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Wydarzenia ostatnich miesięcy uzmysłowiły nam zna-
czenie różnych aspektów bezpieczeństwa dla funkcjono-
wania jednostek i całego społeczeństwa. Ze względu na 
realne zagrożenie najczęściej w centrum naszego zainte-
resowania jest obecnie bezpieczeństwo epidemiczne. Nie 
mniej istotne jednak pozostają także inne jego obszary. 
Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki niezwykle 
ważne jest spełnianie norm, stosowanie procedur i szcze-

gółowych wytycznych wszędzie tam, gdzie eksploatowane są urządzenia techniczne. 
Na straży przestrzegania prawa w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych stoi 
Urząd Dozoru Technicznego. To instytucja doskonale znana energetykom ze współpra-
cy w różnych obszarach działalności, a obecnie najbardziej w związku z realizacją pro-
jektów związanych z elektromobilnością. I właśnie na temat różnych aspektów współ-
działania energetyki z Urzędem Dozoru Technicznego mamy przyjemność rozmawiać 
z prezesem tej instytucji, Andrzejem Ziółkowskim. Jak się okazuje, wspólnych pól za-
interesowań energetyki i UDT jest bardzo wiele. Do najistotniejszych możemy zaliczyć: 
wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej i elektromobilności, poprawę efektywno-
ści energetycznej czy cyberbezpieczeństwo usług kluczowych. Reprezentowany przez 
naszego gościa urząd jest podmiotem bardzo aktywnym na tych polach, a można się 
spodziewać, że jego rola będzie rosła. Co ważne, w obecnej trudnej sytuacji związanej 
z epidemią urząd nie ogranicza swej działalności. Na bieżąco, z zachowaniem reżimów 
sanitarnych, dokonywane są odbiory techniczne urządzeń, takich jak choćby punkty ła-
dowania pojazdów elektrycznych. W ocenie naszego rozmówcy większość operatorów 
stacji ładowania nie zaprzestała realizacji swoich ekologicznych celów, co jest dobrą pro-
gnozą na przyszłość.

Ambitnych planów rozwojowych nie chcą ograniczać również operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, choć bieżące odczyty wskaźników ekonomicznych nie skłaniają do nad-
miernego optymizmu. Spowolnienie gospodarcze jest faktem, popyt na energię spada, 
co przekłada się na wyniki finansowe. Spółki opublikowały swoje raporty za 2019 rok. 
Przeglądu tych danych dokonujemy w artykule zatytułowanym „Czas gorszej koniunktu-
ry”. Szerszą perspektywę dokonań branży przynosi natomiast nasz doroczny raport „Ener-
getyka. Dystrybucja i przesył”, który omawiamy w dziale Rynek i regulacje. W tej rubryce 
znajdą Państwo także pakiet najistotniejszych informacji dotyczących dostępnych rozwią-
zań wynikających z Tarczy Finansowej opracowanej przez Polski Fundusz Rozwoju. 

W dziale Technika i technologie prezentujemy m.in. analizę wskaźników SAIDI oraz 
SAIFI wykonaną na poziomie rejonów energetycznych. 

Jak zawsze bieżące wydanie ,,Energii Elektrycznej’’ dostarczy Państwu omówienie naj-
ważniejszych zmian w legislacji, a także przyniesie wiadomości z życia spółek i branży oraz 
inne stałe rubryki.

Zapraszam do lektury! 
Wojciech Tabiś
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Ten rok nie jest łatwy dla polskich szkół. 
Pandemia uniemożliwiała organizację za-
jęć stacjonarnych. Od marca uczniowie 
uczą się w domach, a zajęcia prowadzo-
ne są przez Internet. Niestety nie wszyscy 
posiadają możliwości i sprzęt, żeby brać 
w nich udział. Energa-Operator postano-
wiła pomóc dzieciom znajdującym się  
w sytuacji wykluczenia cyfrowego, da-
jąc im komputery umożliwiające udział  
w zajęciach zdalnych. Za pośrednic-
twem Fundacji Energa spółka przekazała 
17 komputerów do Szkoły Podstawowej  
w Przyjaźni, wkrótce kolejny sprzęt trafi do 
uczniów z powiatu kaliskiego.  

Szkoły będą wypożyczać komputery 
dzieciom, które ich nie posiadają. Umożli-
wią im one kontakt z nauczycielami oraz 
rówieśnikami, co jest niezwykle ważne, 
szczególnie teraz w czasie zagrożenia 

epidemiologicznego wywołanego koro-
nawirusem. Energa-Operator od lat wspie-
ra polskie szkoły, m.in. przez program 

Energia do Nauki czy zajęcia dydaktyczne 
prowadzone przez pracowników spółki. 
 n

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, razem z operatorami systemów 
przesyłowych z Litwy, Łotwy i Estonii, zgłosiły wspólny wniosek  
o dofinansowanie działań inwestycyjnych związanych z realizacją 
drugiej fazy synchronizacji państw bałtyckich z systemem Europy 
kontynentalnej. Wniosek na wykorzystanie środków z instrumentu 
Łącząc Europę (CEF – Connecting Europe Facility) podpisał Michał 
Kurtyka, minister klimatu.

Cztery państwa łącznie aplikowały o 1,2 mld euro, z czego Litwa  
o 462 mln, Łotwa – 100 mln, Estonia – 111 mln, a Polska – 521 mln 
euro. Środki finansowe Unii Europejskiej są jednym z niezbędnych 
elementów programu synchronizacji państw bałtyckich.

Drugi etap prac obejmuje działania inwestycyjne wzmacnia-
jące systemy przesyłu energii elektrycznej, budowę nowego po-
łączenia podmorskiego pomiędzy Polską i Litwą – Harmony Link 
oraz przygotowanie systemów sterowania niezbędnych do syn-
chronizacji państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

CEF to unijny instrument służący realizacji inwestycji o eu-
ropejskim znaczeniu. W 2018 roku Litwa, Łotwa i Estonia w ra-
mach złożonego wspólnie wniosku otrzymały z CEF 323 mln eu-
ro na rozbudowę sieci przesyłowych. W 2019 roku PSE i Litgrid 
pozyskały z tego instrumentu 10 mln euro dofinansowania dla 
działań realizowanych w ramach fazy przygotowawczej projektu 
Harmony Link. 

Synchronizacja systemów elektroenergetycznych państw 
bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej jest planowana  
w 2025 roku. n

 » PSE

Minister klimatu wydał zgodę  
na pozyskanie środków z CEF

 » Energa Operator

Pomoc wykluczonym cyfrowo

 Energa-Operator przekazała  komputery umożliwiające dzieciom udział w zajęciach zdalnych 
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Polskie Sieci Energetyczne oraz Lotos rozpoczęły wspólny projekt 
badawczo-rozwojowy dotyczący elektrolizerów i ich integracji 
na rynku energii. Obie spółki zamierzają w ciągu najbliższych dni 
podpisać list intencyjny w tej sprawie.

Projekt zainicjowany przez Lotos ma na celu pozyskanie ektro-
lizerów do produkcji zielonego wodoru oraz weryfikację możliwo-
ści współpracy tych urządzeń ze zmienną generacją energii elek-
trycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Wyniki prac 
będą mogły być wykorzystane przez PSE do zapewnienia stabili-
zacji Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, zwłaszcza w kontekście 
planowanego zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym 
Polski. Projekt ma również szansę wpłynąć na ekspansję rynku wo-
doru i rozwiązań zeroemisyjnych oraz zostać wykorzystanym przy 
realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Projekt wpisuje się w strategię obu spółek. PSE, jako operator 
systemu przesyłowego, są szczególnie zainteresowane badaniem 
możliwości świadczenia usług systemowych przez elektrolizery  
i ich wpływem na pracę KSE. Lotos natomiast aktywnie uczestni-
czy w realizacji Pakietu na rzecz Czystego Transportu, którego za-
daniem jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze ener-
gii i ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie.

Lotos, podobnie jak PSE, przy swoich projektach korzysta ze 
wsparcia finansowego w ramach instrumentu CEF Łącząc Europę. 
Realizowany z dofinansowaniem projekt Pure H2 ma doprowadzić 
do wybudowania instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru 
oraz dwóch stacji tankowania tego paliwa wzdłuż dróg sieci bazo-
wej TEN-T w Gdańsku i Warszawie. Koncern zamierza też stworzyć 
strategię paliw alternatywnych.  n

 » PSE

Wspólny projekt z Lotosem
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Tauron Dystrybucja zakłada kolejne plat-
formy pod bocianie gniazda. Bociany to 
ptaki, które przez energetyków otoczone 
są szczególną ochroną. Co roku na wiosnę 
pracownicy spółek z sektora dystrybucji 
porządkują gniazda znajdujące się na słu-
pach energetycznych oraz instalują nowe 
platformy, gdzie jest to niezbędne. 

W każdym sezonie ptaki rozbudowują 
swoje domy donosząc nowy materiał. Gdyby 

gniazdo nie było regularnie czyszczone, mo-
głoby zagrażać nie tylko jego gospodarzom, 
ale także sieci dystrybucyjnej, a ta z kolei do-
stawom energii elektrycznej. Dochodzące do 
dwóch metrów konstrukcje mogą ważyć na-
wet dwie tony. Przy takich gabarytach gniaz-
do bardzo obciąża słup energetyczny i łatwo 
może się osunąć pod własnym ciężarem lub 
pod wpływem czynników atmosferycznych. 
W wielu przypadkach, poza porządkowa-
niem gniazd, niezbędne jest też przeniesie-
nie ich na specjalne platformy budowane 
przez energetyków ponad liniami energe-
tycznymi. Tak jest w przypadku gniazd budo-
wanych bezpośrednio na słupach. Takie ich 
umiejscowienie może skończyć się śmiercią 
ptaka w wyniku porażenia. 

Na całej sieci Taurona Dystrybucja 
znajduje się około 1,6 tys. gniazd, w Ener-
dze-Operator liczba ta wynosi już ponad 
11,7 tys., a w PGE Dystrybucja jest to pra-
wie 25,5 tys.  n

 » Tauron Dystrybucja

Bociany pod ochroną energetyków

Zakończył się, ogłoszony w czerwcu 2019 
roku, konkurs Taurona na najlepszą pracę 
dyplomową. Temat jego VI edycji brzmiał: 
„Inteligentne sieci elektroenergetyczne – 
rozwój i eksploatacja” i dotyczył prac, które 
powstały w roku akademickim 2018/2019. 
Jej laureatami zostali Józef Borys oraz 
Mikołaj Walkowiak z Politechniki Poznańskiej. 
Nagrodę otrzymali za wspólnie napisaną pra-
cę inżynierską pt. „Bilansowanie sieci lokalnej 
z zastosowaniem magazynów energii samo-
chodów elektrycznych”. Laureaci studiowali 
energetykę na Wydziale Elektrycznym, więc 
tematy magazynowania energii, sieci elek-
troenergetycznych oraz elektromobilności 
były bezpośrednio związane z programem 
ich nauki.

Praca od początku budowana była  
z myślą o praktycznym wykorzystaniu idei 
magazynowania energii w samochodach 
elektrycznych. Sam pomysł jej napisania 
zrodził się w odpowiedzi na realny pro-
blem rozwoju odnawialnych źródeł ener-
gii, generujących energię bez możliwości 
jej magazynowania, oraz wzrost liczby 
samochodów elektrycznych. Studen-
ci pokazali słabości OZE oraz pojazdów 

elektrycznych, które można połączyć i za-
mienić w zalety. Wśród tych ostatnich wy-
mieniają wzrost efektywności energetycz-
nej, zwiększenie sprawności zarządzania 
systemami dystrybucji energii, poprawę 
parametrów jakościowych energii czy wy-
dajniejsze wykorzystanie OZE.

W uzasadnieniu swojej decyzji komisja 
konkursowa podkreśliła, że nagrodzona 
praca uwzględnia dwa bardzo wyraźnie 
trendy obecne we współczesnej energe-
tyce. Mowa o wzroście mocy generowa-
nej z OZE i rozwoju elektromobilności, dla 
których pokazano wspólny model bizne-
sowy magazynowania energii w pojaz-
dach elektrycznych. Beneficjentami takiej 
działalności w przyszłości mogą okazać 
się dystrybutorzy i sprzedawcy energii, 
właściciele pojazdów, koncerny motoryza-
cyjne oraz operatorzy inteligentnych sieci. 
Istotnym aspektem opłacalności koncep-
cji pokazanej w pracy może być minima-
lizacja kosztów związanych z dwukierun-
kową infrastrukturą ładowania pojazdów.

W tym roku jury, poza nagrodą głów-
ną, przyznało też wyróżnienie. Otrzymał 
je Maciej Klimas z Politechniki Śląskiej za 

pracę magisterską pt. „Dobór parametrów 
hybrydowych energetycznych filtrów ak-
tywnych (HEFA)”. W swojej dysertacji za-
warł praktyczne metody optymalizacji. 
Dwie z nich, algorytm Brute Force oraz 
metoda oparta na algorytmach gene-
tycznych, stanowią klasyczne rozwiąza-
nia zagadnień optymalizacyjnych i mogą 
znaleźć zastosowanie w oprogramowaniu 
związanym z jakością energii elektrycznej. 
Trzeci z algorytmów,  stworzony z wyko-
rzystaniem drzew decyzyjnych, nie jest 
rozwiązaniem typowym, ale ze względu 
na prostotę i szybkość działania bardzo 
dobrze nadaje się do rozwiązywania pro-
blemów o nieskomplikowanej strukturze 
w sposób w pełni zautomatyzowany. n

 » Tauron

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

 » Tauron Dystrybucja

Wymiana liczników
Tauron rozpoczął wymianę starych liczni-
ków na nowoczesne urządzenia zdalnego 
odczytu. Akcja prowadzona jest dla wy-
branej części klientów – przedsiębiorców 
rozliczanych w grupie taryfowej C1x, któ-
rzy korzystają z mocy umownej wyższej 
niż 16 kW oraz nie mają dotychczas zain-
stalowanego licznika zdalnego odczytu. 

Proces wymiany ma zakończyć się 
do końca września tego roku. Od 1 paź-
dziernika wszyscy klienci Taurona powin-
ni być rozliczani według nowych zasad  
z uwzględnieniem opłaty mocowej. 

Elektromonterów Taurona Dystry-
bucja wyposażono w imienne identy-
fikatory, a ich dane można potwierdzić 
telefonicznie pod numerem infolinii:  
32 606 0 616.  n

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska

Zd
ję

ci
e:

 T
au

ro
n

Dochodzące do dwóch metrów konstruk cje mogą ważyć 
nawet dwie tony 

Temat konkursu to „Inteligentne sieci elektroenergetyczne 
– rozwój i eksploatacja”
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Synergia efektywności
Wywiad z Andrzejem Ziółkowskim, Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.

 » Najlepszym sposobem pokrycia 
wzrastającego zapotrzebowania 
na energię elektryczną jest wzrost 
efektywności. Jak Pan Prezes ocenia 
potencjał polskiej gospodarki  
w zakresie efektywności energetycznej? 
Na jakie obszary należy zwrócić 
szczególną uwagę?

Poprawa efektywności energetycznej ma 
kluczowe znaczenie nie tylko dla zmniej-
szenia popytu na energię elektryczną, 
ale także dla zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych. Unia Europejska dostrze-
gła ten problem wiele lat temu, stąd ma-
my ambitny, zintegrowany pakiet działań  
w ramach polityki klimatyczno-energe-
tycznej. Gdzie drzemie największy po-
tencjał zwiększania efektywności ener-
getycznej? Szczególnie istotny potencjał 
wykazują energochłonne przedsiębior-
stwa z sektora MŚP. Od trzech lat du-
że przedsiębiorstwa zobowiązane są do 
sporządzenia w czteroletnim cyklu au-
dytu energetycznego przedsiębiorstwa. 
Kolejny termin minie 30 września 2021 
roku. Doświadczenia UDT z wykonanych 
audytów energetycznych przedsiębiorstw 
pokazują, że zakres działań w obszarze 
zwiększania szeroko pojętej efektywności 
energetycznej jest bardzo duży: energia 
jest tracona w postaci tzw. „ciepła odpado-
wego”, ale też ciepło ucieka przez niedo-
cieplone budynki czy uszkodzoną izolację 
rurociągów. Energia jest marnowana wte-
dy, gdy urządzenia pracują bez potrzeby 
lub ich automatyka jest źle wyregulowa-
na. Nieregulowane urządzenia nigdy nie 
są optymalne pod kątem zużycia energii, 
pomimo że pracują bezawaryjnie. 

Następny aspekt, na który należy zwró-
cić uwagę, to otwarcie przedsiębiorcom 
drzwi do bycia prosumentem. Umożliwiła 
to nowelizacja ustawy o OZE, według któ-
rej przedsiębiorcy mogą wytwarzać ener-
gię elektryczną z OZE na własne potrzeby. 
Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie 
jednak sprawę z korzyści, jakie odnawialne 
źródła energii mogą przynieść ich firmie. 

Inwestycja w OZE przyczynia się nie tylko 
do ograniczenia zużycia nieodnawialnej 
energii pierwotnej, ale przede wszystkim 
buduje wizerunek firmy dbającej o środo-
wisko. Ponadto, analizując potencjał, nie 
należy zapominać, że sektory, które z uwa-
gi np. na wysoką konkurencyjność mają 
zmodernizowaną infrastrukturę technicz-
ną, z reguły są traktowane jako posiadające 
niższy potencjał na poprawę efektywności 
energetycznej. Jednakże, jak pokazują na-
sze doświadczenia, również w nowoczes-
nych zakładach można zidentyfikować 
szereg przedsięwzięć, które mogą w spo-
sób istotny poprawić efektywność energe-
tyczną. Takie obszary to najczęściej: odzysk 
ciepła z procesu, praca zespołów napędo-
wych czy też zmiany organizacyjne.

 » W sierpniu 2018 roku ukazała 
się norma ISO 50001, która dotyczy 
certyfikacji systemów zarządzania 
energią. Jakie korzyści dają certyfikaty 
wydawane przez UDT-CERT? 

O zaletach zastosowania podejścia opar-
tego na standardzie ISO 50001 przeko-
nało się już wiele organizacji. Firmy, które  
w swoich strategiach biznesowych sta-
wiają na poprawę efektywności energe-
tycznej, mogą wykorzystać wymagania 
ISO 50001 w celu skutecznego i systema-
tycznego podejścia do osiągania poprawy 
efektywności energetycznej.

Nowe wydanie ISO 50001:2018 to 
przede wszystkim dostosowanie struktu-
ry wymagań do aktualnych norm z gru-
py systemów zarządzania, takich jak ISO 
9001 czy ISO 14001, co powinno znacznie 
ułatwić integrację systemów zarządzania 
wykorzystywanych przez naszych klien-
tów. To, co wyróżnia standard ISO 50001 
na tle pozostałych norm systemowych 
(np. ISO 14001), to wymaganie pokazania 
przez organizacje poprawy wyniku ener-
getycznego już na etapie certyfikacji, na-
stępnie wynik energetyczny powinien być 
poprawiany podczas kolejnych audytów 
nadzoru. Bez spełnienia tego warunku  

a priori jednostka certyfikująca nie może 
wydać certyfikatu. Z tego tytułu certyfikaty 
wydane na ten standard mają szczególną 
wagę wśród certyfikatów systemowych. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że 
UDT jako pierwsza w Polsce jednostka 
otrzymała akredytację PCA w zakresie nor-
my PN-EN ISO 50001. 

Poza korzyściami finansowymi z tytu-
łu poprawienia efektywności energetycz-
nej, nie należy zapominać o możliwości 
potwierdzenia zgodności z wymagania-
mi prawnymi zawartymi np. w ustawie  
o efektywności energetycznej oraz zmniej-
szeniu negatywnego oddziaływania na 
środowisko.

Pozostając jeszcze w temacie zwią-
zanym z systemami zarządzania, warto 
wspomnieć o nowym standardzie doty-
czącym zarządzania wodą, mam tu na my-
śli standard ISO 46001 Systemy zarządza-
nia efektywnością wodną, co w kontekście 
coraz częstszych niedoborów wody oraz 
prognozowanym wzroście jej ceny powin-
no stanowić przedmiot zainteresowania 
szerokiej grupy przedsiębiorców. Warto 
podkreślić, że u wielu przedsiębiorców, 
którzy podejmują się realizacji przedsię-
wzięć poprawiających efektywność ener-
getyczną, może nastąpić synergia w po-
prawie efektywności zarówno energii, jak  
i wody. W dzisiejszych czasach wodę nale-
ży traktować jak każdy inny zasób, np. gaz, 
ropę czy prąd. UDT opracował w ostatnich 
tygodniach program certyfikacji oparty na 
tym standardzie. Sądzimy, że takie sektory 
jak energetyka, górnictwo, przemysł che-
miczny, papierniczy, przetwórstwo spo-
żywcze powinny w pierwszej kolejności 
rozważyć skorzystanie z narzędzi, jakie są 
zawarte w ISO 46001, w celu podjęcia sys-
tematycznych działań mających na celu 
efektywne wykorzystanie wody.  

 » Urząd Dozoru Technicznego był  
i jest mocno zaangażowany w kwestie 
rozwoju elektromobilności w Polsce.  
Jak Pan Prezes widzi przyszłą rolę UDT  
w tym procesie?
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Zakładam, że rola UDT w rozwoju elektro-
mobilności będzie rosła. Ta rola to przede 
wszystkim dbałość o bezpieczeństwo, 
ale także dążenie do równego dostę-
pu do rynku ładowania przy zachowaniu 
spełnienia wymagań co do właściwego 
standardu. Należy zauważyć, że ustawa  
o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych, poza odbiorem technicznym 
stacji i punktów ładowania stanowiących 
element infrastruktury ładowania drogo-
wego transportu publicznego, nakłada 
także obowiązek odbiorów technicznych 
dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji, 
naprawy i modernizacji punktów ładowa-
nia. Obecnie oczekujemy rozporządzenia 
wykonawczego w tym zakresie, a rynek 
powoli zaczyna rozwijać się. Świadczą  
o tym m.in. zapytania podczas majowego 
webinarium dotyczącego elektromobil-
ności, które realizowaliśmy pod patrona-
tem Ministerstwa Klimatu we współpra-
cy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw 
Alternatywnych. Ponadto, w świetle pla-
nowanej nowelizacji ustawy, spodziewa-
ne jest rozszerzenie definicji stacji ładowa-
nia o dwukierunkowe punkty ładowania, 
czyli tzw. V2G (Vehicle-to-Grid). Oznacza 
to, że zakres badań technicznych realizo-
wany przez UDT w tym obszarze rozszerzy 
się o nową dziedzinę urządzeń służących 
zarówno do ładowania pojazdów elek-
trycznych, jak i odbierania energii z pojaz-
dów elektrycznych na potrzeby zasilenia 
sieci energetycznej. Planowane zmiany 
zakładają także wprowadzenie badań do-
raźnych stacji i punktów ładowania. Ich 
celem będzie reagowanie na sytuacje,  
w których stacja ładowania w trakcie eks-
ploatacji stwarza potencjalne zagrożenie 
dla użytkowników. 

 » Jak UDT ocenia obecną liczebność 
wybudowanych ogólnodostępnych 
punktów ładowania? Czy, mając  
na uwadze ich badania prowadzone 
przez UDT, można uznać, że spełniają 
one wszystkie wymagania techniczne 
i w zakresie bezpieczeństwa? Czy duży 
jest odsetek stacji, które nie przechodzą 
takich badań?

Mamy obecnie w Polsce wybudowanych 
ponad tysiąc ogólnodostępnych stacji ła-
dowania, z czego na koniec kwietnia w Ewi- 
dencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych 
(EIPA)  było ich zarejestrowanych 732. UDT 
przebadał dotychczas około 200 stacji ła-
dowania. Każdego dnia do jednostek UDT 
w całym kraju spływają kolejne wnioski, 

inspektorzy weryfikują złożone dokumen-
tacje, dlatego część stacji czeka na wyzna-
czenie terminu badania. W świetle tych 
liczb i przeprowadzonych badań należy 
uznać, że zdecydowana większość spełnia 
wymagania pod względem bezpieczeń-
stwa technicznego, około 7 proc. urządzeń 
nie. Główne powody wydania decyzji od-
mownych to: negatywne wyniki pomiarów 
elektrycznych ochronnych pod kątem bez-
pieczeństwa przeciwporażeniowego oraz 
niezgodność dokumentacji technicznej ze 
stanem faktycznym zastanym w miejscu 
zainstalowania urządzenia, tj. braku speł-
nienia standardów w tym zakresie.

 » Mając na uwadze, wynikający  
z ustawy o elektromobilności, proces 
budowy przez OSD ogólnodostępnych 
punktów ładowania (OSŁ) pojawia 
się szereg pytań i wątpliwości. Na 
przykład, gdy OSD będzie budował 
OSŁ, a nie jest znany operator OSŁ, czy 
UDT umożliwi OSD przeprowadzenie 
badania bez ewidencji danych do 
systemu EIPA (Ewidencji Infrastruktury 
Paliw Alternatywnych), jeśli OSD 
złoży oświadczenie, że stacja nie 
zostanie uruchomiona do momentu 
zarejestrowania jej w systemie przez 
operatora OSŁ?

Prezes URE wyznacza do pełnienia funk-
cji operatora ogólnodostępnej stacji ła-
dowania oraz dostawcy usług ładowa-
nia przedsiębiorstwo energetyczne, które 
dokonuje sprzedaży energii elektrycznej 
do największej liczby odbiorców końco-
wych przyłączonych do sieci dystrybucyj-
nej elektroenergetycznej na terenie gmi-
ny, w której ma pełnić funkcję operatora 
ogólnodostępnej stacji ładowania. W ter-
minie roku od dnia objęcia funkcji opera-
tora stacji przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne operator systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego, który wybudował 
ogólnodostępną stację ładowania, prze-
prowadza postępowanie w celu wyło-
nienia jej operatora wykonującego okre-
ślone zadania – w tym dostawcy usługi 
ładowania.

Zgodnie z zapisami ustawy o elektro-
mobilności i paliwach alternatywnych jed-
nym z obowiązków operatora ogólnodo-
stępnej stacji ładowania jest wyposażenie 
jej w oprogramowanie pozwalające na 
przekazywanie danych do EIPA o dostęp-
ności punktu ładowania i cenie za usługę 
ładowania. Ustawa wskazuje, że operator 
ogólnodostępnej stacji ładowania jest 
zobowiązany do dokonania zgłoszenia 
do rejestru najpóźniej w dniu rozpoczę-
cia świadczenia usług ładowania oraz 

Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
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każdorazowo w przypadku zmiany tych 
danych.
Biorąc pod uwagę te informacje zalecamy, 
aby odpowiednio wcześniej złożyć wnio-
sek do Prezesa URE o wyznaczenie przed-
siębiorstwa energetycznego, które będzie 
pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej 
stacji ładowania w danej lokalizacji. Pozwoli 
to na dostosowanie stacji ładowania do wy-
magań ustawy, także w zakresie rejestru, ja-
kim jest EIPA. Pomocne w tym zakresie mo-
gą być także informacje zamieszczane na 
stronie internetowej URE dotyczące tzw. 
sprzedawców zobowiązanych wyznacza-
nych przez Prezesa URE.

Warto również zaznaczyć, że w przypad-
ku podmiotów zobowiązanych do przeka-
zywania informacji do rejestru i eksploatu-
jących ogólnodostępne stacje ładowania, 
które rozpoczęły budowę stacji przed wej-
ściem w życie przepisów wykonawczych 
do ustawy, tj. przed 30 lipca 2019 roku, roz-
poczęcie przekazywania tych informacji po-
winno nastąpić w terminie miesiąca od dnia 
przeprowadzenia badania zezwalającego 
na dalszą eksploatację tych stacji.

 » Jak wygląda proces odbiorów stacji 
ładowania w stanie epidemii? Czy 
obecnie inspektorzy przeprowadzają 
badania techniczne?

Epidemia koronawirusa nie wstrzyma-
ła działań Urzędu Dozoru Technicznego 
w obszarze elektromobilności. Na bieżą-
co prowadzone są weryfikacje przedłożo-
nych dokumentacji, a badania techniczne 
w miejscu zainstalowania urządzeń re-
alizowane są z wykorzystaniem środków 
ochrony osobistej, które gwarantują bez-
pieczeństwo zarówno inspektora, jak i eks-
ploatującego stację. Z danych statystycz-
nych wynika, że zrealizowanych badań,  
a tym samym odebranych stacji ładowa-
nia, przybywa z każdym dniem, co może 
świadczyć o dużym zaangażowaniu obu 
stron w trudnym dla nas wszystkich czasie. 
Informacje docierające z jednostek UDT  
w całej Polsce pokazują, że większość ope-
ratorów stacji ładowania nie zaprzestała  
realizacji swoich elektromobilnych ce-
lów, czego dowodem może być liczba 
odebranych stacji ładowania w marcu 
(45) oraz w kwietniu (39). Zdarzają się sy-
tuacje, kiedy na wyraźną prośbę opera-
tora wstrzymano proces odbiorów, nie-
mniej jednak UDT pozostaje w gotowości  
i w przypadku złożenia wniosku o bada-
nie stacji ładowania niezwłocznie zostanie 
ono przeprowadzone.

 » W jakich jeszcze obszarach UDT 
wspiera firmy z branży energetycznej? 
Czy krajowa energetyka może liczyć  
np. na pomoc ekspertów UDT  
w zakresie cyberbezpieczeństwa?

Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest 
wspieranie rozwoju i dbanie o bezpie-
czeństwo. Zapewnianie bezpieczeń-
stwa to działania UDT, które – jako 
organizacja zaufania publicznego reali-
zujemy od ponad 100 lat. UDT posia-
da wykwalifikowaną kadrę, potencjał 
i możliwości realizacji zadań z obsza-
ru cyberbezpieczeństwa. Jest to jed-
no ze strategicznych powinności re-
alizowanych przez UDT. Urząd Dozoru 
Technicznego opracował innowacyjną 
metodykę oceny Framework UDTCyber 
skierowaną do operatorów usług klu-
czowych zarówno w sektorze energe-
tyki, jak i pozostałych gałęzi przemysłu. 
Jest ona oparta na wymaganiach i wy-
tycznych zawartych w PN-EN ISO/IEC 
27001, NIST Cybersecurity Framework, 
PN-ISO/IEC 27002 i PN-EN ISO 22301 
oraz na przepisach ustawy o Krajowym 
Systemie Cyberbezpieczeństwa. W za-
kresie cyberbezpieczeństwa UDT oferu-
je usługi skierowane do wszystkich or-
ganizacji, które korzystają z systemów 
teleinformatycznych i/lub przetwarzają 
dane osobowe, a w szczególności do 
operatorów usług kluczowych. 

UDT przeprowadza audyty cyber-
bezpieczeństwa według ustalonych 
kryteriów i obszarów zdefiniowanych 
w ramach Framework UDTCyber. Urząd 
jest jednostką akredytowaną w ramach 
normy PN-EN ISO/IEC 27001 oraz ma do 
dyspozycji wykwalifikowanych audyto-
rów posiadających odpowiednie kom-
petencje. Ale to nie jedyne działania  
z zakresu cyberbezpieczeństwa podjęte 
przez UDT.  Na zaproszenie przedstawi-
cieli Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa 
dla sektora energii, znajdującego się 
obecnie w strukturach Ministerstwa Kli-
matu, Urząd Dozoru Technicznego za-
pewnia wsparcie w obszarze cyberbez-
pieczeństwa w sektorze energetycznym 
w ramach tworzonego Centrum Wy-
miany i Analizy Informacji. Eksperci UDT 
zaprezentowali propozycję „Krajowego 
systemu certyfikacji w obszarze cyber-
bezpieczeństwa” zgodnego z rozporzą-
dzeniem UE Cybersecurity Act oraz pro-
pozycję działań Urzędu ze szczególnym 
uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa 
w obszarze OT.

 » Na koniec proszę przybliżyć 
naszym Czytelnikom informacje 
o elektronicznym portalu obsługi 
klienta eUDT. W dobie pandemii 
zapewne stanowi on ważne narzędzie 
komunikacji z Państwa klientami?

Uruchamiając pod koniec 2018 roku inter-
netowy portal klienta eUDT nie przypusz-
czaliśmy, że tak szybko kanał ten stanie się 
jednym z podstawowych sposobów ko-
munikacji naszych klientów z UDT. Dzięki 
eUDT jesteśmy otwarci 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu. Na porta-
lu zarejestrowało się już kilka tysięcy firm,  
a inspektorzy UDT wystawili ponad sto ty-
sięcy dokumentów elektronicznych – pro-
tokołów i decyzji administracyjnych. 

Wszelkie pisma, wnioski i pytania moż-
na kierować do nas elektronicznie. Do-
stępne są m.in. wnioski dotyczące inspek-
cji urządzeń, certyfikacji przedsiębiorstw  
i personelu czy też badań stacji ładowania, 
stanowiących ważny element infrastruktu-
ry elektromobilności. Korzystanie z portalu 
jest całkowicie bezpłatne. Każdy użytkownik 
otrzymuje dostęp do informacji na temat 
eksploatowanych przez siebie urządzeń. 

Kolejną funkcjonalnością zachęcającą 
do korzystania z portalu jest udostępnie-
nie w nim elektronicznej wersji dokumen-
tów dotyczących badań technicznych  
i rozliczeń. Dostępna jest także opcja płat-
ności elektronicznych. Użytkownik portalu 
może uzyskać kontakt z osobą obsługują-
cą daną sprawę. Może również śledzić jej 
stan. Portal pozwala przeglądać informa-
cje dotyczące urządzeń technicznych, pla-
nowane terminy badań czy terminy waż-
ności decyzji administracyjnych.

Zarówno decyzje administracyjne, jak  
i protokoły z badań technicznych są wysta-
wiane w formie dokumentów elektronicz-
nych. Każdy z inspektorów UDT wyposa-
żony jest w mobilny kwalifikowany podpis 
elektroniczny, który umożliwia sygnowa-
nie wszystkich niezbędnych dokumentów 
elektronicznych na miejscu badania. Wy-
eliminowanie papierowych dokumentów 
ogranicza ryzyko zarażenia, eliminując ko-
nieczność kontaktu bezpośredniego eks-
ploatującego i inspektora. Jako Prezes UDT, 
w dzisiejszych czasach rekomenduję tę for-
mę kontaktu z UDT jako bezpieczną, efek-
tywną i eliminującą całkowicie zużycie pa-
pieru, ograniczającą zużycie energii i wody.

 » Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał 

Wojciech Tabiś



Czas gorszej koniunktury 
Symptomy osłabienia popytu na rynku energii elektrycznej były widoczne już 
w 2019 roku, w którym  zużycie energii elektrycznej brutto spadło  
po raz pierwszy od 2012 roku. Początek tego roku to pandemia koronawirusa, 
zamrożenie gospodarki oraz  związany z tym wyraźnie widoczny spadek 
zużycia energii elektrycznej. Sytuacja jest trudno przewidywalna,  
ale raczej nie ma złudzeń co do tego, że cały 2020 rok będzie na rynku 
energii elektrycznej czasem gorszej koniunktury niż rok 2019. 

IRENEUSZ CHOJNACKI

Na początku czerwca Enea upubliczni-
ła ostateczne wyniki finansowe i opera-
cyjne grupy za 2019 rok, co zakończyło 
cykl publikowania raportów za miniony 
rok największych polskich grup energe-
tycznych, tj. PGE, Taurona, Energi i Enei. 
Publikacja w czerwcu wyników za po-
przedni rok powoduje, że zważywszy na 
wysoką dynamikę zmian na rynku energii 
elektrycznej, mają one ograniczoną war-
tość poznawczą. 

Niemniej warto odnotować, że wyni-
ki operacyjne segmentu dystrybucji po-
znańskiej grupy, czwartego największego 
w naszym kraju dystrybutora energii elek-
trycznej, potwierdziły ogólne tendencje  
w tym podsektorze elektroenergetyki wy-
stępujące w minionym roku. Tendencje, 
będące m.in. pochodną koniunktury na 
rynku energii elektrycznej tylko nieco gor-
szej niż rok wcześniej, bo według danych 
PSE w 2019 roku zużycie energii elektrycz-
nej brutto w Polsce spadło o 0,9 proc. 

W przypadku Enei w 2019 roku wo-
lumen energii dostarczonej klientom  
w ramach usługi dystrybucji wyniósł blisko  
19,8 TWh i był tylko o 0,6 proc. mniejszy niż 
rok wcześniej. Inne grupy energetyczne od-
notowały w minionym roku również tylko 
niewielkie spadki wolumenów dystrybucji. 
Niektóre nawet jeszcze mniejsze niż Enea. 
Na przykład w przypadku  PGE w 2019  
roku sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom 
końcowym wyniosła 36,38 Twh, wobec 
3,41 TWh rok wcześniej, czyli o mniej niż  
0,1 proc. 

Wyniki segmentów dystrybucji grup energetycznych 2018-2019*
2019 2018

PGE 

EBITDA grupy 7141 6375

EBITDA dystrybucji 2306 2463

Inwestycje grupy 7009 6856

Inwestycje dystrybucji 2225 1853

Wolumen dystrybucji 36,38 36,41

Liczba klientow dystrybucji 5,462 5,402

Tauron 

EBITDA grupy 3599 3492

EBITDA dystrybucji 2606 2466

Inwestycje grupy 4128 3838

Inwestycje dystrybucji 1785 2015

Wolumen dystrybucji 51,7 52

Liczba klientów dystrybucji 5,651 5,598

Enea

EBITDA grupy 3410 2348

EBITDA dystrybucji 1090 1111

Inwestycje grupy 2181 2307

Inwestycje dystrybucji 1013 1000

Wolumen dystrybucji 19,76 19,88

Liczba klientów dystrybucji 2,626 2,589

Energa

EBITDA grupy 2039 1877

EBITDA dystrybucji 1648 1704

Inwestycje grupy 1574 1668

Inwestycje dystrybucji 1334 1368

Wolumen dystrybucji 22,2 22,5

Liczba klientów OSD 3,121 3,066

Źródło: Raporty spółek, * wolumen dystrybucji w TWh, liczba klientów w szt., pozostałe dane w mln zł
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Największym dystrybutorem energii 
elektrycznej w naszym kraju w minionym 
roku, pod względem wolumenu dystry-
bucji, nadal był Tauron. Całkowity wolu-
men energii elektrycznej dostarczonej 
odbiorcom taryfowym w 2019 roku w ra-
mach sprzedaży usług dystrybucyjnych, 
przyłączonym do sieci Taurona Dystry-
bucja, wyniósł 51,7 TWh i był nieznacznie 
mniejszy w porównaniu do 2018 roku, bo 
o 0,5 proc. 

Zysk EBITDA (zysk operacyjny + amor-
tyzacja + odpis z tytułu utraty wartości 
niefinansowych aktywów trwałych; jedna 
z najpopularniejszych miar przedstawiania 
zysku przez spółki) segmentu dystrybucji 
Enei w 2019 roku przekroczył kolejny rok  
z rzędu 1 mld zł i był o 1,9 proc. mniejszy 
niż rok wcześniej. Inne grupy też raporto-
wały, generalnie rzecz biorąc, solidne wy-
niki segmentu dystrybucji, ale w większo-
ści przypadków zysk EBITDA był mniejszy 
niż w 2018 roku (patrz: tabela). 

Czynniki, które były wymieniane w ra-
portach rocznych spółek holdingowych, 
jako mające negatywny wpływ na wy-
niki segmentu dystrybucji w 2019 roku, 
to m.in. niewielki, ale jednak spadek wo-
lumenu dystrybuowanej energii, wzrost 
kosztów podatku od nieruchomości czy 
wyższe koszty energii na pokrycie różnicy 
bilansowej. 

Pierwszy kwartał 2020 roku przyniósł 
zapowiedź dalszego pogorszenia ko-
niunktury na rynku energii elektrycznej. 
Zdarzeniem, które znacząco wpłynęło 
na światową i krajową sytuację gospo-
darczą, a w konsekwencji również na ry-
nek energii, było wystąpienie pandemii 
koronawirusa.

Lock-down gospodarczy, jak podała 
PGE w raporcie za pierwszy kwartał bie-
żącego roku, wpłynął na spadek zużycia 
energii elektrycznej brutto w Polsce w tym 
czasie o 2,2 proc. rok do roku. Dane ope-
racyjne pokazane w raportach grup PGE, 
Tauron, Energa i Enea za I kwartał 2020 
roku pokazały spadek wolumenów dys-
trybucji rok do roku, ale też niezbyt duży.   
W pierwszym kwartale 2020 roku, w porów-
naniu do pierwszych trzech miesięcy 2019 
roku, segment dystrybucji PGE odnotował 
spadek dostaw usługi dystrybucji o około  
1 proc., a grup Tauron, Energa i Enea po 
około 2 proc.

– Niewielkie spadki wolumenu zanoto-
wano w grupach A, B i C. Wśród przyczyn 
niższych wolumenów wymienić należy niż-
szy pobór przez dużego klienta, który w I kw. 
2019 roku pobierał energię z sieci z uwagi 

na awarię własnego bloku energetyczne-
go, zmniejszanie zużycia przez odbiorców  
w związku z rosnącymi cenami energii elek-
trycznej, a także pandemię COVID-19 od 
marca 2020 roku – podała Energa w rapor-
cie za I kwartał 2020.

– Największy spadek sprzedaży odnoto-
wujemy w grupie klientów, którzy są mały-
mi przedsiębiorcami i mikroprzedsiębiorca-
mi. Jeśli chodzi o pozostałe grupy taryfowe,  
tj. A, B oraz G, tam spadki dystrybucji  
w pierwszym kwartale 2020 były niezauwa-
żalne – komentował Paweł Strączyński, 
wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE, 
podczas wideokonferencji na temat wyni-
ków grupy PGE.

Menedżerowie, komentując wyniki  
operacyjne segmentu dystrybucji za pier- 
wszy kwartał 2020 roku, podkreślali, że 
we wskazanym okresie nie wystąpił jesz-
cze w pełni efekt spadku popytu na ener-
gię elektryczną związany z pandemią 
koronawirusa. 

– Natomiast, porównując kwiecień 2020 
roku do kwietnia 2019, czyli już cały okres ob-
jęty sytuacją pandemiczną, widzimy spadek 
wolumenu dystrybuowanej energii elektrycz-
nej na poziomie 11 proc. – poinformował 
Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. 
finansowych Taurona Polska Energia.

– W grupie taryfowej B to jest 23 proc.,  
w grupie C – 17 proc., w grupie A – 4 proc.  
i szacujemy – ponieważ nie mamy tak do-
kładnych informacji jak dla pozostałych grup 
taryfowych  – że w grupie G nastąpił wzrost 
ilości dystrybuowanej energii na poziomie  
5 proc. – wyjaśniał Marek Wadowski.

W pierwszym kwartale 2020 roku 
segment dystrybucji grupy PGE zanoto-
wał zysk EBITDA w wysokości 573 mln zł,  
co licząc rok do roku, oznaczało spadek 
o 11 proc. Z kolei ten segment grupy 
Tauron przyniósł zysk EBITDA w kwocie 
684 mln zł, co oznaczało spadek o 2,5 
proc. r/r. 

PGE podała, że do głównych czynni-
ków, które kształtowały wyniki segmentu 
dystrybucji za pierwszy kwartał 2020 roku, 
poza spadkiem wolumenu dystrybuowa-
nej energii, należały m.in. wzrost stawek  
w taryfie na 2020 rok w porównaniu do 
obowiązującej w pierwszym kwartale 
2019 roku (wówczas przychody z usług 
dystrybucyjnych były naliczane według 
stawek z taryfy obowiązującej w 2018 ro-
ku), wyższe koszty energii elektrycznej na 
pokrycie różnicy bilansowej, wzrost po-
datku od nieruchomości i kosztów osobo-
wych w związku z prowadzonym proce-
sem zmiany wynagrodzeń.

Z kolei Tauron podał, że na wyniki 
segmentu dystrybucji za pierwszy kwar-
tał 2020 roku, poza spadkiem wolume-
nu dystrybuowanej energii, wpływ mia-
ły m.in. wzrost średniej stawki sprzedaży 
usługi dystrybucyjnej, wyższe koszty za-
kupu usług przesyłowych oraz energii na 
pokrycie różnicy bilansowej, wzrost po-
datków od majątku sieciowego wynika-
jący z przyrostu jego wartości w wyniku 
prowadzonych inwestycji i wzrost kosz-
tów pracy w efekcie podpisanych poro-
zumień płacowych.

Energa podała, że zysk EBITDA Linii Biz-
nesowej Dystrybucja w pierwszym kwar-
tale 2020 roku wyniósł 493 mln zł, wobec 
548 mln zł w pierwszych trzech miesią-
cach 2019 roku. Z kolei zysk EBITDA seg-
mentu dystrybucja grupy Enea w I kwarta-
le 2020 wyniósł około 307, 3 mln zł rosnąc 
rok do roku o 58 mln zł.

– Wzrost wyniku jest efektem wyższej 
marży z działalności koncesjonowanej (na 
którą wpływ miała m.in. wyższa stawka 
opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej ta-
ryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na 
pozostałej działalności operacyjnej (głównie 
na skutek zmiany rezerw dotyczących ma-
jątku sieciowego) – podała Enea.

Wyniki biznesu dystrybucyjnego 
mają istotny udział w budowie zysków 
energetycznych grup kapitałowych, do 
których należą OSD. W przypadku niektó-
rych grup dystrybucja energii elektrycz-
nej jest segmentem, który sam dostarcza 
większość zysku EBITDA. I tak w pierw-
szym kwartale 2020 roku udział dystry-
bucji w EBITDA grupy Tauron przekroczył  
70 proc., a w przypadku grupy Energa  
wyniósł około 87 proc.

W związku z tym inwestorzy zwracają 
uwagę nie tylko na bieżące wyniki dystry-
bucji, ale także na perspektywy finansowe 
m.in. tego segmentu działalności grup 
energetycznych. Te zaś dla całego 2020 
roku, przynajmniej po jego pierwszym 
kwartale, były oceniane na poziomie ra-
portowanej EBITDA przez część central 
grup jako gorsze w porównaniu do 2019.

– Perspektywa 2020 roku dla EBITDA  
raportowanej jest niestety negatywna. 
Oczekujemy spadku EBITDA za 2020 rok we 
wszystkich segmentach działalności: w ener-
getyce konwencjonalnej i w ciepłownictwie, 
w dystrybucji, obrocie i również w energety-
ce odnawialnej – powiedział Paweł Strą-
czyński, podczas wideokonferencji PGE, 
wskazując m.in. na spodziewany spadek 
zużycia energii elektrycznej w związku  
z COVID-19.
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– W dystrybucji spodziewamy się w 2020 
roku spadku EBITDA. Jest to przewidywany 
wynik przede wszystkim dwóch czynników. 
Po pierwsze, niższego wolumenu dostar-
czanej energii. Nie spodziewamy się aż tak 
dużych spadków w skali całego roku jak   
w kwietniu, niemniej jednak wolumen do-
starczanej energii będzie w 2020 roku niższy 
niż w 2019 roku. Drugi czynnik bardzo istot-
ny to średnioważony koszt kapitału, który   
w 2020 roku jest na poziomie niższym niż  
w 2019 – wyjaśniał Marek Wadowski  
w trakcie wideokonferencji, zastrzegając, że 
to opinia na podstawie aktualnej wiedzy. 

Średnioważony koszt kapitału (WACC 
– Weighted Awerage Cost of Capital) 
określa stopę zwrotu z kapitału zaanga-
żowanego w działalność dystrybucyjną.  
W 2018 roku, jak podała PGE, WACC wyno-
sił 6,015 proc., w 2019 roku tyle samo, zaś 
w 2020 roku 5,507 proc., a pojawiają się 
oceny, że jeśli nie zmieni się metodologia 
wyznaczania WACC, to w 2021 roku WACC 
może spaść do około 4 proc.

Taką opcję rozwoju wydarzeń wskaza-
no na wideokonferencji PGE poświęconej 
wynikom grupy za pierwszy kwartał 2020 
roku. Przedstawicieli spółki zapytano, jakiej 
stopy zwrotu z aktywów dystrybucyjnych 

spodziewa się w 2021 roku i czy ograniczy 
inwestycje, jeśli WACC spadnie do około  
4 proc.? 

– Dystrybucja jest działalnością w peł-
ni regulowaną i o rentowności wszelkich 
wydatków inwestycyjnych, w dużej mierze 
poprzez ustalenie średnioważonego kosztu 
kapitału, decyduje oczywiście URE. Trudno 
mi sobie wyobrazić, że przy spadku śre-
dnioważonego kosztu kapitału do poziomu  
4 proc. będziemy w stanie prowadzić sze-
roki plan inwestycyjny – stwierdził Paweł 
Strączyński.

Na sprawę WACC zwrócił też uwagę 
Bartłomiej Kubicki, analityk Societe Gene-
rale, komentując wyzwania, przed jakimi 
stoi grupa Enea po opublikowaniu przez 
nią wyników za 2019 rok. 

– Widziałbym też dwa wyzwania  
w przypadku sektora dystrybucji w ogóle, nie 
tylko Enei. W tym roku to jest spadek wolu-
menów dystrybucji wynikający ze spadku 
zużycia energii elektrycznej. To jest ewentu-
alnie do nadrobienia, bo regulator może to 
skompensować dystrybucji w taryfach na 
przyszły rok. Większym wyzwaniem wydaje 
się kwestia stopy zwrotu z inwestycji w dys-
trybucję zależną od WACC, czyli średniowa-
żonego kosztu kapitału. Jeżeli nie zmieni się 

formuła obliczania WACC, to WACC na 2022 
rok może spaść poniżej 4 proc., czyli bardzo 
nisko – wskazał Bartłomiej Kubicki. 

Naturalnym pytaniem, które zada-
ją sobie uczestnicy rynku energii, ale też 
ekonomiści traktujący zmiany popytu na 
energię elektryczną jako miarę mogącą 
obrazować skalę zmian w aktywności go-
spodarczej, jest to, jak w dalszej części roku 
będzie kształtowało się zużycie energii. To 
jest trudne do przewidzenia, ale wiadomo 
już, że maj 2020 był kolejnym miesiącem 
bieżącego roku, w którym wystąpił wyraź-
ny spadek zużycia energii w Polsce. 

Otóż po marcu, kiedy zużycie energii 
elektrycznej brutto spadło o niespełna 
4 proc i kwietniu, w którym było niższe 
o prawie 9,8 proc., w maju,  kiedy już na 
większą skalę zaczęło się tzw. odmraża-
nie gospodarki, zużycie energii elektrycz-
nej brutto było o 8,85 proc. mniejsze niż  
w analogicznym okresie 2019 roku. Ogó-
łem, w pierwszych pięciu miesiącach 2020 
roku zużycie było o 4,82 proc. mniejsze niż 
rok wcześniej (wg. danych PSE).

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”  

oraz portalu wnp.pl
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Wyniki biznesu dystrybucyjnego mają istotny udział w budowie zysków energe tycznych grup kapitałowych, do których należą OSD 
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Te i wiele innych danych można znaleźć w raporcie „Energetyka.  
Dystrybucja i przesył 2019”, wydanym przez Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej we współpracy ze skupio-
nymi w nim spółkami energetycznymi. Obszerne wydawnictwo 
na ponad 120 stronach prezentuje wiele liczb, wskaźników i wy-
kresów, a przede wszystkim analiz i opinii eksperckich, które skła-
dają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji 
energii w Polsce. To ciekawa lektura dla osób zainteresowanych 
energetyką i gospodarką.

– Podsumowaliśmy 2019 rok – czas pełen wyzwań dla naszej 
branży, płynących zarówno ze strony rynku i naszych klientów, ale 
również wynikających z przepisów prawa, zarówno krajowego, jak  
i europejskiego. Spółki dystrybucyjne są dziś podstawą stabilności 
polskich grup energetycznych, a operator przesyłowy, czyli Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne, jest gwarantem i aktywnym uczestnikiem 
rozwoju branży – mówi prezes PTPiREE Robert Zasina. – Wszyscy 
operatorzy skupieni w Towarzystwie pozytywnie wyróżniają się za-
równo pod względem wypracowanych w 2019 roku wyników, jak  
i skali prowadzonych inwestycji. Jesteśmy także liderami innowacji  
i nowoczesnych przeobrażeń dokonujących się w grupach energe-
tycznych – podkreśla prezes.

Raport zawiera dane z ubiegłego roku oraz wiele tabel i wykre-
sów obrazujących aktualną sytuację w branży.

Produkcja i zużycie energii
Produkcja energii w 2019 roku wyniosła 158,8 TWh. Zdecydowana 
większość wytwarzanej energii (75,4 proc.) oparta jest na pali-
wach konwencjonalnych, tj. węglu kamiennym oraz brunatnym.  
W 2019 roku zużycie energii elektrycznej wyniosło 169,3 TWh, czyli  
o 0,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Jeszcze bardziej wyraźny spa-
dek wystąpił w produkcji energii elektrycznej – 3,9 proc. Przełożyło 
się to na rekordową wartość importu energii elektrycznej, która 

wyniosła 10,6 TWh, co stanowi 6,3 proc. zużycia energii (wzrost  
o 85 proc. w stosunku do 2018 roku).

Największy udział w strukturze produkcji energii elektrycz-
nej miały w 2019 roku elektrownie zawodowe opalane węglem 
kamiennym. Ich wkład w produkcji ogółem wyniósł 49,2 proc.  
(78,2 TWh), natomiast  elektrowni zawodowych opalanych wę-
glem brunatnym – 26,1 proc. (41,5 TWh). W stosunku do 2018 roku 
zmniejszył się o 15 proc. udział produkcji z elektrowni opalanych 
węglem brunatnym i 5 proc. z opalanych węglem kamiennym. 
Po raz kolejny natomiast widać wyraźny wzrost produkcji z elek-
trowni zawodowych opalanych gazem, których generacja wzrosła  
w stosunku do 2018 roku o 26,2 proc. do 12,1 TWh.

Moc zainstalowana w elektrowniach krajowych wzrosła w 2019 
roku o 1,9 proc. i wyniosła 46 798 MW. Struktura wkładu poszcze-
gólnych rodzajów elektrowni w łącznej mocy zainstalowanej jest 
podobna jak w przypadku produkcji energii. Największy przyrost 
mocy o 19,6 proc. wystąpił dla elektrowni gazowych. O 13,1 proc. 
wzrosła także moc dla elektrowni wiatrowych i innych odnawial-
nych. Tutaj także wystąpił największy przyrost mocy w wartościach 
bezwzględnych 869 MW. Spadek mocy odnotowano dla elektrow-
ni węglowych opartych na węglu brunatnym o 4,2 proc. i kamien-
nym 0,3 proc. oraz dla elektrowni przemysłowych o 1,7 proc.

Odnawialne źródła energii
Dla grupy instalacji odnawialnych źródeł energii moc zainstalo-
wana OZE na koniec 2019 roku wzrosła o 512 MW do poziomu 
9106 MW. Największy udział w tym wzroście miała fotowoltaika, 
344 MW (prawie 70 proc. przyrostu mocy OZE). Liderem produkcji 
w segmencie OZE pozostaje nadal generacja wiatrowa.

Dla pełnego obrazu OZE należałoby dodać jeszcze 1000 MW 
zainstalowanych w mikroinstalacjach. 2019 rok był wyjątkowy 
dla tego segmentu OZE, ponieważ przyłączono do sieci ponad  

Przesył i dystrybucja  
w nowym raporcie PTPiREE
W 2019 roku zużycie energii elektrycznej wyniosło 169,3 TWh. W tym czasie 
polscy operatorzy wydali na inwestycje ponad 8 mld zł. Dystrybutorzy energii 
odnotowali rekordowy wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego 
napięcia do poziomu 27,6 proc. Miniony rok był również wyjątkowy dla 
prosumentów, gdyż w ciągu 12 miesięcy energetycy przyłączyli do sieci 
ponad 100 tysięcy mikroinstalacji, czyli prawie dwa razy tyle, ile łącznie  
we wcześniejszych latach.

OLGA FASIECKA
Biuro PTPiREE
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100 tysięcy mikroinstalacji, czyli prawie dwa razy tyle, ile łącznie 
we wcześniejszych latach. Na koniec 2019 roku w Polsce przy-
łączonych było 155 626 mikroinstalacji, których źródłem energii 
prawie w 100 proc. są panele słoneczne o łącznej mocy zainstalo-
wanej 990,5 MW. Zdecydowana większość mikroinstalacji to pro-
sumenci, których liczba wzrosła do 149 308. Wprowadzili oni do 
sieci 324,3 GWh energii elektrycznej. 

Inwestycje w infrastrukturę
2019 rok był kolejnym okresem, w którym polscy operatorzy syste-
mów elektroenergetycznych realizowali duże programy inwesty-
cyjne. Kontynuowano przedsięwzięcia rozpoczęte w poprzednich 
latach i inicjowano nowe projekty. Spółki finansowały inwestycje  
z własnych budżetów, jak również ze środków zewnętrznych, głównie 
unijnych. W sumie w 2019 roku na inwestycje wydano 8035,2 mln zł.

Aby życie codzienne mogło toczyć się w normalnym trybie, 
niezbędne jest niezawodne dostarczanie energii. Każdy z ele-
mentów sieci elektroenergetycznej, urządzeń lub systemów, któ-
re pełnią określone funkcje, cechuje się pewną niezawodnością. 
Niezawodność w systemach elektroenergetycznych wiąże się ze 
zdolnością do dostarczania klientom energii elektrycznej w okre-
ślonych warunkach, miejscu i czasie. Aby tę niezawodność zwięk-
szać, stosuje się coraz nowsze technologie i rozwiązania. Dobrym 
przykładem jest zastępowanie sieci napowietrznych przez ich ka-
blowanie.  W 2019 roku odnotowano duży wzrost udziału linii ka-
blowych w liniach SN o 0,94 p.p. do wartości 27,6 proc. 

Perpektywy branży
W raporcie sporo miejsca poświęcono także perspektywom 
branży. W materiale o systemie przesyłowym przyszłości znalazła 
się m.in. informacja, że PSE planują wydać w ciągu 10 lat ponad  
14 mld zł na rozwój infrastruktury przesyłowej. Wykaz plano-
wanych zadań inwestycyjnych w tym obszarze dostępny jest  

w dokumencie „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego 
i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 
2021-2030”. W raporcie można również znaleźć informacje na 
temat nowej roli OSD w systemie elektroenergetycznym, która 
związana jest z przyszłym modelem rynku energii, wyznaczają-
cym europejskim operatorom jeszcze istotniejsze niż dotychczas 
role i zadania, m.in. w kwestii innowacji, magazynowania energii, 
smart grid, efektywności energetycznej, elektromobilności oraz 
współpracy z prosumentami i odnawialnymi źródłami energii.

Raport bardzo obszernie omawia inwestycje, innowacje, 
współpracę z samorządami i działania w zakresie społecznej od-
powiedzialności biznesu prowadzone przez Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne, Eneę Operator, Energę-Operator, innogy Stoen 
Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja. Ważną częścią 
raportu są też wypowiedzi ekspertów pracujących w ramach Rad 
Dyrektorów PTPiREE, które odnoszą się do konkretnych zadań re-
alizowanych przez stowarzyszenie. 

– W minionym roku aktywnie współpracowaliśmy z rządem  
i poszczególnymi resortami, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, 
organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi. 
Byliśmy merytorycznym partnerem przy konsultowaniu wielu zagad-
nień i regulacji prawnych ważnych dla branży i jej klientów – podsu-
mowuje Robert Zasina.

Raport „Energetyka. Dystrybucja i przesył 2019” ukazał się  
w maju 2020 roku, w roku obchodów 30-lecia PTPiREE. Przez trzy 
dekady, dzięki aktywnym członkom i współpracownikom, Towa-
rzystwo stało się poważnym uczestnikiem wielu zjawisk i decyzji 
dotyczących sektora energetycznego. PTPiREE jest merytorycz-
nym partnerem przy konsultowaniu zagadnień technicznych i re-
gulacji prawnych ważnych dla branży oraz jej klientów.  n

Artykuł przygotowano na podstawie danych z raportu pt. „Energetyka.  Dystrybucja  
i przesył 2019”, który znaleźć można na stronie internetowej www.raport.ptpiree.pl.
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Wcześniejsze skorzystanie z Tarczy 
Antykryzysowej nie stoi na przeszkodzie 
wystąpieniu o pomoc w ramach Tarczy 
Finansowej. Rozwiązania te mają na ce-
lu: poprawę płynności finansowej firm, 
zrekompensowanie szkody poniesionej  
w wyniku pandemii, ochronę miejsc pracy, 
szczególnie w mikrofirmach i MŚP, wspar-
cie działania sektorów najmocniej do-
tkniętych skutkami zarazy.

Po spełnieniu określonych kryteriów 
(w tym: utrzymania działalności oraz za-
trudnienia) po roku może zostać umorzo-
ne do 75 proc. wartości subwencji. 

Wartość Tarczy Finansowej to 100 mld zł,  
co stanowi 4,5 proc. polskiego PKB.

Tę kwotę podzielono na trzy obszary 
finansowania:

 Ҍ Tarcza Finansowa dla mikrofirm (do 
dziewięciu pracowników, bez samoza-
trudnionych) – 25 mld zł,

 Ҍ Tarcza Finansowa dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw (do 249 pracow-
ników) – 50 mld zł,

 Ҍ Tarcza Finansowa dla dużych firm (po-
wyżej 249 pracowników) – 25 mld zł.
Tarczę Finansową PFR dla dużych firm 

uruchomiono 9 czerwca 2020 roku po jej 
notyfikacji przez Komisję Europejską.

Przyjmowanie wniosków  o pomoc 
finansową rozpoczęło się 29 kwiet-
nia i będzie trwało do 31 lipca. Wnio-
ski można składać drogą elektroniczną 

wyłącznie przez bankowe konto firmo-
we. Od momentu uruchomienia pro-
gramu duża część firm już otrzymała 
wsparcie. Jednak nie wszystkie wnio-
ski rozpatrzono pozytywnie i nie za-
wsze wskazano przyczynę odmowy 
udzielenia dofinansowania. Problemem  
okazał się  system komputerowy Pol-
skiego Funduszu Rozwoju, dla które-
go podstawą weryfikacji wniosków  
i oświadczeń wpływających na przyzna-
nie subwencji i jej wysokość w ramach 
Tarczy Finansowej są rejestry publicz-
ne Krajowej Administracji Skarbowej  
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Informacje o obrotach podatników VAT 
są weryfikowane na podstawie danych 
pochodzących z deklaracji VAT. Poja-
wiają się więc problemy w przypadku 
firmy, która odnotowała spadek przy-
chodów ze sprzedaży, ale jednocześnie 
przyjęła zaliczkę na poczet przyszłych 
kontraktów. 

Problem z niespójnością przycho-
du (dla celów podatku dochodowego)  
i obrotu (dla celów VAT) dotyczy nie tyl-
ko zaliczek. Podobnie jest z podatnikami 
VAT rozliczającymi się metodą kasową. 
W ich przypadku deklaracje VAT i pliki 
JPK_VAT nie odzwierciedlają faktycz-
nych obrotów z danego miesiąca tylko 
należności faktycznie opłacone. Grupą 
wykluczoną z pomocy PFR mogą stać 

się również przedsiębiorcy rozliczający 
VAT kwartalnie. W ich wypadku spadek 
obrotów w kwietniu będzie widoczny  
w rejestrze VAT dopiero po 25 lipca, czyli 
po terminie składania deklaracji VAT za 
drugi kwartał.

Jeśli firma otrzymała już subwencję, ale 
w niższej kwocie niż wnioskowała, przy-
sługuje jej odwołanie od decyzji. Zgodnie  
z regulaminem programu wnioski odwo-
ławcze przyjmowane są od 18 maja 2020 
roku. Procedura ta nie dotyczy firm, któ-
re otrzymały odmowę wypłaty subwen-
cji. Mogą one składać następny wniosek  
w tym samym banku. Przedsiębiorca mo-
że złożyć wniosek nie więcej niż dwa razy 
w odniesieniu do jednej firmy i nie później 
niż dwa miesiące od daty złożenia pierw-
szego wniosku.

Aby przedsiębiorstwo mogło skorzy-
stać z Tarczy Finansowej PFR musi spełnić 
łącznie następujące warunki:

 Ҍ jego działalność była prowadzona na 
dzień 31 grudnia 2019 roku,

 Ҍ nie posiadała zaległości w płatno-
ściach podatków i składek na ubez-
pieczenie społeczne na dzień 31 grud-
nia 2019 roku lub na dzień złożenia 
wniosku, 

 Ҍ na dzień 31 grudnia 2019 roku jego za-
trudnienie wynosiło: 
–  przynajmniej jeden pracownik 

na umowę o pracę (etat, nawet  

Tarcza finansowa
Program tzw. Tarczy Finansowej, opracowany przez Polski Fundusz Rozwoju, 
stanowi realizację Tarczy Antykryzysowej i służy m.in. udzielaniu  
pomocy finansowej małym i średnim przedsiębiorcom w celu 
przeciwdziałania gospodarczym skutkom epidemii COVID-19.  
Finansowanie dla mikrofirm oraz MŚP opiera się na nieoprocentowanych 
subwencjach finansowych dostępnych w bankach komercyjnych  
i spółdzielczych, które przystąpiły do programu.

MAGDALENA MIODUSZEWSKA-PYTLAK
Biuro PTPiREE
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w niepełnym wymiarze), z wyłącze-
niem właściciela, i nie więcej niż dzie-
więciu pracowników (mikrofirma); 

–  od 10 do 249 pracowników, z wyłą-
czeniem właściciela (mała i średnia 
firma).

Do wyliczenia wysokości subwencji 
brani są pod uwagę wszyscy pracowni-
cy, za których odprowadzane są składki 
na ubezpieczenie społeczne; także za-
trudnieni na umowy cywilnoprawne.

 Ҍ roczny obrót gospodarczy nie przekra-
cza kwoty:
– 2 mln euro w przypadku mikrofirm,
–  50 mln euro lub suma bilanso-

wa nie przekracza 43 mln euro 
w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw,

 Ҍ odnotowano spadek obrotów gospo-
darczych (przychodów ze sprzedaży) 
o co najmniej 25 proc. w dowolnym 
miesiącu po 1 lutego 2020 roku. Pod-
stawą weryfikacji wniosków i oświad-
czeń o przyznanie subwencji oraz 
określenia jej wysokości są rejestry 
publiczne. Ważne jest złożenie dekla-
racji VAT w terminie, która pozwoli na 
jej zatwierdzenie przez Ministerstwo 
Finansów. Deklaracje VAT-7 za marzec 
i VAT-7K za pierwszy kwartał tego roku 
można składać już od 1 kwietnia, na-
tomiast deklarację VAT-7 za kwiecień 
już od 1 maja.

 Ҍ nie jest prowadzone postępowanie 
upadłościowe lub naprawcze wobec 
firmy,

 Ҍ nie prowadzi ona działalności w tzw. 
obszarach wątpliwych,

 Ҍ musi mieć zarejestrowaną działalność 
na terenie RP w CEIDG lub KRS,

 Ҍ ma rezydencję podatkową na terenie 
EOG, 

 Ҍ nie posiada głównego beneficjenta 
rzeczywistego z rezydencją podatko-
wą na terenie kraju będącego rajem 
podatkowym.
Ponadto, aby usprawnić proces skła-

dania wniosku o subwencje z PFR, należy 
zweryfikować, czy: 

 Ҍ bank ma aktualne dane firmy zgodne  
z wpisem w rejestrze,

 Ҍ przedsiębiorstwo posiada aktywny 
dostęp do logowania się w bankowo-
ści elektronicznej,

 Ҍ pełnomocnictwo do reprezentowania 
firmy i dysponowania środkami w ban-
ku jest aktualne.
Ministerstwo Finansów pracuje 

nad rozwiązaniami podatkowymi PFR. 
Obecnie przedstawiają się następująco:

 Ҍ otrzymanych subwencji finansowych 
przedsiębiorca nie zalicza do przycho-
dów podatkowych,

 Ҍ zwrot subwencji finansowych nie 
jest zaliczany do kosztów uzyskania 
przychodu,

 Ҍ koszty, wydatki sfinansowane przez 
przedsiębiorstwo z udzielonej przez 
PFR subwencji finansowej podlegają 
zaliczeniu do kosztów podatkowych 
na zasadach ogólnych; dotyczy to 
także ewentualnie umorzonych sub-
wencji, pod warunkiem, że zostały one 
przeznaczone na właściwy cel,

 Ҍ umorzenie subwencji finansowej (po-
życzki) zalicza się do przychodów  
i wiąże się z powstaniem zobowiąza-
nia podatkowego. 
Możliwe jest częściowe zwolnie-
nie z podatku od umorzonych sub-
wencji, które analizowane będzie 
przez Ministerstwo Finansów we 
współpracy z Polskim Funduszem 
Rozwoju.
Maksymalna kwota subwencji w ra-

mach programu wsparcia finansowego 
Tarcza Finansowa PFR dla małych i śred-
nich firm obliczana jest jako procent war-
tości przychodów ze sprzedaży przedsię-
biorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość 
wsparcia wyrażona w procencie przycho-
dów ze sprzedaży zależy również od skali 
spadku obrotów w związku z COVID-19. 
Maksymalna kwota subwencji może wy-
nieść 3,5 mln zł.

Otrzymana przez przedsiębiorcę 
subwencja może być wykorzystana wy-
łącznie w zakresie celów dozwolonych 
przez program. Uniemożliwia on rozpo-
rządzanie uzyskaną subwencją na cele 
niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną 
działalnością.

Przedsiębiorca jest uprawniony do wy-
korzystania otrzymanej subwencji na:

 Ҍ pokrycie kosztów prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej – jest to sze-
roka kategoria i obejmuje większość 
kosztów stałych oraz codziennych 
wynikających z – lub niezbędnych dla 
– prowadzonej działalności, w tym tak-
że wypłatę wynagrodzeń dla pracow-
ników, opłacenie czynszu albo speł-
nienie świadczeń z umów zawartych  
z kontrahentami,

 Ҍ spłatę zaciągniętych kredytów, z za-
strzeżeniem jednak, że na przedter-
minową spłatę kredytów beneficjent/
przedsiębiorca będzie mógł wykorzy-
stać maksymalnie do 25 proc. wysoko-
ści otrzymanej subwencji.
W żadnym wypadku natomiast sub-

wencja nie może zostać wykorzystana  
w celu dokonania rozliczeń z podmiota-
mi powiązanymi. Obowiązuje całkowity 
zakaz przeznaczania środków z subwen-
cji finansowej na jakiekolwiek płatności 
dla właściciela oraz osób lub podmiotów 
powiązanych z właścicielem przedsiębior-
stwa. Ponadto subwencja nie może służyć 
finansowaniu przejęcia w sposób bezpo-
średni lub pośredni innego przedsiębiorcy.

Szczegółowe warunki wsparcia fi-
nansowego oraz zobowiązania przed-
siębiorcy określać będzie umowa za-
warta z PFR.

n

Źródła
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html

https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/tarcza-finan-
sowa-PFR

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1476559,tarcza-finan-
sowa-przedsiebiorca-zaliczka-na-podatek.html

MŚP Średnio MŚP maksymalnie

Spadek  
przychodów

Kwota  
subwencji  

jako %  
przychodów

Średni  
przychód  

MŚP

Kwota  
subwencji

Maksymalny 
przychód  

do kalkulacji 
kwoty  

subwencji

Maksymalna 
kwota  

subwencji

<0 ; 25%> 0% 31 300 000 0 225 000 000 0

<25 ; 50%> 4% 31 300 000 1 252 000 225 000 000 3 500 000

<50 ; 75%> 6% 31 300 000 1 878 000 225 000 000 3 500 000

<75% ; 
100%>

8% 31 300 000 2 504 000 225 000 000 3 500 000
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Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało regu-
lację prawną, która ułatwia prowadzenie i rozliczanie projektów fi-
nansowanych ze środków Unii Europejskiej w warunkach kryzysu 
wywołanego pandemią koronawirusa.  Ustawa z dnia 3 kwietnia 
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19  
w 2020 roku (tzw. specustawa funduszowa) weszła w życie  
18 kwietnia. Przewidziane w niej szczególne rozwiązania, stano-
wiące odstępstwa i wyjątki od standardowych zasad wdrażania, 
realizacji i rozliczania programów operacyjnych, obowiązują z mo-
cą wsteczną od 1 lutego 2020 roku i mają charakter tymczasowy. 
Przepisy te będą stosowane jedynie do 31 grudnia 2020 roku.

Specustawa funduszowa wprowadza odrębny tryb proce-
dowania zmian w programach operacyjnych, który można za-
stosować w przypadku, gdy zmiana programu będzie konieczna  
w związku z wystąpieniem COVID-19. Minister Funduszy i Polity-
ki Regionalnej może także szybciej wydać lub zmienić wytyczne 
programu. Zmodyfikowane mogą też zostać zatwierdzone kryte-
ria wyboru projektów, z uwzględnieniem celów programu ope-
racyjnego. Natomiast instytucja zarządzająca może w każdym 
czasie dokonać aktualizacji harmonogramu naboru wniosków  
o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym.

Dokument wprowadza większą elastyczność dla beneficjen-
tów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksy-
malną możliwą efektywnością i bez strat finansowych oraz skieruje 
część unijnych środków finansowych na walkę z koronawirusem.  

Specustawa funduszowa pozwala pod pewnymi warunkami 
m.in. na:

 Ҍ uznanie za kwalifikowalne wydatków na cele niezrealizowane 
z powodu pandemii,

 Ҍ wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie 
w konkursach,

 Ҍ wydłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania popra-
wek we wnioskach,

 Ҍ wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność,

 Ҍ udzielanie ulg w spłacie należności,
 Ҍ zdalną pracę komitetów monitorujących, komisji oceniają-

cych projekty oraz zespołów ds. kontroli i audytu (z możliwo-
ścią zawieszenia prac),

 Ҍ przedłużenie terminów lub zawieszenie i wstrzymanie wykona-
nia decyzji w zakresie postępowań administracyjnych dotyczą-
cych zwrotu środków oraz wykonania decyzji o ich zwrocie.
Ustawa umożliwia też wydłużenie terminów zakończenia re-

alizacji projektów – o 90 dni, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 
2023 roku.

Zmiany wprowadzone ustawą nie wymagają aneksowania 
umów o dofinasowanie. Jednocześnie nie wykluczą one możliwoś-
ci wcześniejszego złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność 
lub na wniosek beneficjenta wcześniejszego zakończenia realizacji 
projektu niż w terminach określonych w przepisach ustawy.

Inne ułatwienia, które wprowadzają przepisy specustawy fun-
duszowej, to m.in. uproszczony tryb wyboru albo zmiany partnera 
w projekcie, wybór projektów do dofinansowania w trybie nadzwy-
czajnym czy zmiana postanowień umowy o dofinansowanie projek-
tu lub decyzji o dofinansowaniu projektu na uzasadniony wniosek 
beneficjenta.

Ważne jest, że beneficjenci, którzy nie dotrzymają warunków 
umowy o dofinansowanie z powodu pandemii koronawirusa, nie 
będą wykluczeni z możliwości otrzymania środków europejskich  
w kolejnych konkursach.

Specustawa funduszowa pozwala także wzmocnić działania na 
rzecz zwalczania koronawirusa i ograniczania jego niepożądanych 
skutków dla gospodarki. Wsparcie otrzymają przede wszystkim 
przedsiębiorcy i  ochrona zdrowia. 

Tatiana Kurosz, Biuro PTPiREE

Źródła
www.funduszeeuropejskie.gov.pl; 

www.parp.gov.pl

Specustawa funduszowa

Ustawa ułatwia prowadzenie i rozliczanie projektów fi nansowanych ze środków Unii Europejskiej w warunkach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa 
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PTPIREE I LEGISLACJA

L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1.
Regulacje i działania związane z funkcjonowaniem OSD/OSP w warunkach 
epidemii

• Uwagi PTPiREE do projektu rozporządzenia RM ws. ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 14 maja 2020 roku

• Projekt Tarczy 4.0, tj. ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – druk sejmowy 382

• Uzasadnienie do projektu Tarczy 4.0
• Pismo PTPiREE do DE MK z postulatem zmian w przepisach Tarczy 4.0 w zakresie  

wstrzymywania dostaw energii elektrycznej – 27 maja 2020 roku
• Pismo PTPiREE do sejmowej Komisji Finansów Publicznych z postulatem zmian  

w przepisach Tarczy 4.0 w zakresie wstrzymywania dostaw energii elektrycznej  
– 27 maja 2020 roku

2. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI
• Odniesienie PTPiREE do wyliczeń PSE dot. kosztów administrowania/ współadministrowa-

nia – materiał z wariantami, zaktualizowany 8 maja 2020 roku

3. Inicjatywa związana z legalizacją liczników

• Pismo z MR w nawiązaniu do inicjatywy PTPiREE wydłużenia okresu legalizacji liczników  
– 8 maja 2020 roku 

• Pismo PTPiREE do MR – 26 maja 2020 roku 
• Załącznik do pisma – raport EU „Benchmarking smart metering deployment in the EU-28”
• Załącznik do raportu EU –„Supporting Country Fiches”

4. Projekt nowelizacji ustawy o OZE

• Projekt nowelizacji ustawy o OZE – 11 maja 2020 roku 
• Uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy o OZE
• OSR projektu nowelizacji ustawy o OZE
• Komentarz ogólny PTPiREE do projektu nowelizacji ustawy  o OZE – 13 maja 2020 roku
• Uwagi PTPiREE do projektu nowelizacji ustawy o OZE – 13 maja 2020 roku

5.
Pakiet legislacyjny MK - projekty rozporządzeń ws. przyłączenia mikroinstala-
cji, rozliczeń prosumentów i  rozliczeń spółdzielni energetycznych 

• Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia  
oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

• Uwagi PTPiREE do ww. projektu – 29 maja 2020 roku
• Projekt rozporządzenia w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania 

danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej
• Uwagi PTPiREE do ww. projektu – 29 maja 2020 roku 
• Projekt rozporządzenia ws. dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych 

pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych
• Uwagi PTPiREE do ww. projektu – 29 maja 2020 roku 

6. PEP2040 – konsultacje robocze 
• Wykaz aktów prawnych regulujących kwestie pozyskania pozwoleń w procesie  

inwestycyjnym infrastruktury sieciowej elektroenergetycznej lub wpływających na proces 
inwestycyjny

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w maju 2020 roku

1.  Regulacje i działania związane z funkcjonowaniem 
OSD/OSP w warunkach epidemii 

W związku z trwającą nadal sytuacją epidemiczną, zrzeszeni 
w PTPiREE operatorzy systemów elektroenergetycznych kon-
tynuują działania prewencyjne oraz współpracę z odpowie-
dzialnymi resortami w sprawie propozycji rozwiązań formal-
noprawnych dotyczących bezpieczeństwa energetycznego 
i ciągłości świadczenia usługi przesyłu i dystrybucji energii 
elektrycznej.

14 maja PTPiREE – na kolejne w tym zakresie zaproszenie re-
sortu klimatu – złożyło propozycje modyfikacji do projektu rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku 
Ustaw 16 maja.

Pod koniec maja do prac parlamentarnych trafił projekt tzw. 
Tarczy 4.0, czyli rządowy projekt ustawy o dopłatach do opro-
centowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami  
COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przebieg 
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procesu legislacyjnego można śledzić na stronie sejmowej.  
PTPiREE zgłosiło – zarówno do Departamentu Elektroenergetyki  
Ministerstwa Klimatu, jak i na ręce przewodniczącego sejmowej 
Komisji Finansów Publicznych, do której skierowano projekt – pi-
smo z postulatem zmiany przepisu Prawa energetycznego do-
tyczącego możliwości wstrzymania dostaw energii elektrycznej.. 

2.  Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi 
dotyczącymi AMI

Kontynuowane są prace związane z określeniem ról administrato-
rów czy współadministratorów. Do uczestników rozmów wysłano 
pismo z aktualizacją kosztów administrowania/współadministro-
wania w wariantach: realizacji przez OIRE OI na stronie interne-
towej oraz wysyłki papierowej. Rozmowy trwają, planowane jest 
wspólne pismo do UODO w zakresie realizacji art. 13 i 14 rozpo-
rządzenia RODO w celu potwierdzenia możliwości realizacji przez 
OIRE OI wyłącznie poprzez www.

Jednocześnie trwają prace nad rozporządzeniami; jednym  
z wielu rozważanych zagadnień w maju była kwestia dopuszcze-
nia wielości osób po stronie odbiorcy i zaimplementowania tego 
w systemie, za czym optują OSD i spółki obrotu.

3. Inicjatywa związana z legalizacją liczników

Wobec podejmowanej od dawna inicjatywy PTPiREE wydłużenia 
okresu legalizacji liczników energii elektrycznej, w maju otrzy-
mano pismo z Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi  
i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju. MR po-
informowało, że – w nawiązaniu do spotkań (z PTPiREE) w spra-
wie wydłużenia okresu legalizacji liczników energii elektrycznej 
z 8 do 12 lat oraz w związku z przekazanymi przez Ministerstwo 
Klimatu materiałami dotyczącymi projektu nowelizacji rozpo-
rządzenia w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzą-
dów pomiarowych w tym zakresie – zwróciło się do Głównego 
Urzędu Miar (oraz terenowej administracji miar) o analizę zapre-
zentowanych dokumentów. W piśmie skierowanym 7 maja do 
PTPiREE resort informuje o wnioskach z dokonanych analiz, pro-
sząc jednocześnie o odniesienie się do wątpliwości w zakresie 
konsekwencji wprowadzenia zmian w regulacjach (wydłużają-
cych okres legalizacji). W odpowiedzi PTPiREE przekazało do MR 
korespondencję z wyjaśnieniami oraz odniesieniem się do uwag 
przedstawionych w piśmie resortu. Przekazano także unijny ra-
port dotyczący benchmarkingu wdrożenia smart meteringu  
w 28 krajach Unii Europejskiej. 

4. Projekt nowelizacji ustawy o OZE

Ministerstwo Klimatu 12 maja w ramach roboczych uzgodnień udo-
stępniło PTPiREE projekt nowelizacji ustawy o OZE. Zaproponowane 
zmiany, według projektodawców, mają na celu ograniczenie obo-
wiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działal-
ność gospodarczą w zakresie małych instalacji – poprzez podnie-
sienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy 
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji OZE.

W ramach odpowiedzi PTPiREE 13 maja do Ministerstwa Klima-
tu przekazano: ogólny komentarz Towarzystwa w sprawie zmian 
w ustawie w kontekście implementacji regulacji unijnych i wpły-
wu na projektowane kierunki rozwoju energetyki rozproszonej 
przepisów Pakietu Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków, 

a także szczegółowe uwagi do zapisów projektu nowelizacji, 
przede wszystkim w zakresie proponowanych modyfikacji doty-
czących klastrów energii. 

5.  Projekty rozporządzeń MK:  
przyłączania mikroinstalacji, zasady rozliczeń 
prosumentów i spółdzielni energetycznych 

15 maja do konsultacji publicznych skierowano pakiet legislacyjny 
z obszaru prosumentów oraz spółdzielni energetycznych. W jego 
skład weszły rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie:

 Ҍ wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współ-
pracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym, 

 Ҍ dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania da-
nych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii 
odnawialnej,

 Ҍ dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych 
pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych.
Jak wyjaśnia resort, celem pakietu jest wprowadzenie przej-

rzystych zasad przyłączania i rozliczania energii w ramach mikro-
instalacji prosumenckich, eliminujących rozbieżności w tym ob-
szarze. Jako kluczowy element regulacji wskazano przyjęcie przez 
Ministerstwo Klimatu optymalnej z punktu widzenia prosumen-
tów, wektorowej metody bilansowania. 

Po analizie przepisów wszystkich trzech rozporządzeń, pod 
koniec maja przekazano do resortu uwagi do każdego z nich. 

6. Konsultacja robocze – PEP2040

Pod koniec maja, w związku z finalizacją prac nad ,,Polityką ener-
getyczną Polski do 2040 roku’’ oraz pytaniami skierowanymi do 
Ministerstwa Klimatu przez Komitet Implementacyjny Konwencji 
Espoo ONZ w sprawie SOOŚ do PEP2040, resort zwrócił się do 
PTPiREE z prośbą o pomoc w określeniu wykazu przepisów praw-
nych regulujących kwestie pozyskiwania pozwoleń w proce-
sie inwestycyjnym infrastruktury sieciowej elektroenergetycznej.  
W odpowiedzi przekazano wykaz aktów prawnych regulujących 
kwestie pozyskania pozwoleń w procesie inwestycyjnym infra-
struktury sieciowej elektroenergetycznej lub wpływających na 
proces inwestycyjny.

Biuro PTPiREE
 Poznań, 29 maja 2020 roku
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Zaproponowane zmiany ustawy mają na celu ograniczenie obo wiązków koncesyjnych  
dla przedsiębiorców wykonujących działal ność gospodarczą w zakresie małych instalacji 
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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.

Projekty nowych rozporządzeń 
dotyczących energetyki 
prosumenckiej

15 maja Ministerstwo Klimatu przedstawi-
ło projekty trzech nowych rozporządzeń 
regulujących szczegółowo zasady funk-
cjonowania energetyki prosumenckiej. 

a)  Rozporządzenie Ministra Klimatu  
w sprawie dokonywania rejestracji, bi-
lansowania i udostępniania danych 
pomiarowych oraz rozliczeń prosu-
mentów energii odnawialnej. 
Określa ono szczegółowy zakres oraz 
sposób dokonywania rejestracji oraz 
bilansowania przez operatorów syste-
mów elektroenergetycznych danych 
pomiarowych obejmujących godzino-
we ilości energii elektrycznej wprowa-
dzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej 
przez prosumenta energii odnawialnej, 
po wcześniejszym sumarycznym bi-
lansowaniu ilości energii wprowadzo-
nej i pobranej z sieci dystrybucyjnej  
z wszystkich faz dla trójfazowych mi-
kroinstalacji. Rozporządzenie ustala 
również sposób dokonywania rozli-
czeń prosumentów energii odnawial-
nej przez sprzedawcę, uwzględniające 
rodzaj taryfy stosowanej przez pro-
sumenta energii odnawialnej. Układ 
pomiarowo-rozliczeniowy powinien 
rejestrować odrębnie ilość energii 
elektrycznej, którą w danej godzi-
nie wprowadzono i pobrano z sieci 
elektroenergetycznej. 
W przypadku, gdy prosument ma ta-

ryfę wielostrefową, energia wprowadzona 
przez niego do sieci dystrybucyjnej ma być 
rozliczana w pierwszej kolejności z energią 
pobraną w tej samej strefie czasowej. Nato-
miast, jeżeli w pewnych strefach czasowych 
powstaną nadwyżki ilości energii wprowa-
dzonej do sieci dystrybucyjnej w stosunku do 
ilości energii pobranej z sieci dystrybucyjnej, 
mają one być uwzględniane w bilansowa-
niu pozostałych stref czasowych. Określono 

także formę udostępnienia danych pomia-
rowych z wykorzystaniem platformy elektro-
nicznej, a w załączniku do projektu rozporzą-
dzenia zawarto ujednolicony dla wszystkich 
operatorów systemów dystrybucyjnych spo-
sób udostępnienia danych pomiarowych. 
W dokumencie proponuje się zastosowanie 
wektorowej metody bilansowania między-
fazowego. Operatorzy proponują natomiast 
zastosowanie algebraicznej metody bilanso-
wania międzyfazowego, podnosząc, że po-
miar metodą wektorową (czyli bilansowanie 
wektorowe, wykonywane w liczniku energii 
elektrycznej) nie przedstawia rzeczywistego 
przepływu energii (mocy) oddanej i pobranej  
z sieci energetycznej, ponieważ:

 n  nie pozwala na uzyskanie rzeczywiste-
go stosunku energii elektrycznej od-
danej do sieci elektroenergetycznej do 
energii elektrycznej z niej pobranej,

 n  uniemożliwia identyfikację instalacji 
OZE w sieci dystrybucyjnej (np. prosu-
ment „nielegalnie” przyłączony do OSD, 
bez wiedzy i zgody OSD),

 n  pogarsza warunki zapewnienia bez-
pieczeństwa pracy dystrybucyjnej sieci 
elektroenergetycznej,

 n  uniemożliwia wykrycie błędnych pod-
łączeń w trójfazowym statycznym licz-
niku energii elektrycznej,

 n  utrudnia wyznaczenie maksymalnych 
poborów mocy i energii w punkcie 
wspólnego przyłączenia prosumenta 
do sieci OSD,

 n  powoduje błędy w wyznaczaniu strat 
energii i mocy – błędne dane wejściowe 
(pobór i oddanie) w punkcie wspólnego 
przyłączania prosumenta do sieci OSD,

 n  uniemożliwia przeprowadzenie analiz 
symetryczności obciążenia sieci trójfa-
zowych niskiego napięcia na podstawie 
danych z liczników energii elektrycznej.
Koszty związane z zastosowaniem ta-

kiego sposobu bilansowania, wynikające  
z obniżenia wolumenu energii dostarczonej 
i sprzedanej, będą musiały być pokryte przez 
pozostałych odbiorców nie korzystających  

z tego – przeznaczonego dla prosumentów 
– systemu wsparcia. Projektowane zmiany 
w rozliczeniach prosumentów oznaczają za-
równo dla operatorów, jak i spółek obrotu 
konieczność zmian w ich systemach pomia-
rowo-rozliczeniowych. W ocenie operatorów 
takie zmiany wymagają czasu oraz zaangażo-
wania środków finansowych, które powinny 
być uwzględniane jako koszt uzasadniony  
w taryfach operatorów. Obecne brzmie-
nie projektu rozporządzenia nie przewiduje 
okresu przejściowego.

b)  Rozporządzenie Ministra Klimatu  
w sprawie dokonywania rejestracji, 
bilansowania i udostępniania danych 
pomiarowych oraz rozliczeń spół-
dzielni energetycznych. 
Określa ono zakres i sposób dokonywa-
nia przez operatorów systemów elek-
troenergetycznych rejestracji danych 
pomiarowych, bilansowania przez nich 
ilości energii elektrycznej wprowadzonej 
i pobranej z ich sieci dystrybucyjnej przez 
wszystkich wytwórców i odbiorców 
energii elektrycznej spółdzielni ener-
getycznej oraz sposób dokonywania 
rozliczeń tak bilansowanej energii elek-
trycznej, z uwzględnieniem tzw. bilan-
sowania międzyfazowego. Sumaryczne 
bilansowanie ilości energii elektrycznej 
spółdzielni i jej członków obejmuje ilość 
energii wprowadzonej i pobranej z sieci 
dystrybucyjnej w danej godzinie łącz-
nie przez wszystkich wytwórców i od-
biorców energii elektrycznej będących 
członkami spółdzielni energetycznej 
i jest realizowane wektorową metodą bi-
lansowania międzyfazowego.
Zamiast zastosowania wektorowej 

metody bilansowania międzyfazowego 
operatorzy systemów, jak i spółki obrotu 
energią, rekomendują zastosowanie alge-
braicznej metody bilansowania międzyfa-
zowego; wskazują, że metoda wektorowa 
nie przedstawia rzeczywistego przepływu 
energii (mocy) oddanej i pobranej z sie-
ci energetycznej. Uwagi operatorów do 
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tego projektu są analogiczne do tych zgła-
szanych do projektu rozporządzenia doty-
czącego rozliczeń prosumentów energii 
odnawialnej.

c)  Rozporządzenie Ministra Klimatu 
w sprawie wymagań technicznych, 
warunków przyłączenia oraz współ-
pracy mikroinstalacji z systemem 
elektroenergetycznym. 
Ujednolica ono szczegółowe wymaga-
nia techniczne w zakresie przyłączania 
mikroinstalacji do sieci, warunki współ-
pracy mikroinstalacji z systemem elek-
troenergetycznym, ustala warunki przy-
łączania mikroinstalacji do sieci oraz 
tryb wydawania warunków przyłącza-
nia dla tej instalacji, jak również dokony-
wania zgłoszenia przyłączenia mikroin-
stalacji. W rozporządzeniu rozstrzyga się 
m.in., że przy określaniu łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej mikroinsta-
lacji, w tym na potrzeby postępowania 
o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, 
uwzględniana będzie moc znamiono-
wa czynna podana przez producenta 
na tabliczce znamionowej generatora, 
modułu fotowoltaicznego lub ogniwa 
paliwowego. Załącznik do rozporządze-
nia ma stanowić ujednolicony w skali 
całego kraju wzór zgłoszenia mikroin-
stalacji, jak i wzór wniosku o wydanie 
warunków przyłączenia. Jednocześnie 
wyłączono możliwość żądania od pod-
miotów przyłączających się informacji i 
pism wykraczających poza zakres okre-
ślony we wzorze. Zaproponowano tak-
że termin na uzupełnienie braków for-
malnych wynoszący co najmniej 30 dni.

Zawarcie umowy przyłączeniowej  
a system wsparcia  
dla jednostek kogeneracyjnych 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów w piśmie z 22 maja sformułował sta-
nowisko dotyczące interpretacji definicji 
„decyzji inwestycyjnej” określonej w usta-
wie o promowaniu energii elektrycznej  
z wysokosprawnej kogeneracji w odniesie-
niu do wydania warunków przyłączenia lub 
zawarcia umowy o przyłączenie jednostki 
kogeneracji m.in. do elektroenergetycznej 
sieci przesyłowej albo sieci dystrybucyjnej. 
Konieczność wydania tego stanowiska zo-
stała wywołana tym, że zgodnie ze zobowią-
zaniem przyjętym przez Polskę, wsparcie 
przewidziane dla nowych jednostek koge-
neracji może uzyskać jedynie taka z nich, 
co do której decyzję inwestycyjną podjęto 
nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia 

aukcji lub naboru organizowanych zgod-
nie z ustawą o promowaniu energii elek-
trycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 
Zgodnie z definicją przyjętą w tej ustawie, 
decyzja inwestycyjna oznacza rozpoczęcie 
robót budowlanych związanych z inwesty-
cją albo podjęcie wiążącego zobowiązania 
do zamówienia urządzeń lub inne zobo-
wiązanie, które sprawia, że inwestycja staje 
się nieodwracalna, z wyłączeniem zakupu 
gruntów oraz prac przygotowawczych, po-
legających na uzyskiwaniu zezwoleń i wy-
konywaniu wstępnych studiów wykonal-
ności, w zależności od tego, które zdarzenie 
nastąpi wcześniej. Definicja ta jest tożsama  
z definicją rozpoczęcia prac określoną w pkt. 
19 ppkt 44 wytycznych Komisji Europejskiej  
w sprawie pomocy państwa na ochronę 
środowiska i cele związane z energią w la-
tach 2014-2020. Jedną z podstawowych 
zasad wynikających z tych wytycznych KE 
jest to, że pomoc na cele związane z ener-
gią można uznać za zgodną z rynkiem 
wewnętrznym tylko wówczas, gdy stwa-
rza tzw. efekt zachęty. Pomoc nie stanowi 

zachęty dla beneficjenta w tych wszystkich 
przypadkach, w których prace nad projek-
tem rozpoczęto przed złożeniem wniosku 
o otrzymanie pomocy do władz krajowych. 
Analizując otoczenie prawne związane  
z budową instalacji wytwórczych, UOKiK 
wskazał, że samo podpisanie umowy  
o przyłączenie do sieci nie stanowi rozpo-
częcia robót budowlanych. Dopiero roz-
poczęcie robót budowlanych związanych  
z inwestycją, np. podjęcie wyżej wymienio-
nych prac przygotowawczych, w tym wy-
konanie przyłączy do sieci infrastruktury 
technicznej na potrzeby budowy, będzie 
stanowiło rozpoczęcie prac w rozumieniu 
przepisów o pomocy publicznej.  

Minimalna odległość  
elektrowni wiatrowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) 28 maja wydał orzeczenie w spra-
wie ustawy z dnia 20 maja 2016 roku  
o inwestycjach w zakresie elektrowni wia-
trowych, która wprowadziła minimalną od-
ległość elektrowni wiatrowych od zabudo-
wy mieszkaniowej równą lub większą od 
dziesięciokrotności wysokości elektrowni 
wiatrowej, tzw. zasadę 10 h. Trybunał roz-
patrywał pytania prawne skierowane do 
niego przez sąd polski, wywołane wątpli-
wościami sądu dotyczącymi zgodności 
„ustawy odległościowej” z dyrektywami 
Unii Europejskiej. W swoim wyroku TSUE 
zobowiązał sąd krajowy do przeprowadze-
nia szczegółowej weryfikacji rynku turbin 
wiatrowych i dokonania oceny, czy wejście 
w życie ograniczenia minimalnej odległości 
nie prowadzi do marginalizacji użytkowania 
turbin wiatrowych oraz czy ten wymóg od-
ległości od zabudowy mieszkalnej jest nie-
zbędny i proporcjonalny w kontekście ce-
lów przyświecających ustawodawcy. TSUE 
zauważył, że należy tu wziąć pod uwagę 
fakt, że „ustawa odległościowa” pozbawiła 
samorządy lokalne możliwości weryfikacji 
adekwatności i zasadności wymogu mini-
malnej odległości. Orzeczenie to otwiera 
sądom krajowym możliwość pomijania wy-
mogu odległościowego w sprawach doty-
czących lokalizacji inwestycji polegających 
na budowie elektrowni wiatrowych. Może 
to prowadzić do niepewności prawnej do-
tyczącej również operatorów, do których 
mogą być kierowane wnioski o zawarcie 
umowy przyłączeniowej dla farm wiatro-
wych nie spełniających wymogu minimal-
nej odległości. Uda się tego uniknąć, jeśli 
dojdzie do zapowiadanych od jakiegoś cza-
su zmian „ustawy odległościowej”. n

»»» 
Jedną z podstawowych zasad 

wynikających z wytycznych 
KE jest to, że pomoc na cele 
związane z ener gią można 
uznać za zgodną z rynkiem 

wewnętrznym tylko wówczas, 
gdy stwa rza tzw. efekt zachęty. 
Pomoc nie stanowi zachęty dla 
beneficjenta w tych wszystkich 
przypadkach, w których prace 

nad projek tem rozpoczęto  
przed złożeniem wniosku  

o otrzymanie pomocy do władz 
krajowych. Analizując otoczenie 

prawne związane z budową 
instalacji wytwórczych, UOKiK 
wskazał, że samo podpisanie 

umowy o przyłączenie do sieci 
nie stanowi rozpo częcia robót 

budowlanych. Dopiero roz-
poczęcie robót budowlanych 

związanych z inwestycją,  
będzie stanowiło rozpoczęcie 
prac w rozumieniu przepisów  

o pomocy publicznej. 
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Analiza wskaźników SAIDI i SAIFI

Niezawodność sieci na poziomie 
rejonów energetycznych
Wskaźniki dotyczące niezawodności dostarczania energii  
przedstawiane są zazwyczaj dla obszarów poszczególnych OSD.  
W artykule zaprezentowano natomiast analizę wskaźników  
SAIDI oraz SAIFI na poziomie rejonów energetycznych dla ostatnich  
pięciu lat, tj. okresu 2015-2019.

Operator systemu dystrybucyjnego, zgod-
nie z ustawą Prawo energetyczne, to 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmują-
ce się dystrybucją energii elektrycznej, od-
powiedzialne za ruch sieciowy w systemie 
dystrybucyjnym elektroenergetycznym, 
bieżące i długookresowe bezpieczeń-
stwo jego funkcjonowania, eksploatację, 
konserwację, remonty oraz niezbędną 
rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym 
połączeń z innymi systemami gazowy-
mi albo elektroenergetycznymi. Według 
stanu na 19 czerwca 2020 roku koncesję 
na dystrybucję energii elektrycznie miało  
w Polsce 190 firm [1]. Wśród nich pięć naj-
większych to PGE Dystrybucja SA, Enea 
Operator Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja SA,  
Energa-Operator SA oraz innogy Stoen 
Operator Sp. z o.o. Cztery pierwsze to 
spółki o rozbudowanej strukturze orga-
nizacyjnej, które dzielą się na oddziały,  
a te na rejony energetyczne. W 2019  
roku w kraju było ich 163 (w przypadku 
Taurona Dystrybucja nazywane ,,regio-
nami’’, a w Enerdze-Operator ,,rejona-
mi dystrybucji’’). To właśnie tam nastę-
puje realizacja podstawowych zadań 
związanych z dostarczaniem energii dla 
odbiorców. 

Najczęściej wskaźniki dotyczące nie-
zawodności dostarczania energii przed-
stawiane są dla obszarów poszczegól-
nych OSD. W artykule przedstawiono 
analizę wskaźników SAIDI oraz SAIFI na 
poziomie rejonów energetycznych dla 

ostatnich pięciu lat, tj. okresu 2015-2019. 
Wyniki pokazano oddzielnie dla wyłą-
czeń nieplanowanych i planowanych. 
Wskaźniki nieplanowane na potrzeby 
tego artykułu obejmują także przerwy 
katastrofalne.

JAROSŁAW TOMCZYKOWSKI
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 Długość linii [tys. km]: Średnia = 5�639; Odch.std. = 2�762; Maks = 13
�752; Min = 1�827
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 Liczba stacji [szt.]: Średnia = 1�571; Odch.std. = 699; Maks = 3�939; Min =
549
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Rys. 1. Podstawowe parametry charakteryzujące rejony energetyczne, 2019 rok (opracowanie własne)
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Na rysunku 1 przedstawiono rejony 
energetyczne za pomocą kliku wybra-
nych informacji: ich powierzchni, liczby 
odbiorców i stacji elektroenergetycznych, 
długości linii. Jak wynika z przedstawio-
nych rysunków, rejony energetyczne to 
bardzo zróżnicowane obszary dystrybu-
cji energii. Statystyczny ma powierzch-
nię 1963 km2. Prawie połowa mieści się  
w przedziale 1-2 tys. km2, 93 proc. ma mniej 
niż 4 tys. km2. Są jednak także jednostkowe 
przykłady rejonów powyżej 6 czy nawet 
7 tys. km2. Również liczba odbiorców jest 
znacząco odmienna. Średnia to 104 tys. 
Duża jest natomiast różnica pomiędzy re-
jonem o najmniejszej liczbie odbiorców 

(24 tys.) i największej (394 tys.). Średnia dłu-
gość linii nn, SN i WN to 5639 km. Zdecy-
dowana większość – 86 proc. –  mieści się 
w przedziale 2-9 tys. km. Statystyczny rejon 
ma 1571 stacji elektroenergetycznych WN  
i SN. 90 proc. – poniżej 2,5 tys. 

Mimo różnic rejony energetycz-
ne mają podobne cele, a jednym  
z głównych jest ciągła walka o popra-
wę wskaźników niezawodności dostawy 
energii elektrycznej. Właśnie tam wyko-
nywane są prace, które są wskazywane 
jako sposoby na poprawę wskaźników 
niezawodnościowych.

W przypadku dla ograniczenia przerw 
nieplanowanych:

 � wymiana linii SN z przewodami go-
łymi na kablowe lub z przewodami  
w osłonie,

 � modernizacja najbardziej awaryj-
nych odcinków sieci,

 � skracanie ciągów SN poprzez do-
budowę stacji WN/SN,

 � zmiana topologii sieci SN (budowa 
nowych powiązań, domykanie sieci 
SN/stacji SN/nn zasilanych jedno-
stronnie/do układów pętlowych),

 � automatyzacja i monitorowanie sieci SN,
oraz przerw planowanych:

 � koordynowanie działań wymagają-
cych wyłączeń, tzn. jedno wyłącze-
nie powinno być wykorzystywane 
do przeprowadzenia kilku prac,

 � zwiększenie udziału prac na SN  
w technologii PPN (bez wyłączania 
napięcia),

 � wykorzystywanie agregatów prą-
dotwórczych i stacji tymczasowych  
w celu ograniczenia przerw plano- 
wanych.

Wyniki tych działań można ocenić na 
podstawie wskaźników SAIDI oraz SAIFI. 
Na rysunku 2 pokazano zmianę wartości 
wskaźników dla obszaru pięciu najwięk-
szych OSD (czyli praktycznie całej Pol-
ski). Widać wyraźnie wpływ na SAIDI oraz  
SAIFI nieplanowane, ekstremalnych zda-
rzeń pogodowych w 2017 roku oraz 
stabilizację tych wskaźników w ostat-
nich dwóch latach. Widoczna jest także 
tendencja obniżania części planowanej 
wskaźników.

Wskaźniki te są uśrednieniem (średnia 
ważona, gdzie wagą jest liczba odbior-
ców) tego, co wydarzyło się w rejonach.  
W takim przypadku wpływ poszczegól-
nych z nich na wynik OSD zależy od liczby 
odbiorców. Na rysunku 3 przedstawio-
no jak wyglądają wskaźniki SAIDI, SAIFI 
dla analizowanego okresu w rozbiciu na 
część nieplanowaną i planowaną. Na ry-
sunku 3a pokazano statystykę SAIDI nie-
planowanego. Wyróżnia się tutaj 2017 
rok, gdzie zdarzenia ekstremalne spo-
wodowały wyjątkową dużą średnią war-
tość wskaźnika. Wartość maksymalna  
w tym roku wyniosła dla jednego z rejo-
nów prawie 3 tys. min/odb. Ostatnie dwa 
lata to już zdecydowanie mniejsze warto-
ści średniej, jak i wartości maksymalnych.  
W analizowanym okresie podobna zmien-
ność jak dla SADI nieplanowanego ob-
serwowana jest dla SAIFI nieplanowa-
nego (rysunek 3b). 

W przypadku SAIDI (rysunek 3c) oraz 
SAIFI (rysunek 3d) planowanego widać 

Rys. 2. SAIDI oraz SAIFI na WN, SN i nn dla pięciu największych OSD w podziale na nieplanowane, z uwzględnieniem 
przerw katastrofalnych, i planowane [2]
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Rys. 3. Statystyka wskaźników SAIDI oraz SAIFI dla grupy badanych rejonów energetycznych dla lat 2015-2019 
(opracowanie własne)



23czerwiec 2020 ENERGIA elektryczna l

TECHNIKA I TECHNOLOGIE

zarówno zmniejszanie wartości średniej, 
jak i wartości maksymalnych. Wyjątkiem 
jest tutaj 2018 rok, w którym jeden z rejo-
nów odnotował wyraźnie duże wartości 
SAIDI oraz SAIFI planowanego.

Pokazana na rysunku 3 wartość me-
diany dla każdego roku jest zawsze 
mniejsza od średniej, co wskazuje, że 
istnieje mała grupa rejonów o wyższych 
wskaźnikach, które podwyższają średnią. 
Największa różnica wystąpiła w 2017 ro-
ku. Wówczas kilka ekstremalnie dużych 
wartości zwiększyło wartość średnią. 

W tabeli zebrano podstawowe sta-
tystyki wskaźników SAIDI oraz SAIFI dla 
2019 roku. Warte odnotowania są tutaj 
wartości minimalne, szczególnie części 
planowanych, które zbliżają się do ze-
ra. Przedstawiona średnia ważona, gdzie 
wagą jest liczba odbiorców, odpowia-
da wartościom wskaźników dla obsza-
ru wszystkich badanych rejonów, czyli 4 
największych OSD.

Graficzne rozkład wskaźników obra-
zuje rysunek 4. W każdym z pokazanych 
przypadków widać poprawę wskaźni-
ków w 2019 roku w stosunku do średniej  
z lat 2015-2018. Dla 76 proc. rejonów  
SAIDI nieplanowane wyniosło w 2019 roku  
mniej niż 200 minut. Oceniając średnią  
z lat 2015-2018, taki wynik miało 41 proc. 
rejonów. W 2019 roku nie było rejonów, 
których SAIDI nieplanowane wynosiło 
powyżej 500 minut. We wcześniejszym 
czasie tego typu wartości były zauważal-
ne. Jak widać z rysunku 3b, poprawa SAIFI 
nieplanowanego nie jest tak widoczna jak  
w przypadku SAIDI. W 2019 roku przybyło 
rejonów o SAIFI poniżej 3, za to było ich 
mniej o wskaźniku od 4 do 7, a powyżej 7 
w ogóle nie występowały. Jednak zdecy-
dowanie największą poprawę widać dla  
SAIDI oraz SAIFI planowanego. W 2019 
roku 67 proc. rejonów miało SAIDI pla-
nowane poniżej 50 minut. W przedziale 
od 50 do 100 minut mieściły się prawie 
wszystkie pozostałe. W latach 2015-2018 
całkiem spora grupa  rejonów (18 proc.) 
miała SAIDI planowane w zakresie 150-
200 minut. W przypadku SAIFI plano-
wanego w 86 proc. rejonów wskaźniki 
wynosił poniżej 0,4. W latach 2015-2018 
większości rejonów miała wskaźnik po-
wyżej 0,4.

Wpływ na tak różne wskaźniki mają 
zarówno stan sieci, jak i warunki atmos-
feryczne. Oddziaływanie zjawisk atmos-
ferycznych na sieć elektroenergetycz-
ną jest zdecydowanie wyższe dla linii 
napowietrznych. Praktyka wykazuje, że 

Rys. 4. Porównanie wskaźników SAIDI oraz SAIFI dla grupy badanych rejonów energetycznych w 2019 roku do średniej  
z lat 2015-2018 (opracowanie własne)

Wskaźnik Średnia Mediana
Średnia 
ważona

Minimum Maksimum

SAIDI nieplanowane 157,32 147,36 150,21 7,68 469,83

SAIDI planowane 41,15 37,64 41,45 0,67 110,77

SAIFI nieplanowane 2,95 2,84 2,74 0,26 6,52

SAIFI planowane 0,26 0,24 0,25 0,004 0,88

Tabela. Podstawowe statystyki wskaźników SAIDI, SAIFI dla grupy badanych rejonów energetycznych, 2019 rok 
(opracowanie własne)

Rys. 5. Zależność udziału linii kablowych w liniach SN a SAIDI (a) oraz SAIFI (b) nieplanowanym dla grupy badanych 
rejonów energetycznych, 2017 rok (opracowanie własne)
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– mimo stosowania odpowiedniego pa-
sa wycinki – nie do uniknięcia są sytu-
acje uszkodzeń linii pod wpływem silne-
go wiatru lub oblodzenia. Stąd dobrym 
rozwiązaniem jest kablowanie linii SN, 
które w istotny sposób wpływa na po-
prawę niezawodności sieci. Przykładem 
pokazującym, jak ekstremalne zdarzenia 
pogodowe wpływają na wskaźniki nie-
zawodności sieci jest 2017 rok (rysunek 
5). Wyjątkowo duże wartości SAIDI oraz 

SAIFI nieplanowanego wstąpiły dla re-
jonów, w których udział linii kablowych  
w liniach SN wynosi około 20 proc.

Na rysunku 6a pokazano rozkład 
udziału linii kablowych dla grupy wszyst-
kich 163 rejonów energetycznych.  
W zdecydowanej większości z nich po-
ziom skablowania mieści się w przedziale 
10-30 proc. (średnia 27,6 proc.). Rejonów 
ze znacznym udziałem linii kablowych SN 
(powyżej 60 proc.) jest tylko 14, czyli niecałe 

9 proc. Rysunek 6b obrazuje natomiast 
wysoką zależność pomiędzy udziałem linii 
kablowych w liniach SN a długością linii na 
obszarze miejskim (współczynnik korelacji 
0,95). Wynika z tego, że eksploatowane li-
nie kablowe znajdują są przede wszystkim 
na terenach miejskich. 

Podsumowanie
Rejony energetyczne to bardzo zróżni-

cowane obszary dystrybucji energii elek-
trycznej, co pokazano na przykładzie ich 
powierzchni, liczby odbiorców czy sta-
cji elektroenergetycznych, długości linii, 
udziału linii kablowych w liniach SN. Róż-
nice te widać także we wskaźnikach nieza-
wodności sieci. Są one z roku na rok mniej-
sze, szczególnie dzięki coraz mniejszej 
liczbie rejonów o wysokich wartościach 
wskaźników. Poprawiają się także wskaźni-
ki najlepszych rejonów. Warto odnotować, 
że dla wskaźników za 2019 rok możemy 
znaleźć przykłady rejonów o SAIDI niepla-
nowanym poniżej 10 min/odb. oraz SAIDI 
planowanym poniżej 0,1 szt./odb. n

Literatura
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[2] Energetyka dystrybucyjna i przesył, Raport PTPiREE, 2020

[3]  J. Tomczykowski, Kluczowa rola linii SN w ocenie niezawod-
ności sieci dystrybucyjnych, ,,Energia Elektryczna’’ nr 8/2019

Rys. 6. Udział linii kablowych w liniach SN (a) oraz zależność udziału linii kablowych w liniach SN z udziałem linii SN  
na obszarze miejskim (b), 2019 rok (opracowanie własne) 
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Przegląd samochodów elektrycznych dostępnych na rynku

Mercedes EQC

Mercedes jako ostatni 
Niemiecki producent, znany z kontro-
wersyjnych rozwiązań technologicznych 
i wprowadzania nowości na rynek, tym 
razem nieco się spóźnił. Segment elek-
trycznych SUV-ów premium już zdomi-
nowali tacy producenci, jak Tesla, Audi czy 
Jaguar. Na polskim podwórku Teslę można 
na razie skreślić. Póki amerykańska marka 
nie doczeka się sieci oficjalnych dilerów, 
trudno rozpatrywać ją jako rywala. Jak 
więc wypada Mercedes na tle pozostałej 
konkurencji?

Styl i elegancja
Stylistyka i wykonanie dobrze znane z in-
nych modeli tego producenta. Wszystko 
jest tak samo jak w GLC, klasie E, C itd. Tryb 
jazdy wybiera się dźwignią po prawej stro-
nie kolumny kierowniczej. Na kierownicy 
umieszczone są tradycyjne mercedesowe 
przełączniki i touchpad. Przed sobą kie-
rowca widzi rozciągnięty na ponad pół de-
ski rozdzielczej szklany panel wirtualnego 
kokpitu, częściowo sterowany z kierownicy, 
częściowo touchpadem na tunelu środko-
wym, a częściowo dotykiem. Te wszystkie 
udogodnienia są niczym w porównaniu do 
sterowania głosowego w tym samochodzie 
– na hasło: Hej, Mercedes! samochód jest  
w stanie wykonać każde nasze polecenie,  

od włączenia świateł począwszy, na spraw-
dzeniu ciśnienia w oponach kończąc. 

Z zewnątrz elementem wyróżniającym 
ten model od innych są przede wszystkim 
światła. Tylne reflektory połączono ze sobą, 
co znamy już z niektórych aut z lat 90., z tą 
różnicą, że tutaj zastosowano technologię 
LED. Ten sam zabieg projektanci zastosowali 
z przodu samochodu, tworząc spójną całość. 

Elektryczne serca
SUV napędzany jest dwoma elektrycznymi 
silnikami zabudowanymi przy przedniej i tyl-
nej osi. Tym samym EQC oferuje napęd na 
cztery koła. Każdy z silników otrzymał nieco 
inną funkcję. Ten zamontowany z przodu ma 
uzyskać maksymalną efektywność przy nis- 
kim i średnim obciążeniu, a tylny pomaga 
uzyskać jak najlepszą dynamikę. Sumaryczna 
moc silników to 300 kW (408 KM) i 765 Nm 
maksymalnego momentu obrotowego.

Duża waga 
Duża pojemność baterii wymusza przy 
obecnej technologii wysoką masę pojazdu. 
Kilkaset dodatkowych kilogramów sprawia, 
że Mercedes w stanie gotowym do drogi 
waży 2,5 tony. Po dorzuceniu kilku pasaże-
rów i solidnego bagażu, możemy mówić na-
wet o 3 tonach. Wszystko jest jednak kwestią 
przyzwyczajenia. Po pierwszych kilometrach 

jazdy tym komfortowym samochodem za-
pominamy o jego masie oraz dużych gabary-
tach. EQC okazuje się bardzo żwawym „gru-
basem”. Mercedes przyspiesza do 100 km/h 
w czasie 5,1 sekundy, a prędkość maksymal-
ną ograniczono do 180 km/h.

Ładowanie
Jeśli korzystamy z szybkich ładowarek  
o mocy 50 kW, uzupełnianie energii trwa 1,5 
godziny. Ładowanie z domowego gniazdka 
(230 V) wydłuża ten czas do 30 godzin.

Cena
Auta ekologiczne nie należą do przystęp-
nych cenowo, a zwłaszcza te z metką pre-
mium. EQC, będącym przełomem w pa-
lecie Mercedesa,  wyceniono na 328 300 
złotych. Co prawda jest dość bogato wypo-
sażony w standardzie, ale nietrudno wywin-
dować kwotę na fakturze do 400 tys. zł.

Kasper Teszner, Biuro PTPiREE

Dane:
https://www.auto-swiat.pl/testy/testy-nowych-samochodow/
mercedes-eqc-400-klasa-s-wsrod-aut-na-prad-test/rltz40p#s-
lajd-12

https://moto.rp.pl/parking/26414-ceny-mercedes-eqc-na-
jtanszy-i-najmocniejszy

Z zewnątrz elementem wyróżniającym ten model od innych są przede wszystkim światła 
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Szkodliwy problem  
czy wartościowe źródło energii?
O samochodach elektrycznych pisaliśmy 
już niejednokrotnie na łamach naszego 
miesięcznika. Jest to temat bardzo ży-
wy, który nie schodzi z ust przedstawicieli 
koncernów motoryzacyjnych, ekspertów 
zajmujących się redukcją gazów cieplar-
nianych i unijnych urzędników. ,,Elektryki’’ 
mają swoich zwolenników i przeciwni-
ków, prowokują już od kilku lat do dyskusji. 
Jednym z nieodzownych elementów de-
baty stała się kwestia baterii, a właściwie 
ich produkcja i sposoby na dalsze wyko-
rzystanie. Zdaniem krytyków, to one wła-
śnie są poważną wadą aut elektrycznych. 
I choć zwolennicy twierdzą, że rozpo-
wszechnianie elektromobilności  jest jed-
nym ze skuteczniejszych sposobów wal-
ki ze smogiem – sprawia, że miasta mają 
szansę w przyszłości stać się wolne od 
spalin, a przynajmniej do powietrza, któ-
rym oddychamy trafi mniej tlenków azotu 
i siarki – to jednak przeciwnicy zadają pyta-
nie, czy faktycznie rozpowszechnianie po-
jazdów elektrycznych przyczyni się do re-
dukcji ilości emitowanych zanieczyszczeń 
i gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę 
całość procesu produkcji samochodu? 

I tu właśnie pojawia się temat pro-
blematycznej produkcji baterii. Wprowa-
dzenie akumulatorów litowo-jonowych 
stosowanych teraz tak powszechnie  
w niezliczonych urządzeniach elektrycz-
nych – od telefonów komórkowych po 
laptopy, hulajnogi czy samochody wła-
śnie – zwiększa zapotrzebowanie na me-
tale ziem rzadkich. Czy tempo wydoby-
wania takich surowców jak miedź, nikiel 
czy kobalt sprosta rosnącemu popytowi 
na auta elektryczne? A jeśli sprosta, to czy 
nadmierne wydobywanie nie będzie mia-
ło negatywnego oddziaływania na środo-
wisko? Weźmy na przykład pod uwagę 
kopalnie niklu. Zarówno w procesie wy-
dobycia, jak i wytapiania oraz transportu 
tego surowca powstaje sporo zanieczysz-
czeń. Transport rud niklu przyczynia się do 
uwalniania pyłów zawierających ładunki 
toksycznych metali. Obliczono również, 

że wyprodukowanie samochodu elek-
trycznego wiąże się z emisją większej ilości 
dwutlenku węgla niż w przypadku pojaz-
du o konwencjonalnym napędzie.

Mając na uwadze zwiększoną emi-
sję dwutlenku węgla na etapie produkcji 
auta elektrycznego oraz intensywne i ne-
gatywne oddziaływanie na środowisko 

w trakcie wytwarzania baterii, warto po-
ruszyć zagadnienie „drugiego życia” tych 
ostatnich. Recykling baterii jest kluczem 
do zapewnienia wystarczającej ilości su-
rowców ziem rzadkich potrzebnych do 
zaspokojenia popytu na samochody elek-
tryczne. Proces ten polega na podda-
waniu odpadów odpowiedniej obróbce 
pozwalającej na prawie całkowity odzysk 
zawartych w nich związków. Główną prze-
szkodą w stosowaniu tej metody są wy-
sokie koszty budowy i eksploatacji linii 
technologicznej. Mając na uwadze fakt, 
że wraz z rozwojem cywilizacyjnym zaso-
by surowców naturalnych ulegają zmniej-
szeniu, wydaje się, iż ten sposób postę-
powania ze zużytymi produktami będzie  
w przyszłości dominował. I choć produ-
cenci ,,elektryków’’ chcą zachować jak 
najdłużej żywotność i zadowalające pa-
rametry baterii, to jednak obecnie oferują 
gwarancję na osiem, dziesięć lat. Eksperci 
szacują, że po tym czasie sprawność aku-
mulatorów będzie na poziomie 70 proc.,  
a to pozwoli na dalsze ich wykorzystanie 
w formie stacjonarnych magazynów ener-
gii. Największy działa już w Amsterdamie  
i stanowi zapasowe zasilanie dla tam-
tejszego stadionu. Opiera się na 63 uży-
wanych i 85 nowych zestawach baterii 
pochodzących z Nissanów  LEAF. Ma po-
jemność 3 MW. Energia w nim magazy-
nowana pochodzi z 4200 paneli słonecz-
nych zamontowanych na dachu stadionu. 
Stworzony system pozwala zapewnić za-
silanie obiektowi przez godzinę w czasie 
odbywającej się imprezy (odpowiada to 
ilości energii pobieranej przez około sie-
dem tysięcy domów w ciągu godziny).

Świat naukowy coraz mocniej pod-
kreśla, że metale ziem rzadkich są na tyle 
wartościowe, iż nie warto trzymać ich tak 
długo w stacjonarnych magazynach ener-
gii, a należy jak najszybciej wprowadzać 
je ponownie do obrotu w nowych bate-
riach. Mercedes, biorąc pod uwagę te ar-
gumenty, zdecydował się wycofać usługi 
stacjonarnego magazynowania energii na 
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bazie baterii pochodzących z pojazdów 
koncernu.

Prowadzone są też prace nad zmody-
fikowaniem baterii pod względem składu 
chemicznego. Niektóre z dużych firm sa-
mochodowych stawiają na akumulatory 
wykorzystujące stałe polimery. We Francji 
czy w Polsce pracuje się nad ulepszeniem 
ogniw litowo-sodowych. Stosowanie ba-
terii sodowo-jonowych wydaje się słuszne 
przede wszystkim ze względu na szerszą 
dostępność pierwiastka jakim jest sód.

Specjaliści przekonują, że po 2040 ro-
ku, kiedy to Francja, Wielka Brytania czy 
Norwegia zakażą sprzedaży samochodów 
spalinowych, rynek odzyskiwania surow-
ców szybko zacznie się rozwijać. Co roku 
tony akumulatorów będą przekształcane 
w magazyny energii bądź też poddawane 
modyfikacjom. Najbliższe lata pokażą, jak 
firmy poradzą sobie z kwestiami związa-
nymi z odzyskiwaniem metali ziem rzad-
kich z baterii do samochodów. Na pewno 
najistotniejszym wskaźnikiem, jaki będzie 
brany pod uwagę jest rachunek ekono-
miczny, a to oznacza, że baterie na pewno 
nie trafią na wysypiska.

A może w niedalekiej przyszłości świat 
zostanie uwolniony od problemu akumu-
latorów jonowo-litowych? Coraz częściej 
bowiem mówi się o bateriach do samo-
chodów elektrycznych z... wody morskiej. 
Otóż specjaliści IBM prowadzą badania 
nad produkcją nowych urządzeń, które nie 
wykorzystywałyby ani niklu, ani kobaltu 
jako materiałów do katody. Zdaniem IBM, 
składowe niezbędne do produkcji akumu-
latorów będzie można w niedługim czasie 
pozyskać nawet z wody morskiej. Ozna-
czałoby to całkowitą rewolucję! 

W tej baterii zastosowano trzy no-
we, zastrzeżone przez pomysłodawców, 
materiały. Wśród nich jest bezkobaltowy 
i niklowy materiał katodowy oraz ciekły 
elektrolit. Unikatowa kombinacja związ-
ków wyciągniętych z wody morskiej jest 
w stanie tłumić dendryty litowo-metalo-
we podczas ładowania, co zmniejsza ry-
zyko zapalenia się akumulatora. Kolejną 
zaletą nowatorskich baterii, jak wynika ze 
wstępnych testów, jest czas ładowania. Do 
90 proc. można je będzie naładować zale-
dwie w pięć minut. Jeśli doszłoby do ich 
komercyjnego zastosowania w laptopach, 

telefonach czy chociażby samochodach 
elektrycznych, w ciągu kilku minut byliby-
śmy zdolni naładować swoje urządzenie. 
Czas ten byłby oczywiście dłuższy w przy-
padku aut, jednak w porównaniu z obec-
nym standardami i tak doszłoby do jego 
skrócenia. Mówi się jeszcze o dwóch kolej-
nych zaletach nowych baterii. IBM twier-
dzi, że zarówno ich pojemność, jak i czas 
użytkowania mają potencjał, żeby przebić 
te litowo-jonowe. IBM podjął już współ-
pracę z Mercedesem oraz Central Glass  
w celu przetestowania w praktyce nowych 
baterii. Jeśli wyniki okażą się zadowalające, 
z pewnością czeka nas kolejny przełom.

Justyna Dylińska-Chojnacka
  Biuro PTPiREE

 

Źródło:
https://biznesalert.pl/elektromobilnosc-baterie-recykling/

https://www.energetyka24.com/noblista-recykling-bate-
rii-kluczem-do-sukcesu-samochodow-elektrycznych

https://wgospodarce.pl/informacje/73260-baterie-do-samocho-
dow-elektrycznych-z-wody-morskiej

Obliczono, że wyprodukowanie samochodu elek trycznego wiąże się z emisją większej ilości dwutlenku węgla niż w przypadku pojaz du o konwencjonalnym napędzie 
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Stacja bazowa sieci TETRA na Bałtyku
Jak czytamy w komunikacie prasowym Grupy Energa, Enspirion 
(spółka-córka Energi) uruchomił na platformie wydobywczej  
Baltic Beta na Morzu Bałtyckim stację bazową sieci TETRA. 
Rozbudowa morskiej infrastruktury systemu TETRA jest waż-
na dla firm zaangażowanych w energetykę wiatrową na 
Bałtyku, prowadzących badania i pomiary oraz Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

– Już dziś jesteśmy gotowi świadczyć usługi profesjonalnej łącz-
ności krytycznej TETRA na Bałtyku. Aktualny zasięg pokrywa znacz-
ną część Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej, w tym obszar, na 
którym powstaną morskie farmy wiatrowe. Dla tych projektów  
TETRA to nie tylko niezawodna cyfrowa łączność głosowa, ale rów-
nież możliwość zarządzania i sterowania infrastrukturą czy integracji  
z systemami klasy SCADA – komentuje Tomasz Lesiewicz, prezes 
Enspiriona.

Sieć łączności krytycznej TETRA Energa-Operator zbudowała 
pierwotnie jako system funkcjonujący na lądzie. Obecnie stoso-
wana jest także w łączności z obiektami pływającymi oraz plat-
formami wydobywczymi. Zapewnia ona łączność do 55 km od 
linii brzegowej. Zasięg nowej stacji obejmuje obszar o promieniu 
około 40 km (21 mil morskich) dookoła platformy i zapewnia al-
ternatywną łączność radiową i telefoniczną dla statków czy po-
zostałych platform na Bałtyku. Z łączności TETRA korzystają takie 
państwa jak Norwegia, Szwecja, Dania i Finlandia, gdzie system 
zapewnia niezawodną komunikację z jednostkami pływającymi 
podczas bieżącej pracy, jak też w sytuacjach kryzysowych.

Metro na Mauritiusie z systemem TETRA
Firma Consort Digital wdrożyła kompletny system radiokomuni-
kacyjny TETRA dla linii metra na wyspie Mauritius. Komunikację 
głosową i transmisję danych zapewniono za pośrednictwem ra-
diotelefonów Sepura TETRA oraz infrastruktury DAMM.

Początkowy, 13-kilometrowy odcinek nowej linii metra jest 
już w eksploatacji. Druga faza ma być ukończona w 2021 roku. 
Początkowo możliwy będzie transport 25 tys. osób dziennie,  
a po oddaniu do użytku drugiego etapu budowy – 55-60 tys. 

System TETRA ma być wykorzystywany do codziennych za-
dań, takich jak utrzymanie i konserwacja. Będzie także ułatwiał 
koordynację personelu sprzątającego, a w razie potrzeby zosta-
nie wykorzystywany do nawiązywania połączeń alarmowych.

Pojazdy metra wyposażone są w mobilne radiotelefony, 
które zapewniają komunikację głosową i transmisję danych do 

centrum sterowania. Każdy pojazd zawiera wbudowane rozwią-
zanie jego automatycznej lokalizacji, co umożliwia zdalną sygna-
lizację i sterowanie.

Przy realizacji planów rozbudowy linii metra sieć TETRA mo-
że być skalowana dla zwiększenia liczby użytkowników.

TETRA dla policji w stolicy Meksyku
Partner Sepury w Meksyku, firma Jomtel, dostarczy policji  
w stolicy kraju urządzenia działające w systemie TETRA. Będą 
one wykorzystywane od grudnia m.in. w bieżącej pracy policji, 
podczas kontroli celnej oraz patrolowania miasta, jak i granic 
państwa. Siły policyjne w mieście Meksyk liczą około 46 tys. 
funkcjonariuszy. 

Jest to pierwsze rozwiązanie radiowe TETRA wdrożone przez 
policję w Meksyku, co zapewne zwiększy efektywność jej działa-
nia i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

Ratownicy wyposażeni w nowy system 
Ratowników górskich w Gruzji wyposażono w system łączności 
dyspozytorskiej DGT PTT Connect. Rozwiązanie wykorzystuje do 
połączeń zwykłe lub wzmocnione smartfony z aplikacją DGT, 
które pracują opierając się na Androidzie. Projekt zrealizowano 
pod patronatem Polskiego Związku Alpinizmu oraz Fundacji 
Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki. W ramach 
akcji „Bezpieczny Kazbek” utrzymywane są dyżury ratownicze 
oraz ambulatorium w bazie na wysokości 3653 m n.p.m. na zbo-
czach tej słynnej gruzińskiej góry. Szacuje się, że w ciągu roku 
ratownicy udzielają pomocy prawie 300 razy. Są to głównie ewa-
kuacje medyczne i wyprawy ratunkowe.  n

Łączność krytyczna
W energetyce systemy łączności krytycznej znajdują zastosowanie głównie 
w sytuacjach, gdy trzeba organizować i koordynować działania  
przy odbudowie infrastruktury i przywracaniu zasilania. Łączność krytyczna 
rozwija się również w innych branżach, zarówno w kraju, jak i za granicą.
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Ratownicy na górze Kazbek, wyposażeni w system łączności dyspozytorskiej, w ciągu roku 
udzielają pomocy turytom prawie 300 razy
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Elektrownia pełna sztuki
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Nawet, gdy była obiektem przemysło-
wym i produkowano w niej prąd, zachwy-
cała stylem architektonicznym. Teraz jest 
miejscem pełnym sztuki; odwiedzają-
cy podziwiają w postindustrialnych po-
mieszczeniach malarstwo, grafiki, rzeźby  
i fotografie. Można też trafić tu na ciekawe 
przedstawienia teatralne lub koncerty.

Zatem czas na wyprawę do historycz-
nej elektrowni przy kopalni „Saturn” w Cze-
ladzi w województwie śląskim. Miejsce na 
pewno nas pozytywnie zaskoczy.

Wszystko zaczęło się od kopalni
Elektrownia wchodziła w skład zabytko-
wej kopalni „Saturn”, najstarszego zakładu 
wydobywczego w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Węgiel zaczęto tu fedrować w połowie 
XIX wieku, a działalność górnicza zakoń-
czyła się na początku obecnego stulecia. 
Pierwszym właścicielem był warszawski 
adwokat Leopold Kozłowski, a po nim ksią-
żę Hohenloe zu Oehringen. Pod koniec 
XIX wieku kompleks nabyło Towarzystwo 
Górniczo-Przemysłowe „Saturn”, należące 
do łódzkich „królów bawełny” – rodzin prze-
mysłowców Scheiblerów i Herbstów. 

Niewątpliwie najciekawszą budowlą 
kompleksu jest elektrownia. Obiekt po-
wstał na początku XX wieku i jest dziełem 
Józefa Piusa Dziekońskiego, wybitnego 
polskiego architekta, autora projektów 
wielu monumentalnych budowli w róż-
nych częściach kraju. Według koncep-
cji artysty w latach 1902-1908 na planie 
prostokąta wybudowano elektrownię 
z charakterystyczną wieżą z otworami 
strzelniczymi, stylizowaną na gotycką bu-
dowlę. Elewację pokryto czerwoną suro-
wą cegłą. 

Wewnątrz zachowały się: oryginalna 
posadzka, maszyny i urządzenia, w tym ge-
nerator „Wanda” z silnikiem parowym dwu-
stopniowym i dwucylindrowym. Urządze- 
nie wyprodukowano 117 lat temu w Ma-
schinenfabrik Oerlikon Schweiz. 

W obiekcie znajdują się również kom-
presor, przetwornice, pulpit sterowniczy 
i olbrzymia suwnica. Duże wrażenie ro-
bi potężne koło zamachowe. Było ono 
częścią parowego wyciągu szybowego  
z 1897 roku. W latach 50. XX wieku wypo-
sażono go w dodatkowy napęd elektrycz-
ny. Urządzenie można oglądać w filmie 
Andrzeja Wajdy „Ziemia obiecana”.

Warto tu wybrać się już tylko dla tych 
zabytków. To prawdziwy raj dla miłośni-
ków historii gospodarczej i obiektów prze-
mysłowych. Ale to nie koniec wrażeń…

Po przemyśle  
przyszła pora na kulturę
Gdy kopalnię zamknięto, pojawił się po-
mysł, aby kompleks przemysłowy nadal 
służył mieszkańcom. Dzięki zaangażowa-
niu lokalnych entuzjastów szybko stał się 
świątynią sztuki. W 2005 roku zaczęło dzia-
łać Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, 
które założyło Galerię Sztuki Współczesnej 
,,Elektrownia’’. W 2005 roku przeprowadzo-
no remont budynku. 

W ciągu 15 lat odbyło się tam wiele 
wydarzeń artystycznych. Placówka posia-
da bogatą ofertę kulturalną „serwowaną” 
w nietypowej scenerii dawnej elektrowni. 
Gospodarze zapraszają na wystawy ma-
larstwa, fotografii, rzeźby, grafiki, koncerty, 
warsztaty tańca i przedstawienia teatralne. 
Obiekt cieszy się uznaniem środowisk ar-
tystycznych i stał się istotnym miejscem na 

Adres:
Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia
ul. Bolesława i Władysława Dehnelów 45
41-250 Czeladź
tel. 32 263 00 88
Zwiedzanie obiektu możliwe jest  
codziennie od godz. 9.00 do 17.00.

mapie kulturalnej regionu. Galeria współ-
pracuje m.in. z Akademiami Sztuk Pięk-
nych w Krakowie i Katowicach, Instytutem 
Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Związkiem 
Polskich Artystów Plastyków i Związkiem 
Polskich Artystów Fotografików oraz wie-
loma innymi instytucjami kultury.

W 2010 roku obiekt stał się częścią 
Szlaku Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego. Dało to impuls do kolejnych 
zmian i rozwoju kompleksu poprzemy-
słowego. Dzięki inicjatywie samorządu 
lokalnego oraz decyzjom Urzędu Marszał-
kowskiego galeria otrzymała 10 mln zł ze 
środków unijnych na dalszą modernizację 
oraz dostosowanie do pełnienia różnych 
funkcji: wystawienniczej, konferencyjnej 
oraz warsztatowej. Powstały też dwa par-
kingi i pasaż z wystawą poświęconą te-
matyce dziedzictwa przemysłowego oraz 
historii kopalni. W 2016 roku w Czeladzi 
zainaugurowano „Industriadę” – święto 
Szlaku Zabytków Techniki. Podkreśliło to 
znaczenie galerii i jej kluczowe miejsce 
wśród obiektów poprzemysłowych w wo-
jewództwie śląskim. Od 2016 roku obiek-
tem zarządza Muzeum Saturn w Czeladzi.

Olga Fasiecka, Biuro PTPiREE

Sala maszyn w Galerii Sztuki Współczesnej  ,,Elektrownia"

WYDARZENIA
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FELIETON

Przez pierwsze miesiące rodzice najczęściej 
marzą o możliwości dłuższego wypoczyn-
ku i snu. Tymczasem maleństwo wymaga 
wykonywania regularnych zabiegów higie-
nicznych i częstego karmienia, głośno doma-
gając się swoich nie zawsze czytelnych po-
trzeb. Rodzice stopniowo uczą się swojego 
malucha, ale najczęściej poszukują – metodą 
prób i błędów – rozwiązywania codziennych 
problemów. Z biegiem czasu liczba wyzwań 
stojących przed rodzicami wcale nie maleje  
– jedne są zastępowane kolejnymi.

W tym miejscu pojawia się zadanie 
dla nowoczesnych technologii: jak zmak-
symalizować komfort funkcjonowania 
maluszków i ich rodziców? Nowoczesne 
systemy sztucznej inteligencji uczą się na 
bazie doświadczeń – im więcej informacji 
zgromadzą, tym lepiej działają. Obserwacja 
zachowań maluszka – rytmu snu, jedzenia, 
powiązania między ruchliwością a bieżą-
cymi potrzebami – pozwala określić, kiedy 
jest najlepsza pora na karmienie, kiedy na-
leży zmienić pieluszkę, a kiedy mały czło-
wiek potrzebuje zabawy, bo jest wyspany. 
Wystarczy do tego kamera wysokiej jako-
ści – stanowiąca monitor aktywności, apli-
kacja na smartfona i... czujnik wypełnienia 
pieluszki. Poziom stresu u rodziców maleje, 
spada prawdopodobieństwo wystąpienia 
odparzeń, nie ma już także potrzeby wal-
czenia z bobasem podczas zmiany pielu-
szek ani karmienia na siłę, bo właśnie teraz 
jest pora na posiłek. Rozwiązania dające 
wszystkie te funkcjonalności są już dostęp-
ne na rynku. I czasami nawet działają.

Stanowią one swego rodzaju pilotaż, 
forpocztę produktów i usług dla nowe-
go obszaru zainteresowań rodziców z po-
kolenia Alfa (urodzonych w XXI wieku),  
a mianowicie jak najszerszej automatycz-
nej diagnostyki noworodków i niemow-
ląt z wykorzystaniem analiz: obrazu, głosu  
i ruchu oraz aplikacji mobilnej. Połączenie 

realizacji kluczowych potrzeb rodzicielskich 
z możliwościami współczesnych techno-
logii może być więc świętym Graalem dla 
ambitnych start-upów. A jest o co walczyć. 
Rynek monitorowania on-line dzieci ma 
wzrosnąć z 0,9 mld dolarów w 2016 roku do 
1,6 mld dolarów w roku 2025. W samej Pol-
sce każdego roku przychodzi na świat oko-
ło 400 tys. nowych obywateli, a ich rodzice 
mogą być potencjalnie nowymi klienta-
mi na innowacyjne produkty. Popularne  
w USA inteligentne łóżeczko automatycz-
nie usypiające niemowlęta kosztuje co 
prawda ponad tysiąc dolarów, jednak ce-
na ta staje się bardziej racjonalna, gdy po-
równamy ją z kosztem popularnej usługi 
zatrudnienia wykwalifikowanej pielęgniar-
ki uczącej tej sztuki rodziców za „jedyne”  
200 USD/noc. Inwestycja w łóżeczko zwra-
ca się więc już w tydzień. Poza tym można 
je później odsprzedać minimalizując koszty.

Przykładem nietypowego produktu no-
wej generacji jest inteligentna skarpetka 
monitorująca poziom tlenu, oddech, tętno  
i temperaturę niemowlęcia. Z kolei fiński 
kombinezon smart zbiera na bieżąco dane, 
żeby przekazywać raporty lekarzowi lub fizjo-
terapeucie. Przypomina on zwykłe niemow-
lęce ubranie, ale zastosowane w nim czuj-
niki pozwalają zbierać dokładne informacje  
o świadomych i mimowolnych ruchach wy-
konywanych przez niemowlęta, aby wspo-
magać określenie rozwoju neurologicznego 
małych ludzi. Wykorzystując fiński wynalazek 
można szybciej zdiagnozować u dzieci pro-
blemy neurorozwojowe i wcześniej wdro-
żyć odpowiednie leczenie lub stymulację. 
Na półkach sklepów czekają też bardziej 
pospolite produkty, np. inteligentne butelki  
– sprawdzające, ile dziecko już wypiło, jaka 
jest temperatura mleka, a nawet tempo picia 
na podstawie kąta pochylenia butelki.

Szybko rośnie światowy rynek nowocze-
snych zabawek wykorzystujących łączność 

on-line. Stosując inteligentne algorytmy 
oraz wbudowane kontrolery i czujniki za-
bawki potrafią coraz lepiej rozpoznawać 
otoczenie, uczyć się, indywidualizować 
rozrywkę, dzięki czemu dzieci nie nudzą 
się nimi szybko. Wystarczy poszukać w In-
ternecie haseł: ,,Arduino’’, ,,Raspberry Pi’’ lub 
,,kodowanie dla dzieci’’, żeby znaleźć setki 
inspiracji do wspólnej nauki przez zabawę.

Dzieci w wieku szkolnym spędzają 
mnóstwo czasu ze smartfonami, tabletami 
i laptopami, wykorzystując do kontaktów 
media społecznościowe i aplikacje do wi-
deorozmów. Obecnie, w dobie epidemii 
koronawirusa, również edukacja odbywa 
się przede wszystkim zdalnie. To doskona-
ły okres dla hakerów, którzy mogą uzyskać 
dostęp do samych rozmów, plików i innych 
informacji osobistych, udostępniając je 
później bez naszej zgody lub na naszą nie-
korzyść. Wzrasta liczba incydentów przej-
mowania tożsamości oraz wymuszania 
płatności elektronicznych. Obecny czas, to 
pora, w której rodzice powinni w szczególny 
sposób nadzorować i zabezpieczać lokalne 
dane i informacje przed ich utratą, a także 
dbać o bezpieczeństwo swoich pociech  
w cyberprzestrzeni. Pomagają w tym aplika-
cje ograniczające dostęp osób nieletnich do 
określonych zasobów sieciowych oraz we-
ryfikujące bezpieczeństwo naszych danych.

Innowacyjne gadżety i aplikacje mogą 
stanowić wsparcie dla trudnej roli rodzica. 
Inteligentna diagnostyka jest z kolei bardzo 
przydatna w sytuacjach wątpliwości zdro-
wotnych, szczególnie przy mocno ograni-
czonej informacji zwrotnej ze strony naszych 
maluszków. Pamiętajmy jednak zawsze, że 
dla naszych dzieci to my jesteśmy najważ-
niejsi. Dbajmy o to, aby zabawa była w mia-
rę możliwości połączona z nauką i – przede 
wszystkim – bezpieczna dla naszych dzieci, 
jak i dla nas samych. 

Dr inż. Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Rodzicem być
Wychowanie dzieci to ogromne wyzwanie  
i odpowiedzialność. Kiedy na świecie pojawia się 
nowe życie, w krótkim tempie zmienia dynamikę 
funkcjonowania rodziny. 
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 }  23-24 września 2020 r.  
WISŁA

Konferencja 
„Elektroenergetyczna 
automatyka zabezpieczeniowa”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  23-24 września 2020 r.  
WISŁA

Konferencja 
„Elektroenergetyczna 
automatyka zabezpieczeniowa”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  7-8 października 2020 r.  
WISŁA

Konferencja Elektroenergetyczne 
linie napowietrzne i kablowe 
niskich i średnich napięć

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  7 lipca 2020 r. 
SZKOLENIE ON-LINE

„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

 }   14-15 października 2020 r.  
WARSZAWA

VIII Konferencja „Przyłączanie 
i współpraca OZE z systemem 
elektroenergetycznym”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

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 pandemii  
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

 }  28-29 października 2020 r.  
KOŁOBRZEG

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.  
KOŁOBRZEG

VIII Konferencja  
Naukowo-Techniczna  
Stacje elektroenergetyczne 
WN/SN i SN/nn

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }28-29 października 2020 r.  
KOŁOBRZEG

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



pomagamy wdrażać nowe
technologie 

w elektroenergetyce

wykonujemy analizy 
ekonomiczne, 

prawne i techniczne

doradzamy przy 
finansowaniu

inwestycji z funduszy UE

zajmujemy się standaryzacją 
i normalizacją sieci 

elektroenergetycznych

wydajemy miesięcznik 
„Energia Elektryczna”, 

raporty i materiały informacyjne

organizujemy 
specjalistyczne szkolenia, 
seminaria i konferencje

Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

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


