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Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
zaprasza na szkolenia online dedykowane dla

pracowników energetyki zawodowej (OSD i OSP)
oraz podmiotów współpracujących z energetyką.

27 stycznia 2021 r.
Podstawy prawne przeprowadzenia wycinek 

pod liniami elektroenergetycznymi

28 stycznia 2021 r.
Sterowanie inwerterami za pomocą SunSpec

4 lutego 2021 r.
Projektowanie linii kablowych 110 kV. 

Linie kablowe wysokich i najwyższych napięć w teorii i w praktyce

11 lutego 2021 r.
Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - zakres rozszerzony

18 lutego 2021 r.
Projektowanie linii kablowych 110 kV. 

Techniki doboru, budowy i eksploatacji linii kablowych 
wysokich i najwyższych napięć

23 lutego 2021 r.
Nowe Prawo zamówień publicznych 

w sektorze dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej

Aktualne informacje o szkoleniach organizowanych przez PTPiREE
znajdują się na stronie hp://ptpiree.pl/wydarzenia
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Spoglądając na historię polskiej energetyki ostatnich 
dwóch dekad, widzimy proces intensywnej transformacji 
w wielu obszarach. W zakresie organizacji rynku i struk-
tury własnościowej przedsiębiorstw najważniejszym 
wyzwaniem tego okresu był z pewnością unbundling.  
W sferze technicznej i technologicznej zapoczątkowano 
wielki proces odchodzenia od modelu energetyki scen-
tralizowanej na rzecz synergii z energetyką rozproszo-
ną i lokalną. Dziś jednym z najistotniejszych zagadnień  

w agendzie przemian są kwestie środowiskowe, a co za tym idzie – dążenie do realizacji 
takiego modelu transformacji, którego celem jest zeroemisyjny system i zdrowe powie-
trze. Odzwierciedleniem takiego sposobu myślenia o energetyce jest przyporządkowa-
nie organizacyjne tego sektora gospodarki w strukturze rządu. Utworzone w 2019 roku  
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakresem działania objęło m.in. sprawy związane  
z elektroenergetyką. Minął właśnie pierwszy pełny rok działalności resortu klimatu i jest 
to dobry moment na dokonanie pierwszego oglądu spraw związanych z funkcjonowa-
niem sektora, który umownie można nazwać energetyczno-klimatycznym. Naszym go-
ściem jest Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska. Rozmawiamy na tematy związane z transformacją rodzimej ener-
getyki, która w dużym stopniu wynika z prawodawstwa unijnego, a zwłaszcza wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” nie tylko stawia ambitne cele przed gospodarkami krajowymi, ale rów-
nież kompleksowo łączy obszary szeroko rozumianej energetyki i klimatu. Równocześnie 
na poziomie europejskim toczą się prace na temat fundamentalnych dla sektora elek-
troenergetycznego regulacji i rozwiązań, takich jak strategia integracji międzysektorowej, 
zmiany rozporządzenia o transgranicznych sieciach europejskich czy inwestycje offshore. 
Wszystkie te wyzwania wymagają należytej uwagi, także ze względu na konieczność za-
pewnienia interesu narodowego w procesie europejskiej transformacji.

Realizacja zachodzących zmian będzie wymagać znacznych nakładów finansowych, 
a ich zagwarantowanie w ramach Wieloletnich Ram Finansowych było dla rządu prioryte-
tem. Natomiast o praktycznych aspektach związanych z finansowaniem zmian technolo-
gicznych piszemy w dziale Rynek i regulacje. Fundusz Innowacji – bo nim mowa – finan-
sowany jest z dochodów, jakie przynosi system handlu uprawnieniami do emisji. Jest to 
z pewnością instrument dla poszukujących finansowania na przełomowe technologie. 

W dziale technicznym zajmujemy się natomiast wpływem technologii budowy linii 
średniego napięcia na niezawodność sieci. Dział Łączność przynosi publikację na temat 
ewolucji systemu komórkowego. Przyglądając się rynkowi samochodów elektrycznych, 
tym razem prezentujemy Hondę E. 

W numerze jak zawsze znajdą Państwo pakiet bieżących informacji ze spółek oraz 
przegląd zmian legislacyjnych. W felietonie poświęconym innowacjom mówimy o per-
spektywach druku trójwymiarowego.

Zapraszam do lektury!
Wojciech Tabiś
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Energa-Operator – dzięki międzynarodowej 
współpracy – otrzymała  dofinansowanie 
Komisji Europejskiej do kolejnego, szóstego 
już projektu z programu Horizon 2020. 

Celem projektu SUSTENANCE jest 
stworzenie zrównoważonych systemów 
energetycznych dla uzyskania nowych, 
neutralnych pod względem emisji dwu-
tlenku węgla społeczności energetycz-
nych. Koncentruje się on na opracowaniu 
inteligentnych koncepcji technologicz-
nych zapewniających zieloną transforma-
cję systemów energetycznych z większym 
udziałem lokalnej energii odnawialnej i bar-
dziej wydajnymi, zintegrowanymi rozwią-
zaniami energetycznymi dla infrastruktury 
elektrycznej, cieplnej, wodnej, odpadowej 
i transportowej.  Działania demonstracyj-
ne zaplanowano w czterech państwach: 
Danii, Indiach, Niderlandach i Polsce. Kraje 
te mają różne zasoby energii, warunki spo-
łeczno-ekonomiczne, rynkowe i przepisy 
oraz rozmaite zachowania użytkowników 

czy struktury polityczne. Projekt pokaże,  
w jaki sposób te same koncepcje tech-
niczne – takie jak łączenie różnych rodza-
jów energii, rozwiązania magazynowania, 
reakcja na zapotrzebowanie, inteligentne 
schematy sterowania i cyfryzacja – można 
zastosować we wszystkich przypadkach 
demonstracyjnych pomimo ogromnych 
różnic w miejscowych realiach. 

Postępująca transformacja rynku 
energii, tworzenie lokalnych społeczno-
ści energetycznych, rozwój generacji roz-
proszonej i dążenie do niskoemisyjnej 
gospodarki jest rzeczywistością, której 
stawić czoło muszą operatorzy systemu 
dystrybucyjnego. Korzystanie z wiedzy  
i międzynarodowych doświadczeń jest 
jedną z możliwości przygotowania OSD do 
nowego rynku energii.  Ogromną korzyść 
stanowi to, że takie działania są wspierane 
finansowo przez Komisję Europejską i to 
aż do 70 proc. ponoszonych kosztów, jak  
w programie Horizon 2020.  n

 » Energa-Operator

Europejska współpraca w projekcie SUSTENANCE
 » PGE Dystrybucja

Mała inwestycja  
– wielkie korzyści 
Z inicjatywy samorządowców PGE 
Dystrybucja Oddział Skarżysko- 
-Kamienna wspólnie z gminą Jedlińsk 
zadbały o poprawę bezpieczeństwa 
na nowo wybudowanym placu za-
baw w Wielogórze.  Ze względu na 
bezpieczeństwo bawiących się tam 
dzieci zdecydowano się na likwidację 
napowietrznych przewodów energe-
tycznych i zastąpienie ich linią kablo-
wą przebiegającą w ziemi. Pracownicy 
Rejonu Energetycznego Radom doko-
nali tego w niespełna dwa tygodnie. 
Inwestycja przyniosła również dodat-
kowe korzyści. Umożliwiła bowiem 
służbom energetycznym nieograni-
czony dostęp do liczników odbiorców. 
Przeniesiono je z wnętrz budynków 
mieszkalnych do złącza kablowo-po-
miarowego na działkę stanowiącą pas 
drogi gminnej.  n

PGE Dystrybucja wsparła Wojewódzki Szpital w Zamościu  
kwotą 45 tys. zł  na zakup kontenera do testowania pacjentów na 
obecność koronawirusa. Podobnej wysokości darowizna zasiliła 
również Samodzielną Publiczną Stację Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Zamościu, która nabyła za nią ko-
mory dekontaminacyjne wraz z zapasem biobójczego środka 
chemicznego. 

Znaczne kwoty trafiły też do Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na pokry-
cie kosztów urządzeń i preparatów do dezynfekcji pomieszczeń,  

a także na dofinansowanie zakupu karetki dla Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie. Pomoc 
pieniężną otrzymał ponadto Samodzielny Publiczny Zespół Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,  Bieszczadzkie Pogotowie 
Ratunkowe w Sanoku oraz Wojewódzka Stacja Ratownictwa Me-
dycznego w Łodzi. W listopadzie PGE Dystrybucja zamontowała 
na terenie Targów Lublin mobilną stację transformatorową dla po-
wstającego tam szpitala tymczasowego. W ten sposób zwiększyła 
bezpieczeństwo stabilnej pracy urządzeń przeznaczonych dla pa-
cjentów najciężej dotkniętych chorobą.  n

 » PGE Dystrybucja

Wsparcie służby zdrowia w walce z koronawirusem

Od lewej:  Andrzej Piętka Dyrektor Generalny PGE 
Dystrybucja Oddział Łódź oraz Krzysztof Janecki Dyrektor 
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi 
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Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach otrzymał wsparcie w wysokości 
15 tys. zł 

45 tys. zł  na zakup kontenera do testowania pacjentów 
na obecność koronawirusa przekazała PGE Dystrybucja 
Wojewódzkiemu Szpitalowi w Zamościu
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Z okazji przypadającego na początku grudnia 
Międzynarodowego Dnia Niepełnospraw-
nych Tauron Dystrybucja uruchomił na firmo-
wym kanale na YouTube trzy nowe playlisty  
z filmami edukacyjnymi dla osób z niepełno-
sprawnościami. Są to wersje z audiodeskryp-
cją, napisami dla niesłyszących oraz w języ-
kiem migowym. Przystosowanie wszystkich 
filmów na temat elektryczności do potrzeb 
uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych to 
inicjatywa unikatowa w skali kraju. 

Filmy tworzone na potrzeby programu 
edukacyjnego ,,Bezpieczniki Taurona” kiero-
wane są do uczniów i nauczycieli z klas 1-8 
szkoły podstawowej. Znajdują się na platfor-
mie oferowanej szkołom bezpłatnie. Poza 
nimi można tam znaleźć scenariusze lekcji, 
gry i zabawy dla uczniów, a także sekcję dla 
rodziców zawierającą poradniki oraz pro-
gramy zachęcające do eksperymentowania 
z dziećmi w domu. Od początku istnienia 
platformy „Bezpieczniki Taurona”, każdy film 
publikowany jest w wersjach dla uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Program skupia 21 uczestników. Są to szko-
ły specjalne z oddziałami integracyjnymi  
i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. 
Wszystkie filmy edukacyjne na temat elek-
tryczności dostosowane są do podstawy 
programowej określonej przez resort na-
uki i oświaty. Nie tylko przekazują wiedzę 
o bezpiecznym korzystaniu z prądu, ale 
również pozwalają zainteresować dzieci tą 
dziedziną fizyki. Program edukacyjny ,,Bez-
pieczniki Taurona” realizowany jest od 2013 
roku. Jego główny cel to uczenie i przypo-
minanie zasad bezpiecznego korzystania  
z energii elektrycznej. Od kilku lat jest 
on oparty na multimedialnej platformie 
edukacyjnej dostępnej pod adresem  
www.edukacja.bezpieczniki.tauron.pl, 
skierowanej do nauczycieli szkół podsta-
wowych, uczniów i rodziców. W ubiegłym 
roku szkolnym z pomocy naukowych za-
mieszczonych na platformie skorzystało 
ponad 50 tys. użytkowników.  n

 » Tauron Dystrybucja

O prądzie bez barier

PGE Dystrybucja Oddział Zamość za-
kończył drugi etap budowy linii 110 kV 
Szczebrzeszyn – Biłgoraj. Inwestycja skró-
ci przerwy w dostawach energii dla od-
biorców końcowych oraz ograniczy stra-
ty przesyłowe. Zakres robót obejmował 
demontaż istniejącej, wyeksploatowanej 
linii z lat 50. i budowę nowej z przewoda-
mi typu AFL 6-240 mm2 – 800C o długości 
blisko 5 km. Linię wykonano na słupach 
rurowych z fundamentami palowymi, któ-
re wymagały dostarczenia dużych ilości 

betonu. Prace prowadzono w bardzo trud-
nych warunkach terenowych, z uwagi na 
podmokły, zalesiony teren i duże odległo-
ści placu budowy od utwardzonych dróg 
lokalnych. Wartość tej inwestycji, zreali-
zowanej przez Oddział Zamość, wynosi 
prawie 6,6 mln zł. Etap drugi to integral-
na część dużego zadania inwestycyjnego  
o łącznej wartości 23,5 mln zł. Wraz  
z pierwszym, zakończonym w minionym 
roku, wybudowano niemal 28 km linii  
dystrybucyjnych.  n

Program edukacyjny ,,Bezpieczniki Taurona” kierowany jest do uczniów i nauczycieli z klas 1-8 szkoły podstawowej
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 » PGE Dystrybucja
Nowa linia 110 kV Szczebrzeszyn – Biłgoraj

 » Tauron  Dystrybucja

Opieka  
nad bocianimi  
gniazdami

Tauron Dystrybucja podpisał z Regio-
nalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  
w Opolu porozumienie dotyczące zasad 
opieki nad bocianimi gniazdami na słu-
pach energetycznych. W województwie 
opolskim bocianie gniazda są na po-
nad 450 słupach energetycznych nale-
żących do spółki Tauron. W całym kraju 
liczba ta przekracza dwa tysiące. 

Zimą, gdy ptaków nie ma w gniaz-
dach, zajmują się nimi służby energe-
tyczne. Bocianie gniazdo budowane 
przez lata może ważyć nawet kilka ton. 
Dlatego tak ważne jest oczyszczanie 
ich z nadmiaru budulca, poprawianie 
konstrukcji i wynoszenie na specjalne 
stalowe platformy – ponad przewody 
energetyczne. Zapewnia to bezpieczeń-
stwo ptaków i bezawaryjną pracę sieci 
energetycznej. 

Umowa o współpracy z RDOŚ ma na 
celu koordynację działań służb ochrony 
środowiska z firmą energetyczną, tak 
aby pogodzić względy bezpieczeństwa 
energetycznego z utrzymaniem odpo-
wiedniego standardu życia ptaków. Po-
dobne porozumienia Tauron podpisał  
z RDOŚ w województwach: śląskim, ma-
łopolskim i dolnośląskim.  n

Tauron Dystrybucja od lat opiekuje się bocianimi 
gniazdami
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Projekt innogy Stoen Operator  pn. „Budowa szybkich stacji ła-
dowania pojazdów elektrycznych jako element rozwoju nisko-
emisyjnego i innowacyjnego transportu w Warszawie” znalazł 
się wśród dziesięciu pozytywnie ocenionych przez Komisję 
Europejską w trzeciej edycji konkursu CEF Transport Blending 
Facility.

Przedsiębiorstwo złożyło swój projekt w zakończonej  
w sierpniu 2020 roku trzeciej turze naboru w ramach  instru-
mentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – 
CEF), w obszarze ,,Rozwój paliw alternatywnych’’. Projekt do-
tyczy budowy 150 szybkich ogólnodostępnych ładowarek DC  
(o mocy powyżej 22 kW) w miejscach uzgodnionych z Urzę-
dem Miasta Stołecznego Warszawy, po konsultacjach spo-
łecznych. Rezultatem będzie stworzenie nowej infrastruktury 
paliw alternatywnych, co przyczyni się do wykorzystania na 
szerszą skalę pojazdów elektrycznych.

Transport Blending Facility jest instrumentem zakładają-
cym udział w projekcie środków bezzwrotnych (unijna dotacja 
z CEF) oraz zwrotnych pochodzących z akredytowanych przez 
KE instytucji finansowych. W Polsce taki status ma Bank Go-
spodarstwa Krajowego.

Unia Europejska przeznaczy ponad 68,6 mln euro na dzie-
sięć projektów, które dotyczą zrównoważonej i bezpiecznej 
infrastruktury transportowej w Europie. Przyczynią się one do 
zwiększenia efektywności środowiskowej sektora transportu.

Osiem z wybranych projektów dotyczy rozwoju paliw al-
ternatywnych, a  pozostałe dwa – rozwoju Europejskiego Sys-
temu Zarządzania Ruchem Kolejowym.  

n

 » innogy Stoen Operator
Konkurs CEF Transport Blending Facility

 » PSE
Kluczowa inwestycja na Dolnym Śląsku 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły rozbudowę stacji 
elektroenergetycznej Mikułowa niedaleko Zgorzelca. Dzięki tej 
inwestycji możliwe będzie m.in. wyprowadzenie mocy z nowe-
go bloku Elektrowni Turów. Na stacji zainstalowano nowoczesną 
aparaturę elektroenergetyczną, m.in. komplet wyłączników, dwa 
komplety przekładników prądowych i napięciowych wraz z ogra-
nicznikami przepięć pola. Zmodernizowano również obwody 
wtórne oraz system sterowania i nadzoru. Urządzenia te pozwolą 
na włączenie do systemu nowego bloku o mocy 496 MW. 

– Na przełomie roku przeprowadziliśmy testy oraz rozruch nowe-
go układu elektroenergetycznego. Dzięki temu synchronizacja nowe-
go bloku z Krajowym System Elektroenergetycznym zakończyła się 
sukcesem. Dzięki tej inwestycji poprawi się niezawodność zasilania, 
co ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju przemysłu 
– powiedział Krzysztof Kalinowski, dyrektor programu inwestycyj-
nego PSE. 

Rozbudowa stacji Mikułowa jest kolejną inwestycją w połu-
dniowo-zachodniej Polsce, którą PSE zakończyły w ostatnich mie-
siącach. W październiku zeszłego roku do eksploatacji przekazano 
linię 400 kV Mikułowa – Czarna. Wkrótce do podania napięcia go-
towe będą też połączenia liniowe 400 kV Mikułowa – Pasikurowice 
oraz Czarna – Pasikurowice. Dzięki temu w połowie roku powsta-
nie nowoczesny układ zasilania regionu. W ciągu 10 najbliższych 
lat PSE zainwestują w infrastrukturę przesyłową na Dolnym Śląsku 
około 950 mln zł.  n

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska

Energa Operator zmodernizowała Główny 
Punkt Zasilania w Cekowie k. Kalisza. Dzięki 
inwestycji wartej blisko 4 mln złotych zwięk-
szy się bezpieczeństwo elektroenergetycz-
ne mieszkańców tej części Wielkopolski. 
GPZ Ceków zapewnia zasilanie dla kil-
kunastu tysięcy mieszkańców z siedmiu 
gmin: Cekowa-Kolonii, Liskowa, Koźminka, 
Mycielina, Malanowa, Tuliszkowa oraz 
Rychwała. W ramach prac przebudo-
wano budynek dawnego Pogotowia 
Energetycznego znajdujący się w bezpo-
średnim sąsiedztwie stacji. Obiekt zaadap-
towano na nowe pomieszczenia GPZ. 
Dzięki modernizacji, w GPZ Ceków znalazła 
się nowa dwusekcyjna, 16-polowa rozdziel-
nia średniego napięcia. Budynek wyposażo-
no w nastawnię, nowe szafy zabezpiecze-
niowe oraz nowy węzeł telekomunikacyjny 
stacji, w którym umieszczono urządzenia 

umożliwiające zdalny nadzór i zarządza-
nie jej pracą.  GPZ wyposażono również w 
dwa stanowiska potrzeb własnych, służą-
ce do zapewnienia energii o odpowied-
nich parametrach w instalacji elektrycznej 
budynku stacji oraz zaplecze techniczne  
i sanitarne. W przypadku braku zasilania, 
zasilanie kluczowych elementów stacji, ta-
kich jak węzeł telekomunikacyjny, zapew-
ni 106-ogniwowa bateria akumulatorów. 

Przeprowadzone prace nie kończą dzia-
łań modernizacyjnych stacji. GPZ czeka 
jeszcze przebudowa związana z częścią 
wysokiego napięcia. Dzięki niej obiekt 
zyska m.in. dodatkowy transformator  
WN/SN, stanowiący rezerwowe urządzenie 
w przypadku awarii i zwiększy bezpieczeń-
stwo energetyczne odbiorców zasilanych 
za pośrednictwem stacji. 

n

 » Energa Operator

Modernizacja GPZ Ceków

W ramach prac przebudowano m.in. budynek dawnego Pogotowia Energe tycznego znajdujący się w bezpośrednim 
sąsiedztwie stacji
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Sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system i zdrowe powietrze

Blisko obywatela w kraju 
bezpiecznym energetycznie
Wywiad z Pawłem Pikusem, dyrektorem Departamentu Elektroenergetyki  
i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. 

 » Utworzone w 2019 roku 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
zakresem działania objęło m.in. 
sprawy związane z elektroenergetyką. 
Znamienna jest nazwa resortu, 
wskazująca jako priorytety – także  
w branży energetycznej – elementy tak 
cenne jak właśnie klimat i środowisko. 
Jakie najbliższe zadania stoją przed 
ministerstwem dla realizowania celu, 
jakim jest proces solidarnej  
i sprawiedliwej transformacji sektora 
energetycznego?
Właśnie minął pierwszy pełny rok działa-
nia resortu klimatu, obecnie klimatu i śro-
dowiska. Połączenie kompetencji energe-
tyczno-klimatycznych w ramach jednego 
ministerstwa pozwoliło holistycznie spoj-
rzeć na wielotorowość i bezprecedenso-
wość prac nad transformacją energetyki, 
które czekają nas w nadchodzących la-
tach. Jednocześnie, od początku tworze-
niu resortu, przyświeca mu idea bycia bli-
sko obywatela, podnoszenia jakości jego 
życia, zmiany myślenia o energetyce. Misją 
ministerstwa jest, aby polski obywatel 
mógł żyć w bezpiecznym energetycznie 
kraju, oddychając czystym powietrzem  
i korzystając w pełni z szans, jakie niesie ze 
sobą rozwój technologiczny, leżący u pod-
staw już prowadzonych lub planowanych, 
nowoczesnych i ekologicznych inwestycji. 
Obecne działania całego resortu, w tym 
Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, 
koncentrują się na projektowaniu procesu 
transformacji w taki sposób, aby przebie-
gał on efektywnie kosztowo oraz inkluzyw-
nie pod względem zaangażowania inte-
resariuszy - przedsiębiorców, regionów, 
społeczności lokalnych. Naszym prioryte-
tem pozostaje zapewnienie najwyższego 

poziomu bezpieczeństwa funkcjonowa-
nia krajowych systemów energetycznych. 
To kluczowe wyzwanie projektowe, finan-
sowe, inwestycyjne i regulacyjne. W per-
spektywie średnioterminowej ważna jest 
implementacja polskiego planu reform 
rynku energii elektrycznej. Dziś jesteśmy 
na półmetku, a przed nami wciąż dużo 
pracy. Kolejna znacząca data dla reform 
rynkowych to 1 stycznia 2022 roku.

 » W pracach komisji sejmowych 
pojawił się strategiczny dokument 
„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”,  
bardzo ważny dla wyznaczenia 
wieloletnich kierunków rozwoju sektora 
energetycznego. Na jakim etapie 
konsultacji on się znajduje? Czy jest 
możliwość udziału w pracach nad jego 
ostatecznym kształtem? 
Projekt ,,Polityki energetycznej Polski do 
2040 r.’’ podlegał szerokim konsultacjom 
publicznym – po raz pierwszy w 2018 ro-
ku, następnie (po wprowadzeniu znaczą-
cych zmian w dokumencie), w 2019. We 
wrześniu ubiegłego roku Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska podsumowało do-
tychczasowe prace i – przy uwzględnie-
niu zgłoszonych uwag i postulatów oraz 
obecnych zmian na europejskim i świa-
towym rynku energetycznym – wypraco-
wało zaktualizowaną wersję ,,Polityki (...)’’. 
Dokument ten identyfikuje trzy filary, na 
których powinna opierać się transforma-
cja polskiej energetyki. Są to: sprawiedliwa 
transformacja, zeroemisyjny system ener-
getyczny i dobra jakość powietrza. 

,,Polityka energetyczna Polski do 2040 r.’’  
podkreśla, że stabilne dostawy energii 
elektrycznej są podstawowym warun-
kiem dla rozwoju gospodarczego kraju. 

Zapewnienie stabilności jest wyjątkowo 
istotne w sytuacji, w której stopniowo 
przechodzimy od modelu scentralizowa-
nego w kierunku synergii z energetyką 
rozproszoną i lokalną. Zatem, przy rozwo-
ju elektromobilności, odnawialnych źródeł 
energii, wzroście aktywności odbiorców  
i całych społeczności, niezbędny jest od-
powiedni rozwój infrastruktury sieciowej 
oraz przeobrażenie systemu zbudowa-
nego w ostatnich kilkudziesięciu latach  
w nowy, równie duży, system nisko- i zero-
emisyjny. Jako że inwestycje w energetykę 
będą stanowić koło zamachowe odbudo-
wy gospodarczej, pandemia tylko przy-
spieszy ten proces. 

Dlatego tak ważne jest jak najszyb-
sze przyjęcie nowej strategii energetycz-
nej. Projekt ,,Polityki energetycznej Polski 
do 2040 r.’’ podlega obecnie uzgodnie-
niom wewnątrz struktur rządowych. Zo-
stał już przyjęty przez Komitet Polityki 
Rozwoju i zaopiniowany jako zgodny ze 
Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. 
Teraz oczekuje wpisu do ,,Wykazu prac 
legislacyjnych i programowych Rady Mi-
nistrów’’ oraz akceptację rządu. Trzeba tu 
zaznaczyć, że ostatecznego kształtu ,,Po-
lityka (...)’’ nabierze wraz z implementa-
cją wskazanych w niej priorytetów i pro-
jektów. Ich właściwe wdrożenie będzie 
fundamentalne dla realizacji założonych  
w dokumencie celów – i w tym właśnie 
zakresie liczymy na szeroką dyskusję oraz 
wsparcie środowisk energetycznych.

 » Kieruje Pan departamentem 
łączącym dwa sektory w szczególnym 
momencie – w przededniu 
implementacji do prawa krajowego 
przepisów dyrektywy rynkowej, 
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czyli dyrektywy PE i Rady 2019/944 
z 5 czerwca 2019 roku w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej. Jakie są cele 
i przewidywany harmonogram jej 
wdrożenia? 
Akty prawne, przyjęte w latach 2018  
i 2019 w ramach pakietu „Czysta energia 
dla wszystkich Europejczyków”, są bardzo 
ambitne. Ich skutki nie ograniczają się wy-
łącznie do sektora elektroenergetyczne-
go. Po raz pierwszy kompleksowo łączą 
działania wielu obszarów energetyki. Takie 
integracyjne podejście jest na poziomie 
europejskim coraz bardziej podkreślane. 
Zwróćmy uwagę chociażby na strategię 
UE dotyczącą integracji systemu ener-
getycznego – „synergia” i „efekty skali” są  
w niej kluczowymi zwrotami. Stąd też de-
cyzja o połączeniu w ramach jednego de-
partamentu resortu tematyki elektroener-
getyki i gazownictwa; od kilku lat wyraźnie 
widać coraz większe przenikanie się tych 
branż. Brak skutecznego koordynowania 
działań w tych obszarach może rodzić po-
ważnie negatywne skutki dla transforma-
cji energetycznej. 

Odnosząc się do transpozycji dyrek-
tywy 2019/944, projekt czeka obecnie 
na wpis do ,,Wykazu prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów’’. Mamy 
nadzieję na przedstawienie propozycji 
implementacji do konsultacji publicznych 

w pierwszym kwartale 2021 roku. Jest to 
legislacja bardzo wymagająca, nad którą 
prace wypadły również w sytuacji pande-
micznej. Wierzymy jednak, że w ramach 
konsultacji odbędzie się rzeczowa debata 
dotycząca sposobu wdrożenia prioryte-
tów dyrektywy: elastyczności systemów 
energetycznych, rozwiązań dedykowa-
nych odbiorcy aktywnemu, kwestii cen re-
gulowanych czy zasad działania społecz-
ności energetycznych. Niestety, będziemy 
działać pod presją czasu, bo termin na 
wdrożenie przepisów minął wraz z upły-
wem 2020 roku; w tym zakresie jesteśmy 
w trakcie stałych konsultacji z Komisją 
Europejską.

 » Niezwykle istotnym momentem jest 
również rozpoczęcie funkcjonowania 
rynku mocy i wraz z początkiem roku 
poboru opłaty mocowej od odbiorców. 
Jak najprościej można wyjaśnić 
Czytelnikom-nieenergetykom, czemu 
służy rynek mocy i na co przeznaczona 
będzie ta nowa opłata?
Najdroższą energią jest energia niedostar-
czona – to założenie przyświecało two-
rzeniu koncepcji dwutowarowego rynku 
energii w Polsce. Zapewnienie bezpie-
czeństwa energetycznego, rozumiane-
go jako stan gospodarki umożliwiający 
pokrycie bieżącego i perspektywicznego 
zapotrzebowania odbiorców na paliwa 

i energię w sposób technicznie i ekono-
micznie uzasadniony, jest uznawane za 
jedno z podstawowych obowiązków pań-
stwa wobec obywateli. W latach 2016  
i 2017, czyli przed wejściem w życie roz-
wiązań dla rynku mocy, analizy wyraźnie 
wskazywały na zagrożenie występowania 
w naszym kraju cyklicznych problemów 
z wystarczalnością generacji energii elek-
trycznej. W tej sytuacji priorytetem sta-
ło się przygotowanie mechanizmu, któ-
ry zapewni bezpieczeństwo dostaw dla 
odbiorców.

Obecnie, po wprowadzeniu rynku mo-
cy, w latach 2021-2025, nie identyfikuje się 
już istotnego zagrożenia dla możliwości 
zapewnienia zbilansowania systemu elek-
troenergetycznego; opłata mocowa służy 
więc finansowaniu bezpieczeństwa ener-
getycznego. Mechanizm mocowy wypeł-
nia przy tym paradygmat bezpieczeństwa 
przy zachowaniu możliwie najniższych 
kosztów i optymalnych technologii – za-
pewnia to przyjęcie rozwiązania rynkowe-
go, jakim jest aukcja mocy. Niestety skutki 
działania rynku mocy nie są namacalne  
i na tym polega trudność tłumaczenia je-
go pozytywnego wpływu na system. 

Rok 2020 dla Departamentu Elektro-
energetyki i Gazu był intensywnym cza-
sem dostosowywania instrumentarium 
regulacyjnego do wprowadzenia opłaty 
mocowej, co zostało sfinalizowane przez 

Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
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Prezesa URE poprzez publikację godzin 
szczytowych oraz stawek opłat na 2021 
rok. Nie jest to jednak koniec prac legi-
slacyjnych związanych z rynkiem mocy. 
Na ten rok przewidujemy opracowanie 
nowelizacji ustawy dostosowującej kra-
jowe prawo do rozporządzenia rynkowe-
go oraz prowadzenie prac nad sprawie-
dliwym sposobem rozłożenia kosztów 
rynku mocy na odbiorców. Należy pod-
kreślić, że wraz z wejściem w życie tzw. 
limitów emisji, funkcja rynku mocy bę-
dzie ewoluowała – wektor  bezpieczeń-
stwa zostanie uzupełniony o podejście 
transformacyjne. 

 » Teraz w Sejmie procedowana 
jest duża nowelizacja Prawa 
energetycznego, m.in. nakładająca 
obowiązek instalacji liczników 
zdalnego odczytu według określonego 
harmonogramu oraz wprowadzająca 
nowy podmiot – Operatora Informacji 
Rynku Energii. Co zyskają odbiorcy  
i rynek dzięki nowym rozwiązaniom?
Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowa-
dzi kampanię na swojej stronie interneto-
wej i Twitterze, informującą o korzyściach 
wynikających z projektu ustawy o zmianie 
ustawy Prawo energetyczne, obecnie pro-
cedowanego w parlamencie RP. Dla mnie 
najważniejsze jest, aby ten projekt nie był 
postrzegany głównie z punktu widzenia 
kosztów, a niestety często jest on przed-
stawiany jako nałożenie na konsumen-
ta niepotrzebnego i drogiego obowiązku 
wymiany licznika. Chciałbym, aby opinia 
publiczna przekonała się, że jest to projekt 
modernizacyjny i kamień milowy rozwo-
ju polskiej energetyki, kluczowy nie tylko  
z punktu widzenia energetyka profesjona-
listy, ale również każdego odbiorcy energii 
elektrycznej. 
Dlatego staramy się zwracać uwagę, że 
inteligentne opomiarowanie oraz wpro-
wadzenie OIRE i CSIRE ułatwią oszczędza-
nie energii, zwiększą efektywność energe-
tyczną odbiorów, zmniejszą liczbę przerw 
w dostawach energii, skrócą czas zmiany 
dostawcy, a tym samym pozwolą na swo-
bodniejsze korzystanie z ofert rynkowych 
i zwiększą czytelność rachunków za ener-
gię. Czas, aby odbiorca stał się podmio-
tem rynku energetycznego. Bez szybkiej 
implementacji projektu ustawy nie będzie 
to jednak osiągalne. Widzimy, że Polska  
w obszarach takich jak bankowość czy te-
lekomunikacja jest w europejskiej awan-
gardzie; dlaczego więc  w energetyce mia-
łoby być inaczej? 

Chciałbym w tym miejscu podkreślić, 
że procedowany obecnie projekt to nie 
tylko inteligentne opomiarowanie, ale 
szereg regulacji, których celem jest stwo-
rzenie sektora magazynowania energii 
elektrycznej, wprowadzenie rozwiązań 
korzystnych dla odbiorców energii, gazu, 
paliw ciekłych oraz przedsiębiorstw ener-
getycznych, jak też  wyposażenie Preze-
sa URE w nowe kompetencje, niezbędne  
z uwagi na postęp w rozwoju rynków 
energetycznych. Tzw. ustawa licznikowa 
wraz z transpozycją dyrektywy 944/2019 
wyznaczą nową konstytucję funkcjono-
wania sektora elektroenergetycznego na 
wiele kolejnych lat.

 » Na poziomie europejskim 
pomimo pandemii toczą się bardzo 
dynamiczne prace dotyczące szeregu 
fundamentalnych dla sektora 
elektroenergetycznego regulacji 
i rozwiązań. Należy wspomnieć 
tu o projekcie strategii integracji 
międzysektorowej, propozycji zmiany 
rozporządzenia o transgranicznych 
sieciach europejskich, strategii offshore 
czy funduszach europejskich. Jak Polska 
podchodzi do tych prac? Jak ocenia Pan 
dyskusje dotyczące nowej perspektywy 
finansowej z punktu widzenia potrzeb 
kapitałowych rodzimego sektora 
energetycznego? 
Pandemia nie wyhamowała prac Komisji 
Europejskiej, wręcz je przyspieszyła, kie-
rując jeszcze mocniej na kwestie zielo-
nej transformacji. Polska dostrzega w tym 
podejściu swoją szansę na cywilizacyjny 
skok energetyczny. Zdajemy sobie spra-
wę, że rewolucja, którą przeprowadzamy, 
jest  kapitałochłonna. Nie boimy się gło-
śno mówić o tym w Brukseli, zastrzegając 
jednocześnie, że punkt wyjścia w naszym 
przypadku jest inny niż u pozostałych 
państw członkowskich. 
W nadchodzącej perspektywie finansowej, 
w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 
na lata 2021-2027 (WRF 2021-2027) oraz 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy (EIO), Polska będzie miała do 
dyspozycji łącznie więcej środków niż  
w obecnej perspektywie na lata 2014-2020. 
Transformacja rodzimej energetyki, m.in. 
w kierunku rozproszonych źródeł ener-
gii (jak OZE), stanowi ogromne wyzwanie 
również dla naszego systemu energetycz-
nego. Dlatego też tak istotne są inwestycje 
w inteligentną infrastrukturę elektroener-
getyczną, która pozwoli wykorzystywać 
zalety integracji większej ilości energii 

odnawialnej. Działania te będą wspiera-
ne przez nowe regulacje europejskie, takie 
jak rozporządzenie TEN-E. Przyjęcie tzw. 
ustawy offshorowej wyznacza symbolicz-
ny początek procesu transformacji i pod-
kreśla spójność podejścia Unii Europejskiej  
i Polski.

 » PTPiREE stara się aktywnie 
uczestniczyć w pracach związanych 
z przygotowywaniem kierunków 
rozwoju i regulacji dotyczących 
branży elektroenergetycznej. Jaką 
rolę, Pana zdaniem, może pełnić nasze 
Towarzystwo w najbliższych latach?
Rola operatorów infrastruktury elektro-
energetycznej będzie podlegać istotnej 
ewolucji. Zapewnienie dostępności sie-
ci dla wszystkich odbiorców pozostanie 
głównym elementem działalności tych 
podmiotów, ale znaczenia nabiera rów-
nież dynamiczne sterowanie systema-
mi i zapewnianie bezpieczeństwa ener-
getycznego na poziomie jak najniższym, 
we współpracy z coraz bardziej zaanga-
żowanymi odbiorcami i społecznościami. 
Będzie to wymagało od operatorów nie 
tylko obserwacji rynku, ale aktywnego 
w nim uczestnictwa. Z punktu widzenia 
transformacji energetycznej, zaangażo-
wanie organizacji uważam więc za kluczo-
we dla powodzenia całego przedsięwzię-
cia. Nowe inwestycje w sieć, innowacyjne 
sposoby zarządzania nią, inteligentne me-
tody opomiarowania – to tylko niewielki 
wycinek wyzwań stojących przed syste-
mami energetycznymi. 

Dlatego tak ważna będzie efektywna 
współpraca przy tworzeniu nowych re-
guł funkcjonowania energetyki w kraju. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest 
otwarte na nowe formy współdziałania  
z branżą, czego wyrazem jest choćby 
podpisanie szeregu listów intencyjnych 
w sprawie porozumień sektorowych.  
W planach mamy zawiązanie podobnej 
inicjatywy w obszarze smart grids. Jedno-
cześnie za cenne uważam stałe konsulta-
cje z przedstawicielami środowisk energe-
tycznych; do ustanowienia takich platform 
będziemy zmierzać. Dobrym punktem 
wyjścia i wzorem mogą być Forum Flo-
renckie i Forum Madryckie, które Komisja 
Europejska wykorzystuje do wypracowy-
wania priorytetów swoich działań w sek-
torach energetycznych.

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wojciech Tabiś



TATIANA KUROSZ
Biuro PTPiREE

Działania na rzecz klimatu są kluczowym elementem Europejskiego 
Zielonego Ładu – dalekosiężnego pakietu środków, począwszy od 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprzez inwestycje w naj-
nowocześniejsze badania i innowacje, aż po ochronę środowiska na-
turalnego w Europie.

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest ka-
mieniem węgielnym polityki UE w zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym i fundamentalnym narzędziem ograniczania emisji ga-
zów cieplarnianych. Z dochodów, jakie przynosi system handlu emi-
sjami  finansowany jest m.in. Fundusz Innowacji, który stanowi jeden 
z największych na świecie programów poświęconych promowaniu 
innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Skorzysta on również 
z niewykorzystanych środków z  programu NER300, którego jest na-
stępcą.  NER300 był jednym z największych na świecie programów 
finansowania innowacyjnych niskoemisyjnych projektów demonstra-
cyjnych. Zapewniał  wsparcie bezpiecznym dla środowiska projektom 
wychwytywania i składowania CO

2
 oraz rozwoju technologii energe-

tyki odnawialnej, które mogłyby zostać wykorzystane w UE w skali 
handlowej.

Fundusze na przełomowe technologie
W ramach Funduszu Innowacji sfinansowane będą przełomowe 
technologie w obszarach takich jak odnawialne źródła energii, ener-
gochłonne gałęzie przemysłu, magazynowanie energii oraz wychwy-
tywanie, wykorzystanie i przechowywanie dwutlenku węgla (CCUS 
– Carbon Capture, Utilization, and Storage). Cel funduszu to utwo-
rzenie finansowych środków zachęty dla firm oraz instytucji publicz-
nych do inwestowania w kolejną generację technologii niskoemisyj-
nych. Finansowanie przeznaczone jest na realizację dużych i małych 
projektów.

Od 2020 do 2030 roku Fundusz Innowacji przeznaczy około  
10 miliardów euro, pozyskanych z aukcji uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych w ramach systemu handlu emisjami UE, na innowacyj-
ne technologie niskoemisyjne, których celem będzie wprowadzenie 
na rynek rozwiązań przemysłowych służących dekarbonizacji Europy  
i wspieraniu jej przejścia na neutralność klimatyczną.

Duże projekty
Pierwszy nabór, który trwał od lipca do października 2020 roku, obej-
mował przyznanie grantów w łącznej wysokości miliarda euro, które 
zostaną przeznaczone na duże projekty z zakresu czystych technologii. 

Unia Europejska zainwestuje w obiecujące, gotowe do wprowadzenia 
na rynek produkty, np. czysty wodór czy inne rozwiązania niskoemi-
syjne dla energochłonnych gałęzi przemysłu, takich jak przetwórstwo 
stali, cementu i substancji chemicznych. Będzie to również wsparcie 
dla magazynowania energii oraz modernizacji sieci przesyłania ener-
gii elektrycznej. Proces składania wniosków podczas tego naboru był 
dwuetapowy.

Ponadto osobny budżet w wysokości 8 milionów euro przezna-
czono na wsparcie rozwoju obiecujących projektów, które nie są jesz-
cze gotowe do wprowadzenia na rynek.

Małe projekty
Fundusz Innowacji jest także otwarty na małe projekty o nakładach 
kapitałowych od 2,5 do 7,5 mln euro. W tym przypadku proces skła-
dania wniosków jest uproszczony i ma tylko jeden etap, a nabór trwa 
do 10 marca 2021 roku. Dofinansowane będą innowacyjne projekty 
z zakresu czystej energii i czystego przemysłu, które przyczynią się do 
ekologicznego ożywienia europejskiej gospodarki oraz wspierania jej 
przejścia na neutralność klimatyczną. Komisja Europejska zainwestuje 
100 milionów euro w innowacyjne projekty czystych technologii.

Ocena projektów
W przypadku Funduszu Innowacyjnego projekty są oceniane pod 
względem potencjału ograniczania emisji gazów cieplarnianych,  in-
nowacyjności, dojrzałości finansowej i technicznej, a także możliwości 
przeskalowania oraz oszczędności kosztowej.

Fundusz Innowacji będzie wspierał w przypadku projektów na 
dużą skalę do 60 proc. dodatkowych kosztów kapitałowych i opera-
cyjnych, w przypadku projektów na małą skalę – do 60 proc. kosztów 
kapitałowych.

Fundusz realizuje Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci 
(INEA), a Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia wsparcie rozwojowe 
obiecujących projektów, które nie będą jeszcze gotowe do złożenia 
pełnego wniosku.  n

Źródła:
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/news/boosting-eu-green-recovery-commission-invests-1-billion-innova-
tive-clean-technology_en
https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund/call-for-proposals/small-scale-project

Fundusz Innowacji
Unia Europejska walczy ze zmianą klimatu poprzez ambitne polityki 
wewnętrzne i ścisłą współpracę z partnerami międzynarodowymi.  
Do 2050 roku Europa chce stać się pierwszym na świecie kontynentem 
neutralnym dla klimatu. 

RYNEK I REGULACJE
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI

• Druk sejmowy nr 808 - projekt nowelizacji ustawy Pe
• Projekt aktów wykonawczych - nowelizacja Pe (dot. druku 808)
• Pismo do ESK - stanowisko PTPiREE wobec nowelizacji Pe 
• Załącznik do pisma do ESK - poprawki do druku 808

2.
Projekt rozporządzenia RM w sprawie ograniczeń w dostarczaniu i poborze 
energii

• Uwagi PTPiREE do projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. szczegółowych zasad  
i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej lub ciepła – 14.12.2020 rok

3. Rynek mocy, opłata mocowa 

• Dziennik Ustaw z 28 grudnia 2020 roku – nowelizacja rozporządzenia ws. pobierania 
opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie 
na moc w systemie

• Pismo PTPiREE – zapytanie o interpretację do MKiŚ dot. rozliczeń grupy G
• Interpretacja MKiŚ ws. art. 70 ust. 1 ustawy o rynku mocy 

4.
Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (oraz ustawy  
wprowadzającej)

• Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – w. 14.12.2020 rok
• Projekt ustawy wprowadzającej ustawę PKE – w. 16.12.2020 rok
• Komentarz PTPiREE do projektu

5. Nowelizacja ustawy o elektromobilności
• Uwagi PTPiREE do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych oraz niektórych innych ustaw – 11.12.2020 rok

6. Inicjatywa zmian w prawie w zakresie służebności przesyłu

7. Inicjatywa wydłużenia okresu legalizacji liczników statycznych
• Robocza propozycja GUM zmian w Pe – 15.12.2020 rok
• Wspólna propozycja PTPiREE oraz MKiŚ zmian przepisów przekazana do GUM  

– 21.12.2020 rok

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w grudniu 2020 roku

Prace nad nowelizacją Pe  
oraz aktami prawnymi  
dotyczącymi AMI

W ostatnią fazę wkraczają uzgodnienia do-
tyczące kształtu nowelizacji ustawy Prawo 
energetyczne (w zakresie AMI) oraz aktów 
wykonawczych. Na początku grudnia do 
Sejmu RP skierowano, przyjęty 24 listopa-
da przez Radę Ministrów, projekt noweli-
zacji ustawy Pe oraz projekty dwóch aktów 
wykonawczych. Podczas pierwszego czy-
tania projekt nowelizacji skierowano do 
rozpatrzenia w ramach sejmowej Komisji 
do spraw Energii, Klimatu i Aktywów 
Państwowych. Posiedzenie zaplanowa-
no na 8 stycznia 2021 roku, wyznaczono 
również ostateczny termin przedstawienia 
przez Komisję sprawozdania – 19 stycznia. 

W drugiej połowie grudnia, przed roz-
poczęciem prac nad projektem, na ręce 

przewodniczącego Komisji przekazano 
stanowisko PTPiREE w zakresie propono-
wanych zmian w regulacjach. Materiał do 
druku sejmowego nr 808 sformułowano 
na wzór poprawek poselskich.

Projekt rozporządzenia  
w sprawie ograniczeń  
w dostarczaniu i poborze energii 

W grudniu skierowano do Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska stanowisko PTPiREE 
w ramach trwających od końca listopada 
konsultacji publicznych projektu nowe-
go rozporządzenia Rady Ministrów ma-
jącego zastąpić rozporządzenie z 2007 
roku w sprawie szczegółowych zasad  
i trybu wprowadzania ograniczeń w sprze-
daży paliw stałych oraz w dostarczaniu 
i poborze energii elektrycznej lub cie-
pła. Nowelizacja to efekt długotrwałych 

uzgodnień prowadzonych w gronie MKiŚ 
(i poprzedników), PTPiREE, OSP, URE, OSDn 
oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa.

W ramach stanowiska PTPiREE pod-
kreślono zadowolenie z opublikowania 
od dawna oczekiwanego projektu rozpo-
rządzenia w sprawie szczegółowych zasad  
i trybu wprowadzania ograniczeń w sprze-
daży paliw stałych oraz w dostarczaniu  
i poborze energii elektrycznej lub ciepła. 
Jednocześnie – z uwagi na możliwy ter-
min wejścia w życie rozporządzenia – za-
prezentowano propozycję uzupełnienia 
przepisów przejściowych.

Rynek mocy, opłata mocowa

W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia opubli-
kowano rozporządzenie Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 ro-
ku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
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pobierania opłaty mocowej i wyznaczania 
godzin doby przypadających na szczyto-
we zapotrzebowanie na moc w systemie. 
Nowelizacja doprecyzowuje, że w przy-
padku awarii licznika zdalnego odczy-
tu możliwe jest wyznaczenie wolumenu 
energii pobranej w określonych godzi-
nach (szczyt, poza szczytem) na potrze-
by rozliczenia rynku mocy na podstawie 
standardowych profili (w grupach, dla 
których są one opracowywane w IRiESD),  
a do końca 2021 roku możliwe będzie wy-
korzystanie profili także w przypadku bra-
ku LZO. 

Ponadto w drugiej połowie grudnia 
PTPiREE – mając na względzie obowią-
zek poboru opłaty mocowej od 1 stycznia 
2021 roku – zwróciło się do MKiŚ z wnio-
skiem o potwierdzenie interpretacji art. 70 
ust. 1 ustawy o rynku mocy, tj. potwier-
dzenie, że ryczałtowe stawki opłaty mo-
cowej znajdują zastosowanie do wszyst-
kich odbiorców zakwalifikowanych do 
grupy taryfowej G. MKiŚ potwierdziło taką 
interpretację. 

Jednocześnie na prośbę URE opraco-
wano odpowiedzi na najczęściej zadawa-
ne przez odbiorców pytania dotyczące 
rynku mocy – materiał zamieszczono na 
stronie internetowej PTPiREE oraz na stro-
nach OSD. 

Prawo komunikacji elektronicznej

W ostatnich dniach 2020 roku, po ustale-
niach z konferencji uzgodnieniowej, resort 
cyfryzacji – odpowiedzialny za regulację 
– zaprezentował  nowe wersje projek-
tów ustaw: Prawo komunikacji elektro-
nicznej oraz wprowadzającej ustawę PKE.
Projekty poddano krótkim konsultacjom 
międzyresortowym. W związku z tym 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwró-
ciło się do PTPiREE w trybie roboczym  
o stanowisko w sprawie proponowanych 
regulacji, Towarzystwo uczestniczyło bo-
wiem w opiniowaniu projektowanych re-
gulacji od sierpnia (na etapie konsultacji 
publicznych). W odpowiedzi podtrzyma-
no co do zasady wcześniej przekazane 
stanowisko.

Projekt nowelizacji ustawy  
o elektromobilności 

Pod koniec listopada w ramach konsulta-
cji publicznych przekazano PTPiREE pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o elektro-
mobilności i paliwach alternatywnych 
oraz niektórych innych ustaw. 

Po przeanalizowaniu w ramach  
PTPiREE propozycji modyfikacji przepisów, 
stanowisko branży przekazano w grudniu 
do Departamentu Prawnego MKiŚ. 

Inicjatywa zmian w prawie w 
zakresie służebności przesyłu 

Pod koniec 2020 roku kontynuowano pra-
ce – podjęte z inicjatywy Ministerstwa 
Sprawiedliwości – nad zmianami w za-
kresie służebności przesyłu. W grudniu 
odbyło się drugie spotkanie przedsta-
wicieli resortów: sprawiedliwości, akty-
wów państwowych oraz klimatu i środo-
wiska z reprezentantami czterech OSD 
Skarbu Państwa oraz OSP, podczas które-
go omawiano aspekty prawne zasiedzenia 
służebności.

Dla przypomnienia, w listopadzie De-
partament Legislacyjny Prawa Cywilne-
go Ministerstwa Sprawiedliwości poin-
formował, że prowadzi prace ,,dotyczące 
regulacji zagadnień intertemporalnych 
w zakresie zasiedzenia służebności prze-
syłu (...), a także ewentualnych zmian do-
tyczących samej służebności przesyłu,  
w tym w szczególności pojęcia urządzeń 
przesyłowych”. 

Inicjatywa wydłużenia okresu 
legalizacji liczników statycznych

Podczas wielostronnego spotkania (PTPiREE,  
GUM, MK oraz MR) w październiku mi-
nionego roku powołano zespół roboczy 

złożony z przedstawicieli PTPiREE oraz 
GUM. Jako zadanie zespołu postawiono 
wypracowanie zasad umożliwiających 
wprowadzenie 12-letniego okresu użyt-
kowania liczników statycznych. W listopa-
dzie odbywały się uzgodnienia i spotkania 
warsztatowe, w wyniku których wstępnie 
potwierdzono możliwość zmiany okre-
su legalizacji liczników z ośmiu do 12 lat. 
Roboczo uzgodniono, że jedną z możli-
wości spełnienia postulatu PTPiREE, ak-
ceptowaną przez GUM, jest badanie prób-
ki liczników, podobnie jak przy  legalizacji 
metodą statystyczną. Do ustalenia pozo-
stały m.in. szczegóły proponowanego roz-
wiązania, m.in. akt prawny, w którym mają 
znaleźć się przepisy dotyczące sprawdze-
nia przedlegalizacyjnego, rozszerzenie 
uprawnień punktów legalizacyjnych oraz 
terminy, zasady, opłaty. Jednak na grudnio-
wym spotkaniu z GUM, przy udziale preze-
sa PTPiREE i wiceprezesa GUM, które z zało-
żenia miało być podsumowującym prace  
i akceptującym ich efekty, GUM przedsta-
wił alternatywną, wcześniej nie omawianą 
propozycję zmian w Prawie energetycz-
nym (bez wydłużenia okresu legalizacji  
w rozporządzeniu).  Po zapoznaniu się  
z propozycją GUM przedstawiciele MKiŚ 
oraz PTPiREE uczestniczący w pracach 
postanowili podtrzymać wcześniejszą 
propozycję PTPiREE, którą w imieniu gru-
py przesłał do GUM  przedstawiciel MKiŚ. 
Obecnie oczekuje się odpowiedzi GUM.  

Biuro PTPiREE, Poznań, 7 stycznia 2021 roku

Pod koniec 2020 roku kontynuowano pra ce nad zmianami w za kresie służebności przesyłu
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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.

Prace legislacyjne dotyczące 
operatorów systemów 
elektroenergetycznych

Do konsultacji społecznych przekazano pro-
jekty kilku rozporządzeń, których wejście  
w życie będzie wpływać na działania opera-
torów systemów elektroenergetycznych.

1.  Wprowadzenie ograniczeń  
w dostarczaniu i poborze  
energii elektrycznej

Projekt nowego rozporządzenia Rady 
Ministrów określa szczegółowe zasady  
i tryb wprowadzania ograniczeń w dostar-
czaniu i poborze energii elektrycznej lub 
ciepła. Ma ono zastąpić dotychczasowe 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 
lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w 
sprzedaży paliw stałych oraz w dostarcza-
niu i poborze energii elektrycznej lub cie-
pła (Dz. U. poz. 924). Rozporządzenie jako 
podstawę do określania wielkości ogra-
niczeń w dostarczaniu i poborze ener-
gii elektrycznej przyjmuje dopuszczalne 
pobory mocy, określane indywidualnie  
w umowie z każdym odbiorcą podlegają-
cym ograniczeniom. 

Ograniczenia w dostarczaniu i po-
borze energii elektrycznej dotyczyć bę-
dą odbiorcy, dla którego łączna wielkość 
mocy umownej dla posiadanego przez 
niego obiektu, określona w umowach, 
ustalona została w wysokości 300 kW  
i wyższej. W przypadku, gdy odbiorca po-
siada obiekt, dla którego łączna wielkość 
mocy umownej, określona w umowach, 
może być różna w poszczególnych mie-
siącach, w zakresie tego obiektu podlega 
on ograniczeniom jedynie w miesiącach, 
dla których łączna wielkość mocy umow-
nej ustalona została w wysokości 300 kW 
i wyższej. Wartości dopuszczalnych mo-
cy przekazywane będą odbiorcom przez 
operatorów na podstawie dokonanych 

pomiarów i według zasad określonych  
w rozporządzeniu. 

Jest to bardzo ważna zmiana w sto-
sunku do przepisów rozporządzenia  
z 2007 roku, zgodnie z którym wielko-
ści mocy w skrajnych stopniach zasilania  
(11. i 20.) były równe odpowiednio warto-
ści mocy umownej zamawianej przez od-
biorcę i wartości mocy tzw. bezpiecznej, 
deklarowanej przez odbiorcę. 

Dostosowano zasady i terminy opra-
cowania, uzgadniania oraz zatwierdzania 
planów ograniczeń do okresów wynikają-
cych z uregulowań taryfowych. Doprecy-
zowano uregulowanie w umowach z od-
biorcami (umowach o świadczenie usług 
przesyłania albo dystrybucji lub umowach 
kompleksowych) wielkości mocy obowią-
zujących odbiorcę w stopniach zasilania 
od 12. do 20., jak również sposobu co-
rocznej aktualizacji wielkości tych mocy. 
Wprowadzono nowe kanały komunikacji 
pomiędzy operatorami a odbiorcami pod-
legającymi ograniczeniom w dostarczaniu 
i poborze energii elektrycznej. Zdecydo-
wano się na wykorzystanie poczty elektro-
nicznej oraz wiadomości SMS.

2.  Bilansowanie spółdzielni 
energetycznych oraz 
prosumentów energii odnawialnej

W konsultacjach społecznych znalazły się 
ponownie projekty dwóch rozporządzeń 
Ministra Klimatu i Środowiska dotyczących 
energetyki obywatelskiej:

 n  w sprawie dokonywania rejestracji, 
bilansowania i udostępniania danych 
pomiarowych oraz rozliczeń prosu-
mentów energii odnawialnej;

 n  w sprawie dokonywania rejestracji, 
bilansowania i udostępniania danych 
pomiarowych oraz rozliczeń spółdziel-
ni energetycznych.
W obu projektach przewidziano, że 

dane pomiarowe będą rejestrowane 
przez liczniki zdalnego odczytu. Będą 

one rejestrować odrębnie ilość energii 
elektrycznej (i) wprowadzonej do sie-
ci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 
– stanowiącej sumę energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej przez prosumenta 
energii odnawialnej z wszystkich faz, oraz 
(ii) pobranej z sieci dystrybucyjnej elektro-
energetycznej – stanowiącej sumę energii 
elektrycznej pobranej z sieci dystrybu-
cyjnej elektroenergetycznej przez prosu-
menta energii odnawialnej z wszystkich 
faz. Przy spółdzielniach energetycznych 
ta rejestracja dotyczyć będzie ilości ener-
gii elektrycznej wprowadzonej i pobranej 
przez poszczególnych wytwórców lub od-
biorców będących członkami danej spół-
dzielni energetycznej. W obu przypadkach 
sumaryczne bilansowanie danych pomia-
rowych ilości energii elektrycznej ma być 
realizowane wektorową metodą bilanso-
wania międzyfazowego. Wprowadzona 
zostanie również reguła, zgodnie z którą 
jeśli prosument energii odnawialnej al-
bo członkowie spółdzielni energetycznej 
posiadają taryfę wielostrefową, energia 
elektryczna wprowadzona przez nich do 
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 
będzie rozliczana w pierwszej kolejności  
z energią elektryczną pobraną przez nich 
w tej samej strefie czasowej. Oba rozpo-
rządzenia mają wejść w życie po upływie 
sześciu miesięcy od dnia ich ogłoszenia, 
dając operatorom czas na dostosowanie 
swoich systemów do nowych wymagań.

3.  Warunki przyłączania  
mikroinstalacji

Projekt nowego rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska określa wymaga-
nia techniczne, warunki przyłączania oraz 
współpracy mikroinstalacji z systemem 
elektroenergetycznym. Zawiera wzory 
wniosku o określenie warunków przyłącza-
nia mikroinstalacji do sieci oraz zgłoszenia 
przyłączenia mikroinstalacji. Ich stosowanie 
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będzie obowiązkowe. Nieprzestrzeganie 
tego wymogu prowadzić ma do nierozpa-
trzenia wniosku lub zgłoszenia przez ope-
ratora. Wniosek i zgłoszenie będzie można 
złożyć w formie pisemnej lub elektronicz-
nej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. W załączniku do rozporzą-
dzenia określono szczegółowe wymagania 
techniczne dotyczące m.in. pracy mikroin-
stalacji przy zmianach częstotliwości, regu-
lacji mocy biernej, wyposażenia mikroinsta-
lacji w układ zabezpieczeń, jakości energii, 
procedury uruchomienia mikroinstalacji 
oraz pracy i bezpieczeństwa mikroinstalacji.

4.  Moce przyłączeniowe  
wewnętrznych  
stanowisk ładowania

Do konsultacji społecznych przekazano 
również projekt rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu 
ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej 
dla wewnętrznych i zewnętrznych stano-
wisk postojowych związanych z budynkami 
użyteczności publicznej oraz mieszkalnymi 
wielorodzinnymi. Proponowane w tym roz-
porządzeniu moce to:

 n  dla budynków użyteczności publicznej 
– iloczyn 20 proc. liczby wszystkich sta-
nowisk postojowych związanych z tym 
budynkiem i wartości mocy 3,7 kW, 
przy czym nie mniej niż 3,7 kW, chyba 

że z tym budynkiem nie są związane 
żadne stanowiska postojowe;

 n  dla budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych – iloczyn 50 proc. liczby wszyst-
kich stanowisk postojowych związa- 
nych z tym budynkiem i wartości mocy 
3,7 kW, przy czym nie mniej niż 3,7 kW, 
chyba że z tym budynkiem nie są zwią-
zane żadne stanowiska postojowe.

Orzeczenia sądowe dotyczące 
operatorów systemów 
elektroenergetycznych

Obszar służebności przesyłu 
W postanowieniu z 4 września 2020 ro-
ku (sygn. akt II CSK 752/18) Sąd Najwyższy 
wskazał, że stwierdzenie zasiedzenia słu-
żebności gruntowej o treści odpowia-
dającej służebności przesyłu nie obej-
muje terenu znajdującego się w strefie 
ochronnej, związanej z oddziaływaniem 
linii elektroenergetycznej. Sąd przyjął, że 
służebność ma charakter czynny, czy-
li obejmuje uprawnienie do określonych 
działań dotyczących nieruchomości ob-
ciążonej, w szczególności do utrzymy-
wania posadowionych na nieruchomo-
ści urządzeń i korzystania z nich zgodnie  
z przeznaczeniem. Nie obejmuje natomiast 
innych ograniczeń własności związanych  
z oddziaływaniem linii elektroenergetycz-
nej, polegających m.in. na ograniczeniu 

właściciela – w strefie ochronnej – w możno-
ści dokonywania w stosunku do nierucho-
mości określonych działań, w tym powstrzy-
mywania się od zabudowy. Ograniczenia 
te są niezależne od tytułu prawnego do 
korzystania z nieruchomości, na której są 
umiejscowione urządzenia przesyłowe,  
i nie są objęte treścią ewentualnej służeb-
ności obciążającej tę nieruchomość.

Stosowanie taryfy 
W postanowieniu z 24 czerwca 2020 ro-
ku (sygn. akt I NSK 27/19) Sąd Najwyższy 
przyjął, że w interesie profesjonalnego 
podmiotu, jakim jest przedsiębiorstwo 
energetyczne, leży złożenie wniosku o za-
twierdzenie taryfy w terminie, który umoż-
liwi wykonanie obowiązku z art. 47 ust. 1 
ustawy Prawo energetyczne. Sankcja za 
jego nieprzestrzeganie nie wynika z nie-
przedstawienia w określonym terminie 
taryfy do zatwierdzenia, lecz dotyczy sto-
sowania cen i taryf bez przestrzegania 
obowiązku ich przedstawienia Prezesowi 
Urzędu Regulacji Energetyki do zatwier-
dzenia. Rozstrzygnięcie to dotyczyło od-
wołania przedsiębiorstwa energetyczne-
go od decyzji Prezesa URE nakładającej na 
to przedsiębiorstwo karę pieniężną za sto-
sowanie taryfy dotychczasowej w sytuacji, 
w której wniosek o zatwierdzenie nowej 
złożono już po upływie okresu obowiązy-
wania dotychczasowej.  n

W projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określono moce przyłączeniowe wewnętrznych stanowisk ładowania
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Zadania nie ułatwia starzejący się majątek 
sieciowy, który zmusza OSD do inwestycji 
w całą sieć, również w obszarach, gdzie pro-
ces modernizacji co prawda zdecydowanie 
poprawia stan techniczny i bezpieczeństwo 
majątku energetycznego, ale jednocześnie 
teraz nie wpływa istotnie na poprawę osiąga-
nych wartości wskaźników jakościowych. Są 
jednak inwestycje, które dobrze wpisują się  
w proces ciągłego ograniczania przerw  
w dostawach energii elektrycznej dla od-
biorców. Należy do nich kablowanie sieci 
średniego napięcia, czyli tej część sieci dys-
trybucyjnej, która ma decydujący wpływ na 
poziom wskaźników niezawodnościowych 
[4]. Pod pojęciem ,,kablowania sieci’’ przyję-
to zarówno zastępowanie linii napowietrz-
nych kablowymi, jak budowę nowych linii 
kablowych.

Do największych zalet linii kablowych 
należy ich niska awaryjność i  duża odpor-
ność na czynniki pogodowe [2, 5]. Efektem 
tego jest korelacja stopnia skablowania linii 
SN ze wskaźnikami SAIDI i SAIFI, wskazująca 
na wzrost niezawodności sieci wraz ze zwięk-
szaniem udziału linii kablowych w całkowi-
tym wolumenie sieci średniego napięcia. 
Trudno znaleźć informacje, które jakościowo 
opisywałyby tę zależność. W związku z tym 
w artykule podjęto próbę odpowiedzi na 
pytanie: jakich wartości SAIDI i SAIFI można 

oczekiwać przy określonym poziomie ska-
blowania sieci?

Linie średniego napięcia to, według sta-
nu na koniec 2019 roku, w 72,4 proc. linie 
napowietrzne. Wśród nich największy udział 
mają linie z przewodami gołymi (prawie  
93 proc.). Około 6,6 proc. linii napowietrz-
nych to linie w osłonie; linii z izolacją pełną 
jest niecały procent. Pokazane na rysunku 1 
zmiany długości poszczególnych typów linii 

obrazują kierunek, jaki przyjęły OSD w za-
kresie budowy linii SN. Zdecydowanie przy-
bywa linii kablowych; widać także wzrost 
długości linii napowietrznych w osłonie. 
Wszystko to skutkuje zmniejszaniem udziału 
linii napowietrznych z przewodami gołymi w 
całkowitej długości tej sieci.

Na potrzeby realizacji celu artykułu 
analizie poddano zależności pomiędzy war-
tościami wskaźników SAIDI i SAIFI a stopniem 

Rys. 1. Długość linii SN (w km) dla pięciu największych OSD w podziale na technologie budowy (opracowanie własne na 
podstawie danych OSD)

Wpływ technologii budowy  
linii średniego napięcia  
na niezawodność sieci
Wysoka niezawodność sieci jest jednym z kluczowych zadań operatorów 
systemu dystrybucyjnego. Postawione przez Urząd Regulacji Energetyki cele 
ograniczenia wartości wskaźników obszarowych CTP i CP, a w poprzednim 
okresie regulacyjnym SAIDI i SAIFI, stanowią poważne wyzwanie dla 
wszystkich spółek dystrybucyjnych. 

JAROSŁAW TOMCZYKOWSKI

213 106 209 882 207 626 205 186 203 021

73 169 74 351 77 195 80 069 83 586

9 459 10 714 11 955 13 458 14 543

1 112 1 097 1 279 1 352 1 452

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

linie z przewodami gołymi linie kablowe

linie z przewodami w osłonie linie z izolacją pełną
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skablowania sieci średniego napięcia. Prze-
prowadzono ją dla danych z poziomów re-
jonów energetycznych z lat 2015-2019. Na 
wykresach 2 i 3 podano liczbę rekordów (n) 
przypisanych do poszczególnych przedzia-
łów skablowania. Aby jak najlepiej ocenić 
wpływ stopnia skablowania sieci SN, warto-
ści SAIDI i SAIFI, jakie przyjęto do analizy, do-
tyczyły tylko zdarzeń na średnim napięciu.

Wyniki zależności wskaźnika SADI od 
stopnia skablowania pokazano na rysunku 
2, a podstawowe statystyki zamieszczono  
w tabeli 1. Podobne informacje dla wskaźni-
ka SAIFI zawierają rysunek 3 i tabela 2.

Przedstawione wyniki wskazują, że ist-
nieje wyraźna zależność pomiędzy stopniem 
skablowania linii średniego napięcia a nie-
zawodnością sieci, zarównano w przypad-
ku wskaźników SAIDI, jak i SAFI. Kablowanie 
linii SN w istotny sposób wpływa na popra-
wę niezawodności sieci. Wraz ze wzrostem 
poziomu skablowania, wzrasta także kon-
centracja wartości wokół średniej, wyraźnie 
szybciej dla SAIFI niż dla SAIDI. Dla poszcze-
gólnych przedziałów stopnia skablowania 
wartości wskaźników są różne, niemniej wi-
dać pewne podobieństwa pomiędzy grupa-
mi. Przeprowadzona segmentacja pokazała 
wyraźnie podział na trzy skupienia. Na rysun-
ku 4 pokazano dendrogram, który ilustruje 
wyniki grupowania przedziałów skablowania 
(podanych w tabeli 1, opisanych przez war-
tość średnią oraz odchylenie standardowe) 
przy wykorzystaniu metody Warda. Warto 
również zaznaczyć, że podobieństwo sku-
pień wzrasta ze wzrostem skablowania linii. 
Skupienia 2 i 3 na pewnym poziomie można 
uznać za podobne. Skupienie 1 nie łączy się 
natomiast z żadną inną grupą. Równie jedno-
znaczne wyniki uzyskano dla wartości odno-
szących się do wskaźnika SAIFI.

Na podstawie otrzymanych wyników li-
nie kablowe średniego napięcia ze względu 
na stopień skablowania możemy podzielić 
na trzy grupy:
1. Stopień skablowania do 30 proc.
 � SAIDI: wysokie wartości wskaźnika rzędu 

230-250 min, odchylenie standardowe 
80-110 proc. wartości wskaźnika. W tej 
grupie zanotowano kilkanaście wartości 
odstających i kilka ekstremalnych.

 � SAIFI: wartość wskaźnika 3,4-3,6, odchy-
lenie standardowe stanowi 50-60 proc. 
wartości wskaźnika. W tej grupie zanoto-
wano kilka wartości odstających i jedną 
ekstremalną.

2. Stopień skablowania w zakresie od 30 
do 70 proc.

 � SAIDI: wartości rzędu 140-170 min,  
odchylenie standardowe stanowi  

60-80 proc. wartości wskaźnika. Zano-
towano kilka wartości odstających, brak 
wartości ekstremalnych.

 � SAIFI: wartości rzędu 2,2-2,6, odchyle-
nie standardowe 40-50 proc. wartości 
wskaźnika. W tej grupie nie wystąpiły 
wartości odstające i ekstremalne.

3. Stopień skablowania powyżej 70 proc.
 � SAIDI: wartości 50-70 min, odchylenie 

standardowe wynosi 30-60 proc. warto-
ści wskaźnika. W tej grupie nie wystąpiły 
wartości odstające i ekstremalne.

 � SAIFI: wartości 0,9-1,3, odchylenie stan-
dardowe 30-40 proc. wartości wskaźnika. 
W tej grupie nie wystąpiły wartości od-
stające i ekstremalne.
Przedstawione wyniki są również zbież-

ne ze wskaźnikami uszkodzeń linii SN  
(rysunek 5). Awaryjność linii kablowych jest 
mniejsza niż napowietrznych i co najważniej-
sze ma trend malejący, czego nie można po-
wiedzieć o liniach napowietrznych. 

Dla oceny niezawodności równie waż-
ny, co liczba awarii, jest także czas przerwy 
w dostawie energii elektrycznej wynikający  
z tych zdarzeń (rysunek 6). W tym przypad-
ku rezultaty nie są już tak jednoznaczne. Co 
prawda krótsze czasy zawsze występują dla 
linii kablowych, ale w ostatnich dwóch latach 
wartości te są zbliżone. Prawdopodobnie 
dlatego, że w tym okresie nie występowały  
w takim nasileniu jak w latach wcześniej-
szych niekorzystne warunki atmosferyczne 
(o charakterze klęsk żywiołowych).

Analizując awaryjność linii napowietrz-
nych i kablowych SN, najczęściej z braku 
danych pomija się technologię, w jakiej 
powstały i lata ich budowy. Patrząc na sta-
tystykę wiekową (rysunek 7), należy mieć 
świadomość, że porównujemy stare linie 
napowietrzne – aż 42 proc. z nich wybudo-
wano ponad 40 lat temu – ze stosunkowo 
nowymi liniami kablowymi (35 proc. ma 

Tabela 1. Podstawowe parametry statystyczne SAIDI rejonów energetycznych dla przedziałów stopnia skablowania linii SN  
w latach 2015-2019 (opracowanie własne na podstawie danych OSD)

Stopień skablowania [%] (0,10] (10,20] (20,30] (30,40] (40,50] (50,60] (60,70] (70,80] (80,90] (90,100]

SAIDI 
[min.]

Wartość średnia 251 249 229 173 147 155 139 68 61 48
Mediana 172 182 156 134 122 116 119 70 59 44
Odchylenie 
standardowe

203 251 251 141 101 122 79 23 25 30

Tabela 2. Podstawowe parametry statystyczne SAIFI rejonów energetycznych w przedziałach stopnia skablowania linii SN 
w latach 2015-2019 (opracowanie własne na podstawie danych OSD)

Stopień skablowania [%] (0,10] (10,20] (20,30] (30,40] (40,50] (50,60] (60,70] (70,80] (80,90] (90,100]

SAIFI 
[szt.]

Wartość średnia 3,62 3,76 3,44 2,64 2,32 2,33 2,25 1,3 1,27 0,91
Mediana 3,07 3,58 3,13 2,35 2,12 2,02 2,25 1,18 1,2 0,89
Odchylenie 
standardowe

2,10 1,75 1,80 1,22 0,80 0,91 0,74 0,46 0,37 0,38

n = 104 n = 320 n = 164 n = 87 n = 36 n = 22 n = 5 n = 9 n = 22 n = 40
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Rys. 2. Zależność wskaźnika SAIDI rejonów 
energetycznych od stopnia skablowania linii SN  
w latach 2015-2019 (opracowanie własne  
na podstawie danych OSD)

n = 104 n = 320 n = 164 n = 87 n = 36 n = 22 n = 5 n = 9 n = 22 n = 40
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Rys. 3. Zależność wskaźnika SAIFI rejonów 
energetycznych od stopnia skablowania linii SN  
w latach 2015-2019 (opracowanie własne  
na podstawie danych OSD)

Rys. 4. Grupowanie przedziałów skablowania sieci SN dla 
danych z tabeli 1
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poniżej 10 lat). Jest to istotne szczególnie 
w przypadku linii napowietrznych. Zupeł-
nie inaczej wyglądały one 40 lat temu niż 
te budowane w ostatnich latach. Obecne li-
nie napowietrzne SN to linie z przewodami  
w osłonie na słupach wirowanych. Tego ty-
pu linie są na pewno mniej awaryjne niż sta-
re linie z przewodami gołymi wybudowane 
na żerdziach ŻN. Potwierdziła to także prosta 
analiza statystyczna: współczynnik korelacji 
pomiędzy SAIDI a stopniem skablowania dla 
linii SN dla danych za 2019 rok wynosi -0,39. 
Zależność pomiędzy SAIDI a sumą linii kablo-
wych i linii z przewodami w osłonie wykazu-
je silniejszą korelację 0,-43. Z czego możemy 

wnioskować, że tam, gdzie wśród linii napo-
wietrznych więcej jest linii w osłonie, SAIDI 
jest mniejsze.

Oceniając wpływ linii kablowych SN na 
wskaźniki SAIDI i SAIFI należy również pa-
miętać, że linie kablowe to linie na obsza-
rach miejskich, gdzie najczęściej spotykanym 
układem pracy sieci jest układ zamknięty.  
W takich przypadkach istnieje możliwość 
zasilania odbiorcy z dwóch niezależnych źró-
deł, co w oczywisty sposób wpływa na więk-
szą niezawodność sieci. 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja  
w przypadku linii napowietrznych SN, które 
najczęściej występują na obszarach wiejskich 

i pracują jako sieci otwarte. Co prawda, za-
instalowane w ostatnich latach w głębi sie-
ci łączniki sterowane radiowo skracają czas 
trwania lokalizacji miejsca uszkodzenia oraz 
samego zakłócenia, niemniej jednak należy 
przyjąć, że układ pracy sieci, w jakim pracują 
linie kablowe, działa korzystnie na ocenę ich 
niezawodności.

Podsumowanie
Wyniki przedstawione w artykule potwier-
dzają zależność, że im wyższy poziom ska-
blowania linii SN, tym większa niezawodność 
sieci.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że li-
nie średniego napięcia możemy podzielić ze 
względu na stopień skablowania na trzy gru-
py, charakteryzujące się podobnymi wskaźni-
kami SAIDI i SAIFI. Wartościami granicznymi 
są poziomy 30 i 70 proc.
1. Stopień skablowania do 30 proc. Obsza-

ry o takim udziale linii kablowych cha-
rakteryzują się wysokimi wskaźnikami 
SAIDI i SAIFI, dużym rozrzutem wartości 
oraz występowaniem wartości odstają-
cych i ekstremalnych.

2. Stopień skablowania w zakresie od 30 
do 70 proc. Mniejsze wartości wskaźni-
ków, wartości odstające tylko dla wskaź-
nika SAIDI, brak wartości ekstremalnych.

3. Stopień skablowania powyżej 70 proc. 
Najmniejsze wartości wskaźników SAIDI 
i SAIFI, najmniejszy rozrzut, brak wartości 
odstających i ekstremalnych.

Mimo wysokiego priorytetu, jaki mają w 
ostatnich latach inwestycje dotyczące kablo-
wania sieci SN, rocznie udział linii kablowych 
w liniach SN zwiększa się o 0,8-0,9 p.p. Dla 
obszaru pięciu największych OSD wyniósł on 
na koniec 2019 roku 27,6 proc. Prawdopo-
dobnie w 2022 roku przekroczy on granicę 
30 proc., czyli patrząc na wyniki zaprezento-
wane w artykule, za kilka lat możemy się spo-
dziewać (większe prawdopodobieństwo) 
wyraźnego obniżenia wartości wskaźników 
SAIDI i SAIFI.  n
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Rys.5. Wskaźniki uszkodzeń na 100 km linii SN (w sztukach) eksploatowanych w sieciach dystrybucyjnych w Polsce [1]

Rys. 6. Średni czas przerwy (w godzinach) w dostawie energii dla linii SN eksploatowanych w sieciach dystrybucyjnych w Polsce [1]

Rys. 7. Statystyka wiekowa linii SN w 2019 roku (opracowanie własne na podstawie danych OSD)
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Sterowanie falownikami 
mikroinstalacji PV zgodnie 
ze specyfikacją SunSpec
Masowe instalowanie źródeł odnawialnych w sieci niskiego napięcia 
powoduje powstawanie zjawisk, które mogą prowadzić do zakłóceń jakości 
dostaw energii elektrycznej do odbiorców. 

Do najczęściej występujących proble-
mów związanych ze znacznym udzia-
łem źródeł fotowoltaicznych w sieci nn 
należą m.in:

 � przekroczenia dopuszczalnych po-
ziomów napięć fazowych podczas 
generowania mocy czynnej, 

 � wyłączanie, a następnie włączanie 
się falowników w mikroinstalacjach 
PV w sposób spontaniczny i niekon-
trolowany, co powoduje okresowe 
wzrosty i spadki napięcia,

 � niesymetria napięć i znaczna wartość 
prądu w przewodzie neutralnym. 
Środkami zaradczymi może być 

m.in.  zwiększenie przekroju przewo-
dów poprzez ich wymianę, zastosowa-
nie transformatora SN/nn z podobcią-
żeniowym przełącznikiem zaczepów 
(OLTC) i automatyką jego działania na 
podstawie pomiarów w głębi sieci lub 
też aktywne oddziaływanie na falowni-
ki w mikroinstalacjach. Ten ostatni spo-
sób wymaga zapewnienia skutecznych 
możliwości realizacji zarówno od strony 
prawnej, jak i technicznej.

W niniejszym artykule przedstawio-
no uwarunkowania prawne i technicz-
ne zmierzające do zapewnienia sku-
tecznego zarządzania mikroinstalacjami 
PV, a tym samym minimalizacji ich nie-
korzystnego wpływu na jakość dostaw 

energii elektrycznej. W zakresie rozwią-
zań technicznych opisano komunikację 
z tymi źródłami w sposób zgodny ze 
specyfikacją SunSpec.

Stan prawny wymagań  
dla mikroinstalacji PV 

Mikroinstalacje PV obecnie przy-
łączane do sieci powinny być zgodne 
z kodeksem sieciowym NC RfG (Ne-
twork Codes – Request for Genera-
tors) ustanowionym rozporządzeniem 
UE 2016/631 z dnia 14.04.2016 roku, 
określającym wymogi w zakresie przy-
łączenia jednostek wytwórczych do 
sieci.  Od 27 kwietnia 2019 roku pań-
stwa członkowskie UE wymagają speł-
nienia tych wymogów (w różnych 
formach), chociaż część z nich nadal 
pracuje nad określeniem własnych, bar-
dziej szczegółowych wymagań. Będą 
one oparte na normach europejskich 
EN 50549-1 oraz EN 50549-2, które  
w Polsce zostały wprowadzone jako: 

 � PN-EN 50549-1:2019-02 – w dniu  
22 lutego 2019 roku w odniesieniu do 
sieci dystrybucyjnej nn,

 � PN-EN 50549-2:2019-04 – w dniu  
12 kwietnia 2019 roku w odniesieniu 
do sieci dystrybucyjnej SN.
Pierwsza z w/w norm zastępuje 

dotychczas stosowaną normę PN-EN 

50438:2014. Porównanie norm PN-EN 
50549-1 i PN-EN 50549-2 z wymoga-
mi NC RfG dostępne jest na stronach 
PTPiREE.   

W naszym kraju do 27 kwietnia 2021 
roku dopuszczalne jest zadeklarowa-
nie zgodności z NC RfG, natomiast po 
tej dacie wymagana będzie zgodność  
z NC RfG potwierdzona certyfikatem 
wydanym przez autoryzowaną jednost-
kę certyfikującą.

Krajowi operatorzy sieci dystrybu-
cyjnej opublikowali w 2020 roku swoje 
wymagania dotyczące modułów wy-
twarzania energii typu A (tj. o mocy od 
0,8 kW do 200 kW) pt. ,,Zbiór wymagań 
dla modułów wytwarzania energii ty-
pu A, w tym mikroinstalacji’’.  W zakre-
sie zarządzania tymi modułami ( jed-
nostkami wytwórczymi) konieczna jest 
możliwość:

 � zaprzestania generacji mocy 
czynnej w ciągu pięciu sekund 
od przyjęcia polecenia w porcie 
wejściowym,

 � przyjęcia od OSD polecenia ograni-
czenia generacji mocy czynnej do 
sieci elektroenergetycznej oraz po-
lecenia zaprzestania generacji mocy 
czynnej do sieci elektroenergetycznej  
– w odniesieniu do mikroinstalacji  
o mocy większej niż 10 kW.

ALEKSANDER BABŚ
Advant Sp. z o.o.
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Spełnienie tych wymagań obwa-
rowane jest dostarczeniem przez OSD 
urządzenia sterującego oraz wyposa-
żeniem instalacji PV – a dokładnie fa-
lownika – w port wejściowy RS485 
umożliwiający sterowanie zgodnie  
z protokołem SunSpec.

Interfejs komunikacyjny  
w falownikach PV

Aktywne zarządzanie generacją PV 
od strony technicznej sprowadza się do 
monitorowania i sterowania pracą fa-
lowników, co pozwala m.in. na:

 � maksymalizację generowanej mocy 
czynnej w segmencie sieci przy za-
chowaniu dopuszczalnego poziomu 
napięć w sieci nn,

 � zwiększenie możliwości przyłącza-
nia mikroźródeł PV bez kosztow-
nych inwestycji w rozbudowę sieci 
– głównie zwiększenie przekrojów 
przewodów,

 � minimalizację konieczności okreso-
wego wyłączania instalacji PV wsku-
tek skoków napięcia w sieci nn po-
nad dopuszczalny poziom,

 � zmniejszenie strat przesyłowych 
w sieci dystrybucyjnej SN dzięki 
maksymalizacji lokalnej generacji 
energii,

 � pozyskiwanie wielu istotnych dla 
zarządzania siecią informacji, takich 

jak wartości napięć fazowych czy też 
natężenia promieniowania słonecz-
nego, wykorzystywanego w obli-
czeniach związanych z dynamiczną 
obciążalnością linii napowietrznych,

 � rozbudowę instalacji PV o lokalne 
magazyny energii zmniejszające zu-
życie energii w szczycie. 
Celowe jest wykorzystanie specjali-

zowanego protokołu umożliwiającego 
realizację wymienionych funkcji, nieza-
leżnie od producenta danego falowni-
ka, o ile będzie on zgodny z tym proto-
kołem. W odniesieniu do falowników PV 
taki protokół to SunSpec, opracowany 
i rozwijany przez organizację SunSpec 
Alliance.

Monitorowanie i sterowanie pracą 
falowników jest realizowane poprzez 
interfejs komunikacyjny, w który wy-
posażony został falownik. Obecnie pro-
ducenci stosują różne rozwiązania tych 
interfejsów, zarówno pod względem fi-
zycznym, jak i logicznym. 

Różnorodność interfejsów pod 
względem fizycznym dotyczy takich 
cech jak: 

 � Typ portu komunikacyjnego. Do naj-
częściej spotykanych należą RS485, 
Ethernet, WiFi, USB.  

 � Zasilanie urządzenia komunikacyj-
nego dołączanego do portu komu-
nikacyjnego. Spotykane rozwiązania 

(lub ich brak) to np. okrągła wtyczka 
czteropinowa (RS485 A, RS485 B, 0V, 
+5V), gniazdo RJ45 z naprzemiennie 
ułożonymi pinami RS485 A i RS485 B, 
złącze DB9 zgodne z RS232 z pinem 
zasilającym (pin 9, +5V). Występują 
także producenckie, niestandardo-
we złącza.
Różnorodność interfejsów pod 

względem logicznym dotyczy takich 
cech jak:

 � Typ dostępnego na danym inter-
fejsie protokołu komunikacyjnego 
Modbus, tzn. TCP w przypadku złącz 
Ethernet, RTU dla złącz szeregowych 
– najczęściej z prędkościami 9600 
lub 115200.

 � Sposób dostępu do rejestrów Mod-
bus, tj. wykorzystanie funkcji tego 
protokołu, takich jak typowo stoso-
wane 0x3 (Read Holding Registers), 
0x4 (Read Input Registers), 0x5 (Wri-
te Single Coil), 0x6 (Write Single Hol-
ding Register). 
Model danych falownika dostępny 

poprzez protokół Modbus może być 
zgodny ze specyfikacją SunSpec po-
przez unormowane bloki danych, jed-
nakże równie często spotykane są mo-
dele danych arbitralnie opracowane 
przez danego producenta – takie falow-
niki są wówczas niezgodne z protoko-
łem SunSpec. 

Rysunek 1. Wybrane komendy specyfikacji SunSpec dotyczące sterowania falownikami i magazynami energii
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Dla zapewnienia komunikacji syste-
mu centralnego z danym falownikiem 
konieczne jest zastosowanie zewnętrz-
nego urządzenia komunikacyjnego 
zgodnego od strony fizycznej i logicz-
nej z interfejsem falownika. Urządzenie 
to wymaga zasilania – albo z sieci 230 V,  
albo bezpośrednio z falownika (o ile 
jest dostępne) oraz modułu komuni-
kacyjnego umożliwiającego łączność  
z systemem centralnym, monitorującym 
i zarządzającym pracą danej instalacji 
fotowoltaicznej. Najczęściej stosowane 
jest urządzenie komunikacyjne wyko-
rzystujące połączenie WiFi z lokalnym 
punktem dostępowym, z wyjściem do 
Internetu; spotykane są także rozwiąza-
nia wykorzystujące sieć komórkową lub 
komunikację PLC.

Interesujące i technicznie uzasad-
nione jest aktywne zarządzanie gene-
racją PV z wykorzystaniem techniki PLC.  
Urządzenie komunikacyjne jest widzia-
ne przez koncentrator danych systemu 
AMI jako kolejny węzeł PLC, z którym 
możliwa jest komunikacja – czyli odczyt 
i zapis określonych obiektów COSEM 
(urządzenia zgodne z PRIME, G3-PLC) 
lub tabel ANSI C12 (urządzenia zgodne  
z OSGP). Istotną zaletą wykorzystania 
PLC do łączności z falownikami jest cał-
kowity brak kosztów bieżących związa-
nych z transmisją danych, ponieważ jest 
ona realizowana bezpośrednio za po-
średnictwem linii energetycznej.

Specyfikacja SunSpec
Specyfikacja SunSpec definiuje pro-

tokół komunikacji wysokiego poziomu, 
który realizuje określone funkcje stero-
wania falownikami, a także magazynami 
energii.

Wybrane komendy specyfikacji Sun-
Spec dotyczące sterowania falownikami 

oraz magazynami energii przedstawio-
no na rysunku 1.

Do najczęściej implementowanych 
w falownikach komendach SunSpec 
należą:

 � INV1 – całkowite wyłączenie/włą-
czenie generacji mocy czynnej,

 � INV2 – zmiana poziomu generowa-
nej mocy czynnej,

 � INV3 – sterowanie generacją mocy 
biernej.
Aby dane funkcje mogły być wy-

konane, konieczne jest odwzorowanie 
tego protokołu na protokół niższego 
poziomu, specyficzny dla danego fa-
lownika. Najczęściej jest nim przemysło-
wy protokół komunikacyjny Modbus.

Specyfikacja Modbus nie określa, 
które dane znajdują się pod konkret-
nymi rejestrami. Obszary danych mu-
szą być zdefiniowane dla konkretnego 
urządzenia w profilach Modbus.  Dzię-
ki znajomości takiego profilu Modbus, 
specyficznego dla danego urządzenia, 
klient Modbus (ang. Modbus slave) – 
czyli np. system sterujący – może uzy-
skać dostęp do danych udostępnia-
nych przez dany falownik pełniący rolę  
serwera (ang. Modbus master). Orga-
nizacja modelu danych falownika, czyli 
rejestrów zawierających określone da-
ne, jest w gestii producenta. Rysunek 
2 przedstawia odwzorowanie niewiel-
kiego fragmentu danych wymaganych 
specyfikacją SunSpec na rejestry Mod-
bus przykładowego falownika – zgod-
nie z dokumentacją opublikowaną 
przez producenta.

SunSpec Alliance publikuje – oprócz 
samej specyfikacji protokołu SunSpec  
– zestaw przypadków testowych umoż-
liwiających sprawdzenie zgodno-
ści danego falownika ze standardem  
w zadanym zakresie. Procedurę testową 

badającą zgodność danego falownika 
ze specyfikacją SunSpec można prze-
prowadzić za pomocą oprogramowania 
SunSpec Validation Platform lub innych 
wyspecjalizowanych narzędzi. 

Na rynku dostępnych jest kilkadzie-
siąt modeli falowników PV z certyfika-
tem zgodności ze specyfikacją SunSpec. 
Zgodność ze specyfikacją SunSpec jest 
deklarowana przez producenta w doku-
mencie PICS (Protocol Implementation 
Conformance Statement). PICS określa 
szczegóły konkretnej implementacji  
i służy do weryfikacji zgodności ze 
specyfikacją SunSpec poprzez odpo-
wiednie przeprowadzenie procedury 
testowej.  

Cyberbezpieczeństwo  
falowników

Oferowane obecnie przez produ-
centów falowników rozwiązania umoż-
liwiające monitorowanie instalacji 
wykorzystują typowo urządzenia ko-
munikacyjne dołączane do falowników 
i instalowane w sieci lokalnej klientów. 
Komunikują się one z serwerami produ-
centów falowników, przesyłając dane 
dotyczące funkcjonowania falownika 
oraz jednocześnie dane dotyczące sieci 
elektroenergetycznej.  

Typowo urządzenia dołączane do 
falowników nie mają żadnych certy-
fikatów bezpieczeństwa i nie zostały 
poddane audytowi bezpieczeństwa –  
a mimo to instalowane są bezpośrednio 
w sieciach lokalnych klientów, będąc 
de facto zupełnie obcym urządzeniem 
zainstalowanym za firewallem chronią-
cym taką sieć, tj. wewnątrz sieci domo-
wej lub firmowej.

Podłączając producenckie urządze-
nie do monitorowania pracy falownika 
ujawniamy następujące informacje:

Adres Rozmiar Nazwa Typ Opis

40001 2 C_SunSpec_ID uint32 Wartość = ”SunS” (0x53756e53) – SunSpec ID – początek bloku danych SunSpec

40003 1 C_SunSpec_DID uint16 Wartość = 1 – Model ID – identyfikator bloku danych ‘Common Model’

40004 1 C_SunSpec_Length uint16 Wartość = 65 - długość bloku danych

40005 16 C_Manufacturer String(32) Łańcuch znaków - nazwa producenta falownika

40021 16 C_Model String(32) Łańcuch znaków – model falownika

40045 8 C_Version String(16) Łańcuch znaków – wersja falownika

40053 16 C_Serial Number String(32) Łańcuch znaków – numer seryjny

40069 1 C_DeviceAddress uint16 Adres (identyfikator) Modbus

Rysunek 2. Przykład odwzorowania danych wymaganych specyfikacją SunSpec na rejestry Modbus
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 � SSID oraz hasło do WiFi – w przypadku 
wykorzystania urządzenia monitorują-
cego z interfejsem WiFi,

 � adresacja IP sieci wewnętrznej, adres 
routera/firewalla,

 � dane o sieci elektroenergetycznej – 
napięcia fazowe w sieci, aktualną czę-
stotliwość sieci,

 � informację o niezawodności sieci nn 
poprzez monitorowanie wyłączenia/
włączenia zasilania AC – możliwe osza-
cowanie SAIDI i SAIFI, 

 � dane pogodowe – profile natęże-
nia promieniowanie słonecznego  
w miejscu instalacji poprzez przelicze-
nie prądów w łańcuchach (stringach) 
DC proporcjonalnych do natężenia te-
go promieniowania,  

 � współrzędnie miejsca instalacji GPS (o 
ile użytkownik je podał lub nastąpiło 
,,podanie domyślne’’) – można je także 
zgrubnie pozyskać za pomocą adresa-
cji IP i serwisu typu IP2Geo.
Zagrożenie bezpieczeństwa infor-

matycznego należy wiązać z faktem, że 
urządzenie monitorujące może aktywnie 
nawiązać połączenie szyfrowane VPN na 
zaprogramowany adres – nawet zza fire-
walla prosumenta, stając się w pełni stero-
walnym urządzeniem, które np. umożliwia:

 � skanowanie sieci wewnętrznej,
 � przełamywanie zabezpieczeń urzą-

dzeń w sieci LAN, takich jak przełączni-
ki sieciowe i drukarki – typowo wyko-
rzystujące hasła domyślne,

 � przełamywanie zabezpieczeń lokal-
nych komputerów, w tym serwerów – 
np. ekstrakcja plików z folderów siecio-
wych i wysłanie na zadany adres,

 � realizację ataków DDoS na cele we-
wnętrzne lub zewnętrzne poprzez 
funkcjonalne zagregowanie wielu 
urządzeń monitorujących,

 � inne ataki w zależności od celu i pozio-
mu wiedzy hakerów.
Praktycznie wszystkie falowniki reali-

zują komendę włącz/wyłącz (connect/
disconnect), czyli SunSpec INV1 (lub ekwi-
walent funkcjonalny) poprzez interfejs 
RS485 (ewentualnie Ethernet/WiFi/USB). 
Do tego samego interfejsu jest podłącza-
ne urządzenie monitorujące, a zatem mo-
że ono być wykorzystane do ataku mają-
cego na celu wyłączenie falownika lub 
zmianę jego nastaw.

Zmasowane, skoordynowane wyłą-
czenie falowników stanowi istotne zagro-
żenie dla stabilności sieci elektroenerge-
tycznej. Stan zagrożenia blackoutem dla 
systemu elektroenergetycznego zaczyna 

się przy spadku częstotliwości poniżej 
49,80 Hz. Spadek taki może być spowo-
dowany przez nagły ubytek mocy w syste-
mie o około 2500 MW. Szacowana łączna 
moc krajowych instalacji fotowoltaicznych 
na koniec 2020 roku wyniosła blisko 3500 
MW – wzrost o 150 proc. w stosunku do 
końca 2019. W szczytowym momencie, 
12 sierpnia 2020 roku, generacja PV wy-
nosiła 1609 MW, osiągając około 71 proc. 
zainstalowanej wówczas łącznej mocy PV. 
Uwzględniając fakt, że mikroinstalacje sta-
nowią obecnie 70 proc. całkowitej mocy 
PV, skoordynowane zaburzenie ich pra-
cy – a zwłaszcza jednoczesne wyłączenie 
– może istotnie naruszyć stabilność Kra-
jowego Systemu Elektroenergetycznego, 
zwłaszcza w obliczu dalszego dynamicz-
nego rozwoju energetyki słonecznej.

Wnioski
Zwiększenie liczby generacji PV na 

sieci niskiego napięcia wymagać bę-
dzie wdrożenia adekwatnych rozwiązań 
umożliwiających działanie prosumenckich 

instalacji PV bez nadmiernych perturbacji 
– zwłaszcza czasowego odłączenia od sie-
ci wskutek ponadnormatywnego wzrostu 
napięcia.

W celu ograniczenia występowania ta-
kich zjawisk, w odniesieniu do falowników 
PV stosowane są rozwiązania o różnym 
poziomie zaawansowania:

 � Działające autonomicznie – przede 
wszystkim odpowiednie charaktery-
styki napięciowo-mocowe lub czę-
stotliwościowo-mocowe, zgodnie  
z którymi działają falowniki.

 � Autonomiczne, ale z możliwością okre-
sowych zdalnych lub lokalnych zmian 
charakterystyk i nastaw falowników – 
np. poprzez aktualizację oprogramo-
wania systemowego danego falow-
nika lub zmianę ustawień z poziomu 
lokalnego interfejsu użytkownika.

 � Centralnie koordynowane umożliwia-
jące monitorowanie i sterowanie pra-
cą falowników, na trzy podstawowe 
sposoby przewidziane w specyfika-
cji SunSpec, tzn chwilowe całkowite 
wstrzymanie generacji mocy czynnej 
(komenda INV1), ograniczenie jej po-
ziomu (INV2), rozpoczęcie generowa-
nia mocy biernej (INV3). n
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Nowa Honda E to nowoczesna technologia zamknięta w stylo-
wym opakowaniu retro. W dwubryłowej sylwetce nadwozia oraz 
kształcie świateł widać nawiązanie chociażby do Civica pierwszej 
generacji czy Hondy N360 z 1966 roku. Powiew nowoczesności 
to natomiast system wysuwających się klamek oraz oferowany 
standardowo zestaw kamer, które zastąpiły konwencjonalne lu-
sterka boczne.

Po zajęciu miejsca w fotelu kierowcę wita zestaw cyfrowych 
zegarów, obok którego ciągnie się 12,3-calowy ekran dotykowy 
systemu multimedialnego. Co ciekawe, usługami internetowymi 
można sterować za pomocą komend głosowych, natomiast ry-
glowanie i otwieranie drzwi samochodu na odległość zapewnia 
cyfrowy kluczyk.

 � Honda E –  ceny minimalne wersji silnikowych:
 � Honda E 136 KM 35,5 Ah AT – od 152 900 zł,
 � Honda E 154 KM 35,5 Ah AT–  od 165 900 zł.

Jak widać, różnice dotyczą mocy maksymalnej silnika, a nie 
pojemności baterii. Oznacza to, że ci, którzy wybiorą mocniejszy 
wariant, dostaną lepsze osiągi -  8,3 sekundy do ,,setki’’ zamiast 9, 
ale i mniejszy zasięg. W przypadku wersji o mocy 136 KM maksy-
malny dystans na jednym ładowaniu wynosi 220 km. Przy 154 KM 
będzie to 210 km – tak przynajmniej twierdzi producent.

Szybka ładowarka o mocy 100 kW napełnia akumulatory mo-
delu E do 80 proc. w pół godziny. Elektrycznego malucha wy-
posażono w pompę ciepła, która dba o optymalną temperaturę 
akumulatorów, co pozwala na częstsze korzystanie z ładowarek  

o wysokiej mocy. W danych technicznych podano jeszcze warto-
ści dotyczące pełnego ładowania z ładowarki o mocy 7,4 kW, czyli 
takiej, jaką można zamontować w domu – potrwa ono 4,1 godzi-
ny, a ze zwykłego gniazdka 220 V – 18,8 h. 

Jednym z kolejnych przykładów na to, że tylko stylistyka auta 
pozostała retro, jest sposób uruchamiania auta. Korzystając z cy-
frowego klucza w telefonie, właściciel smartfona z iOS-em będzie 
musiał – trzymając przycisk startera w samochodzie – jednocze-
śnie wstukać PIN na ekranie komórki. Posiadacze aparatów z An-
droidami mogą, oprócz tej możliwości, wybrać jeszcze opcję przy-
łożenia smartfona do czytnika NFC na konsoli. Oczywiście Honda 
wciąż daje możliwość korzystania z klasycznego kluczyka, którego 
i tak nie będzie trzeba wyjmować z kieszeni.

Bogate wyposażenie i  unikatowy charakter tłumaczy wysoką 
cenę. Dla porównania – Fiat 500 E, który plasuje się w podobnych 
kategoriach, co Honda E, w podstawowej wersji LaPrima kosztuje 
154 900 zł.

Kasper Teszner
Biuro PTPiREE

Dane:
https://spidersweb.pl/autoblog/honda-e-zasieg/

https://auto.wprost.pl/aktualnosci/10390399/nowa-mala-i-w-stylu-retro-elektryczna-honda-e-do-
stepna-juz-w-polsce-znamy-ceny.html

Charakterystycznymi cechami nadwozia są wysuwające się klamki oraz oferowany standardowo zestaw kamer, które zastąpiły konwencjonalne lu sterka boczne 
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MAKSYMILIAN FURMANN
Biuro PTPiREE

Ewolucja systemu komórkowego 
i jego nowe możliwości
Ciągły rozwój technologii mobilnych oraz charakterystyka współczesnego 
„cyfrowego konsumenta” wymuszają nieustanny postęp w telekomunikacji. 
Najnowszy standard sieci 5G wychodzi naprzeciw rosnącej liczbie urządzeń 
korzystających z dostępu do bezprzewodowego Internetu (IoT), jak również 
wymaganiom sieciowym narzuconym przez aplikacje. 

Kolejny skok technologiczny w ciągu dekady ma na celu zwięk-
szenie pojemności sieci oraz prędkości w niej uzyskiwanych, jak 
również znaczne zmniejszenie opóźnień w transmisji. Zanim jed-
nak przedstawimy szerzej założenia oraz rozwiązania zastosowane 
w systemie piątej generacji, przybliżymy pokrótce ewolucję całe-
go systemu.

1G: komórki
Początek lat 80. można uznać za zalążek sieci komórkowej, której 
podstawowe założenie podziału na komórki możemy obserwo-
wać do dziś. To właśnie wtedy powstawały pierwsze sieci radiowe 
funkcjonujące w podziale na komórki, czyli obszary kontrolowane 
przez poszczególne stacje bazowe. Jako pierwsze powstały sieci  
w USA, oparte na systemie pod nazwą AMPS (ang. Advance 
Mobile Phone System). 

W Polsce pierwszą siecią 1G była NMT450 Centertela (ang. 
Nordic Mobile Telephone), uruchomiona przez Polską Telefonię 
Komórkową 1992 roku, w standardzie wywodzącym się z krajów 
skandynawskich. Sieć 1G umożliwiała wyłącznie rozmowy, a wy-
korzystana w niej zasada wielodostępu z podziałem częstotliwości 
FDMA (ang. Frequency Division Multiple Access) skutkowała możli-
wością wyczerpania zasobów stacji bazowej oraz brakiem możliwo-
ści zestawienia kolejnego połączenia. Warto wspomnieć, że dużym 
sukcesem wówczas analogowej sieci NMT było pokrycie zasięgiem 
terenu kilku państw europejskich (poszczególne standardy powsta-
łe w tamtych czasach nie były ze sobą kompatybilne). 

2G: cyfryzacja
Podstawowymi założeniami standardu drugiej generacji, po-
wszechnie nazywanego systemem GSM (ang. Global System for 
Mobile Communications), było zwiększenie liczby użytkowników 
mogących równocześnie korzystać z sieci. Ponadto nowy stan-
dard miał bazować na cyfrowej transmisji, gwarantując znacznie 
lepsze zabezpieczenie przed podsłuchem. 

Polską sieć GSM zainaugurowano 1 lutego 1996 roku; Pol- 
komtel (operator sieci Plus) otrzymał koncesje na używanie 

pasma 900 MHz, a zaraz po nim – Polska Telefonia Cyfrowa (Era). 
Na początku sieć GSM dostępna była tylko w Warszawie, a po 
roku działania w jej zasięgu było 40 proc. Polski. Sieć 2G umoż-
liwiała rozmowy oraz wysyłanie wiadomości tekstowych. Wraz  
z wprowadzeniem standardu GPRS/EDGE zaczęto mówić o sieci 
2,5G, która umożliwiała wysyłanie wiadomości e-mail oraz prze-
glądanie stron internetowych.

3G: usługi multimedialne
Początek obcego wieku to czas, na który przypadło wdrażanie 
przez operatorów systemów komórkowych trzeciej generacji. 
Standard w dużej mierze oparty na systemie 2,5G w zakresie pa-
kietowej transmisji danych, w odróżnieniu od systemu GSM, miał 
od razu zapewnić świadczenie usług multimedialnych, polegają-
cych na transmisji obrazu oraz dźwięku. W dużej mierze oznaczało 
to rozbudowę sieci szkieletowej łączącej stacje bazowe. Zmianie 
poddano również część radiową, w której zaczęto wykorzystywać 
nowe zakresy częstotliwości oraz inną metodę dostępu radiowe-
go. Takie zabiegi miały na celu zwiększenie pojemności sieci oraz 
prędkości transmisji danych. 

Standardem zaproponowanym przez ETSI oraz wdrożonym 
przez większość operatorów na świecie był UMTS (ang. Universal 
Mobile Telecommunications System). 2 września 2004 roku sieć 
3G wystartowała w Polsce, a Polkomtel w abonamencie za 99 zł 
oferował 50 MB danych miesięcznie w szczycie (lub 500 MB poza 
nim). Każdy MB danych poza pakietem kosztował 30 zł.

4G: era smartfonów
Wraz z postępem usług internetowych oferowanych użytkowni-
kom stawiano coraz większe wymagania w zakresie efektywności 
transmisji danych. W efekcie  dalszy rozwój sieci telekomunikacyjnej 
skupiał się na wypracowaniu standardu poprawiającego szybkość  
i niezawodności transmisji danych. Bazą dla nowego standardu by-
ła infrastruktura 3G, a prace zakończone przez konsorcjum 3GPP  
w 2008 roku zaowocowały opracowaniem pierwszej wersji stan-
dardu 4G LTE (ang. Long Term Evolution). Z uwagi na fakt, że nowy 
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standard umożliwiał użytkownikom końcowym szybki radiowy do-
stęp do Internetu, zindywidualizowaną telefonię oraz możliwość 
korzystania z mobilnych aplikacji szerokopasmowych dla telefonów 
komórkowych, laptopów i innych terminali mobilnych, można po-
wiedzieć o zdecydowanym przełomie w dziedzinie telekomunikacji. 

Pierwszą sieć na świecie działającą w technologii LTE urucho-
miono w 2010 roku, natomiast w październiku 2012 Plus wprowa-
dził LTE o prędkości 150 Mb/s na paśmie 1800 MHz, co dało mu 
tym samym pozycję światowego lidera.

5G: co nowego?
Tak jak w przypadku każdej nowej generacji sieci komórkowej, tak 
i sieć 5G musiała stanąć naprzeciw rosnących wymagań użytkow-
ników oczekujących większej przepływności sieci oraz korzysta-
jących z coraz większej liczby urządzeń mobilnych podłączonych 
do Internetu. Nowa sieć stanowi rozwinięcie sieci 4G i charaktery-
zuje się rozwiązaniami pozwalającymi na osiągnięcie takich wy-
magań. Jednak wraz z jej wprowadzeniem przewidziane są scena-
riusze, które będą miały szczególne znaczenie dla użytkowników 
oraz odróżnią ją od poprzedniej generacji. 

Do takich rozwiązań należy zaliczyć przede wszystkim rozsze-
rzony, mobilny, szerokopasmowy dostęp do Internetu eMBB (ang. 
Enhanced Mobile Broadband) zapewniający przepływność rzędu 
1 Gb/s. Ta cecha sieci nowej generacji zwiększy wydajność oraz 
jakość komunikacji w społeczeństwie, pozwoli na dostarczane 
multimediów o wysokiej rozdzielczości, a także rozwinie usługi in-
teligentnego miasta, gdzie wiele urządzeń „rozmawia” ze sobą bez 
ingerencji użytkownika.

Kolejny nowy obszar, którego rozwinięcie zapewni wprowa-
dzenie nowego standardu, to masowa komunikacja pomiędzy 
maszynami mMTC (ang. massive Machine Type Communications), 
związana ze zwiększeniem pojemności sieci. Coraz większa liczba 
technologii opiera się na urządzeniach o niskim poborze mocy, 
które wykorzystują sieć komórkową do komunikacji, wymieniając 
między sobą dane w sposób asynchroniczny. Nowy scenariusz 

zakłada możliwość podłączania wielu typów urządzeń, których 
wspólną cechą jest sporadyczne wykorzystanie sieci komórkowej 
do wymiany danych o małym wolumenie.

Ostatni scenariusz, wyróżniający się na tle poprzednich gene-
racji, polega na osiągnięciu ultraniezawodnej transmisji o niskich 
opóźnieniach URLLC (ang. Ultra-Reliable Low Latency Commu-
nications), zapewniającej minimalne opóźnienia w transmisji na 
poziomie milisekundy. Takie parametry sieci umożliwią wykorzy-
stanie jej do zastosowań krytycznych (np. sterowanie dronami) 
czy wprowadzenie autonomicznego transportu. W poprzednich 
generacjach sieci komórkowych wartości opóźnień były znacznie 
większe i wynosiły nawet do 30 milisekund w przypadku sieci 4G.

Wcielenie w życie nowych scenariuszy wiąże się z wprowa-
dzeniem szeregu modyfikacji w stosunku do poprzednich gene-
racji sieci komórkowych. Jednak, o ile poprzednio zmiany tech-
nologiczne zachodziły głównie w radiowej sieci dostępowej, to 
w przypadku 5G istotnym modyfikacjom podlega również sieć 
szkieletowa. Wraz z wprowadzeniem nowego standardu znaczą-
co zmienił się dotychczasowy model wykorzystania sieci teleko-
munikacyjnej. Od teraz sieć ma być programowalna, dzięki czemu 
stanie się bardziej elastyczna oraz możliwe będzie wprowadzenie 
jej segmentacji, polegającej na wyodrębnieniu kilku warstw ma-
jących własny zbiór ustawień, odpowiedni dla danej usługi. Takie 
podejście zmienia dotychczasowy paradygmat budowy i utrzy-
mania sieci, wprowadzając wyraźny podział na płaszczyznę stero-
wania i płaszczyznę transferu danych. Dodatkowo umożliwia zre-
zygnowanie ze specjalistycznych urządzeń realizujących zadania 
sieciowe i przeniesienie ich funkcjonalności na moduły oprogra-
mowania zainstalowanego na standardowych serwerach dostęp-
nych komercyjnie. 

Jednym z ważniejszych, nowych rozwiązań technologicznych 
sieci 5G w segmencie sieci szkieletowej jest technologia MEC (ang. 
Multi-access Edge Computing), która umożliwia przetwarzanie oraz 
przechowywanie danych aplikacji użytkownika w stacji bazowej 
sieci 5G. Wyklucza ona problem zbyt dużych opóźnień związanych  

Sieć 5G musi sprostać rosnącym wymaganiom użytkow ników oczekujących większej przepływności sieci oraz korzysta jących z coraz większej liczby urządzeń mobilnych podłączonych do 
Internetu 
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z centralnym przetwarzaniem danych, a także rozległą geograficz-
nie dystrybucją segmentów przetwarzania i użytkowników. Dzięki 
jej zastosowaniu otwierają się nowe możliwości dla producentów 
aplikacji oraz operatorów w zakresie innowacyjnych usług.

Główne zasady funkcjonowania radiowej sieci dostępowej nie 
zmieniły się. Dostęp urządzeń końcowych do sieci komórkowej 
zapewnia infrastruktura składająca się  ze stacji bazowych, masz-
tów oraz anten. Nieco inaczej odbywa się podział obszaru na ko-
mórki. Znacznie większą rolę niż w dotychczasowych sieciach ko-
mórkowych będą odgrywać komórki o mniejszych rozmiarach.  
W zależności od potrzeb i zagęszczenia ludności na danym tere-
nie przewiduje się zastosowanie mikrokomórek (zasięg do 2 km) 
w centrach miast oraz pikokomórek, dla których zasięg będzie wy-
nosił od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, w miejscach prze-
widzianych na różnego rodzaju wydarzenia komercyjne. 

Docelowo nowy standard przewiduje wykorzystanie trzech 
pasm częstotliwości: niskiego, średniego i wysokiego. Każde  
z nich będzie miało swoje własne przeznaczenie odpowiednie dla 
jego charakterystyki, przydzielone z uwagi na sposób propago-
wania sygnału radiowego oraz pojemność zasobów widmowych. 
Pierwszym pasmem jest pasmo 700 MHz, charakteryzujące się ni-
ską tłumiennością. Jego zastosowanie pozwoli na objęcie zasię-
giem rozległych obszarów, a możliwość wnikania sygnału pracują-
cego na tej częstotliwości w głąb budynków pozwoli na realizację 
usługi mMTC. Pasmo 3,4-3,8 GHz jest kompromisem pomiędzy 
propagacją a pojemnością. Zasób ten docelowo ma posłużyć do 
realizacji eMBB dla kilkunastu największych miast Polski oraz usług 
wymagających niezawodnej transmisji i szczególnie niskich opóź-
nień w zastosowaniach transferujących duże ilości danych. Ostat-
nim nowym pasmem jest 26 GHz pozwalające na tworzenie hot 
spotów Internetu szerokopasmowego i pikokomórkowych zasto-
sowań URLLC. 

Wśród nowych technologii dotykających segment radiowy 
należy wymienić: Massive MIMO (ang. Massive Multiple Input, 
Multiple Output), zakładającą zastosowanie anten składających  
się z dużej liczby elementów (np. układy anten 64 x 64); kształ-
towanie wiązki radiowej (ang. Beam forming), pozwalające na jej 
kierowanie w stronę urządzenia odbiorczego oraz Multi-Rat (ang. 
Multi-Radio Access Technology), czyli automatyczne dostosowa-
nie interfejsu radowego (np. Wi-Fi, 4G, 3G) w zależności od wyma-
gań użytkownika i aktualnego stanu obciążenia sieci. 

Nowe możliwości otwierają nowe zastosowania
Nowe zastosowania sieci 5G wynikają przede wszystkim z moż-
liwości obsługiwania bardzo dużej liczby urządzeń o niskim po-
borze mocy oraz z wprowadzenia ultraniezawodnej transmisji  
o niskich opóźnieniach. Przemysł czwartej generacji, którego 
główną cechą jest wykorzystanie Internetu oraz sztucznej inteli-
gencji, może w dużym stopniu skorzystać z dostępu do techno-
logii 5G. Jej główne zastosowania w Przemyśle 4.0 skupione są na 
czterech obszarach: robotyzacji (współpraca drobnych robotów 
na różnych etapach produkcji), automatyzacji procesów produk-
cyjnych, rozszerzonej rzeczywistości oraz zarządzaniu logistyką 
(np. autonomiczne przejazdy przeładunkowe). 

Kolejnym obszarem, który w znacznej mierze skorzysta  
z dobrodziejstwa sieci 5G, są inteligentne miasta. Takie usługi ba-
zują głównie na przetwarzaniu danych przestrzennych w czasie 
rzeczywistym. Lista planowanych w kontekście smart cities jest 
długa, ale wśród nich można wymienić kilka najważniejszych, tj.: 
inteligentne zarządzanie ruchem, polegające na przetwarzaniu 

danych pochodzących z drogowych urządzeń sterujących  
i pomiarowych (np. czujniki, kamery, tablice przystankowe), inte-
ligentne światła uliczne sterowane siecią czujników mogących 
wydłużyć lub skrócić ,,zielone’’  w celu optymalizacji sygnalizacji  
w czasie rzeczywistym oraz inteligentne zarządzenie energią, 
oparte na sieci czujników elektronicznych monitorujących prze-
pływ energii w sieci. Takie inteligentne zarządzanie energią po-
zwoli użytkownikom sieci elektrycznej lepiej zrozumieć jej zu-
życie, prognozować im potrzeby oraz wydatki. Z kolei dostawcy 
energii będą mogli w lepszy sposób zarządzać siecią energetycz-
ną w czasie rzeczywistym w celu uniknięcia nadmiernych strat. 

Technologia 5G otwiera nowe możliwości w zakresie e-zdro-
wia oraz ochrony środowiska. Mowa tutaj o zdalnym monitoro-
waniu pacjentów za pomocą ich smartfonów wyposażonych  
w specjalne aplikacje. Technologia ta pozwoli również na kon-
trolowanie czujników drgań i warunków materiałowych w bu-
dynkach, mostach czy zabytkach w miejscach szczególnie na-
rażonych na katastrofy. Na wprowadzeniu nowej generacji sieci 
komórkowej skorzysta także rolnictwo. Technologia piątej gene-
racji zapewni śledzenie ogromnej liczby czynników środowisko-
wych, co powoli zoptymalizować działania nawet na obszarach, 
do których dostępu szerokopasmowego nie zapewniono. Wpro-
wadzenie autonomicznego transportu może ułatwić funkcjono-
wanie niepełnosprawnych, a usługi lokalizacji i nawigacji dopro-
wadzą osobę niewidomą bezpiecznie do każdego celu w terenie 
zurbanizowanym. Poprawi się również edukacja zdalna czy pro-
wadzenie zdalnych konferencji z niespotykaną dotąd jakością  
i prędkością transmisji.

Bardzo ważne jest, aby Polska – podobnie jak przy 4G – została 
w czołówce tych, którym udało się szybko wprowadzić sieć naj-
nowszej generacji.  Spowoduje to wzrost jakości życia mieszkań-
ców poprzez dostęp do nowo kreowanych i spersonizowanych 
e-usług, a państwo będzie mogło prowadzić stabilną i zrówno-
ważoną gospodarkę, konkurencyjną na tle innych krajów euro-
pejskich. W tym celu dużymi krokami zbliża się wejście w życie 
ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, zastępującej dotych-
czasowe Prawo telekomunikacyjne. Nowa ustawa ma m.in. za-
wierać cały pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor 
łączności elektronicznej w Unii Europejskiej, regulować prawa  
i obowiązki użytkowników oraz kwestie zapewnienia dostępu do 
sieci telekomunikacyjnej. Ponadto ma dać operatorom komercyj-
nym środki prawne umożliwiające rozwój sieci szkieletowej oraz 
wyjść naprzeciw potrzebom dzisiejszych czasów.  

6G: niewiadoma rewolucja 
Obecnie jesteśmy świadkami szybkiej rozbudowy sieci 5G w na-
szym kraju. Coraz więcej miast jest pokrytych zasięgiem sieci naj-
nowszej generacji, a kolejne są na to przygotowywane. Już w tym 
roku Polkomtel (operator sieci Plus) planuje pokryć zasięgiem 150 
miejscowości oraz dotrzeć do 11 mln osób. Jednak świat nie zwal-
nia i już teraz słychać o pierwszych wzmiankach o 6G. Oczywiście, 
tak jak to było w przypadku sieci piątej generacji, liderem w bada-
niach na temat sieci szóstej generacji są Chiny. Pierwsze koncep-
cje mówią o znacznej wyższości rozwiązań zastosowanych w 6G  
i prawdziwej rewolucji w stosunku do 5G. Planowane jest wykorzy-
stanie systemów satelitarnych do bezprzewodowej łączności o du-
żej przepływności oraz kolejne znaczne poprawienie parametrów 
sieci. Jednak kiedy ta rewolucja dokładnie nastąpi? Tego nie wiemy. 
Tak jak w przypadku poprzednich generacji, skoku technologiczne-
go możemy spodziewać się za kolejną dekadę.  n
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Wraz z nastaniem XXI wieku pomysł na ła-
twe tworzenie przestrzennych obiektów 
„drukowanych” w powietrzu dzięki uży-
ciu różnych materiałów zaczął się ziszczać.  
15 lat temu na rynku pojawiły się pierwsze 
domowe drukarki 3D, dzięki którym do-
świadczony użytkownik mógł stworzyć nie-
wielkie trójwymiarowe obiekty z tworzyw 
sztucznych i kompozytów. Dziś drukarki te-
go typu na tyle spowszedniały i staniały, że 
zapaleńcy z całego świata drukują samemu 
przedmioty przydatne w ich hobby lub zle-
cają wydruk przez internet. W sieci można 
znaleźć tysiące gotowych projektów, a do 
tworzenia nowych wystarczy oprogramo-
wanie typu CAD lub trójwymiarowy skaner. 
Rynek klientów domowych to jednak tylko 
wierzchołek góry lodowej możliwych za-
stosowań druku przestrzennego.

Naukowcy i producenci z wielu branż 
szybko odkryli, że dzięki wydrukom 3D 
mogą szybko, łatwo i tanio tworzyć roz-
wiązania prototypowe, a nawet gotowe 
produkty małoskalowe. Wcześniej należało 
dysponować odpowiednio dużą bryłą ma-
teriału, którą obrabiano mechanicznie (np. 
skrawaniem). W ten sposób powstawało 
wiele kosztownych i trudnych do recyklin-
gu odpadów produkcyjnych. Druk 3D jest 
jednak techniką addytywną – finalny obiekt 
jest budowany z mikroskopijnych porcji 
materiału, a tworzona bryła może mieć we-
wnątrz puste przestrzenie.
Części maszyn powstałe za pomocą dru-
ku 3D wyróżniają się dużą trwałością i wy-
trzymałością. Do najczęściej wytwarzanych 
przedmiotów należą: dźwignie, przyciski, 
zaślepki, klipsy, obudowy i zębatki. Fani mo-
toryzacji retro mogą zamówić elementy nie-
dostępne już w sprzedaży, przygotowane 
na wzór oryginalnych. W ten sposób można 
otrzymać nawet elementy karoserii starych 
samochodów i innych pojazdów do celów 
muzealnych. Siemens oferuje możliwość 

drukowania na miejscu części zamiennych 
do sprzedawanych turbin gazowych, dzię-
ki czemu można skrócić do minimum czas 
przerw awaryjnych. Lafarge wspólnie z GE te-
stuje możliwość druku betonowych elemen-
tów wież elektrowni wiatrowych bezpośred-
nio w miejscu ich instalacji. Druk 3D pozwoli 
budować wyższe wieże, skracając czas i na-
kłady inwestycyjne. Naukowcy amerykańscy 
zaprojektowali i zbudowali prototypy wydru-
kowanego reaktora jądrowego chłodzonego 
gazem. Wydruk, poprzez stapianie proszków 
ceramicznych, reaktora o mocy 3 MW trwa 
kilka tygodni.

Z każdym kolejnym rokiem wzrasta za-
interesowanie drukiem 3D w medycynie. 
W 2018 naukowcom udało się wydruko-
wać biologiczną małżowinę uszną wypo-
sażoną w nerwy i naczynia krwionośne.  
W przyszłości najprawdopodobniej bę-
dą w ten sposób tworzone całe organy 
do przeszczepów. Istnieje już nawet nowa 
gałąź bioinżynierii – nazwana biodrukiem 
3D. Trójwymiarowe wydruki są też często 
stosowane w stomatologii do przygoto-
wania na miejscu gotowych łuków zębo-
wych, nakładek ortodontycznych, koronek 
zębowych. Z kolei chirurdzy mogą ćwiczyć 
wykonywanie skomplikowanych operacji 
ortopedycznych, trepanacyjnych i kardio-
chirurgicznych na wydrukowanych uprzed-
nio fragmentach ciała i organach.

Lotnictwo i przemysł kosmiczny to naj-
bardziej wymagające branże przemysłowe. 
Boeing drukuje niektóre części zamienne 
do samolotów, tworząc ażurowe elementy 
przestrzenne o wytrzymałości produktów 
pełnych, za to lżejsze. Niektóre części zamien-
ne dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
są od 2014 roku testowo drukowane w ko-
smosie. NASA planuje w przyszłości wysy-
łać gigantyczne statki-drukarki, które będą  
w stanie produkować bezpośrednio w prze-
strzeni pojazdy kosmiczne lub drukować 

obiekty budowlane na Księżycu i na Marsie. 
W przypadku odległych i kosztownych misji 
pozaziemskich znacznie łatwiej i szybciej bę-
dzie przesłać drogą radiową model obiektu 
do wydrukowania, zamiast organizować spe-
cjalną misję transportową lub zabierać na nią 
mnóstwo części zamiennych.

Materiałem dla drukarek 3D może być 
też np. różnokolorowy lukier, z którego ma-
szyna wyczaruje piękne formy przestrzen-
ne zdobiące torty, sok owocowy, który po 
połączeniu ze środkiem wiążącym posłu-
ży do przygotowania kopii prawdziwych 
owoców, pulpa białkowa, węglowodano-
wa i witaminowa do stworzenia atrakcyj-
nych posiłków dla osób z zaburzeniami 
połykania, pasty mięsne oraz warzywne 
i sery topione do tworzenia wymyślnych 
kanapek, a także czekolada cukiernicza do 
przygotowania atrakcyjnych pralin i zdo-
bień wyrobów cukierniczych. 

Powinniśmy być jednak świadomi, że 
na drukarkach 3D można również stworzyć 
funkcjonalną broń, a wydruki są najczęściej 
formami z tworzyw sztucznych, których  
i tak produkujemy obłędnie dużo. Innym 
zjawiskiem towarzyszącym rozpowszech-
nieniu trójwymiarowych wydruków są 
kwestie przestrzegania praw autorskich do 
obiektów 3D, o czym również warto pamię-
tać, jeśli to hobby nas wciągnie. 

Drukowanie przestrzenne to dziedzi-
na, która rozwija się – zgodnie z jej nazwą 
– we wszystkich możliwych kierunkach. 
Przyszłość tej technologii to rozszerzenie 
dostępnych materiałów do wydruku, po-
większenie samych drukarek przy utrzyma-
niu wysokiej precyzji wydruku oraz zwięk-
szenie szybkości pracy. Od tej drogi nie ma 
już odwrotu, a w naszym życiu będziemy 
coraz częściej stykać się z wydrukowanymi 
przedmiotami, nierzadko nie zdając sobie  
z tego sprawy. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Trójwymiarowy 
druk



27styczeń 2021 ENERGIA elektryczna l

TERMINARZ

Szczegółowe informacje o wydarzeniach  

organizowanych przez PTPiREE  

publikowane są na stronie o adresie:  

http://ptpiree.pl w zakładce „Wydarzenia”.

Dział Szkoleń:  Sebastian Brzozowski,   

tel. 61 846-02-31,  brzozowski@ptpiree.pl 

Biuro PTPiREE,  ul. Wołyńska 22,  60-637 Poznań,    

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

ptpiree@ptpiree.pl

Z uwagi na nadal obowiązujący w Polsce stan epidemii  
i ograniczenia administracyjne dotyczące organizacji szkoleń i konferencji  

zachęcamy do korzystania z najbardziej aktualnych informacji  
o wydarzeniach przygotowywanych przez PTPiREE  

opublikowanych na stronie http://ptpiree.pl/wydarzenia

 }  27 stycznia 2021 r.  
szkolenie on-line

Szkolenie „Podstawy prawne 
przeprowadzenia wycinek  
pod liniami 
elektroenergetycznymi” 

Org.: PTPiREE 
Inf.:  Justyna 

Dylińska-Chojnacka 
tel. 61 846-02-32 
dylinska@ptpiree.pl 
http://wycinka.ptpiree.pl

 }  23 lutego 2021 r. 
konferencja on-line

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

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Justyna 

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

 }18 lutego 2021 r.  
szkolenie on-line

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

 »  Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  28 stycznia 2021 r.  
szkolenie on-line

Szkolenie „Sterowanie 
inwerterami za pomocą 
SunSpec” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846-02-15 
nowinska@ptpiree.pl 
http://inwertery.ptpiree.pl

 }11 lutego 2021 r.  
szkolenie on-line

Szkolenie „Elektroenergetyczna 
Automatyka Zabezpieczeniowa  
– zakres rozszerzony”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846-02-15 
nowinska@ptpiree.pl 
http://kable.ptpiree.pl

 }  4 lutego 2021 r.  
szkolenie on-line

Szkolenie „Projektowanie linii 
kablowych 110 kV.  
Linie kablowe wysokich  
i najwyższych napięć w teorii  
i w praktyce”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  25 lutego 2021 r. 
szkolenie on-line

„Wykrywanie i likwidacja 
Nielegalnego Poboru Energii 
Elektrycznej (NPEE)”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Justyna 

Dylińska-Chojnacka 
tel. 61 846-02-32 
dylinska@ptpiree.pl 
http://npee.ptpiree.pl
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