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Transformacja polskiej energetyki jest wielkim projektem 
realizowanym nieprzerwanie od kilkunastu lat. Wejście na-
szego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku zainicjowało 
gruntowne zmiany organizacyjne i technologiczne w wielu 
obszarach. Z pewnością jednym z najistotniejszych wyzwań 
w zakresie struktury naszego sektora stał się unbundling, 
który poprzez rozdzielenie działalności wytwórczej, dystry-
bucyjnej i handlowej wpłynął na ukształtowanie ram orga-
nizacyjnych i własnościowych polskiej energetyki. W sferze 

technologicznej kluczowa wydaje się zmiana polegająca na sukcesywnym tworzeniu – go-
towych do absorbowania coraz większej ilości energii ze źródeł rozproszonych – sieci smart, 
zapewniających jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność dostaw. Kolejne regulacje 
przyjmowane na gruncie europejskim nie pozwalają zatrzymywać się w działaniach na rzecz 
przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym. Aby sprostać rosnącym wymaga-
niom, niezbędna jest zmiana struktury miksu energetycznego. Zwiększenie udziału OZE,  
a zmniejszenie źródeł opartych na paliwach kopalnych jest obecnie największym wyzwa-
niem transformacyjnym. Osobą odpowiedzialną za ten proces jest Artur Soboń, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, którego gościmy na naszych łamach.  
W Rozmowie miesiąca poruszamy najważniejsze tematy związane właśnie z transformacją 
energetyczną, jej aspektami technicznymi, ale również społecznymi. Pakiet „Czysta ener-
gia dla wszystkich Europejczyków” stawia również wyzwania przed operatorami systemów 
energetycznych. Zdaniem naszego rozmówcy stanowić mogą one impuls do wdrażania  
nowych, innowacyjnych rozwiązań. Oczywiście zmiany na tak szeroką skalę będą wymagały 
ogromnych nakładów finansowych. Ich pozyskanie będzie po części skutkiem konstruktyw-
nego dialogu z Unią Europejską, a po części zaangażowania funduszy krajowych. 

Modernizacja naszego sektora jest procesem zakrojonym na dziesięciolecia. Rosnąca ro-
la operatorów systemów dystrybucyjnych będzie wzrastała w związku z przewidywanym 
dalszym rozwojem energetyki rozproszonej. Założenia takie przyjęto w projekcie „Polityki 
energetycznej Polski do 2040 r.”, który omawiamy w dziale Rynek i regulacje. Tu także anali-
zujemy informacje płynące z rynku oraz od OSD na temat dynamicznego rozwoju mikroin-
stalacji. Wszystko wskazuje na to, że trend wzrostowy utrzyma się przez najbliższe lata. 

Rozwój i eksploatacja sieci wymagają zapewnienia warunków bezpiecznej pracy.  
26 października wchodzi w życie oczekiwane rozporządzenie Ministra Energii z 28 sierpnia 
2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 
W bieżącym wydaniu „EE” omawiamy ten dokument. 

W części poświęconej technice i technologii przybliżamy założenia projektu ElGrid 
2020 związanego z analizą, optymalizacją i prognozowaniem zjawisk w sieci elektroener-
getycznej nn i SN. Natomiast dział Łączność przynosi przegląd założeń kodeksu sieci  
NC ER w obszarze elektroenergetyki. 

Ponadto jak zawsze w miesięczniku znajdą Państwo pakiet informacji ze spółek, aktu-
alności prawnych i wydarzeń w branży. 

Zapraszam do lektury! 
Wojciech Tabiś

Zd
ję

ci
e:

  M
in

is
te

rs
tw

o 
A

kt
yw

ów
 P

ań
st

w
ow

yc
h

Zd
ję

ci
e:

 K
at

ar
zy

na
 P

iw
ec

ka

Szanowni Państwo

4  INFORMACJE ZE SPÓŁEK

ROZMOWA MIESIĄCA

8  Wyzwania transformacyjne

RYNEK I REGULACJE

10  Dystrybucja w polityce 
energetycznej państwa 

12  Wielka skala mikroinstalacji

15 Nowy obowiązek podatników

17  BHP przy urządzeniach 
energetycznych

 19   RAPORT  
Z DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH

21 PARAGRAF W SIECI

TECHNIKA I TECHNOLOGIE

23  ElGrid 2020 – analiza, optymalizacja 
i prognozowanie zjawisk w sieci 
elektroenergetycznej nN i SN

ELEKTROMOBILNOŚĆ

26 Mercedes EQV

ŁĄCZNOŚĆ

27  Łączność w świetle wymogów 
kodeksu

WYDARZENIA

29  Przewodnik prosumenta 
w gospodarstwie domowym

30 FELIETON

Spis treści

Biuletyn Branżowy „Energia Elektryczna”  
– miesięcznik Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
Redaguje zespół: Wojciech Tabiś (redaktor naczelny),  
Małgorzata Władczyk (zastępca redaktora naczelnego), Sebastian Brzozowski, Maciej Skoraszewski, 
Olga Fasiecka, Wojciech Kozubiński, Lucyna Mazurek, Stanisława Teszner, Katarzyna Zalewska-Wojtuś.
Adres redakcji: ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, tel. 61 84-60-200, faks 61 84-60-209, 
www.e-elektryczna.pl 
Wydawca: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,  
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, tel. 61 84-60-200, faks 61 84-60-209,  
e-mail: ptpiree@ptpiree.pl, www.ptpiree.pl
ISSN 1897-3833
Opracowanie graficzne, skład, łamanie i druk: Media i Rynek, ul. K. Pułaskiego 41, 62-800 Kalisz 
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów oraz zastrzega sobie  
prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmianę ich tytułów.
Nakład: 1000 egzemplarzy
Data zamknięcia numeru: 22 października 2020 r.

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

IS
S

N
 1

8
9

7
-3

8
3

3
B

iu
le

ty
n 

B
ra

nż
ow

y 

1
0
/2

0
2
0

Elektryczna

KLIENT  DYSTRYBUCJA PRZESYŁ

Wydarzenia w branżyTechnika i technologieRynek i regulacje

Artur Soboń 

Wyzwania transformacyjne

Wielka skalaWielka skala
mikroinstalacji

DystrybucjaDystrybucja
w polityce energetycznej 
państwa

BHPBHP
przy urządzeniach 
energetycznych



4 l ENERGIA elektryczna październik 2020

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Enea Operator podpisała z Ministerstwem 
Klimatu umowę o unijne dofinansowanie  
budowy inteligentnej sieci elektroener-
getycznej w Poznaniu, Zielonej Górze  
oraz Gorzowie Wielkopolskim wraz z po- 
wiatem, a także na terenie powiatów: 
nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego 
i choszczeńskiego. 

Inwestycje obejmują modernizację  
i przebudowę linii oraz stacji średniego  
i niskiego napięcia wraz z ich automatyza-
cją. Będzie przeprowadzona również wy-
miana liczników na inteligentne u ponad 
600 odbiorców. Realizacja robót, których 
łączna wartość wynosi 56,9 mln zł,  jest 
możliwa dzięki dofinansowaniu z fundu- 
szy europejskich w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(poddziałanie 1.4.1), kwotą 39,7 mln zł. 

Zbudowana sieć inteligentna (smart 
grid) pozwoli na:

 � monitoring i pomiar jej obciążenia  
w czasie rzeczywistym (z wizualizacją),

 � automatyczną identyfikację błędów  
(z systemem naprawczym),

 � dynamiczną rekonfigurację dla zopty-
malizowania jej funkcjonowania,

 � kontrolę przepływu mocy czynnej 
i biernej (m.in. sterowanie źródłami 

rozproszonymi i kompensatorami mo-
cy biernej),

 � automatyczną kontrolę poziomów na-
pięcia i mocy biernej na magistrali,

 � automatyczną dostawę usług syste-
mowych (m.in. kontrola napięcia, czę-
stotliwości i regulacji mocy biernej),

 � zarządzanie energią przez odbiorcę.
Celem inwestycji jest zapewnienie efek-

tywnego, zrównoważonego pod wzglę-
dem ekonomicznym i technicznym, syste-
mu energetycznego o niskich stratach oraz 
wysokiej jakości, a także bezpieczeństwa 
dostaw i ich ochrony. Planowany termin 
ukończenia prac to koniec 2022 roku.  n

PGE Dystrybucja zwyciężyła w rankingu stu 
największych firm Lubelszczyzny. To już 24. 
odsłona plebiscytu Złota Setka, organizo-
wanego przez ,,Dziennik Wschodni’’. W jego 
ramach rokrocznie wyłaniane są przedsię-
biorstwa mające największe znaczenie dla 
województwa lubelskiego. Tegoroczną edy-
cję konkursu wygrała PGE Dystrybucja SA. 
Na podium znalazły się jeszcze Stokrotka  
Sp. z o.o. oraz Grupa Azoty – Zakłady 
Azotowe Puławy SA. PGE Dystrybucja okaza-
ła się najlepsza w kategoriach: ,,Największa fir-
ma”, ,,Największy inwestor”, ,,Największy pra-
codawca” oraz ,,Firma z największym zyskiem 
netto i brutto”.  n

 » Enea Operator

Dofinansowanie budowy  
inteligentnych sieci

Łączna wartość inwestycji wynosi 56,9 mln zł,  
a realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu  
z funduszy europejskich w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (poddziałanie 
1.4.1), kwotą 39,7 mln zł 
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 » PGE Dystrybucja 

Na czele Złotej Setki

Statuetki za najlepszy wynik w poszczególnych  
kategoriach odebrał  Jan Frania – wiceprezes zarządu  
PGE Dystrybucja SA
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 » Energa-Operator

Kolejny GPZ 
wzmocni sieć 

Na północnym Mazowszu powstanie 
Główny Punkt Zasilający. GPZ Glinojeck 
będzie już trzecim nowym obiektem 
wzniesionym przez płocki oddział spół-
ki Energa-Operator w ciągu ostatnich 
dwóch lat. Inwestycja obejmuje budo-
wę stacji transformatorowej 110/15 kV, 
powiązań z siecią średniego napięcia 
oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV, 
za pomocą której GPZ włączony będzie 
do sieci wysokiego napięcia. 

Dla regionu oznacza to zwięk-
szoną niezawodność dostaw energii  
i potencjał przyłączeniowy tak dla źró-
deł OZE oraz mieszkańców, jak i inwe-
storów chcących rozwijać działalność 
przemysłową. Nowe linie elektroener-
getyczne pozwolą na rekonfigurację 
rozpływów mocy i obciążeń w sie-
ciach średnich napięć. Podzielone też 
będą na krótsze odcinki, co znacznie 
przyspieszy lokalizowanie i usuwanie 
awarii, a tym samym przywrócenie za-
silania dla odbiorców. GPZ Glinojeck 
będzie miał istotne znaczenie dla dal-
szego rozwoju gospodarczego gmin 
na północy województwa mazowiec-
kiego. Jego budowa wynika z rosnące-
go zapotrzebowania na moc i na ener-
gię elektryczną. 

Już rozpoczęto budowę stacji, a tak-
że infrastruktury niezbędnej do pierw-
szych przyłączeń. Zakończenie inwe-
stycji planowane jest na koniec 2021 
roku.  n

Rozpoczęto budowę stacji, a tak że infrastruktury 
niezbędnej do pierw szych przyłączeń
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Enea Operator zorganizowała II edycję Kon- 
ferencji Naukowo-Technicznej ,,Energia  
nowoczesnych miast. Elektromobilność. 
Smart cities. Zrównoważony transport.  
Sieci inteligentne w energetyce”.
 Naukowcy, wykładowcy akademiccy, 
przedstawiciele rządu i samorządów oraz 
pracownicy spółki rozmawiali o rozwo-
ju sektora energetycznego w Polsce do 
2040 roku, znaczeniu rozwiązań przyszło-
ściowych, takich jak morskie farmy wiatro-
we, inżynierii współczesnych systemów 
energetycznych, technologiach niskoemi-
syjnych i potrzebie budowy smart grids  
i smart cities. 

Dyskutowano na temat wodorowych 
łańcuchów dostaw, inteligentnego zarzą-
dzania w smart cities oraz niskoemisyjnej 
logistyki. Gościem honorowym był szef re-
sortu klimatu dr Michał Kurtyka. Minister 
podkreślił, że konieczne jest przeprowa-
dzenie transformacji energetycznej w spo-
sób sprawiedliwy, mając na celu budowę 
zeroemisyjnego systemu energetycznego 
oraz dbając o poprawę jakości powietrza. 
Zaznaczył również, że w 2040 roku co 

druga MWh będzie pochodzić ze źródeł 
bezemisyjnych. Rezerwę dla OZE stano-
wić mają elastyczne źródła gazowe, któ-
rych moc wzrośnie około dwukrotnie do 
2030 roku i niemal czterokrotnie do 2040. 

Obecni na szczecińskiej konferencji mo-
gli sprawdzić, w jaki sposób Enea Operator 
wykorzystuje technologię rzeczywistości 

wirtualnej w szkoleniach swoich pracow-
ników. Organizatorem dwudniowego wy-
darzenia była Enea Operator, przy współ-
pracy merytorycznej Centrum Zarządzania  
w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskie-
go. Kolejna konferencja z cyklu ,,Energia 
nowoczesnych miast” planowana jest na 
jesień przyszłego roku.   n

 » Enea Operator 

Energia nowoczesnych miast 

Z  początkiem nowego roku szkolonego Tauron Dystrybucja przy-
gotował dla nauczycieli i uczniów kolejne materiały edukacyjne na 
platformie „Bezpieczniki Taurona”. Tym razem przybliżą one zaintere-
sowanym tematykę odnawialnych źródeł energii. Przekaz korespon-
duje z ideą Zielonego Zwrotu Taurona. 

Obecnie platforma zawiera 13 gotowych scenariuszy zajęć, 20 
filmów dostosowanych do percepcji dzieci w różnym wieku oraz 
po kilkanaście ciekawych gier online i tekstów poradnikowych.   
W minionym roku szkolnym na platformie zarejestrowało się ponad 
1100 nauczycieli i 147 szkół podstawowych. Łącznie, z uwzględ-
nieniem rodziców i dzieci, z „Bezpieczników Taurona” skorzystało aż  
45 tys. nowych użytkowników. Wśród scenariuszy lekcji na platfor-
mie można znaleźć też te poświęcone odnawialnym źródłom ener-
gii. W planie lekcji „Zielona energia i oszczędzanie prądu”  są pomysły 
na proste doświadczenia. Dzieci dowiedzą się, jak samemu wypro-
dukować prąd, jak działa dynamo i turbina w elektrowni. Co waż-
ne, scenariusz jest zgodny z podstawami programowymi. Na jego 
potrzeby powstał również kilkuminutowy film edukacyjny „Zielony 
prąd. Jak go wyprodukować i oszczędzać?”. Najmłodsi dowiedzą się  

z niego, jak powstaje zielona energia i jakie są jej źródła. Pokazuje tak-
że proces wytwarzania prądu w elektrowniach wiatrowych, wodnych 
oraz panelach fotowoltaicznych. Dla młodszych uczniów przygoto-
wano nową, bezpłatną grę online „Zbieraj zieloną energię”. Wybie-
rając jeden z trzech poziomów trudności, gracz może produkować 
zieloną energię wykorzystując turbinę wiatrową i panel fotowolta-
iczny. Uzupełnieniem publikacji o ekologii jest materiał dla rodziców: 
„Jak oszczędzać energię elektryczną?” Przygotowane przez spółkę 
Tauron treści powstały we współpracy z metodykami i psycholo-
giem dziecięcym. Dostosowano je do zmian w systemie edukacji 
i realizują one aktualną podstawę programową.  n

Minister klimatu, dr Michał Kurtyka podkreślił, że w 2040 roku co druga MWh będzie pochodzić ze źródeł bezemisyjnych 
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Dzieci zielonej energii
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 » Energa-Operator

Wsparcie rozwoju 
elektromobilności
We współpracy z samorządami Energa-
Operator wybuduje około 280 stacji ła-
dowania pojazdów elektrycznych. Spółka 
uzgodniła już z władzami poszczególnych 
gmin plany. Wybrano miejsca o dużym 
nasileniu ruchu pojazdów, takie jak okoli-
ce galerii i pasaży handlowych, dworców, 
węzłów komunikacyjnych czy obiektów 
rekreacyjnych. Innym kryterium była gę-
stość zaludnienia, dlatego uwzględniono 
lokalizacje w dzielnicach mieszkalnych. 
Rozpoczęcie montażu pierwszych stacji, 
z których każda wyposażona jest w dwa 
punkty do ładowania, nastąpi do końca ro-
ku. Powstaną one w Gdyni (10 stacji łado-
wania), Koszalinie (27), Elblągu (27), Płocku 
(od 23 do 26), Włocławku (29), Toruniu (46), 
Olsztynie (47) oraz Gdańsku (69).  n

 » PGE Dystrybucja 

Modernizacja sieci  
na Suwalszczyźnie
Modernizacja sieci SN Sejny – Sankury 
to pierwszy etap przebudowy linii na-
powietrznej SN-20 kV Sankury zasilanej  
z RPZ Sejny.  Przebudowywana jest jedno-
cześnie też linia napowietrzna SN-20 kV  
Szpital – ze względu na jej równoległy 
przebieg. W ramach wszystkich pięciu 
etapów modernizacji linii SN Sankury 
i Szpital powstało blisko 10 km linii ka-
blowej SN-20 kV w miejsce zdemon-
towanych linii napowietrznych SN. 
Dodatkowo zainstalowano 10 złączy ka-
blowych SN oraz przebudowano stację 
transformatorowa SN/nn. 

Całkowita wartość robót to blisko 
2,5 mln zł. Realizacja inwestycji przy-
niesie duże korzyści środowisku, dzięki 
ograniczeniu wycinki drzew i gałęzi ro-
snących na trasie linii napowietrznych 
oraz przypadków porażenia prądem 
elektrycznym ptaków wpadających  
w przewody. Ponadto rezygnacja z tra-
dycyjnych, nieizolowanych przewodów 
na rzecz podziemnych kabli i przewo-
dów izolowanych ma też poprawić od-
porność sieci na klęski żywiołowe. n

Energa-Operator zakończyła przebudo-
wę ostatnich dwóch z czterech Głównych 
Punktów Zasilania w ramach współpracy  
z Ministerstwem Klimatu. Łącznie na te in-
westycje spółka otrzymała prawie 10 mln zł  
dofinansowania. Przebudowy, które otrzy-
mały wsparcie unijne, dotyczyły GPZ-ów  
Bojanowo (Oddział Płock), Grzmiąca 
(Gdańsk), Nidzica (Olsztyn) i Kleczew (Kalisz). 
Dzięki nim potencjał przyłączeniowy OZE 
wzrósł o kolejne 38,5 MW. 

Najważniejszą częścią inwestycji w od-
działach kaliskim i olsztyńskim była przebu-
dowa stacji elektroenergetycznych umożli-
wiająca przyłączenie jednostek wytwarzania 
energii z OZE do sieci dystrybucyjnej o na-
pięciu 110 kV. Główny element stanowił za-
kup oraz instalacja nowych transformatorów. 
W przypadku GPZ Nidzica była to wymiana 
transformatorów mocy 110/15 kV z 16 MVA 
na 25 MVA, a w GPZ Kleczew transformato-
rów 110/15 kV z jednostki 16/10/10 MVA 

dla TR1 i z jednostki 25/16/16 na 25/25/16 
MVA dla TR2. Dodatkowe działania polega-
ły na zmodernizowaniu już istniejącej in-
frastruktury, m.in. dostosowanie rozstawu 
szyn, demontaż istniejących napowietrznych 
mostów linkowo-szynowych wraz z kon-
strukcjami wsporczymi i wybudowanie no-
wego kablowego mostu 15 kV od stanowisk 
transformatorów TR1 i TR2 do rozdzielnicy 
SN, podłączenie kabli zasilających, sterowni-
czych, sygnalizacyjnych do transformatora 
i wprowadzenie sygnałów z transformatora 
do istniejących zabezpieczeń. Jednocze-
śnie podczas przebudowy GPZ-ów Nidzica 
i Kleczewo wdrożono funkcjonalności inteli-
gentnej infrastruktury elektroenergetycznej. 
Uproszczono również obsługę stacji oraz 
przyśpieszono czas reakcji w przypadku po-
tencjalnej awarii zasilania poszczególnej sta-
cji.  Inwestycja otrzymała dofinansowanie  
w ramach Programu Operacyjny Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 2014-2020.  n

 » Energa-Operator

GPZ-y ze zwiększoną mocą

GPZ Nidzica
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Energa-Operator rozpoczęła budowę 
Głównego Punktu Zasilania w Fitowie  
w gminie Biskupiec. Wartość całej in-
westycji to blisko 23 mln zł.  Wznoszony 
w Fitowie obiekt zasili 202 stacje śred-
nich napięć, które zaopatrują w prąd od-
biorców z gmin: Biskupiec, Nowe Miasto 
Lubawskie, Łasin oraz Świecie nad Osą. 

GPZ Fitowo wyposażony będzie  
w nowoczesne systemy telesygnalizacji 
i telesterowania, które umożliwią dyspo-
zytorom pełny zdalny nadzór nad stacją. 
Rozdzielnica średnich napięć będzie zauto-
matyzowana oraz wyposażona w zabez-
pieczenia cyfrowe. Rozdzielnię wysokich 

napięć zaprojektowano w układzie H5, któ-
ry umożliwia zasilanie stacji z dwóch nie-
zależnych linii. Obiekt wyposażony będzie 
również w dwa transformatory WN/SN.  
W ramach inwestycji powstanie około 20 km  
nowych linii średniego napięcia, które wraz 
z istniejącą już siecią utworzą osiem zasi-
lanych ze stacji Fitowo ciągów linowych 
o długości ponad 230 km. Ich powstanie 
zwiększy niezawodność dostaw energii 
elektrycznej, jak również ułatwi prowadze-
nie prac eksploatacyjnych bez konieczno-
ści  pozbawiania zasilania odbiorców. Ogra-
niczy również straty sieciowe związane  
z przesyłem energii elektrycznej.  n

 » Energa-Operator

Nowy GPZ w Warmińsko-mazurskiem

GPZ Kleczew
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Nowoczesna technologia płużenia wkracza 
do polskiej energetyki i już niebawem do 
codziennych działań Grupy Tauron.  Ten bez-
wykopowy sposób układania linii kablowych 
pozwala na przyspieszenie robót oraz  ogra-
niczenie ingerencji w środowisko naturalne. 

Pierwsze w naszym kraju płużenia z wy-
korzystaniem technologii sprowadzonej  
z Austrii przeprowadził Tauron Dystrybucja. 
Obecnie spółka ma już skablowanych nie-
mal 40 proc. linii energetycznych średniego 
napięcia, a w perspektywie długoletniej pla-
nuje przebudowę ponad 22 tys. km istnieją-
cych linii napowietrznych. 

Płużenie to technologia wykorzystująca 
pług głębinowy, pozwalająca ułożyć kabel 

energetyczny metodą bezwykopową. W jej 
stosowaniu  ważne są również względy eko-
logiczne. Podczas prac nie następuje prze-
mieszanie warstw ziemi, co mogłoby np. na 
wsi niekorzystnie wpływać na uprawy. Nie 
ma również zagrożenia uszkodzenia korzeni 
drzew znajdujących się w pobliżu. Szerokość 
wykopu, w którym ułożony jest kabel, to za-
ledwie kilka centymetrów. Sam kabel nato-
miast ma podwyższone parametry technicz-
ne, co zapewnia jego dłuższą bezawaryjną 
pracę. Technologia płużenia może być wyko-
rzystywana przy pracach ziemnych uspraw-
niających, modernizujących lub rozbudo-
wujących sieci energetycznej średniego 
napięcia. W przypadku prac na sieci spółki 
Tauron Dystrybucja przeprowadzone płuże-
nie dotyczyło przebudowy linii napowietrz-
nej SN na linię kablową oraz budowy powią-
zania linią średniego napięcia dwóch stacji 
transformatorowych.    

Prace pilotażowe w spółce prowadzone 
były w dwóch miejscowościach. W Zamecz-
ku koło Kluczborka, gdzie kabel położono na 
odcinku około 1,2 km, oraz w Starej Wsi, gmi-
na  Słopnice, koło Limanowej, w której  płuże-
nie odbyło się przez blisko 800 m. Układanie 
kabli SN wykonywano pługiem ciągnionym 
o podwoziu kołowym przy wykorzystaniu 
kabla trzyżyłowego o zwiększonej odpor-
ności powłoki zewnętrznej na uderzenia  
i wgniecenia. n

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska

 » PSE

Nowe linie  
najwyższych napięć
Polskie Sieci Elektroenergetyczne ukoń-
czyły ważną inwestycję w sieć przesyło-
wą – budowę nowych linii 400 kV między 
Słupskiem a Gdańskiem. Na Pomorzu 
trwają też kolejne inwestycje PSE.

– Inwestycje PSE na Pomorzu mają 
ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego całego kraju. To właśnie 
dzięki nowym liniom najwyższych napięć 
będzie można przesłać energię elektryczną 
z morskich farm wiatrowych do odbiorców 
w innych częściach Polski – tłumaczy Wło-
dzimierz Mucha, wiceprezes PSE. – No-
woczesne stacje i linie elektroenergetyczne 
zwiększą też stabilność zasilania całego 
regionu oraz umożliwią rozbudowę lokal-
nych sieci dystrybucyjnych – dodaje.

Budowa ciągu linii 400 kV Słupsk – 
Żydowo Kierzkowo – Gdańsk Przyjaźń – 
Gdańsk Błonia, wraz z  towarzyszącymi jej 
stacjami elektroenergetycznymi koszto-
wała blisko 760  mln zł. Ponad 230 mln zł  
z tej sumy pochodzi z europejskiego do-
finansowania z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Nowa infra-
struktura zastąpiła wyeksploatowane li-
nie, m.in. połączenie Żydowo – Gdańsk  
o napięciu 220 kV, zbudowane jeszcze  
w latach 60. n

 » Tauron Dystrybucja

Informatyka  
przeciw kradzieżom prądu
Tauron Dystrybucja rozwija narzędzia 
informatyczne pomagające w wyelimi-
nowaniu kradzieży energii elektrycznej. 
Od lipca wykorzystuje aplikację, która 
automatycznie wskazuje potencjalne 
punkty, gdzie może do nich dochodzić. 
Tauron prowadzi działania prewencyj-
ne i kontrolne na szeroką skalę. Co ro-
ku przeprowadza kilkadziesiąt tysięcy 
kontroli pod kątem występowania nie-
legalnego poboru prądu. W ubiegłym 
roku spółka wykryła cztery tysiące takich 
przypadków.  n

 » Tauron Dystrybucja

Nowa technologia kablowania sieci

Pierwsze w Polsce płużenia z wy korzystaniem technologii 
sprowadzonej z Austrii przeprowadził Tauron Dystrybucja

W ciągu 10 lat trwania zbiórki PGE 
Dystrybucja oddała do utylizacji prawie 7 ton 
zużytych baterii. W łódzkim oddziale spółki 
dobiegło końca coroczne współzawodnic-
two ekologiczne polegające na gromadze-
niu  małych elektrośmieci. Tym razem wzbo-
gacone o zbieranie plastikowych nakrętek. 
Konkurs zbiórki baterii trwa nieprzerwanie 
od dekady. W tym czasie pracownicy uzbie-
rali i przekazali do utylizacji specjalistycznym 
firmom ponad 4 tony tych odpadów, a tylko 
w tym roku dołożyli jeszcze 2,5 tony.

Akcja jak zawsze przybrała formę rywa-
lizacji pomiędzy 13 grupami pracowników, 
zatrudnionymi w Rejonach Energetycznych 
oraz poza nimi w samej Łodzi. Decydujący 

był wskaźnik liczby kilogramów baterii i na-
krętek przypadający na jednego zatrudnio-
nego. Nakrętki przekazano Ośrodkowi Inter-
wencyjno-Socjalizacyjnemu w Bełchatowie, 
wspierając w ten sposób budżet placówki 
oraz Fundacji „Jaś i Małgosia” na leczenie i re-
habilitację ośmioletniego Jasia. 

PGE Dystrybucja promuje zachowania 
chroniące środowisko naturalne i prowadzi 
wiele działań proekologicznych, m.in. co ro-
ku sadząc z młodzieżą szkolną drzewa oraz 
chroniąc ptaki. Szczególną troską otacza 
bociana białego, wynosząc gniazda na spe-
cjalne platformy, mocowane ponad liniami 
energetycznymi. Zamontowano już ponad 
25 tys. platform.  n

 » PGE Dystrybucja 

Utylizacja zużytych baterii
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Wyzwania 
transformacyjne
Wywiad z Arturem Soboniem, sekretarzem stanu w Ministerstwie  
Aktywów Państwowych, pełnomocnikiem rządu ds. transformacji  
spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

 » Jak widzi Pan swoją rolę jako 
pełnomocnika? Jakie są najważniejsze, 
stojące przed Panem zadania,  
ze szczególnym uwzględnieniem 
przygotowania i realizacji koncepcji 
transformacji energetycznej?

Powołanie pełnomocnika miało na celu 
poprawę oraz przyspieszenie na pozio-
mie struktur rządowych koordynacji dzia-
łalności spółek energetycznych i sektora 
górnictwa węglowego. Przyjmując no-
minację na to stanowisko, miałem świa-
domość wyzwań, z którymi będę się mu-
siał zmierzyć. Jako swój podstawowy cel 
mogę wskazać przeprowadzenie procesu 
transformacji sektora w sposób pozwala-
jący na zachowanie miejsc pracy przy 
osiągnięciu parametrów niskoemisyjnej 
gospodarki.  

Na transformację trzeba spojrzeć sze-
rzej i nałożyć na sektory obraz gospodarki 
jako całości, ze szczególnym uwzględnie-
niem kwestii społecznych. To właśnie one 
stanowią najistotniejszy obszar, który wy-
maga szczególnej pieczy.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie 
wszystkich podmiotów objętych tym 
procesem, w tym również konstruktyw-
ną postawę partnerów społecznych, 
uważam, że jesteśmy w stanie wspólnie 
zrealizować ten trudny cel bez decyzji 
skutkujących dramatycznymi rezultatami 
dla pracowników. Poprzez zaplanowa-
ne działania i stopniowo wprowadzane 
zmiany w założonym horyzoncie czaso-
wym możliwe jest osiągnięcie wyznaczo-
nych celów.   

 » Na kierunki rozwoju energetyki 
w naszym kraju istotny wpływ mają 
regulacje Unii Europejskiej,  
w szczególności dotyczące gospodarki 
niskoemisyjnej. Jakie zadania stoją 
przed Polską w związku z dużym 
wzrostem udziału odnawialnych źródeł 
energii w miksie energetycznym?  
Jak równoważyć interesy górnictwa  
i rozwoju niewęglowych źródeł, także 
w kontekście rozbudowy infrastruktury 
przyłączeniowej na potrzeby 
mikroinstalacji?

Widoczne obecnie trendy europejskie  
i światowe związane z redukcją gazów cie-
plarnianych z pewnością wpłyną na kie-
runki rozwoju polskiej energetyki.

Poszczególne sektory, które będą pod-
legać transformacji nie mogą funkcjono-
wać w oderwaniu od siebie. Wszystkie 
działania i polityki, które będą przygo-
towywane w najbliższym czasie muszą 
być przede wszystkim spójne ze sobą, 
uwzględniać wzajemne synergie i wspól-
ny cel, który chcemy osiągnąć. 

Nasze spółki obecnie są zaangażowa-
ne w szereg projektów rozwojowych, któ-
re dotyczą m.in. magazynowania energii, 
paliw alternatywnych oraz  technologii 
wodorowych. Liczę, że te projekty zakoń-
czą się pozytywnymi rezultatami i to pol-
skie spółki będą dysponowały techno-
logiami, które pozwolą z optymizmem 
spoglądać w przyszłość. Odnośnie do gór-
nictwa, uważam, że poprzez stopniowe 
wprowadzanie zmian będzie miało ono 
szansę na odpowiednie dostosowanie się 

do warunków rynkowych przy zabezpie-
czeniu praw pracowników. 

 » W związku z wdrażaniem pakietu 
„Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” spółki energetyczne 
czeka sporo wyzwań – m.in. w zakresie 
efektywności energetycznej, gospodarki 
niskoemisyjnej, OZE, energetyki 
rozproszonej, elektromobilności. 
Jakie Pana zdaniem są najważniejsze 
zadania dla operatorów systemów 
elektroenergetycznych w związku  
z ich rosnącą rolą w nowym modelu 
rynku energii i zwiększoną aktywnością 
odbiorców? 

W związku z dynamicznymi zmianami 
zachodzącymi na rynku energii, w tym 
istotnym rozwojem źródeł rozproszo-
nych, będziemy musieli reagować na 
zmieniającą się jego strukturę.  Aby osią-
gnąć założone cele, każdy element ryn-
ku będzie miał do spełnienia określoną 
rolę. Operatorzy systemów elektroener-
getycznych również wnikliwie analizują 
zmiany zachodzące w ich otoczeniu i są 
gotowi na właściwe wypełnienie zadań 
przed nimi stojących.  

Istotne jest, aby polskie podmioty by-
ły przygotowane na wyzwania, które sto-
ją przed nimi i potraktowały je jak szan-
sę na budowę nowych, innowacyjnych 
rozwiązań.

 » Czy w świetle niedawno 
ogłoszonej  „Polityki energetycznej 
Polski do 2040 roku” przewiduje Pan 
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zmiany w dotychczasowym modelu 
funkcjonowania OSD na rynku energii 
elektrycznej?

Rosnący udział OZE, zwiększająca się 
liczba prosumentów, popularyzacja kla-
strów energii czy spółdzielni energetycz-
nych wymaga dostosowania systemów 
dystrybucyjnych do trendu decentra-
lizacji wytwarzania i wzrostu roli lokal-
nego wymiaru energetyki. Wyzwaniem 
jest także rozwój elektromobilności, któ-
ry generuje potrzebę zagwarantowa-
nia przyłączeń do sieci punktów łado-
wania samochodów elektrycznych. Dla 
zapewniania warunków rozwoju, inwe-
stycje prowadzone w systemach dys-
trybucyjnych będą przyczyniać się do 
stopniowego przekształcania sieci pa-
sywnej ( jednokierunkowej) w aktywną 
(dwukierunkową). 

Z tego względu kluczową rolę w za-
rządzaniu rosnącą ilością energii ode-
grają sieci dystrybucyjne. Stałe nakłady 
i inwestycje doprowadzą do stworzenia 
inteligentnej sieci. Pozwolą zintegrować 
zachowania i działania wszystkich przy-
łączonych do niej użytkowników – wy-
twórców, odbiorców i prosumentów 
energii odnawialnej. Dlatego też rozwój 
sieci dystrybucyjnej powinien być powią-
zany ze stopniowym wprowadzaniem 
rozwiązań typu smart grid.

 » Aby zrealizować wyzwania 
stojące przed operatorami systemów 
energetycznych, w tym te związane 

z rozwojem OZE i elektromobilności, 
potrzebne są duże nakłady na 
inwestycje w infrastrukturę 
energetyczną oraz mechanizmy 
kompensacji niestabilnych źródeł 
energii. Na jakim obecnie etapie są 
prace nad programem „Connecting 
Europe Facility”? Czy możliwe będzie 
także finansowanie w ramach tego 
lub innych funduszy UE inwestycji 
w dystrybucyjną infrastrukturę 
energetyczną, np. na potrzeby 
rozwoju, elektromobilności, OZE czy 
prosumentów?

Mam świadomość, że koszty finansowe 
transformacji sektora energetycznego 
w naszym kraju będą znaczne. Nie chcę 
operować kwotami, ponieważ zależą one 
od przyjętych założeń. Moim celem jest 
uświadomienie instytucjom europejskim 
uwarunkowań polskiego rynku energe-
tycznego przede wszystkim w zakresie 
istniejącej struktury wytwarzania energii 
z węgla. 

Mamy przed sobą większe wyzwania 
transformacyjne związane z miksem ener-
getycznym opartym nadal w większości 
na węglu oraz mniejsze możliwości finan-
sowe niż bogatsze państwa członkowskie 
UE, które mogą sobie pozwolić na wcze-
śniejsze deklaracje neutralności klima-
tycznej. Brakuje również wystarczających 
mechanizmów wsparcia na poziomie unij-
nym, aby zapewnić przyspieszoną trans-
formację energetyczną. Z tego względu 
Polska od samego początku zabiegała  

o zwiększenie niezbędnego wsparcia dla 
państw o podobnej do nas sytuacji w celu 
przyspieszenia i dokonania transformacji. 

W mojej ocenie zrozumienie tych uwa-
runkowań przez UE powinno wiązać się  
z adekwatną pomocą finansową. Jed-
nocześnie analizujemy inne możliwości 
wsparcia inwestycji niż fundusze euro-
pejskie. Należy pamiętać, że odpowiednia 
polityka inwestycyjna może umożliwić 
osiągnięcie dodatkowych celów, takich 
jak powrót na ścieżkę rozwoju gospodar-
czego po epidemii COVID-19.    

 » PTPiREE współpracuje z resortem 
na wielu płaszczyznach, m.in. podczas 
wypracowywania modelu rynku, 
regulacji i dokumentów strategicznych 
dla branży oraz gospodarki, 
przedstawiając propozycje i uwagi 
podsektora. Jaką rolę widzi Pan Minister 
dla takich stowarzyszeń branżowych jak 
PTPiREE?

Doceniam, że stowarzyszenia branżowe 
aktywnie włączyły się w projekt transfor-
macji polskiego sektora energetyczne-
go, przedstawiając propozycje rozwiązań  
i regulacji. Uważam, że nasza wspólna pra-
ca będzie owocowała wypracowaniem 
ścieżki modernizacji sektora akceptowa-
nej przez wszystkich interesariuszy.  

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała 
Olga Fasiecka

Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych
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Obowiązek opracowania krajowej polityki energetycznej wynika 
z Prawa energetycznego. Skrótowo rzecz ujmując, za przygoto-
wanie projektu odpowiedzialny jest minister ,,właściwy do spraw 
energii’’, na którego wniosek rząd dokument przyjmuje, a następ-
nie jest on ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”.

Polityka energetyczna państwa to dokument strategicz-
ny, który zgodnie z Prawem energetycznym powinien określać 
m.in. bilans paliwowo-energetyczny kraju, zdolności wytwórcze 
rodzimych źródeł paliw i energii, rozwój wykorzystania OZE czy 
kierunki restrukturyzacji i przekształceń własnościowych sektora 
paliwowo-energetycznego. 

Zasadnicze znaczenie ma fakt, że krajowa polityka energe-
tyczna pozostaje pod dużym wpływem polityki kształtowanej 
na szczeblu unijnym. Przede wszystkim przez politykę klimatycz-
no-energetyczną. Od systemu handlu uprawnieniami do emisji 
CO

2
 począwszy, poprzez promowanie rozwoju OZE, a na rozwo-

ju połączeń transgranicznych skończywszy.
Ostatnim takim dokumentem przyjętym przez rząd jest ,,Po-

lityka energetyczna Polski do 2030 roku’’. Stało się to ponad de-
kadę temu, bo w 2009 roku. Obecnie procedowany jest trzeci, 
licząc kolejne aktualizacje od 2018 roku, projekt ,,Polityki ener-
getycznej Polski do 2040 r.’’. Przedstawił go w zarysach we wrze-
śniu 2020 roku resort klimatu, który niedawno przekształcono w 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wpisuje się on w strategię 
transformacji energetyki w kierunku zero- i niskoemisyjnym. 

Projekt zakłada, że udział węgla w strukturze produkcji ener-
gii elektrycznej wyniesie nie więcej niż 56 proc. w 2030 roku,  
a przy podwyższonych cenach uprawnień do emisji CO

2
 mo-

że spaść do 37,5 proc., osiągając w 2040 roku poziom 28 proc.,  
a nawet tylko 11 proc. z tych samych powodów. 

– Planujemy, że do 2030 roku jedna trzecia energii elektrycz-
nej będzie produkowana ze źródeł odnawialnych. Naszym celem 
jest osiągnięcie do 2030 roku 5,9 GW z morskiej energii wiatrowej,  
5-7 GW z energii fotowoltaicznej i 8-10 GW z lądowej energii wiatro-
wej – powiedział Michał Kurtyka, jeszcze jako minister klimatu, 
podczas wideokonferencji „Energia odnawialna w Polsce – szan-
se i wyzwania na przyszłość”.

Z punktu widzenia operatorów systemów dystrybucyjnych 
jedną z najważniejszych cech projektowanej nowej ,,Polityki 
energetycznej Polski’’ jest właśnie długofalowy rozwój OZE. Mają 
one odgrywać coraz większą rolę, a udział energii ze źródeł od-
nawialnych w strukturze krajowego zużycia energii elektrycznej 
netto ma w 2030 roku wynieść nie mniej niż 32 proc. 

To będzie wymagało dalszego rozwoju infrastruktury siecio-
wej OSD w celu przyłączania kolejnych źródeł PV czy wiatraków. 
Tu należy zaznaczyć, że intencją władz jest przedłużenie funk-
cjonowania aukcyjnego systemu wsparcia OZE do czerwca 2026 
roku. Przewiduje to upubliczniony w sierpniu projekt nowelizacji 
ustawy o OZE. 

W najnowszym projekcie ,,Polityki energetycznej Polski do 
2040 r.’’ znajdujemy informację, że do 2030 przewiduje się pię-
ciokrotny wzrost  prosumentów, czyli szacunkowo do około mi-
liona. Oznacza to, iż OSD powinny się liczyć z tym, że utrzyma 
się zainteresowanie odbiorców energii przyłączaniem mikro-
instalacji, a zwłaszcza, iż nie wykluczone jest dalsze wspieranie 
prosumentów. 

Resort klimatu i środowiska ze środków przewidzianych do 
wykorzystania w ramach Krajowego Planu Odbudowy chce 
kontynuować wsparcie takich programów jak ,,Czyste po-
wietrze” czy ,,Mój prąd”, gdzie odbiorcami wsparcia są osoby 
fizyczne.

Dystrybucja w polityce 
energetycznej państwa 
Z projektu ,,Polityki energetycznej Polski do 2040 r.’’ wynika jednoznacznie, że 
w związku z przewidywanym dalszym rozwojem energetyki rozproszonej rola 
operatorów systemów dystrybucyjnych będzie rosła. Niektóre  
z zapowiadanych zmian regulacyjnych znalazły już odzwierciedlenie  
w projektach ustaw, nad którymi trwają prace.  

IRENEUSZ CHOJNACKI
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W związku z rozwojem energetyki rozproszonej rosnąć bę-
dzie rola OSD w zakresie bilansowania. Z tego względu OSD, 
według nieoficjalnych informacji, ma zostać zapewniona moż-
liwość tworzenia wydzielonych lokalnych obszarów bilansowa-
nia, w ramach których następuje bieżące równoważenie wytwa-
rzania z zapotrzebowaniem. 

W omawianym projekcie ,,Polityki energetycznej Polski’’ po-
brzmiewają echa jego poprzedniej wersji w sprawie kablowa-
nia sieci. Utrzymywany jest, jak się wydaje, pomysł opracowania 
krajowego planu skablowania sieci średniego napięcia do 2040 
roku, celem zwiększenia udziału linii kablowych w liniach SN  
w naszym kraju do poziomu średniej w Unii Europejskiej. 

Nowością nie jest też – ale należy na to zwrócić uwagę – po-
mysł utworzenia operatora informacji rynku energii (OIRE) i plan 
wyposażenia do 2028 roku w liczniki zdalnego odczytu 80 proc. 
gospodarstw domowych. Te rozwiązania przewiduje projekt no-
welizacji Prawa energetycznego, nad którym w chwili oddawa-
nia artykułu do druku trwały prace rządowe.

Wrześniowy projekt ,,Polityki energetycznej Polski do 2040 r.’’,  
według posiadanych informacji, zawiera też odniesienia do 
regulacji jakościowej określanej przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki. Wskazuje m.in., że osiąganie celów w zakresie 

regulacji jakościowej jest ściśle powiązane ze środkami, jakie  
w kolejnym roku OSD może przeznaczyć na inwestycje. Oce-
niono, że stopień odtworzenia infrastruktury powinien wynosić 
około 1,5 proc. rocznie do czasu osiągnięcia średniej wieku infra-
struktury poniżej 25 lat.

Według posiadanych informacji, w projekcie oceniono też, 
że potrzebne jest m.in. zwiększenie wykorzystania w sieciach 
SN elementów sterowania i automatycznej rekonfiguracji, wy-
posażenie systemów oraz linii SN i nn w urządzenia diagnostyki  
i analizy pracy sieci czy wdrożenie cyfrowego systemu łączności 
w sieci dla OSD.

Sporo wiadomo, ale zarazem trudno jeszcze kategorycznie 
stwierdzić, co ostatecznie znajdzie się w projekcie. Resort klima-
tu, podając jego streszczenie, wskazał, jaką ścieżkę musi przejść 
dokument przed publikacją. Zapowiedział, że zostanie opubli-
kowany m.in. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Koor-
dynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, a dopiero później wejdzie na 
ścieżkę rządową w ramach komitetów Rady Ministrów – ekono-
micznego i stałego.  n

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł” oraz portalu wnp.pl

Resort klimatu i środowiska ze środków przewidzianych do wykorzystania w ramach Krajowego Planu Odbudowy chce kontynuować wsparcie takich programów jak ,,Czyste powietrze” 
czy ,,Mój prąd”, gdzie odbiorcami wsparcia są osoby fizyczne
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IRENEUSZ CHOJNACKI

O dynamicznym rozwoju mikroinstalacji, 
czyli odnawialnych źródeł energii o mocy 
do 50 kW, mówią firmy zajmujące się ich 
instalacją, wskazuje na to administracja 
rządowa czy Urząd Regulacji Energetyki, 
a boom znajduje potwierdzenie w danych 
przekazywanych przez OSD, do których 
sieci te OZE są przyłączane.

Odpowiedzią edukacyjną OSD na za-
interesowanie prosumentów przyłącza-
niem mikroinstalacji jest „Przewodnik pro-
sumenta w gospodarstwie domowym”. 
Opracowany został w ramach PTPiREE 
przez największych polskich OSD (Enea 
Operator, Energa-Operator, innogy Stoen 
Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystry-
bucja) we współpracy z URE.

– Poradnik dla prosumentów przygo-
towany przez PTPiREE we współpracy z URE 
wyjaśnia jak zostać prosumentem i co zro-
bić, aby taka inwestycja była optymalna  
i odpowiadała potrzebom danego odbior-
cy. Wszelkie inicjatywy edukacyjne są ważne 
szczególnie teraz, kiedy liczba konsumentów 
chcących produkować prąd bardzo szybko 
rośnie, a moc zainstalowana fotowoltaiki  
w polskim systemie energetycznym wynosi 
już ponad 2,6 GW – powiedział Rafał Gawin, 
Prezes URE.

Nie przypadkiem ,,Przewodnik pro-
sumenta (...)’’ w znacznej mierze dotyczy 
mikroinstalacji PV i o fotowoltaice właśnie, 
w kontekście rozwoju ruchu prosumenc-
kiego, mówi regulator. To ona cieszy się 
bowiem największym wzięciem u prosu-
mentów i jak pokazują dane operatorów 
systemów dystrybucyjnych ta technologia 
zdecydowanie dominuje wśród urucha-
mianych mikroinstalacji. Oto kilka liczbo-
wych przykładów. 

Na koniec sierpnia 2020 roku do sie-
ci spółki Enea Operator przyłączonych 
było 41 262 mikroinstalacji o łącznej 
mocy zainstalowanej 292,8 MW, w tym 
41 242 mikroinstalacji fotowoltaicznych 
(292,4 MW). 

– Obserwujemy ciągły dynamicz-
ny wzrost przyłączeń mikroinstalacji. Od 
początku roku do końca sierpnia przyłą-
czyliśmy już dwukrotnie więcej mikroin-
stalacji niż przez cały ubiegły rok. Najpo-
pularniejszą technologią wytwarzania 
energii w mikroinstalacji jest fotowoltaika, 
a tryb przyłączania odbywa się głównie 
na zgłoszenie – wskazuje biuro prasowe 
przedsiębiorstwa.

Na koniec sierpnia do sieci firmy Ener-
ga-Operator przyłączonych było ponad  

59 350 mikroinstalacji o łącznej zainstalo-
wanej mocy około 426,5 MW, a tym ponad 
59 200 mikroinstalacji PV (423,5 MW). Tak-
że w przypadku tego OSD zdecydowana 
większość mikroinstalacji przyłączana jest 
w trybie zgłoszenia.

– Trend w odniesieniu do liczby przyłą-
czanych mikroinstalacji jest jednoznacznie 
wzrostowy. Obecnie w naszej sieci pracuje 
ich ponad trzy razy więcej niż rok wcześniej. 
Wzrostową tendencję w tym obszarze obser-
wujemy już od kilku lat. Wraz z wprowadze-
niem programów wspierających energetykę 
prosumencką (głównie „Mój prąd”) w 2019 
roku nastąpiło jej dynamiczne wzmocnienie 
– zaznacza biuro prasowe Energi. 

Spółka informuje przy tym, że pro-
sumenci coraz częściej zainteresowa-
ni są wykorzystaniem mikroinstalacji w 
powiązaniu z budową pompy ciepła,  
a także zainstalowaniem ładowarki do sa-
mochodu elektrycznego.

– W tym kontekście własna mikroin-
stalacja jest dla prosumentów impulsem 
do zwiększenia ogólnej konsumpcji ener-
gii. W takim powiązaniu PV, pompy ciepła 
i ładowarki prosumenci upatrują możliwo-
ści efektywniejszego wykorzystania produ-
kowanej przez siebie energii. Tym trendom 

Wielka skala  
mikroinstalacji
Zewsząd płyną informacje o tym, że w tym roku w naszym kraju 
mikroinstalacje rozwiją się bardzo dynamicznie.  
Potwierdzają to także dane operatorów systemów dystrybucyjnych.  
OSD muszą być gotowi na to, że również w kolejnych latach prosumentów 
będzie dość szybko przybywało. Zgodnie z prognozami zawartymi  
w najnowszy projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”  
liczba prosumentów w ciągu 10 lat może urosnąć do poziomu około miliona.
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odpowiadają zapowiedzi Ministerstwa Kli-
matu o rozszerzeniu programu „Mój prąd” 
o możliwość instalacji pompy ciepła i łado-
warki – podkreśla biuro prasowe Energi.

Mikroinstalacje rozwijają się rów-
nież na terenach typowo miejskich,  
a dowodem na to jest wzrost ich przyłą-
czeń do sieci spółki innogy Stoen Opera-
tor. Na koniec sierpnia było przyłączonych 
3710 mikroinstalacji o łącznej mocy za-
instalowanej 22,981 MW. Wśród nich też 
przeważały mikroinstalacje fotowoltaiczne 
– 3709 (22,978 MW).

– Obserwujemy znaczący wzrost zarów-
no instalacji, jak i zainstalowanej mocy. To 
widoczny wpływ programu „Mój prąd”. Od 
momentu wprowadzenia tego narzędzia 
w ciągu roku liczba przyłączonych mikroin-
stalacji się podwoiła, a w zakresie mocy na-
stąpiła skokowa zmiana z poziomu 6, 6 MW 
do 15, 6 MW. Trend ten był widoczny także  
w ostatnich 12 miesiącach – komentuje 
Grzegorz Powązka, kierownik usług opera-
torskich stołecznego OSD.

Według dostępnych informacji znacz-
na część prądu wytwarzanego przez pro-
sumentów nie jest zużywana na bieżąco 
tylko wprowadzana do sieci energetycz-
nych, które pełnią de facto rolę magazynu 
energii elektrycznej. Zgodnie z obowiązu-
jącym prawem prosument może bowiem 
odebrać z sieci za darmo 0,7-0,8 energii 
wprowadzonej do sieci, w zależnosci od 
mocy mikroinstalacji. 

OSD wskazują, że w przypadku mikro-
instalacji zgodnie z prawem instalują wy-
łącznie układ pomiarowo-rozliczeniowy, 
który umożliwia pomiar energii wprowa-
dzonej lub pobranej z sieci dystrybucyjnej. 
W związku z tym nie mają danych pomia-
rowych o ilości energii wygenerowanej 
w mikroinstalacji i tym samym nie mogą 
określić, jaka jej część zużywana jest na 
potrzeby własne prosumenta, a jaka wpro-
wadzona do sieci. 

Niemniej pojawiają się analizy i opinie 
wskazujące, że prosumenci na bieżąco zu-
żywają relatywnie niewiele produkowa-
nej energii. Spółka innogy Stoen Operator 
ocenia na podstawie danych za 2019 rok 
dotyczących ilości energii wprowadzonej 
do sieci dla instalacji przyłączonych co 
najmniej od pełnych 12 miesięcy, że oko-
ło 59 proc. energii generowanej przez mi-
kroinstalacje (prosumentów) trafia do sieci 
dystrybucyjnej.

– Ze względu na brak oprogramowania 
generatorowego, który wynika z braku prze-
pisów wymagających montażu liczników 
energii mierzących bezpośrednią produkcję 

energii ze źródła, poziom ten jest wartością 
szacunkową. Należy również dodać, że tak 
wysoki stosunek energii wprowadzonej do 
sieci do skonsumowanej na miejscu wy-
nika ze specyfiki miejskiej. W czasie, kiedy 
domownicy są poza domem, a instalacja 
pracuje najwydajniej zużycie w obiekcie, do 
którego mikroinstalację przyłączono jest 
praktycznie znikome – stwierdza Grzegorz 
Powązka. 

Czasami pojawiają się nawet wyższe 
wskaźniki oddania do sieci energii produ-
kowanej przez mikroinstalacje niż to po-
daje innogy Stoen Operator. O mikroinsta-
lacjach mówił Jerzy Topolski, wiceprezes 
spółki Tauron Polska Energia ds. zarządza-
nia majątkiem we wrześniowym wywia-
dzie dla „Rzeczpospolitej”, wskazując, że na 
obszarze działania przedsiębiorstwa liczba 
przyłączanych instalacji, w szczególności 

mikroinstalacji prosumenckich, bije wszel-
kie rekordy. 

– Problem polega na tym, że klien-
ci-prosumenci, zachęceni programami 
wsparcia, znacznie przeskalowują swoje 
instalacje i nie są w stanie zużywać ener-
gii elektrycznej zgodnie z założeniami dla 
instalacji prosumenckich. Dzisiaj około 
70 proc. energii elektrycznej wygenerowa-
nej przez prosumentów nie jest przez nich 
zużywane i trafia do sieci. Stąd biorą się 
problemy, jeśli chodzi o parametry jako-
ściowe, bo do takich przepływów sieć nie 
jest przygotowana. I na tym się skupiamy 
– stwierdził Jerzy Topolski w wywiadzie 
dla dziennika.

Same OSD również wskazują, że roz-
wój mikroinstalacji ma oczywiście wpływ 
na pracę sieci. Spółka innogy Stoen  
Operator stwierdziła, że przy obecnej skali 
nasycenia sieci mikroinstalacjami nie odno-
towuje jednak negatywnego ich wpływu 
na pracę sieci. Z kolei biuro prasowe Ener-
gi, do której należy Energa-Operator, wska-
zało, że mikroinstalacje w zdecydowanej 
większości przypadków przyłączane są do 
sieci niskich napięć. Oceniając, że ich dyna-
miczny rozwój stanowi wyzwanie dla OSD, 
firma podała, iż wymagana będzie znaczna 
modernizacja infrastruktury dystrybucyj-
nej, zwiększenie potencjału przyłączenio-
wego, a także objęcie rozwiązaniami inte-
ligentnymi wszystkich poziomów napięć, 
łącznie z sieciami nn. 

– Przewidując wcześniej duże zainte-
resowanie małymi instalacjami fotowolta-
icznymi podjęliśmy i nadal podejmujemy 
działania oraz inwestycje, które mają zapo-
biegać i niwelować ewentualne negatywne 
skutki związane z rosnącą liczbą przyłączeń. 
W spółce prowadzone są projekty badaw-
czo-rozwojowe, które w przyszłości mogą 
posłużyć do dalszego rozwoju energetyki 
rozproszonej z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa i jakości dostaw energii elektrycznej – 
informuje Enea Operator. 

OSD wskazują też, jakie działania ich 
zdaniem należy podejmować, żeby roz-
wijać sieci czy rynek energii elektrycznej 
w ogóle, tak żeby zapewnić długofalowo 
możliwie nieskrępowany rozwój segmen-
tu prosumentów. To istotne, bo zgodnie 
z prognozami zawartymi w najnowszym 
projekcie ,,Polityki energetycznej Polski do 
2040 r.’’ segment prosumentów ma się na-
dal dynamicznie rozwijać i urosnąć w ciągu 
dekady do poziomu około miliona prosu-
mentów, czyli blisko pięciokrotnie wobec 
stanu na połowę 2020 roku. Resort klimatu 
wskazywał, że ze środków przewidzianych 

 » » » 
OSD wskazują, jakie działania 

należy  podejmować,  
żeby rozwijać sieci czy 

rynek energii elektrycznej, 
tak żeby zapewnić możliwie 
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segmentu prosumentów, 
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wobec stanu na połowę 

2020 roku.   
Resort klimatu wskazuje, że 
ze środków przewidzianych  

do wykorzystania  
w ramach Krajowego 

Planu Odbudowy chce 
kontynuować wsparcie  
z takich programów jak  

,,Czyste powietrze”  
czy „Mój prąd”,  

gdzie odbiorcami wsparcia 
są osoby fizyczne. 
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do wykorzystania w ramach Krajowe-
go Planu Odbudowy chce kontynuować 
wsparcie z takich programów jak ,,Czyste 
powietrze” czy „Mój prąd”, gdzie odbiorca-
mi wsparcia są osoby fizyczne.

– Pod względem aspektów działania 
rynku energii rozwój mikroinstalacji powi-
nien pociągać za sobą rozwój usług, czy to 
po stronie OSD, czy po stronie sprzedawców 
energii, związanych z wykorzystywaniem 
energii wprowadzanej do sieci z mikroinsta-
lacji w miejscu jej wprowadzania. Powinno 
odbywać się to w taki sposób, aby energia 
była zagospodarowywana bez potrzeby jej 
dystrybucji w inne miejsca, bez transformacji 
na inne poziomy napięcia, co skutkowało-
by wzrostem strat sieciowych – komentuje 
Grzegorz Powązka.

– Najważniejszym zadaniem wydaje się 
stworzenie mechanizmów zagospodaro-
wania tej energii w miejscu jej wytworzenia, 
np. budowa magazynów energii. Ich rolą 
jest kumulowanie nadwyżki produkowanej 
energii i wykorzystywanie jej w momentach 
szczytowego zapotrzebowania systemu. Ko-
lejnym rozwiązaniem może być stworzenie 
mechanizmów rynkowych umożliwiają-
cych OSD korzystanie z usług związanych z 

zarządzaniem produkcją energii dla potrzeb 
bilansowania na lokalnym rynku energii – 
dodaje Grzegorz Powązka. 

Z kolei biuro prasowe Energi, do któ-
rej należy Energa-Operator, wskazuje, że 
głównym filarem mającym zapewnić roz-
wój segmentu prosumentów jest budowa 
rynku usług elastyczności. Podkreśla, iż ry-
nek ten będzie instrumentem pozwalają-
cym w czasie rzeczywistym dynamicznie 
reagować na sygnały popytowo-podażo-
we rynku energii. 

– W uproszczeniu, w przypadku szczy-
towego zapotrzebowania na energię elek-
tryczną, źródła wytwórcze będą zobowiąza-
ne do generowania mocy na maksymalnym 
poziomie, natomiast w przypadku nadwyżki 
mocy w systemie elektroenergetycznym źró-
dła wytwórcze będą ograniczać produkcję 
lub czasowo ją wstrzymywać. Mechanizmy 
reagowania mocą wytwórczą będą stano-
wiły usługi elastyczności świadczone przez 
prosumentów na rzecz OSD, które zostaną 
odpowiednio wyceniane na rynku elastycz-
ności – informuje biuro prasowe Energi.

Istotne jest też, czy w przyszłości doj-
dzie do zmian w tzw. systemie opusto-
wym. Katarzyna Szwed-Lipińska, dyrektor 

Departamentu Odnawialnych Źródeł Ener-
gii URE, podczas tegorocznego Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego, zwróciła 
uwagę, że istotną sprawą jest balans mię-
dzy kosztami systemu opustów dla prosu-
mentów i potrzebą rozbudowy sieci.

– System zaproponowany przez pań-
stwo okazał się bardzo zachęcający. Te in-
stalacje powstały, funkcjonują. Tworzą bar-
dzo istotny segment rynku, a w związku  
z tym przełożą się albo mogą się przełożyć w 
najbliższym czasie na funkcjonowanie syste-
mu dystrybucyjnego – stwierdziła Katarzy-
na Szwed-Lipińska. Wyjaśniała, że chodzi o 
wspomniany już tzw. system opustów sto-
sowany w przypadku prosumentów. 

–  Być może 2021 rok pokaże nam czy i 
w jakim zakresie powinna pojawić się inter-
wencja ustawodawcza przede wszystkim 
właśnie w kontekście rozwoju sieci dystry-
bucyjnych i oczywiście systemu opustów. 
Myślę, że po podsumowaniu danych z roku 
2020 będziemy mogli pokazać coś więcej – 
stwierdziła Katarzyn Szwed Lipińska.  n

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”  

oraz portalu wnp.pl

Fotowoltaika cieszy się największym zainteresowaniem i właśnie ta technologia zdecydowanie dominuje wśród uruchamianych mikroinstalacji
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Od 1 października duzi przedsiębiorcy, jak  
i średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikro-
przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, 
będą zobowiązani do składania nowego 
pliku JPK_VAT, który zastąpi dotychczasowe 
deklaracje VAT-7 oraz  VAT-7K  oraz pliki JPK. 
Nowy plik zawierać będzie dwie części:

1)  Deklaracyjną, w której zawierane bę-
dą informacje dotychczas ujmowane  
w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, czyli 
m.in. dane podatnika oraz okresy, za 
jaki składany jest plik JPK. Część ta za-
wierać będzie również informacje po-
trzebne do wyliczenia podatku należ-
nego i naliczonego oraz do wysokości 
podatku VAT, która podlega wpłacie do 
urzędu skarbowego bądź do przenie-
sienia na następny okres rozliczenio-
wy. W części tej możliwe będzie rów-
nież wykazanie kwoty podatku VAT 
podlegającej zwrotowi wraz z ozna-
czeniem sposobu jego dokonania.

2)  Informacyjną, w której zawierane bę-
dą szczegółowe informacje dotyczą-
ce wysokości podstawy opodatkowa-
nia, wartości sprzedaży bez podatku 
oraz wysokość podatku należnego, 
w podziale na stawki podatku oraz 
sprzedaż zwolnioną od podatku, któ-
ra wynika z prowadzonej ewidencji 
sprzedaży. W części tej należy również 
wykazać nowo wprowadzone grupy 

towarów i usług zgodnie z wprowa-
dzonymi oznaczeniami oraz wprowa-
dzone dodatkowe oznaczenia niektó-
rych rodzajów dokumentów.

Ponadto nowy plik JPK_VAT zastąpi 
oraz połączy w jeden zbiorczy plik m.in.:

 ʱ VAT-ZD – zawiadomienie o skorygo-
waniu podatku należnego,

 ʱ VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie 
zwrotu podatku VAT,

 ʱ inne formularze dołączane do dekla-
racji VAT-7/VAT-7K, które obecnie dołą-
czane są jako osobne dokumenty.
Wprowadzona nowa struktura JPK_VAT  

2020 ma celu uproszczenie raportowania 
prowadzonych ewidencji dotyczących po-
datku VAT, ponieważ przedsiębiorcy będą 
przesyłać jeden plik JPK_VAT, dzięki czemu:

 ʱ nie będą składać odrębnie dublują-
cych się informacji;

 ʱ zmniejszy się liczba dokumentów 
przetwarzanych w systemach infor-
matycznych Krajowej Administracji 
Skarbowej;

 ʱ każde rozliczenie VAT będzie auto-
matycznie weryfikowane w zakresie 
prawidłowości wykazanych kwot po-
datku należnego i naliczonego, bez 
angażowania podatnika.
Zgodnie z par. 2 ust. 3 rozporządzenia 

Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju  
w sprawie szczegółowego zakresu danych 

zawartych w deklaracjach podatkowych  
i w ewidencji w obrębie podatku od to-
warów i usług obowiązywać będą dwa ro-
dzaje rozliczenia:

 Ҍ miesięczne – JPK_V7M,
 Ҍ kwartalne – JPK_V7K.

Nowy plik JPK_VAT będzie składany 
wyłącznie w wersji elektronicznej za okre-
sy miesięczne lub kwartalne do 25. dnia 
miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy i 
może zostać podpisany profilem zaufanym, 
podpisem kwalifikowanym lub danymi au-
toryzującymi. Poprawne złożenie nowego 
pliku JPK_VAT będzie potwierdzone Urzę-
dowym Potwierdzeniem Odbioru – UPO.

Nowa struktura JPK VAT 2020 nie bę-
dzie dotyczyła skróconej deklaracji VAT  
w zakresie usług taksówek osobowych 
opodatkowanych ryczałtem na deklara-
cji VAT-12 oraz deklaracji VAT-8, VAT-9M, 
VAT-10 czy VAT-14, których dotyczyć będą 
przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Istotną zmianą, jaka zostanie wpro-
wadzona w nowym pliku JPK_VAT, będą 
oznaczenia grup towarów i usług na wy-
stawionych fakturach sprzedaży, np. 

 Ҍ przy sprzedaży towarów:
 ʱ GTU_01 – napojów alkoholowych;
 ʱ GTU_02 – benzyn lotniczych, ben-

zyn silnikowych, gazu płynnego, 
olejów napędowych;

 ʱ GTU_03 – oleju opałowego;

Plik JPK_VAT

Nowy obowiązek 
podatników
Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 października 2019 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych  
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od 1 kwietnia 2020 roku 
niektórzy podatnicy mieli obowiązek wdrożenia nowej struktury JPK_VAT.  
W związku z panującą epidemią COVID-19 Ministerstwo Finansów na mocy 
tarczy antykryzysowej przesunęło termin wdrożenia nowego pliku JPK_VAT 
dla wszystkich przedsiębiorców na 1 października 2020 roku. 
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 ʱ GTU_04 – wyrobów tytoniowych;
 ʱ GTU_05 – odpadów;
 ʱ GTU_06 – urządzeń elektronicznych 

oraz części i materiałów do nich;
 ʱ GTU_07 – pojazdów oraz części 

samochodowych;
 ʱ GTU_08 – metali szlachetnych oraz 

nieszlachetnych;
 ʱ GTU_09 – leków oraz wyrobów 

medycznych;
 ʱ GTU_10 – budynków, budowli  

i gruntów;
 Ҍ  przy świadczeniu usług:

 ʱ GTU_11 – w zakresie przenosze-
nia uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych;

 ʱ GTU_12 – o charakterze niematerial-
nym (np. doradcze, księgowe);

 ʱ GTU_13 – transportowych i gospo-
darki magazynowej.

Nowe oznaczenia towarów i usług, 
tzw. GTU, sprzedawca może wykazać na 
dwa sposoby. Pierwszym z nich jest uję-
cie oznaczenia GTU w momencie wysta-
wienia faktury sprzedaży, jednak zgodnie 
z art. 106e ustawy o VAT takie oznaczenie 
nie jest elementem obowiązkowym, które 
musi znaleźć się na fakturze sprzedaży. Na-
tomiast drugim sposobem jest wykazanie 
GTU w momencie generowania nowego 
pliku JPK_VAT, ze względu na to, że sprze-
dawca nie ma obowiązku przekazania gru-
py towarowej nabywcy.

Oprócz oznaczenia towarów i usług 
symbolami GTU, w plikach JPK-VAT ko-
nieczne będzie oznaczenie rodzaju proce-
dur w zakresie VAT, podejmowanych przez 
podatnika, tj. oznaczenie każdej pojedyn-
czej czynności następującymi symbolami 
(jednym, kilkoma lub słowem ,,brak’’, jeśli 
nie wystąpi transakcja szczególna): 

 � SW – Dostawa w ramach sprzedaży 
wysyłkowej z terytorium kraju, o której 
mowa w art. 23 ustawy.

 � EE – Świadczenie usług telekomunika-
cyjnych, nadawczych i elektronicznych, 
o których mowa w art. 28k ustawy.

 � TP – Istniejące powiązania między na-
bywcą a dokonującym dostawy towa-
rów lub usługodawcą, o których mo-
wa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.

 � TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe 
nabycie towarów dokonane przez 
drugiego w kolejności podatnika 
VAT w ramach transakcji trójstronnej  
w procedurze uproszczonej, o której 
mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.

 � TT_D – Dostawa towarów poza tery-
torium kraju dokonana przez drugiego 
w kolejności podatnika VAT w ramach 

transakcji trójstronnej w procedurze 
uproszczonej, o której mowa w dziale 
XII rozdziale 8 ustawy.

 � MR_T – Świadczenie usług turystyki 
opodatkowane na zasadach marży 
zgodnie z art. 119 ustawy.

 � MR_UZ – Dostawa towarów używanych, 
dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjoner-
skich i antyków opodatkowana na zasa-
dach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

 � I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa 
towarów następująca po ich imporcie  
w ramach procedury celnej 42 (import).

 � I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa 
towarów następująca po ich imporcie  
w ramach procedury celnej 63 (import).

 � B_SPV – Transfer bonu jednego przezna-
czenia dokonany przez podatnika działa-
jącego we własnym imieniu opodatko-
wany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.

 � B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towa-
rów oraz świadczenie usług, których 

dotyczy bon jednego przeznaczenia 
na rzecz podatnika, który wyemitował 
bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.

 � B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie 
usług pośrednictwa oraz innych usług 
dotyczących transferu bonu różnego 
przeznaczenia, opodatkowane zgod-
nie z art. 8b ust. 2 ustawy. 

 � MPP – Transakcja objęta obowiązkiem 
stosowania mechanizmu podzielonej 
płatności. Oznaczenie MPP należy sto-
sować do faktur o kwocie brutto wyższej 
niż 15 tys. zł, które dokumentują dostawę 
towarów lub świadczenie usług wymie-
nionych w załączniku nr 15 do ustawy.
Ewidencja sprzedaży będzie zawierała 

również następujące oznaczenia według 
rodzajów dowodów sprzedaży:

 � RO – dokument zbiorczy wewnętrz-
ny zawierający sprzedaż z kas 
rejestrujących,

 � WEW – dokument wewnętrzny,
 � FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewi-

dencjonowanej na kasie fiskalnej, o której 
mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.
Po stronie ewidencji zakupów po-

datnicy nie będą oznaczali towarów oraz 
usług kodami identyfikującymi. Dodatko-
we oznaczenia będą dotyczyły wyłącznie:

 � MPP – transakcji objętej obowiązkiem 
stosowania mechanizmu podzielonej 
płatności,

 � VAT RR – faktur VAT RR,
 � WEW – dokumentów wewnętrznych,
 � MK – faktur wystawionych przez po-
datnika będącego dostawcą lub usłu-
godawcą, który wybrał metodę kaso-
wą rozliczeń VAT,

 � IMP – zgłoszeń celnych lub deklaracji 
importowej dokumentującej import 
towarów rozliczany zgodnie z art. 33a 
ustawy o VAT.
Właściwe sporządzenie pliku JPK_VAT 

będzie miało ogromne znaczenie, gdyż błę-
dy uniemożliwiające przeprowadzenie we-
ryfikacji prawidłowości transakcji  w złożo-
nym pliku JPK, zidentyfikowane przez organ 
podatkowy w toku czynności analitycznych, 
spowoduje wezwanie podatnika do skory-
gowania złożonego pliku ze wskazaniem zi-
dentyfikowanych defektów. Podatnik zosta-
nie zobowiązany do złożenia wyjaśnień lub 
skorygowania pliku w ciągu 14 dni od dorę-
czenia wezwania. W przeciwnym razie organ 
podatkowy wyda decyzję o nałożeniu kary 
pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd, 
o którym mowa w wezwaniu. 

Stanisława Teszner
Biuro PTPiREE

 » » » 
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Nowe rozporządzenie 

BHP przy urządzeniach 
energetycznych
26 października wchodzi w życie nowe, ważne dla wszystkich wykonujących 
prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych,  
rozporządzenie Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 roku sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 
Pierwotnie zakładano, że wejdzie ono w życie 26 marca 2020 roku,  
jednak ze względu na pandemię dwukrotnie termin był przesuwany, 
najpierw o pół roku, tj. na 26 września, a następnie o kolejny miesiąc. 
Dokument zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki  
z 28 marca 2013 roku o tym samym tytule.

Genezą podjęcia prac nad jego zmianą były niejasności inter-
pretacyjne wynikające z art. 54 ustawy Prawo energetyczne 
oraz par. 6 rozporządzenia z 2013 roku, według którego prace 
eksploatacyjne mogły wykonywać osoby uprawnione i upo-
ważnione. Zgodnie z panującą opinią, do prac eksploatacyj-
nych zaliczały się także te nie będące stricte energetycznymi, 
wykonywane przy urządzeniach energetycznych, takie jak np. 
budowlane, malarskie, porządkowe, pielęgnacyjne, transporto-
we oraz związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego. Poza 
energetyką zawodową natomiast kłopoty stwarzała obsługa 
urządzeń nie kwalifikujących się do kategorii ,,powszechnego 
użytku’’, np. pieców piekarskich. Różne interpretacje koniecz-
ności posiadania określonych w ustawie kwalifikacji w prakty-
ce doprowadzały do takich kuriozów jak kierowanie na egza-
miny osób wykonujących prace nie będące energetycznymi  
w celu uzyskania odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjne-
go, ponieważ bez jego posiadania nie mogłyby ich wykonywać. 
Dodać należy, że osoby te nie posiadały (najczęściej) żadnego 
przygotowania edukacyjnego i wiedzy z zakresu eksploatacji 
urządzeń energetycznych.

Nowe rozporządzenie rozwiązuje ten problem, wprowa-
dzając definicję prac pomocniczych przy urządzeniach ener-
getycznych, których nie zalicza się do eksploatacyjnych. Mogą 
one być wykonywane przez osoby nieuprawnione, co jest naj-
istotniejszą z punktu widzenia energetyki zawodowej zmianą. 
Dokument eliminuje dotychczasowe niejasności interpretacyj-
ne. Dzięki temu każdy pracodawca określa katalog takich prac 

i do ich wykonywania dopuszcza osoby, od których nie wyma-
gane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji określonych  
w Prawie energetycznym i rozporządzeniu Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku w spra-
wie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sie-
ci. Przy okazji usankcjonowano również inny problem, mianowi-
cie wykonywania prac eksploatacyjnych przez osoby niebędące 
uprawnionymi – oczywiście pod odpowiednim nadzorem oso-
by uprawionej – (1) w celu przyuczenia do zawodu, (2) repre-
zentujące organy nadzoru oraz (3) prowadzące specjalistyczne 
prace serwisowe, co również było trudne w realizacji w świetle 
przepisów rozporządzenia z 2013 roku.

Kolejną bardzo istotną zmianą, jaką wprowadzono, jest usu-
nięcie pojęcia ,,prowadzącego eksploatację’’ i zastąpienie go 
,,pracodawcą’’. Początkowo wzbudziła ona obawy, czy możliwe 
będzie wykonywanie prac eksploatacyjnych przy urządzeniach 
energetycznych przez firmy zewnętrzne. Jednak po analizie za-
pisów nowego rozporządzenia wątpliwości okazały się nieuza-
sadnione. Ponadto zmiana pozwala na jednoznaczne określe-
nie podziału obowiązków pomiędzy pracodawcę – będącego 
właścicielem urządzeń – a pracodawcę pracowników firmy ze-
wnętrznej, której powierzono wykonanie określonych w umo-
wie prac eksploatacyjnych.

Innym, również istotnym, nowym obowiązkiem jest opraco-
wanie przez każdego pracodawcę, którego pracownicy wyko-
nują prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych 
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,,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy’’. W praktyce dotyczy 
on głównie firm spoza energetyki zawodowej, ponieważ po-
mimo jego braku dokumenty takie tworzone były od dawna 
przez operatorów systemów dystrybucyjnych, operatora syste-
mu przesyłowego oraz – według posiadanej przez nas wiedzy 
– również inne podmioty energetyki zawodowej. Niewątpliwie 
jednak jest to duże wyzwanie dla podmiotów, które dotychczas 
nie tworzyły takiej instrukcji.

Do istotnych zmian należy także doprecyzowanie zasad łą-
czenia funkcji. Mianowicie, przy wykonywaniu prac na polecenie 
pisemne, zabrania się łączenia więcej niż dwóch funkcji jedno-
cześnie; łączeniu nie mogą podlegać funkcje dopuszczającego  
i kierującego zespołem, z wyjątkiem technologii prac pod napię-
ciem. Oczywiście, w związku z wprowadzeniem ,,pracodawcy’’  
w zamian ,,prowadzącego eksploatacje’’,  również zmieniono de-
finicje osób funkcyjnych w organizacji pracy oraz poddano we-
ryfikacji ich obowiązki.

Nie są to jedyne zmiany, które wprowadzono do nowego 
rozporządzenia. Naszym zdaniem jednak wymienione w ni-
niejszym artykule mają najistotniejsze znaczenie dla sposobu 
organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycz-
nych. Wskazać trzeba także, iż jest jeszcze wiele innych, które 
mają wpływ na organizację pracy, np. ułatwienie, jakie niesie 
możliwość opracowania instrukcji eksploatacji dla grupy urzą-
dzeń energetycznych oraz możliwość upoważnienia przez pra-
codawcę osoby do wykonywania w jego imieniu określonych 
czynności lub prac eksploatacyjnych. Nowym obowiązkiem 
jest konieczność uwzględnienia odstępu ergonomicznego przy 

wyznaczeniu minimalnych odstępów w powietrzu od nieosło-
niętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdu-
jących się pod napięciem, wyznaczających zewnętrzne granice 
strefy prac. Dodano również zapisy dotyczące badania elektro-
izolacyjnego sprzętu ochronnego oraz wskazującego napięcie, 
a także sposobu jego ewidencjonowania, kontroli oraz przecho-
wywania. Wprowadzono również zmiany do katalogu prac eks-
ploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych stwarzających 
możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia 
lub życia ludzkiego oraz obowiązek przechowywania przez pra-
codawcę polecenia pisemnego przez okres nie krótszy niż trzy 
miesiące od dnia zakończenia pracy. Wprowadzono także zmia-
ny w zakresie wznowienia po przerwie pracy wykonywanej na 
polecenie pisemne.

Podsumowując, nowe rozporządzenie wprowadza szereg 
zmian od dawna oczekiwanych przez energetykę zawodową, 
szczególne w zakresie usankcjonowania prac pomocniczych 
przy urządzeniach energetycznych. Niestety, opóźniła je pande-
mia. Ważnym zadaniem po wejściu w życie rozporządzenia jest 
monitorowanie wdrożenia nowych wymagań w tak szczegól-
nych i trudnych czasach. W przypadku zidentyfikowania prak-
tycznych problemów w stosowaniu nowego rozporządzenia, 
powinny być podjęte pilne prace w celu wprowadzenia stosow-
nych zmian w jego treści, pozwalających na ich wyeliminowanie, 
ponieważ priorytetem jest bezpieczeństwo osób wykonujących 
prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych.

Konrad Pachucki, Biuro PTPiREE

Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian, szczególne w zakresie usankcjonowania prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych 
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Prace nad nowelizacją PE oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI
• Pismo PUODO do MK w zw. z pracami nad nowelizacją PE (model administrowania danymi) 

– 9 września 2020 roku
• Pismo PTPiREE i TOE do Ministerstwa Klimatu z 18 września 2020 roku

2. Regulacje dotyczące OZE i rozwiązań prosumenckich
• Założenia MK w zakresie zmian uregulowań działalności klastrów energii
• Prezentacja PTPiREE ws. rozwiązań dot. klastrów – wrzesień 2020 roku

3. Implementacja dyrektywy rynkowej - propozycje przepisów 

• Propozycja MK zmian w Prawie energetycznym dot. elastyczności 
• Komentarz PTPiREE – OSD do projektu MK
• Tabela PTPiREE-OSD podziału kompetencji pomiędzy OSD – OSP 
• Propozycja przepisów PTPiREE-OSD v.2
• Propozycja przepisów PSE v.2

4. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

• Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – 12 sierpnia 
2020 roku

• Pismo – stanowisko PTPiREE ws. projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziała-
nia skutkom suszy – 15 września 2020 roku

5. Nowelizacja „rozporządzenia taryfowego”
• Aktualizacja danych OSD i OSP do OSR w zakresie konta regulacyjnego 

– 25 września 2020 roku

6. Projekt nowelizacji „specustawy przesyłowej” 
• Projekt nowelizacji „specustawy przesyłowej”  – projekt z 8 września 2020 roku
• Uwagi PTPiREE do projektu nowelizacji „specustawy przesyłowej” – 22 września 2020 roku

7. Projekt rozp. MK ws. sposobu pobierania opłaty mocowej

• Projekt rozporządzenia MK ws. sposobu pobierania opłaty mocowej  
– 24 września 2020 roku

• Uzasadnienie do projektu
• OSR do projektu

8.
Projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie BHP przy urządzeniach 
energetycznych

• Dziennik Ustaw z 25 września 2020 r. poz. 1649 – nowelizacja rozporządzenia BHP przy 
urządzeniach energetycznych

9. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. • Prezentacja Ministra Klimatu dot. PEP 2040

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych we wrześniu 2020 roku

Prace nad nowelizacją Pe oraz 
aktami prawnymi dotyczącymi AMI

Kontynuowane są uzgodnienia kształtu 
nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (w 
zakresie AMI) oraz aktów wykonawczych, 
w tym zagadnienia dotyczące projektu 
rozporządzenia w sprawie funkcjonowania 
oraz wykazu procesów CSIRE (m.in. zagad-
nienia zakresu informacji udostępnianych 
odbiorcy końcowemu), a także ustale-
nia między branżą a resortem w zakresie 
zmian w regulacjach w związku z RODO.  
W pierwszej połowie września Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

skierował do MK pismo w związku z wcze-
śniejszym (inicjatywa szerzej opisywana  
poprzednio w tej rubryce) wystąpieniem 
TOE oraz PTPiREE dotyczącym odniesie-
nia się do kwestii modelu administrowa-
nia danymi osobowymi w ramach CSIRE 
oraz realizacji obowiązku informacyjnego. 
W ślad za pismem PUODO, PTPiREE pono-
wiło w korespondencji do MK postulaty  
zasadności przyjęcia modelu administro-
wania danymi. 

Ostatniego dnia września upublicz-
niono kolejną wersję projektu noweli-
zacji ustawy Prawo energetyczne (wraz  
z uzasadnieniem i OSR) z informacją  

o skierowaniu projektu do komisji prawni-
czej 2 października. Z dokumentami moż-
na zapoznać się na stronie internetowej 
Rządowego Centrum Legislacji.

Regulacje dotyczace OZE  
i rozwiązań prosumenckich

Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. 
Odnawialnych Źródeł Energii we wrze-
śniu odbyły się dwa spotkania w formie 
zdalnej w sprawie aktywizacji działalno-
ści klastrów energii i współpracy z ni-
mi operatorów systemów dystrybucyj-
nych. Podczas pierwszego – z udziałem 
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przedstawicieli MK i OSD – omówiono 
ogólne propozycje zmian w otoczeniu 
regulacyjnym klastrów energii. Podczas 
drugiego – z udziałem ministra Ireneusza 
Zyski, przedstawicieli URE oraz repre-
zentantów klastrów – przedyskutowano 
m.in. harmonogram instalacji i zakres sto-
sowania inteligentnego opomiarowania  
w klastrach, zasady rozliczeń i mechani-
zmy finansowania. 

Implementacja dyrektywy rynkowej 
– propozycje przepisów

We wrześniu kontynuowano uzgod-
nienia zespołu ds. implementacji dy-
rektywy rynkowej z resortem klimatu. 
Tematem przewodnim była elastycz-
ność (usługi elastyczności, usługi sys-
temowe niedotyczące częstotliwości 
oraz zasady i podział kompetencji mię-
dzy OSD a OSP). W PTPiREE przygoto-
wano i przekazano wszystkim stronom 
rozmów tabelę z podziałem kompeten-
cji wynikających z dyrektywy rynkowej,  
a także wymieniano kolejne wersje pro-
jektów przepisów. 

Projekt ustawy o inwestycjach w celu 
przeciwdziałania skutkom suszy

Od 17 sierpnia Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowa-
dził konsultacje publiczne projektu usta-
wy o inwestycjach w celu przeciwdzia-
łania skutkom suszy. Analiza przepisów 
w ramach PTPiREE wykazała, że ingerują 
one także w działalność operatorów syste-
mów dystrybucyjnych, przede wszystkim 
poprzez: 

 Ҍ wyłączenie stosowania art. 7 ust. 8d 
pkt 4 Prawa energetycznego i od-
stąpienie od wymagania posiadania 
przez inwestora tytułu prawnego do 
nieruchomości przy wnioskowaniu  
o wydanie warunków przyłączenia do 
sieci,

 Ҍ spodziewany wzrost obciążeń finan-
sowych OSD poprzez zmianę art. 
34 Prawa wodnego, tj. wskazanie, 
że wykonywanie na nieruchomości  
o powierzchni powyżej 600 m2 (do-
tychczas ponad 3,5 tys. m2) robót lub 
obiektów budowlanych trwale zwią-
zanych z gruntem, mających wpływ 
na zmniejszenie retencji przez wy-
łączenie więcej niż 50 proc. (zmiana  
z poziomu 70 proc. obowiązującego 
do czasu wejścia w życie niniejszej 
ustawy) powierzchni nieruchomości 

z powierzchni biologicznie czynnej, 
zwane dalej „zmniejszeniem natural-
nej retencji terenowej” jest szczegól-
nym korzystaniem z wód i w związku  
z tym będzie podlegało opłacie za 
usługi wodne.
W ramach konsultacji zgłoszono uwa-

gi PTPiREE oraz przekazano informację do 
URE, z zasygnalizowaniem problemu i po-
tencjalnych skutków przyjęcia regulacji.

Nowelizacja  
rozporządzenia taryfowego

W drugiej połowie września PTPiREE  prze-
kazało do MK zaktualizowane dane nie-
zbędne do Oceny Skutków Regulacji,  
o wpływie przyjęcia konta regulacyjnego 
na stawki taryfowe. Ponadto, na prośbę 
KPRM, uzupełniono OSR o dane od 2010 
roku w odniesieniu do różnic pomiędzy 
planowanymi (na rok ,,t’’) a rzeczywistymi 
przychodami (w roku ,,t’’) z tytułu składni-
ka zmiennego stawki sieciowej, składnika 
stałego stawki sieciowej, opłat abonamen-
towych oraz przychodami, o których mo-
wa w par. 22 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia 
taryfowego, a dla OSP także przychodu  
z opłaty jakościowej.

PTPiREE przekazało dane OSD i OSP we 
wskazanym przez KPRM zakresie oraz od-
powiednio zaktualizowany dokument OSR.

Projekt nowelizacji specustawy 
przesyłowej

W pierwszej połowie września 
Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej poddał kon-
sultacjom międzyresortowym projekt 
ustawy o zmianie ustawy o przygotowa-
niu i realizacji strategicznych  inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych oraz niektó-
rych innych ustaw. 

Projektodawcy przekazano stanowi-
sko PTPiREE z postulatem ujęcia w wykazie 
linii 110 kV oraz wskazania wprost „inwe-
stycji towarzyszących” oraz odstąpienia od 
skrócenia terminu na wydanie warunków 
przyłączenia. 

Projekt rozporządzenia MK  
w sprawie sposobu pobierania 
opłaty mocowej

W ostatnich dniach września do kon-
sultacji – w tym publicznych – przeka-
zano  projekt rozporządzenia Ministra 
Klimatu w sprawie sposobu pobierania 
opłaty mocowej. Po analizie, uwagi będą 

przekazane we wskazanym terminie, czyli  
w październiku.  

Projekt nowelizacji rozporządzenia  
w sprawie BHP  
przy urządzeniach energetycznych

16 września uzgodnieniom międzyresor-
towym – z uwagi na materię nowelizacji, tj. 
przedłużenie vacatio legis rozporządzenia 
zmienianego i brak ingerencji w przepi-
sy materialne, nie podlegał konsultacjom 
publicznym – poddano projekt noweliza-
cji rozporządzenia w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych.

Przedstawiciele PTPiREE uczestniczyli 
w spotkaniu w MK w sprawie zgłoszonych 
przez związki zawodowe propozycji zmian 
do rozporządzenia Ministra Energii z 28 
sierpnia 2019 roku w sprawie BHP przy 
urządzeniach energetycznych.

Opublikowana 25 września w Dzien-
niku Ustaw nowelizacja przedłużyła wej-
ście w życie przepisów rozporządzenia, tj.  
z 6 do 13 miesięcy od dnia ogłoszenia 
(przesunięcie do 26 października). 

,,Polityka energetyczna Polski  
do 2040 r.’’ 

W pierwszej połowie września resort kli-
matu przedstawił prezentację oraz stresz-
czenie ,,Polityki energetycznej Polski do 
2040 r.’’ Jak wynika z informacji MK, PEP 
2040 to jedna z dziewięciu strategii zin-
tegrowanych wynikających ze Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
Wskazuje kierunki, w których zmierzać 
będzie rodzimy sektor energetyczny. PEP 
2040 ma stanowić kompas dla przedsię-
biorców, samorządów i obywateli w za-
kresie transformacji polskiej gospodarki  
w kierunku niskoemisyjnym.

Jego ostateczna wersja nie jest jesz-
cze opublikowana. W pierwszej kolejno-
ści dokument trafi pod obrady Komitetu 
Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, 
któremu przewodniczy Minister Funduszy 
i Polityki Regionalnej. Następnie będzie 
podlegał zaopiniowaniu przez MFiPR. Ko-
lejnymi krokami są: przekazanie go komi-
tetom Rady Ministrów – ekonomicznemu 
i stałemu – oraz przyjęcie przez rząd. Pro-
jekt PEP 2040 zostanie opublikowany po 
uzyskaniu pozytywnej opinii KKPR oraz 
MFiPR.

Biuro PTPiREE,
Poznań, 1 października 2020 roku
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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.

Rynek mocy

Na stronie internetowej Rządowego 
Centrum Legislacji opublikowano kolejną 
wersję projektu ustawy o zmianie ustawy  
o rynku mocy oraz niektórych innych 
ustaw, opatrzoną datą 2 października 2020 
roku (UC 42). Nowelizacja ma na celu dosto-
sowanie brzmienia ustawy o rynku mocy 
do przepisów rozporządzenia rynkowego,  
tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 
roku w sprawie wewnętrznego rynku ener-
gii elektrycznej. Rozporządzenie rynkowe, 
które weszło w życie 4 lipca 2019 roku, 
wprowadza m.in. istotne zmiany z zakre-
su stosowania mechanizmów mocowych  
w krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

Dostosowanie prawa krajowego po-
legać ma przede wszystkim na ograni-
czeniu udziału w mechanizmach moco-
wych jednostek emitujących powyżej  
550 g CO

2
 pochodzącego z paliw kopal-

nych na kWh wytworzonej energii elek-
trycznej oraz średniorocznie powyżej  
350 kg CO

2
 pochodzącego z paliw ko-

palnych na kW mocy elektrycznej za-
instalowanej. Jednocześnie zachowują 
ważność umowy mocowe zawarte przed  
31 grudnia 2019 roku. W związku z tym, 
że w Polsce jednostki emitujące powyżej  
550 g CO

2
/kWh pełnią istotną rolę w pro-

cesie wytwarzania energii elektrycznej, 
przepisy rozporządzenia zostaną zaimple-
mentowane w projekcie ustawy jedynie  
w niezbędnym, minimalnym zakresie. 

Z punktu widzenia OSD ustawa no-
welizująca zawiera istotną poprawkę,  
o którą wnioskowano od początku przy-
jęcia regulacji, a mianowicie zmianę spo-
sobu rozliczania opłaty mocowej dla jed-
nej z grup. Wprowadza bowiem opłatę 
ryczałtową dla odbiorców końcowych 
pobierających energię elektryczną z sie-
ci o napięciu poniżej 1 kV i mocy poniżej 
16 kW, innych niż odbiorcy w gospodar-
stwach domowych. 

Jednocześnie we wrześniu podda-
no konsultacjom projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu w sprawie szczegółowe-
go sposobu pobierania opłaty mocowej. 
Rozporządzenie wydawane na podsta-
wie delegacji zawartej w ustawie o rynku 
mocy ma określać:

 n  zakres i termin przekazywania ope-
ratorowi i płatnikowi opłaty moco-
wej informacji, w tym o sumie należ-
nych opłat mocowych, oraz okresy 

rozliczeniowe między operatorem, 
płatnikami opłaty mocowej i innymi 
podmiotami zobowiązanymi do wno-
szenia opłaty mocowej; 

 n  terminy i sposób przekazywania ope-
ratorowi środków z tytułu opłaty 
mocowej; 

 n  sposób wyznaczania godzin doby 
przypadających na szczytowe zapo-
trzebowanie na moc w systemie na 
potrzeby obliczania opłaty mocowej 
dla tych odbiorców, dla których ma to 
wpływ na wysokość opłaty mocowej. 
OSD, jako płatnik opłaty mocowej,  

w terminie do 6. dnia miesiąca następują-
cego po zakończeniu okresu rozliczenio-
wego będzie przekazywał OSP informa-
cje o sumie należnych środków z tytułu 
opłaty mocowej oraz  liczbie odbiorców 
(z podziałem na poszczególne grupy), 
a także wolumen energii elektrycznej 
pobranej z sieci – z podziałem na ener-
gię pobraną w godzinach szczytowych  
i pozaszczytowych. 

Prezes URE publikuje w Biuletynie URE 
do 30 września każdego roku wybrane 
godziny doby przypadające na godziny 
szczytowego zapotrzebowania na moc  
w systemie, wyznaczone odrębnie dla 
kwartałów roku dostaw. Prezes URE doko-
nuje wyboru godzin przypadających na 
godziny szczytowego zapotrzebowania 
na moc na podstawie danych historycz-
nych lub prognozowanych dotyczących 
zapotrzebowania na moc w systemie, bio-
rąc pod uwagę charakter dobowej krzy-
wej zapotrzebowania na moc w poszcze-
gólnych kwartałach roku.

Operator będzie rozliczał się z tytułu 
opłaty mocowej w miesięcznym okresie 
rozliczeniowym z:

 n  odbiorcami końcowymi przyłą-
czonymi bezpośrednio do sieci 
przesyłowej;

 n OSD, jako płatnikami opłaty mocowej;
 n  przedsiębiorstwami energetycz-

nymi wykonującymi działalność 

 » » » 
Dostosowanie prawa 

krajowego polegać ma 
przede wszystkim  

na ograniczeniu udziału  
w mechanizmach 

mocowych jednostek 
emitujących powyżej  

550 g CO
2
 pochodzącego  

z paliw kopalnych na kWh  
wytworzonej energii 

elektrycznej oraz 
średniorocznie powyżej  

350 kg CO
2
 pochodzącego 

z paliw kopalnych na kW  
mocy elektrycznej 

zainstalowanej. 
Jednocześnie zachowują 

ważność umowy mocowe 
zawarte przed  

31 grudnia 2019 roku. 
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gospodarczą w zakresie przesyłania 
lub dystrybucji energii elektrycznej, 
niebędącymi płatnikiem opłaty moco-
wej, przyłączonymi bezpośrednio do 
sieci przesyłowej;

 n  przedsiębiorstwami energetycznymi 
wytwarzającymi energię elektryczną 
przyłączonymi bezpośrednio do sieci 
przesyłowej. 
Podmioty te, zgodnie z projektem roz-

porządzenia, miałyby przekazywać PSE 
środki z tytułu opłaty mocowej należne za 
dany okres rozliczeniowy w terminie do 18. 
dnia miesiąca następującego po okresie 
rozliczeniowym na podstawie wystawio-
nych faktur. Celowe byłoby jednak wska-
zanie 21. dnia, jako terminu płatności, a to 
ze względu na uspójnienie z innymi ter-
minami przekazywania opłat do operato-
ra. Zarówno opłata jakościowa, jak i przej-
ściowa, kogeneracyjna oraz opłata OZE 
są wnoszone do PSE do 21. dnia miesiąca 
następującego po okresie rozliczeniowym. 
Nieco dłuższy termin niż zaproponowany 
18-dniowy byłby także celowy ze względu 
na możliwość rzetelnej weryfikacji i przygo-
towania dokumentów rozliczeniowych. 

Projekt zmian Prawa energetycznego

Opublikowano kolejną wersję projektu 
zmian do ustawy Prawo energetyczne. 

Jego głównym elementem jest prze-
kształcenie dotychczasowych zasad 
pobierania i administrowania dany-
mi pomiarowymi na rynku energii oraz 
utworzenia centralnego systemu infor-
macji rynku energii, jak również wprowa-
dzenie kompleksowych regulacji doty-
czących magazynowania energii. 

Ze względu na obszerność i zakres 
zmian poświęcimy im odrębny artykuł 
po przyjęciu ostatecznej wersji usta-
wy. Niemniej jednak warto zasygnalizo-
wać pozostałe nowości, które znalazły się  
w tym projekcie. Przede wszystkim już te-
raz znaczenie dla operatorów systemów 
elektroenergetycznych może mieć pro-
pozycja zmian do ustawy Prawo o mia-
rach. Pozwala ona na odroczenie termi-
nu dokonania legalizacji ponownej i na 
dalsze użytkowanie danego egzempla-
rza przyrządu pomiarowego przez czas 
nie dłuższy niż sześć miesięcy (jeśli okres 
ważności legalizacji ponownej takiego 
przyrządu pomiarowego jest wyrażony  
w miesiącach) albo nie dłużej niż 12 mie-
sięcy (jeśli termin legalizacji ponownej 
przyrządu jest wyrażony w latach). Warun-
kiem przedłużenia jest złożenie we właści-
wym urzędzie oświadczenia, że od dnia 
dokonania ostatniej legalizacji albo prze-
prowadzenia oceny zgodności nie wpro-
wadzono zmian dotyczących konstrukcji, 

wykonania i warunków właściwego sto-
sowania takiego przyrządu pomiarowego. 
Z tego uprawnienia będzie można skorzy-
stać jedynie w roku, w którym ogłoszono 
stan zagrożenia epidemicznego albo stan 
epidemii czy występuje niebezpieczeń-
stwo szerzenia się zakażenia lub choroby 
zakaźnej. Inną, znaczącą zmianą może być 
wprowadzenie zakazu korzystania przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
ze wspólnych służb z pozostałymi pod-
miotami wchodzącymi w skład przed-
siębiorstwa zintegrowanego pionowo,  
z wyjątkiem obsługi administracyjnej lub 
informatycznej. 

Interesującym rozwiązaniem jest do-
puszczenie do świadczenia usług przed 
uzyskaniem zatwierdzenia pierwszej tary-
fy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki. Żeby z tego prawa skorzystać, przed-
siębiorstwo energetyczne zobowiązane 
jest do wystąpienia – nie później niż po 
upływie 30 dni od uzyskania koncesji –  
z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy. Do 
czasu zatwierdzenia przez Prezesa URE 
taryfy i wprowadzenia jej do stosowania, 
takie przedsiębiorstwo może w rozlicze-
niach z odbiorcami stosować sposób za-
liczkowy. Po zatwierdzeniu taryfy takie 
zaliczki podlegać mają rozliczeniu z od-
biorcami zgodnie z warunkami taryfy. 

n

Opublikowano kolejną wersję projektu zmian do ustawy Prawo energetyczne
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ElGrid 2020 - analiza, optymalizacja  
i prognozowanie zjawisk  
w sieci elektroenergetycznej nN i SN

Potrzeby analityczno-obliczeniowe 
Coraz większa dynamika zjawisk zachodzących w sieciach 
elektroenergetycznych z jednej strony oraz rosnące wyma-
gania odnośnie do zapewnienia ciągłości i jakości zasilania  
z drugiej, powodują wzrost zainteresowania narzędziami ob-
liczeniowymi i symulacyjnymi, pozwalającymi na lepsze za-
rządzanie pracą sieci. Narzędzia te nierzadko wymagają bar-
dzo dużego nakładu pracy związanego z przygotowaniem 
inicjalnych danych obliczeniowych, a następnie z ich aktu-
alizacją, co znacząco ogranicza możliwości ich powszechne-
go stosowania. Dostrzegając te problemy, potwierdzone do-
świadczeniami z wykorzystania własnego starszego narzędzia 
obliczeniowego, postanowiliśmy skoncentrować się na popra-
wie wygody użytkowania i obsługi danych. Nasze prace szły  
w dwóch kierunkach:

1.  możliwie łatwego i wygodnego przygotowania modelu 
obliczeniowego,

2.  dużej odporności systemu na heterogeniczność danych  
i występujące ich braki.

Wynikiem tych prac jest ElGrid 2020, system służący do ana-
lizy, optymalizacji i prognozowania zjawisk zachodzących w sie-
ci elektroenergetycznej niskich i średnich napięć z przyłączony-
mi źródłami rozproszonymi, magazynami energii oraz odbiorami 
sterowalnymi. W części obliczeniowej bazuje on na skalowalnej 
platformie obliczeniowej SmartGrid Platform, dostępnej także ja-
ko usługa w chmurze. Użytkownicy mają do dyspozycji wygod-
ną aplikację webową do przetwarzania danych o sieci,  obliczeń 
i analizy wyników.

Główne walory systemu, osiągnięte dzięki możliwości efek-
tywnego zarządzania elektroenergetycznymi sieciami dystrybu-
cyjnymi, to: 

• zmniejszenie  strat energii w tych sieciach, 
• obniżenie  kosztów udziału w rynkach energii, 
•  wsparcie optymalnego planowania inwestycji, modernizacji 

i remontów sieci, 
• minimalizowanie liczby i skutków awarii sieciowych, 
•  poprawa bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroener-

getycznego .

Rozwiązanie
ElGrid 2020 łączy cechy systemów informacji geograficznej 
(GIS), systemów zarządzania sieciami dystrybucyjnymi DMS 
(Distribution Management System) oraz systemów oddziaływa-
nia na popyt DSM (Demand Side Management), będąc komplek-
sowym narzędziem wspomagającym zarządzanie elektroenerge-
tyczną infrastrukturą sieciową.

System jest przeznaczony dla operatorów sieci dystrybucyj-
nych, a także innych podmiotów zajmujących się utrzymaniem  
i planowaniem rozwoju sieci. Wybrane funkcje systemu mogą być 
również przydatne dla operatorów odnawialnych źródeł energii 
oraz podwykonawców wykonujących analizy na rzecz firm eks-
ploatujących sieci energetyczne.

ElGrid 2020

Moduły analityczne

Predykcja
Wyznaczanie 

obciążeń
Rozpływy

Prognozy pogody
Dane topologiczne  
i techniczne o sieci

AMI, billing, profile, moce

Obecnie system ElGrid 2020 realizuje zadania w następują-
cych obszarach biznesowych:

1)  Wspomaganie ograniczania strat technicznych i handlo-
wych dzięki narzędziom obliczeniowym i optymalizacyj-
nym pracujących na danych z systemów inteligentnego 
opomiarowania oraz zbierania i przetwarzania informacji  
o zapotrzebowaniu na moc i energię elektryczną.
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2)  Wspomaganie bieżącej eksploatacji sieci poprzez wyzna-
czanie technicznych parametrów pracy sieci i optymalizacji 
jej układu.

3)  Wspomaganie procesu przyłączania nowych źródeł gene-
racji rozproszonej.

4)  Wspomaganie procesu ultrakrótko-, krótko-, średnio- i dłu-
go-terminowego planowania rozwoju sieci oraz źródeł  
i magazynów energii poprzez narzędzia prognostyczne  
i optymalizacyjne.

5)  Przygotowywanie planów sterowania optymalnego (zgod-
nie z założoną funkcją celu) odbiorami sterowalnymi, źró-
dłami sterowalnymi i magazynami energii.

Za realizację powyższych zadań odpowiadają specjalizowane 
moduły, do których należą:

1.  Moduł inteligentnego określania obciążeń sieci z uwzględ-
nieniem poboru i generacji energii

2.  Moduł wyznaczania rozpływu mocy na bazie obcią-
żeń i danych technicznych o elementach sieci elektro- 
energetycznej

3.  Moduł prognozowania produkcji lub konsumpcji w węzłach 
sieci, w szczególności produkcji z OZE

4.  Moduł optymalizacji konfiguracji sieci wskazujący punkty 
podziału pod kątem minimalizacji strat technicznych

5.  Moduł optymalizacji napięć dobierający nastawy zacze-
pów transformatorów, pod kątem minimalizacji strat 
technicznych

6.  Moduł wyliczający wielkości zwarciowe dla zwarć 3-fazo-
wych, 2-fazowych i 1-fazowych

7.  Moduł wyznaczający zawartość harmonicznych w punkcie 
przyłączenia generatora

Model sieci
Specyfika obliczeń wymaga sięgania do wielu źródeł danych i 
łączenia wybranych informacji, niezbędnych do ich przeprowa-
dzenia. Na potrzeby realizacji zadań obliczeniowych został  za-
projektowany dedykowany model bazy danych, zapewniający 
topologiczne odwzorowanie sieci oraz optymalne działanie syste-
mu. Na jego podstawie użytkownicy mogą także łatwo zweryfiko-
wać, co należy podać na wejściu każdego z zadań, aby było ono 
możliwe do wykonania. Model ten obejmuje:

1)  elementy sieci elektroenergetycznej wraz z ich parametra-
mi technicznymi (katalogowymi), na które składają się m.in.:

a) linie elektroenergetyczne
b)  łączniki (odłączniki, rozłączniki itp. – rodzaj łącznika jako 

atrybut)
c) transformatory, transformatory 3-uzwojeniowe
d) dławiki zwarciowe
e) szyny rozdzielni
2)  topologię sieci, czyli opis połączeń między obiektami elek-

trycznymi – zastosowano model danych, wzorowany na 
CIM, co zapewnia największą wydajność śledzenia topologii

3)  punkty poboru/dostawy energii elektrycznej, wraz z możli-
wością szczegółowego i różnorakiego ich opisu, np. profile 
indywidualne, grupowe, moce przyłączeniowe/umowne

4)  dane pomiarowo-rozliczeniowe, przypisane do odbiorców  
i generacji, np. billing, AMI

5)  struktury związane z obliczeniami: parametry i wyniki 
obliczeń

6)  inne pomocnicze dane, np. prognozy pogody potrzebne 
do generowania prognoz produkcji lub konsumpcji.

System jest wyposażony w dwukierunkowy interfejs oparty na 
standardzie CIM.

Heterogeniczność źródeł danych
Istotną cechą systemu jest możliwość łatwego przeniesienia 
danych na potrzeby obliczeń z systemów GIS lub SCADA, a na-
stępnie uzupełnienia ich brakującymi danymi technicznymi oraz 
pomiarowymi. Zdając sobie sprawę z braków oraz istniejących 
ograniczeń w dostępie do tych danych, system oferuje elastycz-
ne podejście, umożliwiające jednoczesne korzystanie z wielu róż-
nych kategorii danych. Cecha ta pozwala na wykonywanie obli-
czeń przy ograniczonym dostępie do danych i w miejscach, gdzie 
inne systemy tego typu sobie nie radzą. Zaletą oferowanego roz-
wiązania jest także dopuszczalna różnorodność rodzajów danych 
w różnych fragmentach sieci (np. dla jednej części odbiorców 
mogą być to dane z AMI, a dla innej części profile). Optymalne 
metody wyznaczania obciążeń dobierane są zależnie od dostęp-
nych danych, bez konieczności ingerencji użytkownika. Kategorie 
danych wejściowych do wyznaczenia obciążeń przedstawiono  
w  tabeli. Kolejność uszeregowania ułożona została od danych 
najbardziej dokładnych.

Tabela

L.p. Opis kategorii danych

1 Pomiary AMI stacji SN/nN i odbiorców SN i nN. Pomiar gęsty, min. co  
1 godz.; dostępny w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem do jednej doby.

2 Prognozowanie zapotrzebowania i produkcji z OZE.

3 Profil indywidualny, możliwy dla dużych odbiorców; typowo wyznaczany 
z AMI.

4 Dane billingowe  -  w określaniu obciążeń pełni rolę pomocniczą (korygu-
jącą).

5 Profil grupowy – określa średnią pobieraną moc w poszczególnych godzi-
nach doby dla wszystkich dni kalendarzowych w roku, określony dla grupy 
odbiorców wg Instrukcji Ruchu i Eksploatacji.

6 Moc przyłączeniowa (znamionowa lub umowna) określona indywidualnie, 
stosowana w ostateczności ze współczynnikiem korygującym.

7 Wartość domyślna obciążenia – w przypadku braku danych wymienionych 
powyżej.

Budowa modułowa
Modułowa budowa systemu daje możliwość wymiany poszcze-
gólnych elementów obliczeniowych, gdy zajdzie taka potrze-
ba, np. w rezultacie opracowania nowych, lepszych silników. 
Podstawę obliczeniową stanowi moduł przeznaczony do wy-
znaczania wielkości obciążeń węzłów sieci elektroenergetycznej. 
Obciążenia te wykorzystywane są następnie do liczenia rozpły-
wów mocy. Obciążenia mogą podlegać bilansowaniu względem 
punktu zasilającego (bilansującego). Oznacza to, że za wiarygod-
ne uznaje się dane pomiarowe w punkcie bilansującym wyżej  
w sieci, a wyznaczone wstępnie obciążenia w sieci są korygowa-
ne proporcjonalnie względem pomiarów punktu zasilającego tak, 
aby końcowa suma obciążeń w sieci równała się obciążeniu punk-
tu bilansującego z uwzględnieniem strat sieciowych. Pomiary  
z AMI nie podlegają korekcie, ale większe rozbieżności są zgłasza-
ne użytkownikowi. Te rozbieżności mogą być wtedy interpreto-
wane jako straty handlowe.

Obliczenia rozpływów mocy w sieci bazują na wyznaczonych 
obciążeniach węzłów odbiorczych. W wyniku obliczeń otrzymuje 
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się napięcia w węzłach sieci oraz przepływy mocy (czynnej i bier-
nej), straty mocy czynnej  i biernej, wartości prądów, wartości strat 
(czynnych i biernych) oraz stopnie obciążenia dla łuków sieci (linii 
i transformatorów). 

Przykładową mapę tematyczną z wynikami rozpływów mocy 
pokazano na rysunku.

Rysunek

Dedykowany moduł systemu odpowiada także za progno-
zowanie produkcji i konsumpcji energii elektrycznej. Ma on 
zastosowanie do niestabilnych źródeł energii, takich jak OZE, 
a także do dowolnej generacji lub odbioru, w tym do wydzie-
lonego fragmentu sieci (w ujęciu obszarowym). W ramach 
modułu zaimplementowane zostały dwa gotowe modele dla 
prognozowania produkcji energii elektrycznej przez farmę 
wiatrową i farmę fotowoltaiczną, bazujące na prognozach po-
gody. Możliwe jest prognozowanie produkcji z rozdzielczością 
godzinową 84 godzin naprzód. Prognozy pogody pobiera-
ne są z serwisu pogodowego ICM, co zdejmuje z użytkowni-
ka konieczność pozyskiwania prognoz we własnym zakresie, 
oszczędzając jego czas i usprawniając cały proces obliczenio-
wy. Moduł współpracuje z wyznaczaniem obciążeń i umożli-
wia, automatycznie bądź ręcznie wyzwalane, budowanie tzw. 
godzinnego profilu indywidualnego dla każdego odbioru/ge-
neracji lub profilu grupowego dla grupy odbiorów z podłączo-
nym modelem predykcyjnym. 

Szczególnym wyróżnikiem systemu jest moduł przeznaczony 
do wyznaczania optymalnych konfiguracji sieci elektroenerge-
tycznej, dający możliwość zastosowania dwóch klas metod:

1) algorytmu genetycznego,
2) algorytmu heurystycznego.
Algorytm genetyczny umożliwia osiągnięcie lepszych 

wyników, jednak jego czas pracy, szczególnie dla bardzo du-
żych fragmentów sieci, jest dość długi. Algorytm heurystycz-
ny jest zdecydowanie szybszy; osiągnięte rezultaty mogą być 
nieco gorsze niż w przypadku algorytmu genetycznego, nie-
mniej jednak algorytm heurystyczny działa w czasie bliskim 
czasowi rzeczywistemu, umożliwiając bardzo szybkie osią-
gnięcie wyniku, np. na potrzeby podjęcia decyzji o zdalnych 
przełączeniach. 

Równie ważne jest wbudowanie w system narzędzia, które 
służy do określania optymalnych nastaw zaczepów transforma-
torów SN/nn oraz 110/SN. Przyjętym kryterium jest minimalizacja 
strat mocy i energii przy zachowaniu dopuszczalnych poziomów 
napięć w całej sieci.

Korzyści
Wprowadzanie nowych narzędzi IT ma sens jedynie wtedy, 

gdy zaspakajają one konkretne potrzeby biznesowe. Ziden-
tyfikowane korzyści dla operatora energetycznego systemu 
dystrybucyjnego wynikające z zastosowania niniejszego roz-
wiązania to:

•  Zmniejszenie strat na przesyle i dystrybucji energii 
elektrycznej

•  Podniesienie jakości informacji na temat rzeczywistego stanu 
sieci

•  Możliwość aktywnego przeciwdziałania awariom
•  Zwiększenie wydajności energetycznej istniejącej infrastruk-

tury energetycznej poprzez integrację i optymalizację wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii

•  Pośredni wpływ na zmniejszenie emisji CO
2
 dzięki lepszemu 

wykorzystaniu źródeł odnawialnych
•  Możliwość identyfikacji miejsc o ponadnormatywnych stra-

tach handlowych
•  Wspomaganie analiz przyłączania nowego źródła lub odbio-
ru do sieci

•  Optymalizacja wykorzystania energii poprzez redukcję po-
trzeb w zakresie ilości energii pochodzącej z drogich elek-
trowni szczytowych

•  Szybsze przywracanie zasilania po awariach i przerwach  
w dostawach, poprawa wskaźników niezawodności dostaw 
energii elektrycznej do odbiorców (SAIDI, SAIFI)

•  Detekcja „wąskich gardeł” sieci wskazująca na potrzeby 
modernizacyjne

•  Lepsze prognozowanie zapotrzebowania mocy i energii
•  Prognozowanie produkcji energii w źródłach odnawialnych i 

jej wpływu na obciążenia
• Strategiczne planowanie inwestycji
Jak widać, obszary zastosowań i potrzeby mogą być róż-

ne w poszczególnych przypadkach. Niezaprzeczalną war-
tością zaprezentowanego rozwiązania jest oszczędzające 
nakłady, jednorazowe budowanie modelu obliczeniowego 
sieci, który może być następnie wykorzystywany przez wielu 
użytkowników do rozwiązywania różnorodnych problemów ʱ 
od wyznaczania podstawowych zabezpieczeń zwarciowych, 
po optymalizacje układu pracy sieci przy różnych funkcjach 
kryterialnych.  

Autorzy: 
mgr inż. Tomasz Gulczyński, 

dr inż. Piotr Helt, 
dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk 

– Globema Sp. z o.o.  

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
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ELEKTROMOBILNOŚĆ

Nowego EQV 300 wyposażono w silnik elektryczny generujący 
204 KM i 362 Nm, co pozwala na osiągniecie do 160 km/h. Takie 
osiągi w połączeniu z baterią o pojemności 90 kWh umożliwiają 
pokonanie dystansu 350 km przy średnim zużyciu energii na po-
ziomie 28,2 kWh/100 km. Baterię zapełnimy korzystając z wallbok-
sa w niecałe 10 godzin przy mocy 11 kW. W stacji szybkiego łado-
wania DC 110 kW jesteśmy w stanie uzupełnić baterię od 10 do  
80 proc. w czasie około 45 minut.

W polskich salonach dostępne będą dwie wersje nadwozia 
Mercedesa EQC. Pierwsza z nich, określana przez koncern jako 
„długa”, oferuje 5,14 m przy 1,91 m wysokości całkowitej pojazdu. 
Druga, „ekstra długa”, ma 23 cm więcej. 

Za komfort podróży, poza systemem multimedialnym, od-
powiadać będzie również pneumatyczne zawieszenie znane  
z innych modeli AIRMATIC. Poziom nadwozia regulowany jest  
w zależności od sytuacji drogowej i wybranego programu jazdy. 
Gdy prędkość rośnie, następuje nieznaczne obniżenie pojazdu. 

Zwiększa to jego stabilność, a dzięki niższemu oporowi aerodyna-
micznemu przyczynia się do redukcji zużycia energii.

Jak deklaruje producent, ten samochód skierowany jest do 
bardzo szerokiego grona odbiorców. Doskonale sprawdzi się dla 
rodzin, nie tylko wielodzietnych, ale również tych ceniących sobie 
komfort i przestrzeń w podróży. Osoby, które spędzają wolny czas 
na rowerze lub uprawiają inne sporty wymagające przewożenia 
sprzętu także powinny się nim zainteresować. Bogatsze wersje 
wyposażenia zapewnią firmom luksusowe warunki transportu na 
spotkania biznesowe.

Kasper Teszner  
Biuro PTPiREE

Źródła:
https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/eqv/explore.html
https://www.wyborkierowcow.pl/nowy-mercedes-eqv-trafil-do-sprzedazy-ile-kosztuje/

Za komfort podróży, poza systemem multimedialnym, odpowiadać będzie również pneumatyczne zawieszenie znane z innych modeli AIRMATIC
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Przegląd samochodów elektrycznych dostępnych na rynku

Mercedes EQV
Zaprezentowany w 2018 roku Mercedes EQC dał początek nowej rodzinie 
elektrycznych modeli serii EQ. Niemiecki koncern, chcąc rozwijać tę 
generację, w 2020 roku wprowadził na rynek elektrycznego vana EQV. 
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Kodeks sieci NC ER w obszarze elektroenergetyki

Łączność w świetle 
wymogów kodeksu
Kodeksy sieci i wytyczne są środkami sto-
sowanymi w celu budowy wspólnego, jed-
nolitego rynku energii elektrycznej w Unii 
Europejskiej. Dokumenty te wprowadzane 
są do porządku prawnego jako rozporzą-
dzenia Komisji UE i mają pierwszeństwo 
stosowania w przypadku rozbieżności po-
między nimi a przepisami krajowych aktów 
prawnych. Zgodnie z zasadą bezpośred-
niego skutku prawa europejskiego stano-
wią część prawa krajowego i są stosowane 
bezpośrednio. Różnica pomiędzy kodek-
sami sieci a wytycznymi polega na tym, że 
przyjmowane są w różnych procedurach. 
Wytyczne określają zakres zagadnień, które 
muszą być opracowane przez wszystkich 
OSP z danego regionu, natomiast kodeksy 
sieci ustanawiają konkretne wymagania do 
bezwzględnego wdrożenia. 

Kodeksy sieci i wytyczne można po-
dzielić na trzy obszary: rynkowy, przyłą-
czeniowy oraz operacyjny. Ten ostatni jest 
kluczowy, bowiem  określa wymogi i zasa-
dy wobec uczestników systemów przesy-
łowych dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy systemu, efektywnego wykorzy-
stania wzajemnie połączonego systemu  
i zasobów oraz zapobiegania rozprzestrze-
nianiu się lub pogłębianiu incydentów, 
aby uniknąć rozległego zakłócenia i sta-
nu blackoutu, jak również umożliwienia 
sprawnej i szybkiej odbudowy systemu 
elektroenergetycznego. 

Za wdrożenie kodeksów sieci odpo-
wiedzialni są uczestnicy rynku energii. Na 
niektórych z nich zobowiązania nałożone 
są bezpośrednio przez kodeksy sieci. Tak 
jest w przypadku OSD i dotyczy koniecz-
ności opracowania wymogów wynikają-
cych z kodeksów przyłączeniowych. W in-
nych przypadkach może wystąpić wymóg 
konsultowania określonych rozwiązań, np.  
między OSD i OSP. 

Kodeks sieci NC ER zawiera się w ra-
mach obszaru operacyjnego i dotyczy sta-
nu zagrożenia i stanu odbudowy systemów 
elektroenergetycznych. Określa on wymogi 
dotyczące:

• zarządzania przez OSP stanami za-
grożenia, zaniku zasilania i odbudo-
wy systemu;

• koordynacji pracy systemu w sta-
nach zagrożenia, zaniku zasilania  
i odbudowy systemu; 

• symulacji testów służących zagwa-
rantowaniu niezawodnej, skutecznej 
i szybkiej odbudowy wzajemnie po-
łączonych systemów przesyłowych 
do stanu normalnego ze stanu za-
grożenia lub zaniku zasilania;

• narzędzi i urządzeń potrzebnych do 
zagwarantowania niezawodnej, sku-
tecznej i szybkiej odbudowy wza-
jemnie połączonych systemów prze-
syłowych do stanu normalnego ze 
stanu zagrożenia lub zaniku zasilania.

Główne obszary, które reguluje NC ER 
(zakres przedmiotowy) to: 

• plan obrony systemu, 
• plan odbudowy systemu,
• interakcje rynkowe,
• wymiana i przekazywanie informacji, 

narzędzia i urządzenia,
• zgodność i przegląd (m.in. 

testowanie),
• wdrażanie.
Zadania określone w NC ER (zakres 

podmiotowy) dotyczą w szczególności: 
• operatorów systemów przesyłowych,
• operatorów systemów 

dystrybucyjnych,
• właścicieli modułów wytwarzania 

energii typu C i D, 
• istniejących i nowych instalacji od-

biorczych przyłączonych do systemu 
przesyłowego, 

• dostawców usług w zakresie obrony 
(plan obrony lub plan odbudowy lub 
umowa),

• dostawców usług w zakresie 
odbudowy.

Do głównych działań w celu wdroże-
nia Kodeksu NC ER należy opracowanie: 

• zasad działania w charakterze dostawcy 
usług w zakresie obrony i  odbudowy;

• wykazu SGU (ang. Significant Grid 
User – znaczący użytkownik sie-
ci) odpowiedzialnych za wdrożenie  
w swoich instalacjach środków wy-
nikających z obowiązkowych wymo-
gów lub z przepisów krajowych; 

• wykazu SGU o wysokim priorytecie, 
zasad i warunków ich odłączania oraz 
ponownego podawania napięcia;

• zasad zawieszania i przywracania stan-
dardów rynkowych; 

• zasad rozliczania odchyleń oraz energii 
bilansującej w przypadku zawieszenia 
działań rynkowych;

• planu testów zatwierdzonych przez or-
gan regulacyjny (URE).
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Za wdrożenie kodeksów sieci odpo wiedzialni są 
uczestnicy rynku energii 
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Kodeks ten wszedł w życie 18 grud-
nia 2017 roku. W artykule 41 doprecy-
zowano cechy wymaganych systemów 
komunikacji: 

• Każdy OSP, OSD i SGU ma zainstalo-
wany system komunikacji głosowej 
z wystarczającym nadmiarowym 
sprzętem i źródłami rezerwowego 
zasilania, aby umożliwić wymianę in-
formacji na potrzeby planów odbu-
dowy przez co najmniej 24 godziny 
w razie całkowitego braku zasilania 
energią elektryczną lub awarii które-
gokolwiek urządzenia działającego  
w systemie komunikacji głosowej.

• Każdy OSP ustala w porozumieniu 
z OSD i SGU oraz dostawcami usług 
w zakresie odbudowy wymagania 
techniczne, jakie muszą spełniać ich 
systemy komunikacji głosowej, jak 
również system komunikacji gło-
sowej OSP, aby umożliwiały one in-
teroperacyjność i gwarantowały, 
że rozpoznają połączenie przycho-
dzące z OSP i natychmiast na nie 
odpowiedzą.

• Każdy OSP ustala w porozumieniu  
z sąsiednimi OSP i innymi OSP w jego 
obszarze synchronicznym wymaga-
nia techniczne, jakie muszą spełniać 
ich systemy komunikacji głosowej 
oraz własny system komunikacji gło-
sowej OSP, aby umożliwiały one in-
teroperacyjność i gwarantowały, że 
druga strona może rozpoznać połą-
czenie przychodzące z OSP i natych-
miast je odebrać. 

Państwa członkowskie UE mogą wy-
magać, oprócz systemu komunikacji 
głosowej, uruchomienia dodatkowego 
systemu komunikacji dla wsparcia planu 
odbudowy. 

Jednym z etapów realizacji tych zapi-
sów było opublikowanie w 2018 roku przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne doku-
mentu „NC ER – wymagania techniczne dla 
systemów komunikacji głosowej”, którego 
celem było ustalenie wymagań, jakim ma-
ją odpowiadać systemy dyspozytorskiej 
łączności głosowej wykorzystywane przez 
służby operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego (OSP), operatorów 
systemów dystrybucyjnych elektroener-
getycznych (OSD) i znaczących użytkow-
ników sieci (SGU) oraz dostawców usług  
w zakresie  odbudowy, aby zapewnić inte-
roperacyjność, dostępność usług, właściwą 
identyfikację połączeń przychodzących 
oraz gwarantować możliwość natychmia-
stowego odebrania połączenia. 

Warto też nadmienić, że zgodnie z za-
pisami kodeksu zobowiązującymi sektor 
energetyczny do utworzenia odpowied-
niego systemu komunikacji dla wsparcia 
odbudowy i obrony systemu elektroener-
getycznego, energetyka polska wdraża re-
komendowany przez PTPiREE system łącz-
ności dyspozytorskiej oparty na technologii 
TETRA. System ten zarekomendowano, gdyż 
w przypadku energetyki istotnym parame-
trem staje się wysoka efektywność przeka-
zywania poleceń sterujących do automaty-
ki urządzeń na sieci niezbędnej do działania 
w ramach funkcjonalności automatycznej 
detekcji uszkodzeń, izolacji i obudowy zasi-
lania inteligentnej sieci energetycznej (wy-
korzystany zostaje mechanizm SDS, będący 
umownym odpowiednikiem SMS z sieci 
komórkowej ze znacznie lepszymi parame-
trami, monitorowaniem ruchu, szyfrowa-
niem itd.). Fundamentalną funkcjonalnością 
technologii TETRA są znacząco rozbudowa-
ne mechanizmy bezpieczeństwa systemu 
zarządzania kluczami – dedykowane pro-
gramatory kluczy, centra uwierzytelniania 
radiotelefonów, szyfrowanie interfejsu ra-
diowego z wykorzystaniem kluczy grupo-
wych. W ramach podsystemu autentykacji  
i szyfrowania istnieje możliwość dostarcze-
nia części elementów oddzielnie dla każ-
dej organizacji użytkowników. Rozwiąza-
nia oparte na standardzie TETRA zawierają 
obsługę wielu organizacji użytkowników i 
multiagencyjność. 

Należy zaznaczyć, że architektura sys-
temów TETRA jest zaprojektowana od 
podstaw tak, aby zapewnić możliwość 
jednoczesnej obsługi wielu różnych orga-
nizacji użytkowników – jeden system jest 
współużytkowany przez różne organizacje. 
W przypadku standardu TETRA występuje 
łatwa możliwość rozbudowy od systemu 
o zasięgu lokalnym do platformy ogólno-
krajowej bez istotnego wpływu na funk-
cjonowanie organizacji. Wielkoobszarowe 
systemy TETRA zbudowane z setek czy 
tysięcy modułów nadawczo-odbiorczych 
zapewniają płynne przenoszalności usług 
dla końcowych użytkowników na całym 
obszarze swojego zasięgu. Najważniejszą 
jednak cechą systemu dyspozytorskiego 
energetyki jest zapewnienie zasilania rezer-
wowego przez 36 godzin od chwili wystą-
pienia awarii. System TETRA spełnia zatem 
zapisy kodeksu, które wymagają udostęp-
nienia krytycznych narzędzi i urządzeń  
w czasie co najmniej 24 godzin w razie utra-
ty podstawowego źródła zasilania energią.

Podsumowując, niezakłócona wymia-
na informacji jest niezbędna dla pracy OSP, 

gdyż gwarantuje bezpieczeństwo opera-
cyjne systemu przesyłowego w każdym je-
go stanie, włączając w to sytuacje awaryjne, 
rozległe awarie energetyczne i odbudowę 
systemu. Zdolność do pozyskania niezbęd-
nych informacji od wszystkich zaangażo-
wanych stron w każdym stanie systemu 
powinna być zapewniona przez nieza-
wodny standard komunikacji dostępny dla 
wszystkich jego uczestników, także w sytu-
acji awaryjnej, gdy publiczna sieć komuni-
kacyjna nie jest już dostępna. Dla realizacji 
kanałów komunikacji należy unikać usług 
publicznych operatorów komunikacyjnych, 
gdyż nie gwarantują oni utrzymania ciągło-
ści świadczenia usług w przypadku rozle-
głej awarii elektroenergetycznej. Do czasu 
zakończenia budowy systemu radiowego 
TETRA dla wsparcia planu odbudowy sys-
temu elektroenergetycznego przewiduje 
się wykorzystanie systemu telefonii sateli-
tarnej. Zgodnie z art. 41 i 42 NC ER podmio-
ty uczestniczące w odbudowie systemu 
elektroenergetycznego muszą dyspono-
wać środkami, które to umożliwiają, w tym 
łącznością dyspozytorską do prowadze-
nia komunikacji głosowej. Wykaz środków 
podlegających wdrożeniu w instalacjach 
istotnych dla procedur odbudowy ujęto 
w ,,Planie odbudowy”, a ostateczny termin 
ich wdrożenia ustalono na 18 grudnia 2022 
roku. Do tego czasu zostanie pokryty zasię-
giem krytycznej łączności dyspozytorskiej 
cały obszar kraju.

Maciej Skoraszewski
Biuro PTPiREE
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Energetyka polska wdraża re komendowany przez 
PTPiREE system łącz ności dyspozytorskiej oparty  
na technologii TETRA 
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Urząd Regulacji Energetyki wraz ze 
zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
spółkami: Enea Operator, Energa-
Operator, innogy Stoen Operator, PGE 
Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja 
opracowały „Przewodnik prosumenta  
w gospodarstwie domowym”. Publikacja 
jest adresowana do odbiorców w go-
spodarstwach domowych zaintereso-
wanych zakupem i zainstalowaniem 
fotowoltaiki, czyli prosumentów. Jest 
to także odpowiedź na ich potrzeby  
i pytania.

– Poradnik dla prosumentów przy-
gotowany przez PTPiREE we współpracy  
z URE wyjaśnia jak zostać prosumentem  
i co zrobić, aby taka inwestycja była opty-
malna i odpowiadała potrzebom danego 
odbiorcy. Wszelkie inicjatywy edukacyj-
ne są ważne szczególnie teraz, kiedy licz-
ba konsumentów chcących produkować 
prąd bardzo szybko rośnie, a moc zainsta-
lowana fotowoltaiki w polskim systemie 
energetycznym wynosi już ponad 2,6 GW. 
Bardzo ważne jest, aby zarówno konsu-
menci, jak i prosumenci mieli odpowied-
ni zasób wiedzy przed podejmowaniem 
ważnych decyzji dotyczących ich uczest-
nictwa w rynku energii. Dlatego działania 
edukacyjne, szczególnie podejmowane 
wspólnie z branżą, uważam za wyjątkowo 
ważne i potrzebne – mówi Rafał Gawin, 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Przewodnik w przystępny sposób 
opisuje m.in. czym są odnawialne źródła 
energii, jak dobrać ich moc do własnych 

potrzeb, na co zwrócić uwagę przed 
podjęciem decyzji o wyborze instalacji 
fotowoltaicznej, gdzie najlepiej zainsta-
lować panele PV, co wpływa na pracę 
instalacji oraz jak ją wydajnie użytko-
wać. Opracowanie zawiera również in-
formacje dotyczące procesu przyłącze-
nia instalacji fotowoltaicznej do sieci 
elektroenergetycznej.

– W ostatnich miesiącach do opera-
torów systemów dystrybucyjnych zgłasza 
się olbrzymia liczba klientów, którzy chcą 
zostać prosumentami. Tylko w pierw-
szym półroczu 2020 roku OSD przyłączy-
ły do sieci prawie 109 tys. mikroinstalacji 
o mocy ponad 742 MW. W porównaniu 
do końca 2019 roku daje to przyrost licz-
by mikroinstalacji o ponad 70 proc. oraz 
wzrost mocy mikroinstalacji o przeszło  
74 proc. Przygotowany we współpracy  
z URE przewodnik dla prosumentów od-
powiada na najważniejsze pytania zwią-
zane z procesem przyłączeniowym – 
stwierdza Robert Zasina, prezes PTPiREE.

Data publikacji przewodnika zbiega 
się nieprzypadkowo z terminem konfe-
rencji PTPiREE pt. „Przyłączanie i współ-
praca OZE z systemem elektroenerge-
tycznym”. Wydarzenie, w którym udział 
wzięli pracownicy firm energetycznych, 
dostawcy rozwiązań technicznych  
i usług dla energetyki, a także przed-
stawiciele administracji państwowej, 
samorządów oraz naukowcy to idealny 
moment na publikację przewodnika.

– Energetyka prosumencka to niezwy-
kle dynamicznie rozwijający się obszar, 

który wymaga naszej szczególnej atencji 
i wsparcia. Przygotowany przez nas in-
formator jest źródłem rzetelnej wiedzy dla 
klientów, którzy rozważają zakup systemu 
fotowoltaicznego; może także służyć po-
mocą dostawcom instalacji fotowoltaicz-
nych czy samorządom, gdy pojawiają się 
pytania ze strony prosumentów – podsu-
mowuje Robert Zasina.

Przewodnik dostępny jest nieod-
płatnie na stronach internetowych URE 
(www.ure.gov.pl) oraz PTPiREE (www.
ptpiree.pl).  

n

Przewodnik prosumenta  
w gospodarstwie domowym
W ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania 
odnawialnymi źródłami energii w naszym kraju. Jest to szczególnie widoczne 
w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych. W 2020 roku 
operatorzy systemów dystrybucyjnych przyłączą do swoich sieci rekordową 
liczbę prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

Dla zainteresowanych zakupem i zainstalowaniem 
fotowoltaiki został opracowany specjalny poradnik 

WYDARZENIA
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FELIETON

W niektórych krajach algorytmy sztucz-
nej inteligencji już dziś stanowią element 
zaawansowanych narzędzi analitycznych, 
które pomagają lekarzom w szpitalach 
diagnozować wybrane choroby. W ob-
liczu pandemii COVID-19 spotykam się 
z zapytaniami o możliwość przyspiesze-
nia walki z koronawirusem dzięki wyko-
rzystaniu zaawansowanych algorytmów 
uczących się. Jakie są perspektywy dla 
sztucznej inteligencji w zastosowaniach 
medycznych?

Technologie i narzędzia AI pomagają 
naukowcom zrozumieć działanie  SARS-
-CoV-2 oraz przyspieszyć proces badań 
medycznych nad skutecznymi lekami  
i metodami leczenia wywołanej przez 
niego choroby, wspomagać jego wykry-
wanie i diagnozowanie oraz przewidywa-
nia ewolucji wirusa. To powinno pozwo-
lić na zapobieganie mu lub spowolnienie  
jego rozprzestrzeniania się, a co za tym 
idzie indywidualizować informacje dla 
centrów wczesnego ostrzegania i moni-
torować sytuację społeczno-gospodar-
czą w różnej skali.

Dzięki możliwości analizowania ogrom-
nej liczby przypadków chorobowych algo-
rytmy AI pomagają w zrozumieniu wzor- 
ców różnych chorób oraz efektów dotych-
czasowego leczenia, przez co mogą udzie-
lać cennych wskazówek zarówno lekarzom 
oraz pielęgniarkom, jak i pacjentom. Sza-
cuje się, że w ciągu najbliższych pięciu-
-siedmiu lat inteligentne algorytmy zde-
cydowanie zwiększą szanse pacjentów na 
skuteczne wyleczenie (mniej błędów lekar-
skich) oraz przyspieszą ich rekonwalescen-
cję (mniej komplikacji pooperacyjnych). 

W 2016 roku rynek usług dla algorytmów 
klinicznych w Stanach Zjednoczonych wy-
nosił 320 mln dolarów, zaś w 2023 roku ma 
osiągnąć ponad 5 mld. Rynek globalny ma 
w tym czasie wzrosnąć do 10 mld dolarów. 
Jednocześnie oszczędności dla lokalnych 
systemów zdrowia mają być liczone w set-
kach miliardów dolarów.

Co ciekawe, naukowcy widzą w AI 
potencjał zwiększenia o 30-50 proc. wy-
dajności pracy pielęgniarek, których plan 
czynności będzie mógł być na bieżąco 
aktualizowany w zależności od potrzeb 
pacjentów. Szacuje się, że np. w Chinach 
w ciągu najbliższych trzech lat około  
17 proc. prac pielęgniarskich przejmą 
roboty medyczne. Na rynku jest już do-
stępne niewielkie urządzenie medyczne 
– BioSticker, które przyklejone do klatki 
piersiowej przez 30 dni monitoruje m.in. 
częstość oddechów, pracę serca, tempe-
raturę, pozycję ciała, aktywność dzienną 
i jakość snu. Reaguje również alarmem 
na sytuacje awaryjne (upadek, wymioty). 
Urządzenie uczy się zachowania pacjen-
ta, pozwalając na wczesną interwencję 
pielęgniarską lub lekarską albo uniknięcie 
wizyt w szpitalu.

Dotychczas analizy badań obrazo-
wych w połączeniu z wynikami badań 
analitycznych były dokonywane przez 
proste oprogramowanie zaszyte w urzą-
dzeniach diagnostycznych i oczywiście 
lekarzy. Dzięki algorytmom sztucznej in-
teligencji już dziś możliwe jest szybsze 
diagnozowanie np. raka płuc lub pier-
si tylko na podstawie analizy obrazu.  
W przyszłości może okazać się, że ro-
la np. lekarzy radiologów sprowadzi się 

wyłącznie do realizacji badań, gdyż pełną 
analitykę przeprowadzi sztuczna inteli-
gencja. Póki co algorytmy AI szybko stają 
się ekspertami diagnostycznymi, ale nie 
zastąpią lekarzy w podejmowaniu decyzji, 
gdyż nie dysponują intuicją (instynktem) 
charakterystyczną dla ludzkich fachow-
ców. Wiele decyzji lekarskich oznacza 
bowiem konieczność wyboru pomiędzy 
niedoskonałymi opcjami. Przypomina to 
rozwój samochodów autonomicznych, 
dla których ruch wielkomiejski to źródło 
mnóstwa wieloznacznych sytuacji dro-
gowych. Zaprojektowanie skutecznych 
algorytmów to zresztą dopiero pierwszy 
krok do popularyzacji AI. Zdobycie trwa-
łego zaufania opinii publicznej będzie  
o wiele trudniejsze.

Pamiętajmy, że kluczowym elemen-
tem prowadzonych działań w zakresie 
zdrowotnego wykorzystania rozwiązań 
AI jest zapewnienie przestrzegania wy-
sokich standardów etycznych (dotyczą-
cych praw człowieka i prywatności) przez 
firmy zaangażowane w opracowanie no-
wych rozwiązań. Również wizje robotów-
-chirurgów wykonujących samodzielnie 
operacje spełnią się zapewne nieprędko, 
gdyż wymagają chociażby uzyskania pro-
blematycznych zgód organów regulacyj-
nych, np. dotyczących odpowiedzialno-
ści za konsekwencje błędnych decyzji. Za 
to ze zdalną diagnostyką naszego stanu 
zdrowia będziemy się spotykali coraz czę-
ściej, gdyż efekty jej stosowania są wy-
mierne zarówno dla nas, jak też systemu 
ochrony zdrowia. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Cyfrowy lekarz
Rozwój technologii sztucznej inteligencji (ang. 
artificial intelligence, AI) postępuje bardzo szybko. 
Odgrywa ona coraz ważniejszą rolę nie tylko  
w dziedzinie komunikacji i rozrywki, ale także  
w zakresie zdrowia i życia. 
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 }  3 listopada 2020 r.  
szkolenie on-line

Szkolenie „Projektowanie linii 
kablowych 110 kV. Techniki 
doboru, budowy i eksploatacji 
linii kablowych wysokich i 
najwyższych napięć” 

Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

Z uwagi na nadal  obowiązujący  w Polsce   

stan epidemii i ograniczenia administracyjne  

dotyczące organizacji szkoleń i konferencji  

zachęcamy do korzystania  

z najbardziej aktualnych informacji  

o wydarzeniach  przygotowywanych  przez PTPiREE 

opublikowanych  na stronie www  

o adresie:  ptpiree.pl

 }  9-10 grudnia 2020 r. 
konferencja on-line

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

 }  25-26 listopada 2020 r.  
konferencja on-line

XIX Konferencja „Systemy 
Informatyczne w Energetyce 
SIwE’20”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  28-29 października 2020 r.  
konferencja on-line

V Konferencja Naukowo-
Techniczna  „Pomiary  
i diagnostyka w sieciach 
elektroenergetycznych”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Justyna 

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

 }  5-6 listopada 2020 r.  
konferencja on-line

Konferencja „Linie i stacje 
elektroenergetyczne”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  17-18 listopada 2020 r.  
konferencja on-line

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

 }  10 listopada 2020 r.  
szkolenie on-line

Szkolenie „Nowe prawo 
zamówień publicznych  
w sektorze dystrybucji  
i przesyłu energii elektrycznej”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Justyna 

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




