dropbox to wirtualny dysk, do którego dostęp mogą mieć 

wszyscy zaproszeni. Foldery i pliki zorganizowane są podobnie 
jak w stacjonarnym komputerze. Możliwa jest także praca w try-
bie offline z dala od sieci Wi-Fi. Aplikacja Dropbox umożliwia  
automatyczną synchronizację plików na komputerach z syste-
mem Windows lub Mac, więc można pracować na nich w trybie 
offline. Mobilność umożliwia pracę zdalną i zespołową w dowol-
nym miejscu i w każdym czasie.

Basecamp
Basecamp to platforma, w ramach której możemy wspólnie ze 
współpracownikami realizować mniej lub bardziej rozbudowa-
ne projekty. Rozwiązanie to należy do jednych z najlepszych 
w sieci i oferuje rozbudowane możliwości planowania, dele-
gowania zadań, a także monitorowania przebiegu ich realizacji. 
Aplikację mobilną Basecamp wyposażono w rozbudowany in-
terfejs Holo UI. Większość poleceń znajdziemy w menu za lewą 
krawędzią ekranu. Możemy z tego poziomu przejść do osi cza-
su, na której zobaczymy zmiany statusu wszystkich projektów, 
w których dotąd mieliśmy okazję uczestniczyć. Tutaj też aktywu-
jemy kalendarz, a także podejrzymy własny profil oraz każdy pro-
jekt z osobna.

Dysk Google
Wielu z nas posiada konto Google, a co za tym idzie – ma rów-
nież dostęp do Gmail oraz darmowego wirtualnego dysku o po-
jemności 15 GB. Praca z tą platformą jest bardzo intuicyjna, po-
zwala na przechowywanie danych w chmurze i szybkie dzielenie 
się jej zawartością poprzez udostępnianie linku. Dane zabezpie-
czyć można przed niepożądanym podglądem poprzez udostęp-
nianie wyłącznie niektórych danych wybranym osobom.

Mając na uwadze specyfikację dzisiejszego pracownika, 
który jest zaznajomiony z nowoczesnymi technologiami, jak 
i postęp technologiczny, pracodawcy mogą wdrażać zdalną 
pracę tam, gdzie jest to możliwe – w całości lub częściowo. 
Mechanizmy wykorzystane do pracy w trybie zdalnym muszą 
być odpowiednio zabezpieczone przed wyciekiem wrażliwych 
danych. W tym celu powinno korzystać się z szyfrowanych: po-
łączeń (VPN/SSL), nośników urządzeń mobilnych, pamięci we-
wnętrznych oraz wprowadzić politykę dotyczącą organizacji 
pracy zdalnej. 

Tryb pracy zdalnej przydaje się również w sytuacjach kry-
tycznych i może zapewnić ciągłość działalności firmy. Oczywi-
ście wprowadzenie możliwości pracy w trybie zdalnym zależy 
od charakterystyki danego zakładu czy stanowiska pracy.

Maksymilian Furmann
Biuro PTPiREE

Technologie umożliwiające  
pracę zdalną
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Podsumowanie pilotażowej współpracy NFOŚiGW  
z samorządami przy „Czystym Powietrzu”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przedstawił raport podsumowujący pilotażowe działania informa-
cyjno-doradcze w ramach programu „Czyste Powietrze”. Działania 
te dotyczyły współpracy z władzami gmin Zabierzów (Małopolska) 
i Wilkowice (Śląsk).

Przez dwa miesiące przygotowano 262 wnioski o dofinanso-
wanie w ramach programu.

– To wielki wspólny sukces NFOŚiGW oraz wójtów Zabierzowa 
i Wilkowic – mówi Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny o współpracy z sa-
morządami dwóch gmin wiejskich usytuowanych na terenach  
o największym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. – Komplekso-
we wsparcie informacyjno-doradcze, setki rozmów z mieszkańcami, 
którzy zostali ukierunkowani na właściwy sposób walki ze smogiem 
w swojej gminnej społeczności i przede wszystkim zaangażowanie 
samorządów jako lokalnych ambasadorów „Czystego Powietrza” to 
gotowy przepis na efektywną wymianę kopciuchów i termomoder-
nizację domów jednorodzinnych w całej Polsce – podsumowuje szef 
NFOŚiGW.

Pilotaż realizowano od 7 stycznia do 7 marca 2020 roku na pod-
stawie umowy z firmą pomagającą przy wypełnieniu wniosków  
o dofinansowanie. Finansowane przez NFOŚiGW działania infor-
macyjno-doradcze – kierowane do wszystkich mieszkańców Za-
bierzowa oraz Wilkowic zainteresowanych programem „Czyste 
Powietrze” – objęły: 

 � akcje promocyjne, 
 � spotkania informacyjne z udziałem wójtów gmin i gminnych 
ekodoradców, 

 � dyżury konsultacyjne oraz doradztwo w indywidualnych 
domach. 
Konsultanci „Czystego Powietrza” pomagali w wypełnianiu 

i składaniu wniosków do właściwych wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska (Kraków i Katowice). 

Rekomendacje z pilotażu posłużą do optymalizacji sposobu 
udziału jednostek samorządu terytorialnego (JST) we wdrażaniu 
„Czystego Powietrza”. Jak zaznacza Prezes NFOŚiGW, to właśnie sa-
morządy znają najlepiej potrzeby swoich mieszkańców i trudności 
w uzyskaniu dofinansowania, ale połączenie sił JST z Narodowym 
i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska podniesie świa-
domość lokalnych społeczności w zakresie dbania o jakość powie-
trza, co przełoży się na liczniejsze grono wnioskodawców o środki 
w programie.

Jak podaje NFOŚiGW, do tej pory do porozumienia w ramach 
współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze” przystąpi-
ło ponad 650 gmin w Polsce.

Wzrost rejestracji samochodów elektrycznych 
Jak wynika z Licznika Elektromobilności uruchomionego 
przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski 
Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, na koniec lutego w Polsce 

zarejestrowano łącznie 9 803 samochody osobowe z napędem 
elektrycznym. 5700 to pojazdy w pełni elektryczne, a 4103 – hy-
brydy plug-in.

Przez pierwsze dwa miesiące bieżącego roku liczba rejestracji  
samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd plug-in wy-
niosła 1 166. Jest to o 181 proc. więcej niż w styczniu i lutym ubie-
głego roku.

Liczba elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych  
w analizowanym czasie zwiększyła się do 561, natomiast autobu-
sów elektrycznych do 232. Nadal rośnie też liczba elektrycznych 
motorowerów i motocykli, która na koniec lutego osiągnęła 6447.

Jak czytamy w raporcie, wraz ze wzrostem liczby pojazdów 
rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. 
Pod koniec lutego w naszym kraju funkcjonowały 1093 stacje ła-
dowania pojazdów elektrycznych (2028 punktów). 30 proc. z nich 
stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70 proc. 
wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub 
równej 22 kW. W marcu zainstalowano 44 nowe stacje.  n
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Wydarzenia w branży

W Polsce zwiększa się liczba pojazdów elektrycznych oraz punktów ładowania

WYDARZENIA



Nasze sny o potędze
Przez lata w polskiej energetyce do-

minował węgiel. Kopalnie z powodze-
niem zaspokajały potrzeby rodzimych si-
łowni, gospodarka potrzebowała jednak 
coraz więcej energii. W efekcie w 1971 
roku, na początku gierkowskiej dekady, 
kiedy – przynajmniej w propagando-
wych przekazach – staliśmy się jedną ze 
światowych potęg gospodarczych, rząd 
zdecydował o budowie polskiej elek-
trowni jądrowej. Rok później Komisja 
Planowania przy Radzie Ministrów po-
stanowiła, że zakład powstanie na półno-
cy Polski, we wsi Kartoszyno. Trzeba było 
kolejnych 10 lat, żeby w styczniu 1982 
roku, już w innej rzeczywistości gospo-
darczej, gdy sny o potędze gospodarczej 
runęły, rząd zdecydował o rozpoczęciu 
budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. 
Zakład miał składać się z czterech blo-
ków po 400 MW.

Jeszcze w 1982 roku na plac budo-
wy wszedł generalny wykonawca – firma 
Energoblok-Wybrzeże. Władzy chodziło  
o rozmach – społeczeństwo miało się 
przekonać, że stan wojenny dobrze wpły-
nął również na gospodarkę. Optymistycz-
nie założono, że pierwszy blok zostanie 

oddany w grudniu 1990 roku, a drugi rok 
później. 

Rozpoczęło się wysiedlanie miesz-
kańców Kartoszyna. Prace trwały. Jednak 
w 1986 roku doszło do katastrofy w ra-
dzieckiej elektrowni jądrowej w Czarno-
bylu. Skutki tego zdarzenia sprawiły, że  
w kraju coraz częściej dochodziło do pro-
testów przeciwko budowie polskiej siłow-
ni. Zmiany ustrojowe przyspieszyły de-
cyzję o zaniechaniu inwestycji. Najpierw  
w 1989 roku rząd Tadeusza Mazowieckie-
go zdecydował o wstrzymaniu budowy 
na rok w celu zebrania danych i opinii ko-
niecznych do podjęcia decyzji o dalszych 
losach projektu. Potem w maju 1990 roku 
w województwie gdańskim odbyło się re-
ferendum, w którym ponad 86 proc. gło-
sujących opowiedziało się przeciwko bu-
dowie elektrowni. W rezultacie w grudniu 
tego samego roku rząd zdecydował o za-
kończeniu projektu.

Co zostało?
Po zamknięciu budowy infrastruktura 

i wiele urządzeń, które już tam dostarczo-
no, stały się nieprzydatne. Dwa reaktory 
zezłomowano, kolejne sprzedaliśmy do 
Finlandii i na Węgry. Teren przekazano 

Energetyczne miejsca

Elektrownia, która 
nigdy nie powstała
O budowie elektrowni atomowej Polska myśli od wielu lat. Czekająca od 
kilkunastu miesięcy na przyjęcie polityka energetyczna naszego kraju do 
roku 2040 również zakłada powstanie takiego źródła energii. W czasach PRL 
zaszliśmy znacznie dalej – po etapie planowania rozpoczęła się budowa 
pierwszej ,,atomówki’’ w Żarnowcu, w obecnym województwie pomorskim. 
Mimo że w projekt zaangażowano wiele pieniędzy i pracy, zakład nie 
powstał i z żarnowieckiej siłowni nigdy nie popłynęła energia. Dziś na 
miejscu pozostały budowle i inna infrastruktura. 

»»» 
Energetyka na polskich 
ziemiach rozwija się od 
ponad 100 lat. Powstaje 
coraz nowocześniejsza 
infrastruktura i obiekty, 
które odpowiadają na 

zapotrzebowanie rynku. 
Stare budynki, urządzenia 
odchodzą w zapomnienie 

– najczęściej rozbiera 
się je, powstają nowe. 

Są jednak miejsca, gdzie 
nowoczesność znakomicie 

sąsiaduje z historią. 
Wzajemnie uzupełniają się, 
świadcząc o długiej tradycji 

polskiej energetyki.
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samorządowi lokalnemu. Niestety, budyn-
ki w większości zdewastowano, a wiele 
cennych rzeczy rozkradziono. Ponieważ 
przestały działać pompy, główny budynek 
siłowni zalała woda. Wybudowaną na po-
trzeby elektrowni elektryczną linię kolejo-
wą rozebrano. Samorządowcy szukali po-
mysłu na poelektrowniany teren i w 1993 
roku utworzyli tam Strefę Ekonomiczną 
Żarnowiec. Pojawiły się nowe przedsię-
biorstwa, jednak nigdy obszar nie stał się 
centrum dużego biznesu. 

Co ciekawe – w okolicach produkuje 
się jednak prąd. W Czymanowie nad Je-
ziorem Żarnowieckim działa największa 
w Polsce elektrownia szczytowo-pompo- 
wa. Jej budowę rozpoczęto w 1973 roku, 
a zakład uruchomiono w 1983 roku. Pier-
wotnie elektrownia miała być akumula-
torem energii dla pobliskiej elektrowni 
jądrowej. Gdy ta ostatecznie nie powstała, 
przypisano jej inne zadania.

Górnym zbiornikiem elektrowni jest  
sztuczne jezioro Czymanowo o powie- 
rzchni 135 ha i pojemności 13,8 mln m3.  
Zbiornikiem dolnym jest natomiast Jezio-
ro Żarnowieckie.

Nic dwa razy się nie zdarza… ?
Wydawało się, że polskie atomowe 

plany nie będą już nigdy dotyczyły oko-
lic Jeziora Żarnowieckiego, tymczasem  
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 Po zamknięciu budowy infrastruktura i wiele urządzeń, które już tam dostarczono, stały się nieprzydatne 

w 2009 roku rząd zdecydował o rozpoczę-
ciu prac nad nowym programem polskiej 
energetyki jądrowej. Projekt prowadziła 
spółka zależna Polskiej Grupy Energetycz-
nej. W 2010 roku Żarnowiec, wraz z Gą-
skami i Choczewem, znalazł się najwyżej 
w rankingu lokalizacji odpowiednich dla 
rodzimej ,,atomówki’’. Zmiana rządu wyha-
mowała na jakiś czas prace w tym rejonie. 
Jednak obecne władze coraz częściej mó-
wią o powrocie do projektu siłowni ato-
mowej. Potwierdziły to założenia polityki 
energetycznej do 2040 roku. Zatem Żar-
nowiec nadal jest w grze…   

Na turystycznym szlaku
Choć nikt nie organizuje oficjalnie 

wycieczek na miejsce, gdzie budowano 

pierwszą polską elektrownię atomową, 
to przy okazji wyjazdów turystycznych 
na Kaszuby lub do nadmorskich miejsco-
wości województwa pomorskiego warto 
bliżej poznać okolice Jeziora Żarnowiec-
kiego. Zachwyci nas piękna przyroda, 
zabytki, ale również miłośnicy turystyki 
przemysłowej łatwo odnajdą tam ślady 
po wielkiej inwestycji PRL. Budynki, drogi, 
betonowe budowle dadzą nam wyobra-
żenie o skali tego projektu. Ciekawa jest 
także obserwacja procesu odzyskiwania 
przez przyrodę tego, co zabrała jej kiedyś 
gospodarka.

Zatem do zobaczenia na szlaku tury-
styki przemysłowej!

Olga Fasiecka
Biuro PTPiREE

Żarnowiec – wieś kaszubska w województwie pomorskim,  
w powiecie puckim, w gminie Krokowa, na Wysoczyźnie  
Żarnowieckiej, w pobliżu Jeziora Żarnowieckiego, w otulinie  
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i przy drodze wojewódzkiej  
nr 213. Jest siedzibą sołectwa Żarnowiec, w którego skład  
wchodzi również miejscowość Porąb.

WYDARZENIA
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Wśród wielu rozwiązań przeniesionych  
z Formuły 1 do samochodów cywilnych 
można wymienić: bezpośredni wtrysk pa-
liwa, nowe mieszanki i bieżniki opon, ole-
je syntetyczne do wysilonych silników, 
aluminiowe elementy silnika, zawieszenia  
i karoserii, odzyskiwanie energii z hamo-
wania (rozwiązania hybrydowe), a ostat-
nio powlekanie gładzi cylindrów w na-
notechnologii w celu minimalizacji tarcia  
i zwiększenia żywotności silnika. 

W sporcie motorowym napęd elek-
tryczny nie jest bynajmniej nowością. 
Wręcz przeciwnie. Początki rywalizacji sa-
mochodów wyścigowych i bicia rekordów 
prędkości są związane z takim rodzajem 
napędu. Jeszcze w XIX wieku hrabia Ga-
ston de Chasseloup-Laubat i kierowca wy-
ścigowy Camille Jenatzy walczyli ze sobą  
o uzyskanie jak największej prędkości śred-
niej i maksymalnej, ustanawiając pierwsze 
rekordy właśnie autami elektrycznymi.

Tradycyjna Formuła 1 stała się w ostat-
nich latach niewolnikiem technologii. 
Zespoły dysponujące przewagą w kon-
strukcji układu napędowego dominują na 
torach, a startowy układ bolidów jest naj-
częściej bliski końcowemu. To zniechęca 
część osób do tego sportu. 

Tymczasem począwszy od sezonu 
2014/2015 odbywają się szybko zysku-
jące na popularności wyścigi Formuły E, 
czyli światowe mistrzostwa wyłącznie 
bolidów elektrycznych, realizowane na 
torach ulicznych. Każdy wyścig, łącznie  
z treningami i kwalifikacjami, jest rozgry-
wany w ciągu jednego dnia. Początkowo 
wszystkie zespoły miały do dyspozycji 
praktycznie jednakowe auta, po dwa na 
kierowcę. Począwszy od sezonu 2015/16 
każdy zespół może pozyskać własnego 
konstruktora całego układu napędowego 

samochodu, co pozwoliło na większe 
zróżnicowanie w osiągach. Bolidy Formu-
ły E mają obecnie moc maksymalną oko-
ło 250 KM, ręczną skrzynię biegów, ważą 
poniżej 900 kg, przyspieszają do 100 km/h 
w około trzy sekundy, a ich prędkość mak-
symalna to 280 km/h.  Pomimo bardzo do-
brych parametrów samochodów, na torze 
podczas wyścigu jest stosunkowo cicho. 
Jadąc z prędkością maksymalną, elektrycz-
ne bolidy generują hałas podobny do aut 
spalinowych jadących około 110 km/h. Pa-
rametry aut podlegają zmianom w kolej-
nych sezonach, wraz z rozwojem techno-
logii, choć są również podporządkowane 
kryteriom ekonomicznym.

Wyścig trwa 45 minut plus jedno okrą-
żenie. Podczas niego każdy kierowca mo-
że zmienić samochód w pit-stopie (po-
czątkowo był to wymóg obowiązkowy). 
Wówczas kierowcy zjeżdżają do garażu 
i przesiadają się do drugiego bolidu. Po-
wodem była ograniczona pojemność aku-
mulatorów, a zasady bezpieczeństwa nie 
pozwalały na ich wymianę podczas zawo-
dów. Niedozwolone jest również zdalne 
monitorowanie i zmienianie parametrów 
bolidów podczas zawodów.

Nietypowym rozwiązaniem jest tzw. 
Fanboost, w ramach którego sympatycy 
mogą głosować na swojego ulubionego 
kierowcę na stronię internetowej i w me-
diach społecznościowych. Trzej kierowcy 

z największą liczbą głosów otrzymują  
20 minut przed zawodami ekstra dołado-
wanie (jednorazowe zwiększenie mocy 
bolidu o 20 proc. na  pięć sekund) pod-
czas wyścigu. Doładowania można użyć  
w dowolnym momencie w jego drugiej 
połowie. W sezonie 2018/2019 wprowa-
dzono tzw. Attack Mode. Na każdym to-
rze w pewnej jego części jest wydzielona 
strefa, przez którą jest możliwy przejazd  
z mocą większą o 35 kW od standardowej. 
Ta strefa znajduje się poza linią wyścigo-
wą, przez co kierowcy mogą narazić się na 
chwilowe straty czasowe, zyskując jednak 
przewagę globalną.

Z kolei opony bolidów są przystosowa-
ne do jazdy we wszystkich warunkach, co 
oznacza, że kierowcy nie wymieniają ich 
podczas wyścigu. Każdy kierowca otrzy-
muje pięć przednich i pięć tylnych opon. 
Muszą one mu wystarczyć na trening, 
kwalifikacje i właściwy wyścig. Dodatkowo 
jedna przednia i jedna tylna opona muszą 
pochodzić z poprzednich zawodów.

Emocje podczas rywalizacji są znacz-
nie większe niż w Formule 1, a wszystkie 
etapy dostępne on-line oraz na wybra-
nych platformach cyfrowych. Dynamika 
emocji jest ogromna. Zawody przyczy-
niają się do popularyzacji elektrycznego 
transportu oraz przyspieszenia rozwoju 
tego rodzaju napędu w zastosowaniach 
cywilnych.  n

Innowacje

Nowa formuła
Producenci usportowionych wersji aut często 
powołują się na zastosowanie w nich rozwiązań 
przeniesionych z Formuły 1. Jest ona w istocie 
poligonem doświadczalnym motoryzacji,  
a przy tym świetnym hobby dla licznej grupy 
zagorzałych fanów. 

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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 }  9-10 czerwca 2020 r.  
 KOŁOBRZEG

XV Konferencja  
„Oświetlenie dróg i miejsc 
publicznych – sposoby 
zarządzania systemami 
oświetlenia”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846-02-15 
nowinska@ptpiree.pl 
oswietlenie.ptpiree.pl 
 

 }  24-27 listopada 2020 r.  
WISŁA

XIX Konferencja Systemy 
Informatyczne w Energetyce 
SIwE’20

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846-02-15 
nowinska@ptpiree.pl 
siwe.ptpiree.pl

Więcej informacji   
w terminarzu na  
www.ptpiree.pl  
Dział Szkoleń:   

Sebastian Brzozowski  
tel. 61 846-02-31  

brzozowski@ptpiree.pl 
Biuro PTPiREE 

ul. Wołyńska 22  
60-637 Poznań 

tel. 61 846-02-00  
fax 61 846-02-09 

ptpiree@ptpiree.pl

 }  23-24 września 2020 r.  
WISŁA

Konferencja 
„Elektroenergetyczna 
automatyka zabezpieczeniowa”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846-02-15 
nowinska@ptpiree.pl 
eaz.ptpiree.pl

Z uwagi na aktualną  sytuację epidemiologiczną  

zmuszeni byliśmy  zmienić terminy  

lub odwołać szereg wydarzeń   

zaplanowanych  

na pierwsze półrocze 2020 roku.  

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna,  

najbardziej aktualne informacje   

o wydarzeniach organizowanych przez  PTPiREE 

uzyskać można  na stronie  www.ptpiree.pl

 }  26-27 maja 2020 r.   
WARSZAWA

VIII Konferencja Przyłączanie 
i współpraca OZE z systemem 
elektroenergetycznym

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846-02-15 
nowinska@ptpiree.pl 
oze.ptpiree.pl

 }  9-10 grudnia 2020 r.  
KAZIMIERZ DOLNY

IX Konferencja Naukowo-
Techniczna „Straty energii 
elektrycznej w sieciach 
elektroenergetycznych”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Justyna 

Dylińska-Chojnacka 
tel. 61 846-02-32 
dylinska@ptpiree.pl 
straty.ptpiree.pl

 }  7-8 października 2020 r.  
WISŁA

Konferencja Elektroenergetyczne 
linie napowietrzne i kablowe 
niskich i średnich napięć

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846-02-15 
nowinska@ptpiree.pl



pomagamy wdrażać nowe
technologie 

w elektroenergetyce

wykonujemy analizy 
ekonomiczne, 

prawne i techniczne

doradzamy przy 
finansowaniu

inwestycji z funduszy UE

zajmujemy się standaryzacją 
i normalizacją sieci 

elektroenergetycznych

wydajemy miesięcznik 
„Energia Elektryczna”, 

raporty i materiały informacyjne

organizujemy 
specjalistyczne szkolenia, 
seminaria i konferencje

Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań
www.ptpiree.pl


