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Przed kilkoma laty w przestrzeni publicznej pojawiła się 
koncepcja budowy polskiego samochodu elektrycznego. 
Początkowo miało to być małe auto, którym pojedziemy 
na zakupy czy odwieziemy dzieci do szkoły, ale już nieko-
niecznie wyruszymy nim na wakacje. Innymi słowy, był to 
pomysł na drugi samochód w rodzinie. Przeprowadzone 
badania szybko jednak zweryfikowały ten koncept. Okazało 
się bowiem, że Polacy, jeśli już mieliby podjąć decyzję o za-
kupie auta elektrycznego, woleliby stać się właścicielami 

modnego SUV-a czy hatchbacka. I właśnie oczekiwania klientów zmusiły twórców rodzi-
mej elektromobilności do skorygowania pierwotnych założeń i zaproponowania pojazdu, 
który będzie mógł być produkowany na masowa skalę i – co istotne - na taką samą skalę 
sprzedawany. Efektem tych starań jest polska marka samochodu elektrycznego Izera, za-
proponowana przez spółkę ElectroMobility Poland. Jej prezesa, Piotra Zarembę, gościmy 
na naszych łamach. Jak się okazuje, polski ,,elektryk’’ powstaje w ścisłej współpracy z wło-
skimi stylistami branży motoryzacyjnej. Rezultatem jest nowoczesne auto z wyrazistą linią, 
które wejdzie do seryjnej produkcji w 2023 roku. Premiera marki Izera jest pretekstem do 
rozmowy na temat polskiej elektromobilności, założeń technicznych i biznesowych pro-
gramu w którym niebagatelny udział mają operatorzy systemów dystrybucyjnych.

  Z punktu widzenia naszej branży rozwój elektromobilności rodzi pytanie o skalę zwięk-
szenia popytu na energię elektryczną. Zdaniem naszego gościa, milion samochodów elek-
trycznych może wygenerować dodatkowy popyt na energię na poziomie 4 TWh rocznie. 
Równocześnie pojawią się nowe elementy łańcuchów dostaw i usług, które stanowić mogą 
szansę dla energetyki. Mowa tu o magazynowaniu energii, usługach ładowania czy zarzą-
dzania taborem pojazdów w formie carsharingu. Wyzwań związanych z tworzeniem całego 
,,ekosystemu’’ elektromobilności jest wiele i czas na ich podejmowanie wydaje się właściwy. 
O tym, że wszystkie marki samochodowe poszukują swego miejsca w świecie elektromobil-
ności przekonuje cykl naszych artykułów poświęconych właśnie temu zagadnieniu. Obec-
nie prezentujemy zelektryfikowaną wersję Dacii, czyli model Spring.

W dziale Rynek i regulacje zajmujemy się innym, niezwykle istotnym aspektem współ-
czesnej elektroenergetyki, a mianowicie mikroinstalacjami w systemie dystrybucji. Po-
kazujemy skalę rozwoju tego zjawiska i jego wpływ na funkcjonowanie sieci. Z tym za-
gadnieniem koresponduje analiza, której dokonujemy w dziale Technika i technologie. 
Prezentujemy tu artykuł na temat wykorzystania danych pomiarowych ze stacji SN/nN  
w algorytmach optymalizujących pracę sieci elektroenergetycznej. Pozyskiwanie, ma-
gazynowanie oraz przetwarzanie olbrzymiej liczby danych pomiarowych jest bowiem 
jednym z nieodłącznych składników funkcjonowania sieci inteligentnej. Innym kompo-
nentem współczesnej dystrybucji jest łączność dyspozytorska sektora energetyki, którą 
omawiamy w poświęconym jej dziale. 

Ponadto jak zawsze proponujemy przegląd aktualności z życia spółek i wydarzeń  
w branży oraz pakiet informacji prawnych. 

Zapraszam do lektury!
Wojciech Tabiś
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Energa-Operator otworzyła w Elblągu 
i Słupsku centra kompleksowej obsługi. 
Klienci, zarówno indywidualni, jak i bizneso-
wi, będą mieli teraz możliwość załatwienia 
w jednym miejscu wszystkich spraw zwią-
zanych z dystrybucją energii elektrycznej. 
Placówki uruchomiono pod koniec paź-
dziernika, jednak ze względu na obostrze-
nia związane z pandemią, ich pracownicy 
zajmują się obecnie obsługą zdalną. Wizyty 
będą możliwe, kiedy tylko sytuacja epide-
miczna na nie pozwoli, po wcześniejszym 
umówieniu terminu, dzwoniąc pod numer 
telefonu infolinii 801 404 404 lub poprzez 
formularz „Umów kontakt” dostępny na 
stronie internetowej EOP. Jedną z funda-
mentalnych zmian w obsłudze klientów 
w Elblągu i Słupsku jest możliwość złożenia 

wniosków o przyłączenie do sieci nie tylko 
niskiego, ale również średniego napięcia. 
Dodatkowo centra zapewnią odbiorcom 
całościową obsługę związaną m.in. z mi-
kroinstalacjami, licznikami, zmianą mocy 
przyłączeniowej, wnioskiem o przyłącze-
nie do sieci elektroenergetycznej oraz roz-
liczeniami klientów z umowami o świad-
czenie usług dystrybucyjnych. EOP rozwija 
również kanały kontaktu zdalnego z klien-
tami, za pośrednictwem których już teraz 
załatwić można niemal wszystkie sprawy 
związane z dystrybucją energii elektrycznej. 
Testowany jest także nowy system umawia-
nia wizyt, który pozwoli na wygodne i bez-
pieczne korzystanie z placówek operato-
ra. Jako pierwsi skorzystają z niego klienci 
z Elbląga, Słupska i Gdańska.  n

 » Energa-Operator

Nowe centra obsługi w Elblągu i Słupsku

Klienci mają możliwość załatwienia w jednym miejscu wszystkich spraw zwią zanych z dystrybucją energii elektrycznej 

Zd
ję

ci
e:

 E
ne

rg
a-

O
pe

ra
to

r

Placówki uruchomiono pod koniec paź dziernika, jednak ze względu na obostrze nia związane z pandemią, ich pracownicy 
zajmują się obecnie obsługą zdalną 

 » PKP Energetyka

Zielona energia
PKP Energetyka i PKP Cargo podpisały list 
intencyjny, w którym potwierdzają pod-
jęcie współpracy przy stworzeniu naj-
bardziej efektywnych i innowacyjnych 
rozwiązań, które umożliwią drugie-
mu z sygnatariuszy wykorzystywanie 
energii elektrycznej wyprodukowanej  
z OZE. Dotychczas firmy współpracowały  
w ramach umów na dystrybucję i sprze-
daż energii elektrycznej oraz działały  
w ramach takich inicjatyw branżowych 
jak Klaster Luxtorpeda czy Centrum 
Efektywności Energetycznej Kolei. Teraz 
ta wieloletnia współpraca będzie posze-
rzona o wypracowanie modelu wykorzy-
stywania energii elektrycznej wyprodu-
kowanej w instalacjach OZE, która zasili 
infrastrukturę przewoźnika. Aby osiągnąć 
zakładane cele, tj. 85 proc. energii z OZE  
w 2030 roku, PKP Energetyka tworzy spe-
cjalną jednostkę biznesową oraz progra-
my warte prawie 10 mld zł.  n

 » PGE Dystrybucja 

GPZ Grójec: 
umowa podpisana
PGE Dystrybucja sukcesywnie korzysta 
ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014-
2020 na realizację projektów związa-
nych z budową lub modernizacją in-
frastruktury energetycznej. Spółka 
podpisała umowę z Instytutem Nafty  
i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy 
o dofinansowanie dla projektu ,,Budo-
wa GPZ Grójec 2”. Wsparcie ze środ-
ków unijnych w wysokości 12,1 mln zł 
zostanie przekazane w ramach działa-
nia 7.1 POIŚ – Rozwój inteligentnych 
systemów magazynowania, przesyłu  
i dystrybucji energii’. 

Realizacja projektu ,,Budowa GPZ 
Grójec 2” (stacji 110 kV/SN w  Kępinie) 
zaplanowana jest na lata 2020-2022. 
Inwestycja umożliwi poprawę zasilania 
powiatu grójeckiego. Dodatkowo pro-
jekt wpłynie na ograniczenie strat ener-
gii i zwiększenie możliwości przyłącza-
nia OZE. Jego całkowita wartość wynosi 
19,6 mln zł. n
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Śmigłowce wynajęte przez spółkę PGE 
Dystrybucja, wyposażone w zestawy 
nowoczesnych kamer termowizyjnych, 
skanery laserowe i układy nawigacyjne, 
dokonują podczas przelotu inspekcji 
linii i aktualizują współrzędne geogra-
ficzne. Rejestrują miliony punktów two-
rzących obraz 3D linii i precyzyjnie łączą 
je ze współrzędnymi geolokalizacyjny-
mi. W Oddziale Warszawa w ostatnich 
latach zdiagnozowano w ten sposób 
linie wysokiego i średniego napięcia. 
Spółka testuje też wykorzystywanie he-
likopterów do wycinek drzew i gałęzi 
wzdłuż linii wysokiego i średniego na-
pięcia. Pierwszy tego rodzaju lot dla fir-
my PGE Dystrybucja Oddział Warszawa 
odbył się w lipcu 2018 roku wzdłuż linii 
średniego napięcia Mińsk - Głęboczyca. 
Piła przymocowana do śmigłowca ma 
dziewięć ostrzy i waży prawie 400 kg.  
Taki helikopter pracował ostatnio 
nad terenem Rejonu Energetycznego 
Ostrołęka. Wykonał podcinkę w sa-
mym mieście i w gminie Lelis, gdzie 
na liniach średniego napięcia o łącz-
nej długości 209 km uwagi wymagały 
fragmenty linii na odcinku około 62 km.  
W najbliższym czasie, jeśli pogoda na 
to pozwoli, śmigłowiec będzie praco-
wał w gminach: Kadzidło, Myszyniec  
i Łyse. Tam podetnie gałęzie wzdłuż  
36 km linii. Po wycince realizowanej 
przez śmigłowiec poprawki na drze-
wach będą wykonywać alpiniści. 
Następnie teren będzie sprzątnięty.  n

Piła przymocowana do śmigłowca ma dziewięć 
ostrzy i waży prawie 400 kg 
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 » PGE Dystrybucja

Lotnicza inspekcja

Ponad 100 mln zł kosztować ma roz-
budowa stacji elektroenergetycznej 
400/220/110 kV Plewiska w gminie Do-
piewo niedaleko Poznania. Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne otrzymały pozwo-
lenie na inwestycję. Rozpoczęcie prac 
planowane jest na początek 2021 ro-
ku. Zakończenie robót przewidziano na 
pierwszą połowę 2024 roku. 

Stacja Plewiska to infrastruktura elek-
troenergetyczna kluczowa dla zasilania 
zachodniej i północnej części kraju oraz 
szczególnie ważna dla bezpieczeństwa 
zasilania aglomeracji poznańskiej. Stanowi 
węzeł, w którym zbiegają się linie wypro-
wadzające moc ze źródeł wytwórczych na 
Pomorzu, Śląsku i w środkowej Polsce.

Rozbudowa stacji pozwoli na przyłą-
czenie budowanych obecnie linii przesy-
łowych o napięciu 400 kV Piła Krzewina 

– Plewiska oraz Baczyna (okolice Gorzowa 
Wielkopolskiego) – Plewiska.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne re-
alizują program inwestycyjny, który do-
celowo obejmie  ponad 170 projektów  
o wartości około 14 mld zł.  Dzięki niemu 
do 2030 roku powstanie blisko 3,6 tys. km 
nowych linii 400 kV, a modernizację przej-
dzie 1,6 tys. km linii najwyższych napięć 
i 44 stacje elektroenergetyczne. PSE są 
jedyną firmą w Europie Środkowej, która 
na taką skalę buduje nową infrastruktu-
rę przesyłową. Dzięki tym inwestycjom  
w Polsce powstanie jeden z najnowocze-
śniejszych systemów przesyłowych na 
Starym Kontynencie, który przez kolejne 
dziesięciolecia będzie istotnym filarem 
bezpieczeństwa i niezawodnego działa-
nia Krajowego Systemu Elektroenerge-
tycznego. n

 » PSE

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 
w Plewiskach

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa finali-
zuje kolejną bardzo ważną inwestycję na 
wysokim napięciu (110 kV) i tym samym 
zamyka zaplanowany wiele lat wcześniej 
pierścień energetyczny obejmujący ko-
lejno miejscowości: Ostrołęka, Dylewo, 
Myszyniec, Łyse i Kolno. Układ pierścienio-
wy sieci przesyłowo-rozdzielczej 110 kV 
jest najlepszym sposobem, aby zapewnić 
niezawodną realizację zadań operatora. 
Zamknięty pierścień sieci sprawia, że na-
wet w przypadku wyłączenia jednej linii, 
albo uszkodzenia niektórych jej elemen-
tów, energię elektryczną można dostar-
czać inną linią. 

W ostatnich latach jednym z ważniej-
szych zadań inwestycyjnych PDE Dys-
trybucja było zakończenie i oddanie do 
użytkowania nowego Głównego Punktu 
Zasilającego na terenie Rejonu Energetycz-
nego Ostrołęka w Łysych. Zakres inwestycji 
obejmował budowę nowej stacji 110/15 kV  
Łyse w układzie H5 wraz z rozdzielnicą 
SN oraz budowę przęsła zerowego linii 
Myszyniec – Łyse przy stacji 110/15 kV  
Myszyniec. Nowy odcinek linii 110 kV  

o długości 17 km połączył istniejącą stację 
110/15 kV w Myszyńcu z nowo wybudo-
waną stacją 110/15 kV w Łysych. Odcinek 
linii 110 kV  Myszyniec – Łyse wybudo-
wano w 2017 roku. Teraz powstał kolejny 
element zaplanowanego pierścienia, czy-
li nowy odcinek linii 110 kV  Łyse – Kolno  
o długości około 35 km. Nowa jednotoro-
wa linia 110 KV łączy stację 110/15 kV Ły-
se ze stacją 110/15 kV Kolno. Ostatni etap 
projektu połączył linię wysokiego napięcia 
w pierścień Ostrołęka – Dylewo – Myszy-
niec – Łyse – Kolno.  n

 » PGE Dystrybucja 

Pierścień energetyczny zamknięty

Pierścień obejmuje miejscowości:
 Ostrołęka, Dylewo, Myszyniec, Łyse i Kolno

Zd
ję

ci
e:

 O
G

E 
D

ys
tr

yb
uc

ja



6 l ENERGIA elektryczna listopad 2020

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Enea Operator, wspólnie z Instytutem  
Energetyki oraz Bydgoszczą, weźmie udział 
w międzynarodowym projekcie eNeuron 
(greEN Energy hUbs for local integRated 
energy cOmmunities optimizatioN), reali-
zowanym w ramach programu Horyzont 
2020. Celem jest opracowanie innowacyj-
nych narzędzi optymalizacji projektowania  
i funkcjonowania lokalnych systemów ener-
getycznych, których głównym zadaniem 
będzie efektywna integracja rozproszonych 
źródeł energii. W realizacji przedsięwzię-
cia udział weźmie 17 instytucji naukowych 
i podmiotów gospodarczych z siedmiu 
europejskich krajów. Z Polski zaproszono 
Instytut Energetyki i spółkę Enea Operator, 
która przeprowadzi badawczą część zada-
nia w Bydgoszczy. Projekt otrzymał dofi-
nansowanie z ramowego programu Komisji 
Europejskiej w zakresie badań naukowych  
i innowacji Horyzont 2020.

Zadaniem wszystkich uczestników 
eNeuron jest promowanie koncepcji 
Energy Hub, jako modelu sterowania 
oraz zarządzania rozproszonymi źródła-
mi energii zintegrowanymi systemowo. 

Koncepcja Energy Hub skierowana jest 
do lokalnych prosumentów: gospo-
darstw domowych, podmiotów komer-
cyjnych i przemysłowych. Energy Hub 
ma zapewniać skuteczne, ekonomiczne 
i zrównoważone rozwiązania, zarówno 
w zakresie krótko-, jak i długotermino-
wych umów.

W założeniu eNeuron ma przynieść 
liczne korzyści, w tym m.in. operatorom 
sieci dystrybucyjnych i lokalnym społecz-
nościom. Udział w nim umożliwi zakup, 
montaż i zbadanie pracy nowoczesnych 
urządzeń, które są niezbędne do przepro-
wadzenia pomiarów na sieci spółki Enea 
Operator.  n

 » Enea Operator 

Międzynarodowy projekt

Mobilne laboratoria pomagają w walce z awariami transforma-
torów wysokiego i średniego napięcia. Ta autorska metoda po-
zwala na dokonanie przez 12 miesięcy oceny stanu około 280 
transformatorów w spółce Tauron Dystrybucja, bez zlecania tych 
prac firmom zewnętrznym. Prognozowane roczne oszczędności 
z tego tytułu to ponad pół miliona złotych. Nie mówiąc o moż-
liwości pozyskania szybkiej informacji, która wpływa na okres 
użytkowania sieci. Badania transformatorów wykonywane są za 
pomocą mobilnych laboratoriów bezpośrednio w miejscach, 
w których urządzenia pracują na sieci. Wyniki wskazują m.in. na 
stopień zużycia transformatora i oleju oraz degradacji izolacji. 
Dzięki tej metodzie można przeciwdziałać większości usterek 
urządzeń. Odpowiednia diagnostyka minimalizuje liczbę awa-
rii, a ponadto umożliwia optymalizację pracy transformatorów, 
co daje realne oszczędności. Obecnie spółka dysponuje trze-
ma takimi pojazdami (w oddziałach w Krakowie, Będzinie oraz 
Wrocławiu), co pozwala na sprawne poruszanie się laboratoriów 
po całym obsługiwanym terenie.  n
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 » Tauron Dystrybucja 

Na awarie – mobilne laboratoria

Badania transformatorów wykonywa ne są za pomocą mobilnych laborato riów 
bezpośrednio w miejscach, w któ rych urządzenia pracują na sieci 
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Informacje ze spółek opracowała Marzanna Kierzkowska
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Polska marka powstała we współpracy z zagranicznymi partnerami  

Niedrogie auta  
z charakterem  
Wywiad�z�Piotrem�Zarembą,�prezesem�ElectroMobility�Poland.

 » 28 lipca mieliśmy okazję zobaczyć 
premierę marki  Izera. Pomysł polskiego 
samochodu elektrycznego pojawił się 
już w 2016, a konkurs na projekt spółka 
ElectroMobility Poland zorganizowała 
w 2017 roku. Z jakimi wyzwaniami 
spotkali się jego twórcy?  

Niezmiennie największym wyzwaniem 
dla podmiotów, które w Polsce starają się 
wejść na rynek elektromobilności jest nie 
tyle stworzenie samochodu elektryczne-
go, co zagwarantowanie, że pojazd, któ-
ry powstanie będzie mógł być masowo 
produkowany i trafi w oczekiwania poten-
cjalnych klientów na tyle, że będą go oni 
chcieli kupować. Z tym wyzwaniem bo-
rykaliśmy się również my. Opracowanie 
koncepcji realizacji takiego projektu wy-
magało od nas przede wszystkim zbada-
nia i poznania rynku, potrzeb oraz oczeki-
wań konsumentów, a potem skutecznego 
przełożenia ich na założenia projektu.

Izera, którą zaprezentowaliśmy w lipcu 
tego roku, jest pierwszą polską marką mo-
toryzacyjną samochodów elektrycznych, 
która ma ambicje produkować i sprzeda-
wać znaczące wolumeny aut. Co istotne, 
jest to projekt oparty na solidnych zało-
żeniach technologicznych i biznesowych, 
który ma szansę wejść na rynek, zaistnieć 
na nim i zbudować silną pozycję. 

 » Czy fakt prezentacji marki po 
podpisaniu umowy o współpracy 
z firmą Torino Design wskazuje na 
preferencje włoskiego stylu w zakresie 
zaprojektowania polskiego samochodu 
elektrycznego? Z czego wynikało 

odrzucenie polskich projektów  
i nawiązanie współpracy z Włochami?

Projekty SUV-a oraz hatchbacka są efek-
tem współpracy inżynierów z Turynu  
z zespołem polskich inżynierów i stylistów, 
m.in. Tadeuszem Jelecem, ikoną polskie-
go designu i wieloletnim projektantem 
Jaguara. 

Torino Design to prywatne, niezależne 
włoskie studio stylistyczne, które od 15 lat 
pracuje z europejskimi i światowymi mar-
kami, także tymi z segmentu premium. 
Nasza współpraca pozwoliła na  wypraco-
wanie atrakcyjnej, nowoczesnej i ponad-
czasowej linii stylistycznej, dzięki której 
Izery będą się wyróżniać także w 2023 ro-
ku, kiedy rozpocznie się seryjna produkcja 
tych samochodów.  Ale oprócz atrakcyjne-
go wyglądu liczy się także funkcjonalność  
i końcowy koszt pojazdu. Żeby te wszystkie 
pożądane cechy połączyć, postawiliśmy na 
współpracę z partnerem, który wiele złożo-
nych projektów przeprowadził z sukcesem.

Jeśli chodzi o projekty zebrane na 
wcześniejszym etapie prac, to przede 
wszystkim po dokonaniu analizy i oce-
nie potencjału polskiego rynku aut elek-
trycznych uznaliśmy, że bardziej korzyst-
na od wcześniejszej koncepcji realizacji 
projektu, która zakładała budowę małego 
kompaktowego auta miejskiego, będzie 
próba stworzenia całej marki motoryza-
cyjnej, z rozbudowaną gamą modelową. 
Nasze analizy wskazywały, że najbardziej 
korzystne będzie wejście w segment C. 
Na podstawie doświadczeń i wiedzy ze-
branej na tamtym etapie projektu w 2018 
roku opracowaliśmy, zwalidowaliśmy we 

współpracy z zewnętrznymi podmiotami  
i przyjęliśmy do realizacji nowy biznes- 
plan, według którego działamy. 

 » Czy auta marki Izera są całkowicie 
polskim produktem? Skąd pochodzić 
będą poszczególne elementy 
samochodów i kto będzie nadzorował 
całość projektu? 

Izera to projekt koordynowany przez pol-
ską firmę i polskich inżynierów. Kluczowe 
decyzje podejmuje zespół pracujący dla 
EMP, składający się z polskich ekspertów 
odpowiedzialnych za projektowanie po-
jazdów i fabryki, modeli biznesowych czy 
rozwój łańcucha dostaw. W dłuższym cza-
sie, dzięki partnerstwu z polskimi firmami 
oraz rodzimymi uczelniami technicznymi 
i instytutami badawczymi, chcemy budo-
wać lokalny łańcuch dostaw i tworzyć pol-
skie know-how. Oczywiście nasze samo-
chody będą też produkowane w Polsce.

Warto wspomnieć, że współczesny 
przemysł motoryzacyjny ma charakter 
globalny. Współpraca z doświadczonymi 
światowymi partnerami, takimi jak Torino 
Design czy EDAG Engineering, oraz za-
kup technologii mają przede wszystkim 
na celu zminimalizowanie ryzyka związa-
nego z realizacją projektu oraz skrócenie 
czasu jego realizacji. Współpraca ta gwa-
rantuje najwyższą jakość projektu i umoż-
liwia jego realizację zgodnie z przyjętym 
harmonogramem.

Nawet znani, o ugruntowanej pozycji, 
producenci samochodów nie projektują 
ani nie produkują samochodów wyłącz-
nie opierając się na potencjale dostępnym 
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lokalnie. Współczesnych firm motoryza-
cyjnych nie da się w pełni kojarzyć tylko 
z jednym krajem, jak np. Francja, Niemcy 
czy Włochy. Większość aut, które znamy, to 
częściowo polskie pojazdy – montowane 
w Polsce lub budowane z komponentów 
polskich firm. Dziś producenci samocho-
dów nie tylko korzystają z międzynaro-
dowej sieci dostawców, ale także chętnie 
dzielą się technologią. To widoczny trend 
w rozwoju branży. Dlatego obecnie tyl-
ko marki można kojarzyć z narodowością 
lub konkretnym krajem. Izera jest zatem 
polską marką stworzoną we współpracy  
z doświadczonymi partnerami z zagranicy  
i stwarza niepowtarzalną szansę dla rozwo-
ju polskiej motoryzacji.

 » Czy wybrano już lokalizację fabryki, 
w której tworzony będzie polski 
samochód elektryczny?

Jesteśmy na ostatnim etapie prac nad wy-
borem lokalizacji fabryki. Decyzję ogło-
simy do końca bieżącego roku, ale już 
wiadomo, że zakład będzie na Śląsku. To 
region, w którym od lat rozwija się sek-
tor motoryzacyjny; gdzie można znaleźć 
kompetentnych partnerów do realizacji 
projektu takiego jak nasz, a także wykwa-
lifikowane kadry. Nie bez znaczenia po-
zostają kwestie logistyczne – bardzo waż-
ne przy wyborze lokalizacji pod zakład 
produkcyjny.  

 » Podczas premiery zaprezentowano 
dwa modele: czerwonego hatchbacka 

i białego SUV-a. Czy fakt ten wskazuje, 
że nie będzie jednego samochodu, 
a od początku będą Państwo starali 
się wyprodukować kilka modeli 
zaspokajających potrzeby różnych 
segmentów rynku?

Chcemy, żeby na początku do produkcji 
trafiły trzy modele: hatchback, SUV i kom-
bi. Naszą ambicją nie jest budowa jedne-
go modelu samochodu, ale rozwijanie 
polskiej marki motoryzacyjnej aut elek-
trycznych z własną rozbudowaną gamą 
modelową dostosowaną do potrzeb przy-
szłych klientów. Nasze analizy wskazują, że 
to daje największe szanse zaistnienia na 
rynku i przyciągnięcia klientów.

 » Czy plan biznesowy zakłada 
widełki cenowe polskiego samochodu 
elektrycznego? Będzie on dostępny  
dla „przeciętnego Kowalskiego’’  
i jednocześnie opłacalny w produkcji? 
Oczywiście, zbyt wcześnie jest teraz, aby 
mówić o konkretnych kwotach. Informacje 
takie zwyczajowo koncerny motoryzacyj-
ne upubliczniają tuż przed wejściem na 
rynek z gotowym produktem i nie inaczej 
będzie w wypadku Izery. Z drugiej strony 
zdefiniowanie ceny było jednym z podsta-
wowych zadań w projekcie, które wpłynę-
ło na całość prac technicznych. Cena auta 
była uwzględniona na etapie projektowa-
nia, a teraz stanowi punkt odniesienia dla 
budowanego łańcucha dostaw.

Na pewno chcemy naszym klientom za-
oferować produkt wysokiej jakości po cenie 

osiągalnej dla polskiego kierowcy. Kwestia 
dostępności cenowej stanowiła dla nas prio-
rytet od samego początku prac nad Izerą, 
Jako nowy producent, skoncentrowany cał-
kowicie na produkcji aut elektrycznych, mo-
żemy uzyskać pewne oszczędności, m.in. 
dzięki optymalizacji łańcucha dostaw czy 
linii produkcyjnych. Chcemy także zapropo-
nować nowoczesny system sprzedaży, gdzie 
w ramach miesięcznej raty nabywca Izery 
będzie miał także zagwarantowane m.in. 
serwis oraz koszty ładowania auta. Dystry-
bucję chcemy oprzeć przede wszystkim na 
sprzedaży online przy ograniczonej liczbie 
tradycyjnych salonów i punktów sprzedażo-
wych. Między innymi dlatego, a także dzięki 
współpracy z doświadczonymi partnerami 
na obecnym etapie realizacji projektu, chce-
my zaproponować auto osiągalne cenowo, 
wyróżniające się charakterem i designem,  
a jednocześnie spełniające wszelkie techno-
logiczne standardy, jakie będą obowiązywać 
na rynku w 2023 roku.  

 » Z punktu widzenia energetyki 
zasadne jest pytanie, czy 
zainteresowanie potencjalnych 
klientów będzie tak duże, że spowoduje 
wzmożony popyt na energię i potrzebę 
rozbudowy sieci energetycznej? 

Trzeba pamiętać, że rozwój elektromobil-
ności nie musi sprowadzać się w wypad-
ku firm energetycznych wyłącznie do pro-
stej sprzedaży dodatkowej ilości energii 
elektrycznej. Dostępne analizy wskazują, 
że milion samochodów elektrycznych bę-
dzie generował roczny dodatkowy popyt 
na energię powyżej 4 TWh. Ale elektromo-
bilność to także szansa na szersze wejście 
w nowe elementy łańcucha dostaw zwią-
zane z magazynowaniem energii, świad-
czeniem usługi ładowania, czy nawet za-
rządzaniem taborami pojazdów w formie 
carsharingu. 

Dostarczenie usługi ładowania dla 
kierowcy ,,elektryka’’ to szansa na wejście  
w interakcję z nim, co stwarza okazję do 
zaoferowania całego ,,ekosystemu’’: nie 
tylko usługi ładowania, ale także maga-
zynu przydomowego, panelu fotowolta-
icznego czy inteligentnych urządzeń dla 
gospodarstwa domowego. Tak naprawdę 
dopiero uczymy się, jakie możliwości dla 
sektora energii stwarza rozwój elektromo-
bilności na masową skalę.  

 » Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał  

Wojciech Tabiś

Izera to projekt koordynowany przez pol ską firmę i polskich inżynierówZd
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Trwają uzgodnienia analityczne dotyczące potencjalnych zmian 
w regulacjach związanych z kontrolą metrologiczną przyrządzeń 
pomiarowych. Zmiany miałyby dotyczyć wydłużenia okresu lega-
lizacji statycznych liczników energii elektrycznej, w tym liczników 
zdalnego odczytu z obecnych 8 lat do 12 lat w odniesieniu do licz-
ników statycznych wyprodukowanych po 31 grudnia 2020 roku. 

Sprawa nie jest nowa. Pod koniec 2018 roku było zmieniane roz-
porządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie prawnej kon-
troli metrologicznej przyrządów pomiarowych i wtedy też trwała 
dyskusja na temat wydłużenia okresu legalizacji statycznych liczni-
ków energii elektrycznej z 8 do 12 lat, do czego nie doszło. 

Na razie nie sposób przesądzić, czy kwestia wydłużenia okresu 
legalizacji statycznych liczników energii elektrycznej, w tym liczni-
ków zdalnego odczytu, z 8 do 12 lat wejdzie na etap prac legisla-
cyjnych, ale informacje o tym, że prace nad taką kwestią są prowa-
dzone potwierdza Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

– Ministerstwo Klimatu i Środowiska widzi zasadność wydłu-
żenia okresu legalizacji statycznych liczników energii elektrycznej  
z 8 do 12 lat, niemniej jednak, istotne jest także zagwarantowanie 
prawidłowego funkcjonowania układu pomiarowo-rozliczeniowego 
bez uszczerbku dla rzetelności pomiarów – informuje resort środo-
wiska i klimatu.

– W związku z tym, z inicjatywy MKiŚ, w październiku bieżące-
go roku powołany został nieformalny zespół roboczy (MKiŚ, PTPiREE, 
GUM, MRPiT), który podjął próbę oceny możliwości i ryzyk związa-
nych z wydłużeniem okresu legalizacji liczników z 8 do 12 lat. Wyniki 
prac tego zespołu będą istotne w podjęciu ostatecznych decyzji – do-
daje resort środowiska i klimatu.

Resort potwierdził też, że rozważane wydłużenie z 8 do 12 lat 
okresu, w którym należy dokonać zgłoszenia do legalizacji po-
nownej po raz pierwszy nowych, statycznych (elektronicznych) 
liczników energii elektrycznej, dotyczy nowych liczników, które 
zostaną wyprodukowane i poddane ocenie zgodności począw-
szy od 1 stycznia 2021 roku. 

Według informacji uzyskanych 13 listopada br. od Departa-
mentu Komunikacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 
trwały rozmowy między OSD, producentami liczników oraz admi-
nistracją miar w celu wypracowania rozwiązania, zadowalającego 
wszystkie zainteresowane strony.

Resort klimatu i środowiska zaznaczył też, że okres legalizacji 
liczników zdalnego odczytu w Polsce (8 lat) jest dość krótki w po-
równaniu do innych krajów, gdzie okresy legalizacji wynoszą na-
wet do lat 20. Ocenił, że wydłużenie okresu legalizacji z 8 do 12 lat 
wpłynęłoby na zmniejszenie kosztów po stronie OSD, a w konse-
kwencji zmniejszyłoby rachunki odbiorców energii elektrycznej.

– Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar z roku 1996 wydłu-
żono okres użytkowania milionom liczników z 15 do 20 lat. Decyzja 
dotyczyła liczników indukcyjnych pomijając liczniki elektroniczne, 
które są obecnie masowo instalowane. W Unii Europejskiej zdecy-
dowana większość krajów posiada 10-letni okres użytkowania licz-
ników, a niektórzy z naszych sąsiadów, na przykład Czesi i Litwini, 
użytkując dokładnie takie same liczniki jak w Polsce, wymieniają je  
co 12 lat – mówi Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE.

– PTPiREE od lat zabiega o wydłużenie okresu użytkowania liczni-
ków statycznych z 8 do 12 lat. Przyniosłoby to szereg korzyści, w tym 
ograniczenie ilości złomu elektronicznego i brak konieczności szyb-
szej utylizacji zdemontowanych liczników, których liczbę szacuje się 
na około 8 mln szt. w okresie 12 lat. Należy podkreślić, że liczniki ener-
gii ze względu na swoją złożoność są niezwykle trudne w recyklingu, 
stąd ich dłuższe wykorzystanie przyniesie korzyści środowisku natu-
ralnemu. Przyjmując, że licznik waży ok. 1kg, to w prognozowanym 
okresie 12 lat utylizacja złomu elektronicznego zmniejszyłaby się aż  
o 8 tys. ton – dodaje Wojciech Tabiś.

Z kolei Apator, który jest producentem m.in. liczników energii 
elektrycznej wskazał, że wskutek wydłużenia legalizacji statycz-
nych liczników energii elektrycznej z 8 do 12 lat rynek liczników  
i branża ucierpiałyby wolumenowo, co niekoniecznie przełoży-
łoby się na oszczędności po stronie odbiorców końcowych, np. 

Instalacja inteligentnych liczników. 
Obowiązek i legalizacja
Jest�coraz�bliżej�powstania�prawnego�obowiązku�instalacji�liczników�
zdalnego�u�co�najmniej�80�proc.�odbiorców�końcowych�w�gospodarstwach�
domowych�do�końca�2028�roku.�Rząd�przyjął�projekt�ustawy,� 
która�przewiduje�taki�scenariusz�i�niebawem�powinna�ona�trafić�do�Sejmu.� 
Trwają�też�prace�nad�koncepcją�wydłużenia�okresu�legalizacji�liczników�
statycznych�z�8�do�12�lat.�

IRENEUSZ CHOJNACKI
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poprzez uwzględnienie dłuższego użytkowania liczników w tary-
fach odbiorców.

– Warto zaznaczyć, że poprawne działanie urządzeń pomiaro-
wych przez okres 12 lat oznacza, że producenci muszą przeprowadzić 
u siebie dodatkowe analizy i badania (np. „starzeniowe”), nie tylko ca-
łego urządzenia, ale także poszczególnych komponentów. To bardzo 
kosztowny proces, który na pewno wpłynie na wyższą cenę końcową 
urządzeń. Koniecznością może być także zastosowanie innych, bar-
dziej wytrzymałych komponentów – poinformował rzecznik praso-
wy Apatora. 

Spółka wskazała ponadto na aspekt tzw. „starzenia moralne-
go”, czyli proces związany z szybkimi zmianami technologicz-
nymi (zwłaszcza w elektronice i informatyce), w wyniku którego  
w pełni sprawny wedle specyfikacji sprzęt lub oprogramowanie 
nie spełnia już bieżących standardów użytkowania. Apator podał, 
że w sumie ocenia rozważane regulacje negatywnie, jako „pozor-
ną oszczędność”, która może się odbyć kosztem odbiorców i oce-
nił, że należałoby raczej dążyć do jak najszybszego wprowadzenia 
roll-out’u liczników smart najnowszej generacji. 

Z kolei Główny Urząd Miar (GUM) na początku drugiej dekady 
listopada 2020 wskazując, że nie został jeszcze rozpoczęty proces 
legislacyjny dotyczący zmian rozporządzenia, które mogłoby wy-
dłużyć okres legalizacji liczników statycznych zaznaczył, że prace 
zespołu roboczego są na bardzo wstępnym etapie organizacyj-
nym i przedwczesne byłoby wydanie jakichkolwiek opinii przed 
zakończeniem ustaleń tego zespołu. 

Kwestia okresu legalizacji liczników statycznych, w tym zdal-
nego odczytu, jest istotna także dlatego, że na poziomie rządo-
wym zakończyły się rozpoczęte jeszcze przez resort energii pra-
ce nad projektem ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw, który zawiera propozycję nałożenia 
na OSD obowiązku, którego realizacja oznaczałaby masową wy-
mianę liczników.

Rząd 24 listopada br. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który zakłada, 
że OSD do końca 2028 będą mieli obowiązek zainstalowania licz-
ników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalne-
go odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 
80 proc. łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców koń-
cowych, w tym stanowiących co najmniej 80 proc. łącznej liczby 
punktów poboru energii u odbiorców końcowych w gospodar-
stwach domowych. 

Proponowany harmonogram instalacji zakłada, że instalacja 
liczników zdalnego odczytu do końca 2023 roku odbędzie się 
w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 15 proc. 
łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych, 
o których mowa w poprzednim akapicie, do końca 2025 roku  
w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 35 proc. 
tej łącznej liczby punktów poboru energii, a do końca 2027 roku  
w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 65 proc. 
łącznej liczby punktów poboru energii. 

– Wydłużenie okresu eksploatacji liczników wpłynęłoby również 
na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych u operatorów systemów 
dystrybucyjnych, które przekładają się na wysokość taryfy dla od-
biorców. Wydłużenie okresu eksploatacji liczników, a co za tym idzie, 
zmniejszenie koniecznych wydatków związanych z ich wymianą, 
spowodowałoby oszczędności na rachunku za energię elektryczną 
około 20 zł rocznie – zaznacza Wojciech Tabiś.

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone argumenty sek-
tor dystrybucji energii wyraża oczekiwanie, że nowe regulacje 
uwzględniające postulowane od wielu lat zmiany w okresie le-
galizacji statycznych liczników energii elektrycznej, wejdą w życie 
przed ogłoszeniem zamówień publicznych na prawie 16 milio-
nów liczników zdalnego odczytu (AMI).

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

Wydłużenie okresu eksploatacji liczników spowodowałoby oszczędności na rachunku za energię elektrycz ną około 20 zł rocznie
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STANISŁAWA TESZNER
Biuro PTPiREE

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o po-
datku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z 2019 roku poz. 865) w brzmieniu 
obowiązującym od 1 stycznia 2018 ro-
ku określa limit możliwości zaliczania do 
kosztów uzyskania przychodów wydat-
ków na nabycie usług niematerialnych 
oraz kosztów związanych z korzystaniem 
z wartości niematerialnych i prawnych. 
Ograniczenie to ma zastosowanie w przy-
padku nabycia usług tak od podmiotu 
krajowego, jak i zagranicznego będącego 
podmiotem powiązanym w rozumieniu 
przepisów o cenach transferowych lub od 
podmiotu mającego siedzibę w tzw. raju 
podatkowym. Z kosztów podatkowych 
danego roku podatkowego należy wyłą-
czyć kwotę nadwyżki wydatków na świad-
czone usługi w części, w jakiej koszty te 
łącznie w roku podatkowym przekraczają 
5 proc. EBITDA. Ustawa o CIT zakłada jed-
nak, że wyłączenie wartości kosztów usług 
z kosztów podatkowych nie ma zastoso-
wania w przypadku, gdy w danym roku 
podatkowym nadwyżka ta nie przekroczy 
kwoty 3 mln zł. Limit wynosi więc 3 mln zł 
+ 5 proc. EBITDA. 

Celem wprowadzenia tej regulacji by-
ło ograniczenie możliwości zaliczania do 
kosztów uzyskania przychodów wydat-
ków na usługi niematerialne świadczone 
pomiędzy podmiotami powiązanymi, a co 
za tym idzie ograniczenie praktyki polega-
jącej na przerzucaniu dochodów poprzez 
sztuczne generowanie kosztów pomiędzy 
podmiotami powiązanymi. 

Zgodnie z art.15e ust.1 ustawy o CIT,  
do katalogu usług objętych limitem 
należą: 
1. usługi: doradcze, badania rynku, re-

klamowe, zarządzania i kontroli, prze-
twarzania danych, ubezpieczeń, gwa-
rancji i poręczeń oraz o podobnym 
charakterze; 

2. opłaty i należności licencyjne do-
tyczące korzystania z: autorskich 
lub pokrewnych praw majątko-
wych, praw własności przemysłowej,  
w tym wynalazku, wzoru użytkowe-
go, znaku towarowego, oznaczenia 
geograficznego czy topografii ukła-
dów scalonych, licencji, know-how, 
tj. informacji związanych z wiedzą 
w dziedzinie przemysłowej, han-
dlowej, naukowej lub organizacyj-
nej, np. należności za udostępnie-
nie tajemnicy receptury lub procesu 
produkcyjnego; 

3. koszty przeniesienia ryzyka niewypła-
calności dłużnika z tytułu pożyczek. 

Kwalifikacja usług jako niemate-
rialnych oraz o podobnym charakterze 
podlegających limitowaniu przysparza 
podatnikom wiele problemów.  Istnie-
je bardzo szeroka wykładnia nazw usług 
określonych  w art. 15e ust. 1 pkt 1 usta-
wy o CIT, a jej przepisy nie zawierają de-
finicji wymienionych w artykule usług. To 
powoduje, że często usługi o odmien-
nym gospodarczo charakterze stanowić 
mogą jeden lub kilka rodzajów usług 
wprost objętych limitem. Szczególnie 

Nowe zasady dla podmiotów powiązanych

Limit kosztów  
uzyskania przychodu 
za usługi niematerialne

 » » » 
Kwalifikacja usług jako 
niemate rialnych oraz  

o podobnym charakterze 
podlegających limitowaniu 

przysparza podatnikom wiele 
problemów. Istnie je bardzo 

szeroka wykładnia nazw usług 
określonych w art. 15e  

ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT,  
a jej przepisy nie zawierają 

definicji wymienionych  
w artykule usług.  

To po woduje, że często usługi  
o odmiennym gospodarczo 

charakterze stanowić  
mo gą jeden lub kilka 

rodzajów usług wprost 
objętych limitem. 

Szczególnie podatnicy 
korzystający w ramach grupy 
z coraz bar dziej popularnych 

centrów usług wspól nych 
mogą mieć problemy  

z kwalifikacją  
świadczonych usług. 
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podatnicy korzystający w ramach grupy 
z coraz bardziej popularnych centrów 
usług wspólnych, tj. wyspecjalizowa-
nych jednostek utworzonych po to, aby 
wspierać pozostałe podmioty z grupy w 
obszarze usług backoffice (mających po-
mocnicze znaczenie dla biznesu) mogą 
mieć problemy z kwalifikacją świadczo-
nych usług. Wśród najczęstszych świad-
czeń wydzielanych do centrów usług 
wspólnych są: usługi księgowe, w zakre-
sie obsługi kadrowej (HR),  informatycz-
ne czy administracyjne. Niektóre organy 
podatkowe kwalifikują tego typu usługi 
do usług doradczych, zarządzania czy 
przetwarzania danych, co powoduje, że 
spełniają one definicję usług wskazanych  
w katalogu z art.15e ustawy o CIT i pod-
legają ograniczeniom wskazanym w tym 
przepisie. Taka kwalifikacja może mieć  
w konsekwencji wpływ na obniżenie 
opłacalności funkcjonowania centrów 
usług wspólnych, które pomimo zapew-
nienia grupom kapitałowym niższych 
kosztów realizacji pomocniczych funkcji 
biznesowych, powodują jednocześnie, 
że wydatki na usługi owych centrów tyl-
ko w części stanowią koszt podatkowy 
dla ponoszących je podmiotów. W wielu 
przypadkach może okazać się, że bardziej 

opłacalny jest powrót do pełnienia funk-
cji pomocniczych przez same spółki 
operacyjne niż utrzymanie wyspecjali-
zowanego podmiotu w ramach grupy.  
W związku z trudnościami występują-
cymi podczas kwalifikacji usług należy 
posiłkować się klasyfikacją statystyczną 
usług na podstawie kodów PKWiU.

Wyłączenia z limitu 
Limit z art.15e ustawy o CIT nie ma zasto-
sowania w przypadku:  

 –   uprzednich porozumień cenowych 
i porozumień podatkowych, które 
obejmują część kalkulacji wynagro-
dzenia za usługi niematerialne;

 –   kosztów poniesionych przez spółkę 
tworzącą podatkową grupę kapitało-
wą na rzecz innych spółek z tej podat-
kowej grupy kapitałowej. 

Ograniczenie z art. 15e ustawy o CIT 
nie ma zastosowania do kosztów usług, 
opłat  i należności zaliczanych do kosz-
tów uzyskania przychodów, które można 
uznać za bezpośrednio związane z wy-
tworzeniem lub nabyciem przez podatni-
ka towaru lub świadczeniem usługi, stąd 
jej koszt musi być bezpośrednio wkalku-
lowany w cenę, tj. stanowić łatwy do zi-
dentyfikowania element końcowej ceny 

towaru lub usługi lub musi pozostawać w 
takim związku przyczynowo-skutkowym, 
który warunkuje w przyjętym modelu biz-
nesowym nabycie lub wytworzenie da-
nego rodzaju towarów bądź świadczenie 
konkretnego typu usługi. 

Limit z art. 15e ustawy o CIT nie ma za-
stosowania także do kosztów usług, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o po-
datku od towarów i usług, tj. do tzw. usług 
refakturowanych. Oznacza to, że limitu 
kosztowego z art.15e nie stosuje się do 
usług nabytych od podmiotów powiąza-
nych i refakturowanych następnie na inne 
podmioty. Limitu kosztowego stosować 
nie musi podmiot refakturujący koszt usłu-
gi na innego podatnika. Jednak podmiot, 
który jest końcowym odbiorcą świadcze-
nia powinien już ten limit zastosować, na-
wet jeśli pierwotnym usługodawcą jest 
podmiot z nim niepowiązany. 

Bardzo ważnym aspektem działalności 
każdego podatnika jest więc szczegółowa 
analiza nabywanych usług i ponoszonych 
opłat, a także weryfikacja usług potencjal-
nie mieszczących się w limicie oraz wyłą-
czonych z niego. Podatnicy powinni zwró-
cić szczególną uwagę na prawidłowość 
kwalifikacji usług na gruncie umów, faktur 
i innej dokumentacji.  n

Nowe przepisy mogą mieć w konsekwencji wpływ na obniżenie opłacalności funk cjonowania centrów usług wspólnych 
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KONRAD PACHUCKI
Biuro PTPiREE

Upowszechnienie się źródeł fotowolta-
icznych w ciągu ostatnich kilku lat, wyni-
kające z rosnącej opłacalności instalacji, 
spowodowanej z jednej strony systema-
tycznym spadkiem cen i wzrostem spraw-
ności oraz jakości ogniw fotowoltaicznych, 
a z drugiej z wprowadzenia szeregu regu-
lacji ułatwiających ich przyłączenie do sie-
ci, rozliczenie wyprodukowanej energii 
czy instrumentów wsparcia mających na 
celu sfinansowanie części poniesionych 
nakładów na inwestycję, znalazło odzwier-
ciedlenie w liczbie i mocy mikroinstalacji 
(źródeł OZE o mocy do 50 KW) przyłączo-
nych do sieci dystrybucyjnych. 

Bezkonkurencyjną większość wszyst-
kich mikroinstalacji stanowią wspomniane 
źródła fotowoltaiczne, które z kolei zdomi-
nowały mikroinstalacje prosumenckie, czyli 

takie, które co do zasady powinny produ-
kować energię w ilości odpowiadającej zu-
życiu konsumenta w miejscu wytworzenia. 
Na tak dynamiczny rozwój mikroinstalacji  
w ostatnim czasie bez wątpienia bardzo 
duży wpływ mają programy wsparcia „Mój 
prąd” i ,,Czyste powietrze”.  W celu prioryte-
towego przyłączania do sieci mikroinstalacji 
prosumenckich skrócono do niezbędnego 
minimum ścieżkę formalną – przyłączenie 
odbywa się ,,na zgłoszenie’’. 

W celu ułatwienia dostępu do kom-
pleksowych informacji dla osób zainte-
resowanych montażem mikroinstalacji, 
a także mając na uwadze dobre praktyki, 
operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
we współpracy z Urzędem Regulacji Ener-
getyki, opracowali „Przewodnik prosu-
menta w gospodarstwie domowym’’.

Pomimo tak dużej dynamiki przyrostu 
mikroinstalacji, w większości przypadków  
współpracują one z siecią nn bez zakłóceń 
i bez negatywnego wpływu na jej para-
metry. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
skala tego typu źródeł w sieci, szczegól-
nie ze względu na ich niekontrolowany 
przyrost oraz brak wiedzy OSD, w którym 
miejscu będa przyłączone, generuje – po-
za oczywistymi korzyściami związanymi 
ze zwiększeniem wolumenu energii elek-
trycznej produkowanej z odnawialnych 
źródeł energii – również wiele wyzwań 
i problemów wynikających ze skali zja-
wiska. Już teraz, przy pewnych uwarun-
kowaniach, mogą pojawiać się kłopoty 
związane z obecnością generacji rozpro-
szonej w sieci nn w tak dużej liczbie i mo-
cy mikroinstalacji w obszarze zasilanym  

Mikroinstalacje  
w sieciach dystrybucyjnych

Bezkonkurencyjną większość wszyst kich mikroinstalacji stanowią źródła fotowoltaiczne 
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z jednej stacji SN/nn oraz często znacznej 
odległości od stacji, dużej rezystancji i re-
aktancji linii (małe przekroje przewodów, 
sieć nieizolowana), czy braku zbilansowa-
nia wyprodukowanej energii w miejscu 
jej wyprodukowania. Najczęściej niestety 
okres największej zdolności wytwórczej 
(godziny największego nasłonecznienia) 
pokrywa się z małym zapotrzebowaniem 
na energię, ponieważ jej konsumpcja  
w przypadku gospodarstw domowych 
przypada na inne godziny. Brak zbilanso-
wania energii w ramach jednego obwodu 
nn już teraz często wiąże się z koniecz-
nością transformacji nadwyżki wypro-
dukowanej energii na poziom wyższego 
napięcia, co niestety jest negatywnym  
i nowym zjawiskiem, gdyż sieci projekto-
wane były przy założeniu transformacji 
energii z poziomu wyższego napięcia na 
niższe. Zdarzają się także przypadki roz-
budowy istniejącej mikroinstalacji przez 
jej właściciela bez poinformowania OSD, 
co z kolei może mieć wpływ na poziom 
bezpieczeństwa sieci oraz pracowników 
spółek operatorskich. Z punktu widzenia 
dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej 
głównym negatywnym zjawiskiem jest ry-
zyko niedotrzymania parametrów jakości 
energii w określonym punkcie sieci lub  

w całym obwodzie nn, wynikające ze 
wzrostu napięć wywołanego pracą mi-
kroinstalacji PV. Niestabilna praca falow-
ników PV bywa przyczyną nadmiernego 
wzrostu wskaźnika długookresowego mi-
gotania światła (Plt). Niewykluczone jest, 
że przy dalszym wzroście liczby i mocy 
zainstalowanych mikroinstalacji pojawią 
się również przeciążenia sieci nn.

Wspomniany brak wiedzy OSD o miej-
scach przyłączenia mikroinstalacji – prak-
tycznie pojawia się ona w chwili przekaza-
nia zgłoszenia przez jej właściciela – oraz 
fakt, że na przyłączenie źródła i montaż 
licznika dwukierunkowego OSD ma 30 
dni od przyjęcia zgłoszenia, przy obec-
nej i prognozowanej skali przyłączeń tak 
krótki czas nie daje szans OSD na realiza-
cję koniecznych inwestycji związanych  
z rozbudową sieci, które są procesem dłu-
gotrwałym. Konieczne wydaje się więc 
wypracowanie rozwiązania, które pozwoli 
OSD na planowanie inwestycji mających 
na celu dostosowanie sieci do liczby i mo-
cy planowanych do przyłączenia mikroin-
stalacji. Obecnie, poza działaniami zwią-
zanymi z samym procesem przyłączenia 
mikroinstalacji do sieci OSD, operatorzy 
prowadzą działania organizacyjne oraz in-
westycyjne mające na celu zapewnienie 

bezpiecznej pracy sieci oraz odbioru ener-
gii z mikroinstalacji, a przede wszystkim 
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 
odbiorcom energii. Wdrażane są też roz-
wiązania techniczne służące wyelimino-
waniu lub zminimalizowaniu negatyw-
nych zjawisk związanych z przyłączeniem 
do sieci dystrybucyjnych dużej liczby mi-
kroinstalacji. Zaliczyć możemy do nich np. 
montaż transformatorów o zwiększonej do 
zapotrzebowania na stacji mocy, wymia-
nę przewodów na nowe o zwiększonych 
przekrojach, skracanie w możliwych przy-
padkach obwodów 0,4 kV, budowę maga-
zynów energii i urządzeń kompensujących 
oraz wdrażanie rozwiązań umożliwiających 
sterowanie pracą instalacji PV.

Biorąc pod uwagę przewidywany  
w projekcie „Polityki energetycznej Pol-
ski do 2040 r.” około pięciokrotny wzrost 
liczby prosumentów do 2030 – według 
naszych szacunków oznacza to ponad  
1 mln 250 tys. nowych mikroinstalacji – 
konieczne jest równoległe wprowadze-
nie rozwiązań, zarówno regulacyjnych, jak  
i technicznych, mających na celu dosto-
sowanie sieci do wyzwań, z jakimi trzeba 
się będzie zmierzyć przy tak dużej liczbie 
niestabilnych źródeł energii elektrycznej. 
Intensywny rozwój mikroinstalacji gene-
ruje pojawienie się zjawisk sieciowych,  
z którymi OSD nie mieli do tej pory do czy-
nienia oraz konieczność podjęcia działań 
zaradczych i poniesienia dodatkowych 
nakładów inwestycyjnych. Rozwój mikro-
instalacji powinien być wdrażany równo-
legle z rozwojem mechanizmów – zarów-
no po stronie sprzedawców energii, jak  
i OSD – mających na celu zachęcenie do 
wykorzystywania energii wprowadzanej 
do sieci w miejscu jej wytworzenia, np. bu-
dowa magazynów energii lub stworzenie 
mechanizmów rynkowych umożliwiają-
cych OSD korzystanie z usług związanych 
z zarządzaniem generacją z mikroinstala-
cji na potrzeby bilansowania na lokalnym 
rynku energii oraz rynku usług elastycz-
ności. Bez nich dotychczas stosowane 
działania mogą niestety w pewnym mo-
mencie okazać się niewystarczające,  
a brak nowych możliwości stanowi barie-
rę, którą trudno będzie szybko pokonać. 
Tak dynamiczny rozwój nowych techno-
logii wymaga równoległego i planowego, 
a nie wymuszonego rozwoju infrastruktu-
ry sieciowej, technologii magazynowania 
energii, mechanizmów rynkowych i regu-
lacji prawnych oraz, zgodnie z założenia-
mi projektu „Polityki energetycznej Polski 
do 2040 r.”, stopniowego przekształcania 

Dynamika przyrostu liczby oraz mocy mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych 
zrzeszonych w PTPiREE.
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sieci pasywnej (jednokierunkowej) w ak-
tywną (dwukierunkową). Do tego czasu 
w sytuacji nasycenia linii zbyt dużą liczbą 
przyłączonych mikroinstalacji w stosunku 
do parametrów, w przypadku występu-
jących przeciążeń, spowodowanych ich 
pracą, wskazane jest wdrożenie regulacji 
prawnych. Powinny one dać OSD możli-
wość odmowy dalszego przyłączenia mi-
kroinstalacji lub zmniejszenia ich mocy  
w celu zapewnienia zdrowia i życia innych 
odbiorców, ciągłości zasilania oraz bezpie-
czeństwa pracy sieci i urządzeń do nich 
przyłączonych.

Wspomniane problemy dostrzegają 
nie tylko OSD, ale również organy pań-
stwowe, co znalazło odzwierciedlenie  
w wypowiedzi wiceministra klimatu i śro-
dowiska, pełnomocnika rządu ds. OZE, 
Ireneusza Zyski, który podczas tegorocz-
nej konferencji „Trendy energetyczne”, 
cytowany przez Cire, powiedział m.in.: 
„Aby takie instalacje mogły funkcjonować  
w sposób bezpieczny dla systemu energe-
tycznego, dla operatorów systemów dys-
trybucji, musimy zadbać o system bilanso-
wania w miejscu wytwarzania”.

Biorąc pod uwagę wspomnianą dyna-
mikę, przedstawiamy dane statystyczne 
z ostatnich kilku lat o mikroinstalacjach 
przyłączonych do sieci OSD zrzeszonych  
w PTPiREE. Dane, które będą aktualizo-
wane kwartalnie, znajdują się również na 
stronie www.ptpiree.pl. 

Dynamikę przyrostu mikroinstalacji 
pięciu największych OSD charakteryzują 
następujące dane:
• Od początku 2020 roku łączna moc 

przyłączonych mikroinstalacji wynio-
sła 1,366 GW, co stanowi 58 proc. mo-
cy wszystkich mikroinstalacji przyłą-
czonych dotychczas do sieci OSD.

• Łączna moc przyłączona w ciągu ro-
ku wyniosła 1,67 GW; tylko w trze-
cim kwartale 2020 roku przyłączono  
623,9 MW mocy w mikroinstalacjach, 
co stanowi 26 proc. mocy wszystkich 

mikroinstalacji przyłączonych dotych-
czas do sieci OSD.

• Od początku 2020 roku do końca trze-
ciego kwartału 2020 roku OSD przy-
łączyli do swojej sieci ponad 202 tys. 
nowych mikroinstalacji o łącznej mocy 
ponad 1,36 GW.

• Na koniec trzeciego kwartału 2020 
roku liczba wszystkich mikroinstalacji 
przyłączonych do sieci dystrybucyj-
nej wyniosła prawie 357 tys., osiągając 
moc zainstalowaną ponad 2,3 GW.

• Pomimo trudnej sytuacji związanej 
z wybuchem epidemii, tylko w ciągu 
trzech kwartałów 2020 roku do sie-
ci OSD przyłączono ponad dwukrot-
nie więcej mikroinstalacji niż w całym 

2019 roku oraz ponad 1,3-krotnie wię-
cej niż łączna liczba wszystkich przy-
łączonych mikroinstalacji w latach 
poprzednich.

• Liczba mikroinstalacji od początku 
2019 roku do końca trzeciego kwar-
tału 2020 roku wzrosła ponad sze-
ściokrotnie, przy jednoczesnym blisko 
siedmiokrotnym wzroście mocy zain-
stalowanej w mikroinstalacjach.
Liczba i moc przyłączonych mikroin-

stalacji z podziałem na kwartały od trze-
ciego kwartału 2017 roku:
• W pierwszym kwartale 2020 roku wy-

stąpił chwilowy spadek trendu spowo-
dowany wybuchem epidemii – przyłą-
czono 31 839 mikroinstalacji.

• W drugim kwartale 2020 roku nastąpi-
ło odbudowanie trendu – liczba przy-
łączonych mikroinstalacji wyniosła 
77 078, co stanowi wzrost o 142 proc. 
w stosunku do pierwszego kwartału 
oraz wzrost o ponad 280 proc. w sto-
sunku do takiego okresu 2019 roku.

• W trzecim kwartale 2020 roku przyłą-
czono rekordową liczbę mikroinstala-
cji – 93 523 – o ponad 21 proc. więcej 
niż w drugim kwartale 2020 roku oraz 
o ponad 356 proc. więcej niż w tym 
okresie 2019 roku.  n

Liczba 
mikroinstalacji 

podłączonych do 
sieci OSD (szt.)

Łączna moc 
zainstalowana 
mikroinstalacji 

(GW)

Przyrost 
procentowy liczby 

mikroinstalacji 
r/r (%)

Przyrost 
procentowy mocy 

zainstalowanej 
r/r (%)

Stan na 1 stycznia 2016 4 080 0,030 - -

Stan na 1 stycznia 2017 16 173 0,102 296,40 240,65

Stan na 1 stycznia 2018 28 778 0,183 77,94 78,78

Stan na 1 stycznia 2019 54 214 0,343 88,39 87,34

Stan na 1 stycznia 2020 154 426 0,992 184,85 189,30

Szacowany stan na 1 stycznia 2021 424 346 2,813 174,79 183,60

Liczba i moc przyłączonych mikroinstalacji z podziałem na kwartały, od III kw. 2017 roku

Liczba mikroinstalacji i ich moc zainstalowana oraz roczny przyrost tych wielkości – dane w latach 2016-2021

RYNEK I REGULACJE
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PTPIREE I LEGISLACJA

L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi 
dotyczącymi AMI • Materiał PSE dot. rozporządzenia CSIRE w zakresie informacji udostępnianych odbiorcy końcowemu

2. Moc bierna - zasady naliczania opłat

• Pismo PKP PLK w zakresie zasad naliczania opłat – moc bierna – 9 września 2020 roku
• Pismo MK ws. wyjaśnień PTPiREE dot. wystąpienia PKP PLK – 18 września 2020 roku 
• Stanowisko PTPiREE – odpowiedź dot. wystąpienia PKP PLK – 1 października 2020 roku
• Wpływ przepływów energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej na pracę sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV – 

sierpień 2020 roku

3. Rozporządzenie taryfowe
• Propozycje PTPiREE i PSPA w zakresie taryfy dla e-mobility
• Pismo PTPiREE do MK z postulatem zmian w rozporządzeniu taryfowym w zakresie ponadumownego poboru energii 

biernej – 13 października 2020 roku

4. Projekt rozporządzenia MK ws. sposobu pobierania 
opłaty mocowej

• Uwagi PTPiREE do projektu rozporządzenia MK ws. sposobu pobierania opłaty mocowej – 9 października 2020 roku
• Tabela z odniesieniem się MK do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji 

5. Regulacje dot. elektromobilności

• Pismo PTPiREE do MKiŚ ws. potrzeby zmian prawnych – punkty ładowania samochodów elektrycznych –  
23 października 2020 roku

• Raport PTPiREE nt. stanu opracowań raportów i planów przez gminy oraz stanu budowy punktów ładowania przez 
OSD (stan na 30 września 2020 roku)

6. Nowelizacja rozporządzenia systemowego • Korespondencja pomiędzy MON a MKiŚ – uwagi MON do rozp. systemowego wraz z odniesieniem

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w październiku 2020 roku

Nowelizacja Pe oraz akty prawne dotyczące AMI

W październiku trwały uzgodnienia kształtu nowelizacji ustawy Pe 
(w zakresie AMI) oraz aktów wykonawczych, w tym projektu roz-
porządzenia w sprawie funkcjonowania oraz wykazu procesów 
CSIRE. Na stronach RCL opublikowano pismo sekretarza Stałego 
Komitetu RM o rozpatrzeniu i przyjęciu 18 września projektu no-
welizacji Pe wraz z autopoprawką. Należy spodziewać się szybkie-
go przyjęcia projektu przez RM i skierowanie go pod obrady Sejmu. 

Moc bierna – zasady naliczania opłat

W drugiej połowie września do PTPiREE skierowano prośbę z MK 
o ustosunkowanie się do kolejnego pisma PKP w zakresie możli-
wości i zasadności naliczania przez OSD dla odbiorców pobierają-
cych energię elektryczną z sieci nn opłat z tytułu ponadumowne-
go poboru energii biernej pojemnościowej. Stanowisko PTPiREE 
przekazano do resortu wraz z opracowaną na zlecenie PTPiREE 
analizą pt. „Wpływ przepływów energii biernej indukcyjnej i po-
jemnościowej na pracę sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV”.

Nowelizacja rozporządzenia taryfowego

W październiku trwały uzgodnienia projektu rozwiązania taryfowego 
dla e-mobility. Kwestią do rozstrzygnięcia była wartość współczynnika 
korygującego składnika stałego stawki sieciowej w pierwszym prze-
dziale współczynnika SM (poniżej 0,1). Ostatecznie MKiŚ zapropo-
nowało wysokość wskaźnika na poziomie 25 proc. Ponadto PTPiREE 
zwróciło się do resortu klimatu z propozycjami wprowadzenia zmian 
doprecyzowujących w rozporządzeniu taryfowym, w zakresie nalicza-
nia opłat z tytułu ponadumownego poboru energii biernej.

Projekt rozporządzenia – opłata mocowa

W odpowiedzi na zaproszenie MK do udziału w konsultacjach 
publicznych, w październiku przekazano stanowisko PTPiREE do 
projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 
pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypada-
jących na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Regulacje dotyczące elektromobilności

Do Ministra Klimatu i Środowiska w drugiej połowie miesiąca 
PTPiREE skierowało stanowisko zrzeszonych w Towarzystwie OSD  
w kwestii regulacji dotyczących elektromobilności. Postulat odnosi 
się zmiany art. 60 poprzez wydłużenie czasu przewidzianego dla OSD 
na wybudowanie brakujących punktów ładowania samochodów 
elektrycznych. Na ręce szefa resortu przekazano również powsta-
ły w ramach PTPiREE dokument informacyjny dotyczący raportów  
i planów gmin oraz stanu budowy punktów ładowania przez OSD.

Nowelizacja rozporządzenia systemowego

W ramach konsultacji międzyresortowych projektu nowelizacji 
rozporządzenia systemowego, wspólnie w gronie przedstawicieli 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, 
Ministerstwa Obrony Narodowej i PTPiREE dyskutowano nad ew. 
potrzebą dokonania zmian w zakresie kwalifikacji określonych 
obiektów do danej grupy taryfowej. Ostatecznie pozostawiono 
dotychczasowe rozwiązania bez zmian. 
7 października 2020 roku Ministerstwo Klimatu (MK) przekształcone zostało w Ministerstwo Klimatu  
i Środowiska (MKiŚ).

Biuro PTPiREE, Poznań, 30 października 2020 roku
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Radzikowski,�Szubielska�i�Wspólnicy�sp.k.

Końcowe prace nad ustawą  
dla morskiej energetyki wiatrowej

Zbliża się do końca etap rządowy prac 
nad projektem ustawy o promowaniu wy-
twarzania energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych. Opinii publicznej 
udostępniono jej kolejny projekt, datowa-
ny na 8 października. Tak jak dotychczas, 
planowany system wsparcia dla morskich 
elektrowni wiatrowych przewiduje dwie 
fazy. W pierwszej z nich pomoc otrzyma-
ją te morskie elektrownie wiatrowe, któ-
re uzyskają indywidualną decyzję Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki o jej przy-
znaniu. Decyzje będą uzależnione od no-
tyfikacji Komisji Europejskiej. Do fazy tej 
zakwalifikują się projekty o mocy do 5,9 
GW. URE będzie je wydawał do 30 czerwca 
2021 roku. O kolejności przyznania wspar-
cia zdecyduje data złożenia kompletnych 
wniosków przez wytwórców. W kolej-
nych latach pomoc będzie przyznawana 
w ramach znanego już systemu aukcyj-
nego. Aukcje organizowane będą w 2025 
roku dla 2,5 GW oraz w 2027 dla 2,5 GW,  
a dodatkowa w 2028 roku. Obecnie można 
uznać, że uzgodniono wszystkie najważ-
niejsze elementy nowej regulacji dotyczą-
ce mechanizmów wsparcia. Dlatego też w 
najnowszej wersji projektu ustawy skupio-
no się na doprecyzowaniu innych, już nie 
tak fundamentalnych, lecz wciąż istotnych 
elementów, które mają również znaczenie 
dla operatorów systemów elektroenerge-
tycznych. Poniżej najważniejsze z nich.

 n  Po pierwsze, kierując się względa-
mi bezpieczeństwa funkcjonowa-
nia Krajowego Systemu Elektroener-
getycznego oraz zrównoważenia 
dostaw energii elektrycznej z zapo-
trzebowaniem na nią, Rada Ministrów 
uzyska prawo, żeby w drodze rozpo-
rządzenia obniżyć wielkość maksymal-
nej mocy zainstalowanej elektrycznej 
morskich farm wiatrowych, które mo-
gą korzystać ze wsparcia aukcyjnego  

w danym roku. To obniżenie dotyczyć 
będzie projektów z drugiej aukcyjnej 
fazy. 

 n  Po drugie, w ustawie pojawiły się 
przepisy regulujące proces przyłą-
czeniowy morskich farm wiatrowych 
i jego wpływ na wsparcie przyznane 
morskim elektrowniom wiatrowym. 
Przewidziano rozwiązanie chronią-
ce inwestorów przed opóźnieniami  
w procesie przyłączenia występujący-
mi po stronie operatorów systemów 
elektroenergetycznych. Jeśli dojdzie 
do takiego opóźnienia, inwestorzy 
uzyskają prawo do wsparcia (pokrycia 
ujemnego salda wypłacanego przez 
Zarządcę Rozliczeń SA) w okresie od 
30. dnia kalendarzowego następują-
cego po dacie złożenia do operato-
ra systemu elektroenergetycznego 
kompletnego wniosku o wydanie po-
zwolenia na podanie napięcia (EON)  
w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
(UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 roku 
ustanawiającego kodeks sieci dotyczą-
cy wymogów w zakresie przyłączenia 
jednostek wytwórczych do sieci (Dz. 
Urz. UE L 112 z 27.4.2016 r., str. 1), ale 
nie wcześniejszej niż od daty goto-
wości do podania napięcia określonej  
w umowie o przyłączenie, do daty wy-
dania przez operatora systemu prze-
syłowego lub operatora systemu dys-
trybucyjnego pozwolenia na podanie 
napięcia (EON). 

 n  Po trzecie, doprecyzowano przepisy 
określające uprawnienie operatora sys-
temu elektroenergetycznego do na-
bycia od inwestora zespołu urządzeń 
służących do wyprowadzania mocy 
(tj. wyodrębnionego zespołu urządzeń 
służących do wyprowadzenia mocy  
z morskiej farmy wiatrowej na napięciu 
przemiennym 220 kV lub innej warto-
ści stosowanej w sieci przesyłowej na 
terenie działalności operatorów sys-
temu przesyłowego należących do 

ENTSO-E lub na napięciu stałym nie-
zależnie od wartości, od zacisków stro-
ny górnego napięcia transformatora 
lub transformatorów znajdujących się 
na stacji albo stacjach elektroenerge-
tycznych zlokalizowanych na morzu 
do miejsca rozgraniczenia własności  
w stacji elektroenergetycznej zlokalizo-
wanej na lądzie). W szczególności przy-
znano operatorowi systemu przesyło-
wego opcję do nabycia takiej instalacji, 
jeśli jest ona niezbędna do zrealizowa-
nia inwestycji o charakterze strategicz-
nym, a jej zakup jest uzasadniony ze 
względu na równoważenie interesów 
przedsiębiorstw energetycznych i od-
biorców energii. 

 n  Po czwarte, wprowadzono dodatkowy 
etap w procedurze przyłączeniowej, 
uprawniając operatorów do określania 
tzw. wstępnych warunków przyłącze-
nia. Będą one ważne dwa lata od dnia 
ich doręczenia, lecz w przeciwieństwie 
do warunków przyłączenia nie mają 
tworzyć zobowiązania operatora do 
zawarcia umowy o przyłączenie do sie-
ci elektroenergetycznej. Dopuszczalne 
będzie wydanie wstępnych warunków 
przyłączenia w miejscu przyłączenia  
i grupie miejsc przyłączenia, wynika-
jące z planu rozwoju, o którym mowa 
w art. 16 ustawy Prawo energetyczne, 
pomimo uprzedniego wydania do da-
nego miejsca przyłączenia wstępnych 
warunków przyłączenia w zakresie mo-
cy przekraczającej łączną maksymalną 
moc zainstalowaną morskich farm wia-
trowych. Wstępne warunki przyłączenia 
będą przekształcać się z mocy prawa  
w warunki przyłączenia z chwilą uzyska-
nia przez inwestora prawa do wsparcia. 

 n  Po piąte, proponowana jest jednocze-
śnie zmiana w art. 7 Pe poprzez nało-
żenie na operatorów systemu obo-
wiązku do odmówienia przyłączenia 
do sieci, jeżeli przyłączenie lądowego 
źródła do sieci elektroenergetycznej 
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może uniemożliwić przyłączenie mor-
skich elektrowni wiatrowych o mocach 
przewidzianych w ustawie o promo-
waniu wytwarzania energii elektrycznej  
w morskich farmach wiatrowych. 
Również ekspertyzy wpływu na sieć 
przyłączanych urządzeń mają obligato-
ryjnie uwzględniać te moce.
Projekt ustawy daje również inwesto-

rom prawo do rekompensaty wypłacanej 
przez operatora systemu elektroenergetycz-
nego w przypadku, gdy już po przyłączeniu 
do sieci elektroenergetycznej operator wy-
da polecenie ograniczenia wyprowadza-
nia mocy z morskiej elektrowni wiatrowej  
w ramach tzw. redysponowania w rozu-
mieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 
z 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku we-
wnętrznego energii elektrycznej. Rekompen-
sata nie będzie przysługiwała, gdy w umo-
wie o przyłączenie znajdzie się zastrzeżenie, 
zgodnie z którym operator nie gwarantuje 
ciągłości odbioru energii elektrycznej i mocy. 
Zgodnie z planami ustawa ma wejść w życie 
na przełomie 2020 i 2021 roku.

Zbiory danych przestrzennych

31 października weszły w życie zmia-
ny do ustawy z dnia 27 marca 2003 ro-
ku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293  
i 471) wprowadzające do niej nowy rozdział 
5 „Zbiory danych przestrzennych”. Nakłada 
on na organy wydające akty planowa-
nia przestrzennego obowiązek tworzenia  
i stałego aktualizowania cyfrowych da-
nych planistycznych. Dotyczyć ma to rów-
nież aktów już obowiązujących. Aktami 
planowania przestrzennego są: plany za-
gospodarowania przestrzennego woje-
wództwa, studia uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego, 
miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, miejscowe plany odbudowy, 
a także miejscowe plany rewitalizacji.

Opłata kogeneracyjna na 2021 rok

Opublikowano projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 
wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej 
na 2021 rok. W 2021 roku wyniesie ze-
ro złotych. Rozporządzenie to wydawa-
ne jest na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowa-
niu energii elektrycznej z wysokospraw-
nej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250  
i 843). Opłata kogeneracyjna pobierana 
jest przez operatora systemu przesyłowe-
go od odbiorców końcowych za pośred-
nictwem operatorów systemów dystry-
bucyjnych na zasadach analogicznych do 

tych rządzących pobieraniem opłaty OZE. 
Środki z tej opłaty wykorzystywane są do 
wspierania wytwarzania energii elektrycz-
nej w wysokosprawnej kogeneracji.

Korzystanie z nieruchomości  
osób trzecich  
przez przedsiębiorstwa sieciowe

Sądy administracyjne w kolejnych wyro-
kach odnoszą się do uprawnienia przed-
siębiorstw sieciowych do korzystania z nie-
ruchomości należących do osób trzecich 
na podstawie decyzji wydawanej zgodnie 
z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wy-
roku z 2 lipca 2020 roku (sygn. akt I OSK 
13/20) wskazał, że negocjacje, których 
odbycie otwiera drogę do wystąpienia  
z wnioskiem o wydanie decyzji na podsta-
wie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, muszą być prowadzo-
ne przez osoby do tego uprawnione. W in-
nym bowiem przypadku wszelkie oświad-
czenia ustne czy pisemne składane przez 
podmiot, który do tego nie miał legityma-
cji prawnej nie mogą być traktowane jako 
nawiązanie rokowań.

Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Olsztynie w wyroku z 30 czerwca 2020 
roku (sygn. akt II SA/Ol 47/20) podniósł 
natomiast, że w zakresie ograniczenia ze 
sposobu korzystania z nieruchomości  
w celu zdefiniowanym w art. 124 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami „(…) be-
neficjent uprawnienia, będącego w isto-
cie publicznoprawną służebnością prze-
syłu, jest uprawniony do podejmowania 
wszelkich działań faktycznych i prawnych 
umożliwiających realizację uzyskanego 
uprawnienia celem zapewnienia wykonal-
ności decyzji statuującej rzeczone upraw-
nienie. Uprawnieniem tymże jest – choć 
wprost nie wyartykułowane w celu art. 
124 u.g.n. – brak konieczności uzyskania 
zgody właściciela nieruchomości, której 
ograniczono sposób korzystania, na usu-
nięcie drzew w trybie art. 83 ust. 1 pkt 1 
u.o.p. Decyzja wydana na podstawie art. 
124 u.g.n. stanowi odpowiednik (równo-
ważnik) zgody właściciela nieruchomo-
ści, o której mowa w at. 83 ust. 1 pkt 1 
u.o.p., na usunięcie drzew (krzewów) z jej 
terenu i jednocześnie ją zastępuje, oczy-
wiście tylko w przestrzennych granicach 
wyznaczonych na załączniku do decyzji 
o sposobie ograniczenia sposobu korzy-
stania z nieruchomości, czyli w tzw. pasie 
technologicznym.”  n

W projekcie ustawy pojawiły się przepisy regulujące proces przyłą czeniowy morskich farm wiatrowych i jego wpływ na 
wsparcie przyznane morskim elektrowniom wiatrowym 
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Wykorzystanie danych pomiarowych 
ze stacji SN/nN w algorytmach 
optymalizujących pracę  
sieci elektroenergetycznej 
Drugie�10-lecie�XXI�wieku�w�polskiej�energetyce�przyniosło�rewolucyjne�
zmiany�polegające�na�rozpoczęciu�transformacji�energetycznej.� 
Droga�odchodzenia�od�tradycyjnej�energetyki�opartej� 
na�konwencjonalnych��źródłach�energii�dużej�mocy,�takich�jak�elektrownie�
węgla�brunatnego�czy�kamiennego,�w�kierunku�rozproszonej�generacji� 
z�odnawialnych�źródeł�energii�jest�długa�i�naznaczona�wieloma�
wyzwaniami.�Jednym�z�nieodłącznych�składników�sieci�inteligentnych� 
jest�pozyskiwanie,�magazynowanie�oraz�przetwarzanie�olbrzymiej�ilości�
danych�pomiarowych,�niespotykanych�wcześniej�w�energetyce.�

Odpowiednie zagospodarowanie tak szerokich informacji otwiera 
przed operatorami sieci elektroenergetycznej bardzo duże moż-
liwości, m.in.  w zakresie poprawy efektywności pracy sieci przez 
lepszy dobór urządzeń, takich jak transformatory czy przekładniki 
prądowe oraz poprawy skuteczności i jakości dostaw energii dzięki 
optymalizacji czasu planowanych przerw czy zapewnienie rezer-
wowego zasilania w postaci wykorzystania agregatów prądotwór-
czych. Innym aspektem jest potrzeba kontroli parametrów jakości 
napięcia dostarczanego do klientów. Dzięki stworzonej archi-
tekturze umożliwiającej pomiary energii elektrycznej w stacjach  
SN/nN i pozyskiwanej bogatej bazie pomiarowej istnieje możli-
wość działania kompleksowego, a także wykrywania nieprawidło-
wości zanim ich negatywne skutki odczują klienci. 

Dane pomiarowe ze stacji SN/nN
Aby jednak przejść do sedna sprawy, niezbędne jest przedstawie-
nie, jakimi informacjami dysponuje Enea Operator w zakresie da-
nych pozyskiwanych ze stacji SN/nN, nazywanych ,,stacjami bi-
lansującymi’’. W drugiej połowie 2018 roku aż 85 proc. wszystkich 
stacji (30 500) znajdujących się na obszarze spółki wyposażono 
w układy pomiarowe wraz ze zdalną transmisją danych. Podczas 
typowania obiektów do wyposażania w liczniki bilansujące 

największy nacisk położono na liczbę klientów przyłączonych na 
niskim napięciu, dzięki temu ponad 96 proc. z nich jest zasilanych 
ze stacji, z których dysponujemy danymi pomiarowymi. 

Dane rejestrowane przez liczniki możemy podzielić na trzy 
główne typy: 

 � Dane ilościowe, w skład  których wchodzą 15-minutowe profi-
le mocy i energii. Rejestracji podlega zarówno energia czynna, 
jak i bierna w obu kierunkach, co jest  bardzo istotne w erze 
powszechnego przyłączenia małych instalacji wytwórczych  
i prosumenckich w sieci nn – szczególnie w zakresie bilanso-
wania sieci. 

 � Dane jakościowe, czyli 10-minutowe profile prądów i napięć 
oraz tygodniowe wskaźniki jakości od W1 do W4, które wprost 
odnoszą się do polskich rozporządzeń w  dziedzinie jakości 
energii elektrycznej. 

 � Ostatnim typem danych są zdarzenia licznikowe, takie jak pod-
wyższony poziom napięcia, zaniki zasilania itd.
Dzięki utrzymaniu wysokiego wskaźnika KPI pozyskania da-

nych zdalnie codziennie do systemu trafia blisko 50 mln danych. 
Aby zrobić użytek z tak olbrzymiej bazy informacji, Enea Operator 
opracowała szereg algorytmów, które poprawiają zarządzanie sie-
cią elektroenergetyczną. 

ŁUKASZ KASPERSKI
Enea Operator Sp. z o.o
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Filary budowy algorytmów
Algorytmy optymalizujące pracę sieci elektroenergetycznych 
tworzy się opierając na trzech filarach: dane pomiarowe pracy 
sieci, standardy Enea Operator oraz wiedzę ekspercką i szerokie 
doświadczenia pracowników spółki, w niektórych przypadkach 
wspartą przez zespoły badawcze i pracowników uczelni. Oprócz 
opracowania algebraicznego niezbędne do prawidłowego działa-
nia algorytmów jest wdrożenie ich w centralnym systemie akwi-
zycji danych pomiarowych. W przypadku spółki Enea Operator ro-
lę tę pełni aplikacja origAMI. 

W niniejszym artykule omówimy pięć algorytmów wykorzy-
stujących dane pobierane ze stacji bilansujących oraz w przypad-
ku jednego z nich (algorytmu doboru przekładników prądowych) 
z profilowych liczników klientów. Ich wdrożenie umożliwia zop-
tymalizowane zarządzanie pracą sieci elektroenergetycznej oraz 
zmniejszenie różnicy bilansowej przez ograniczenie strat.  Wraz 
z dalszym rozwojem sieci inteligentnych, a także zbierania do-
świadczeń z nim związanych, planowany jest ciągły rozwój zarzą-
dzania danymi w oparciu o algorytmy. 

Algorytm doboru transformatora
Algorytm doboru transformatora stworzono dzięki współpracy  
z Politechniką Poznańską. Bazuje on na rzeczywistych danych 
pomiarowych z całego roku, przez co uwzględnia dobowe, ty-
godniowe oraz sezonowe zmiany obciążenia. Celem jego wdro-
żenia jest optymalny dobór mocy transformatora, a co za tym 
idzie ograniczenie strat. Efektem zaś zwiększenie efektywności 
energetycznej i ograniczenie kosztów. Dzięki temu możliwa jest 
również redukcja emisji CO

2
, co wpływa na proekologiczność te-

go projektu.  
Algorytm, oprócz optymalnej mocy transformatora dobranej 

na podstawie bazy posiadanych przez operatora urządzeń, uka-
zuje drogę dojścia do wyznaczenia tej wartości, co pomaga użyt-
kownikowi w ocenie rezultatu. Czynniki przez niego uwzględnia-
ne to: 

 – roczne krzywe obciążenia wyznaczane na podstawie rzeczy-
wistych wartości mocy za okres roku; 

 – generacja źródeł wytwórczych zainstalowanych po stronie nn 
transformatora;

 – rezerwowanie stacji – możliwość symulowania prognozowa-
nego obciążenia przy rezerwie ukrytej bądź jawnej;

 – kryteria dodatkowe, do których zaliczamy zmiany temperatu-
ry otoczenia (współczynnik temperaturowy) oraz wzrost zu-
życia wynikający z przyłączenia nowych odbiorów (minimum  
10 lat); 

 – kryteria ekonomiczne – organicznie strat, uwzględnienie kosz-
tu zakupu i wymiany transformatora. 
Na postawie rezultatu użytkownik uzyskuje informacje, czy 

dany transformator należy pozostawić na stacji, wymienić na urzą-
dzenie mniejszej czy większej mocy znamionowej. 

Algorytm optymalizacji przerw planowych
Analiza ma na celu wyznaczenie optymalnych godzin wyłącze-
nia odbiorców w przypadku prac planowych przeprowadzonych  
w stacjach SN/nN. Danymi wejściowymi do algorytmu są krzywe 
obciążenia analogicznych okresów z ostatnich czterech tygodni 
oraz godziny prac brygad eksploatacyjnych. Podanie tej informa-
cji jest niezbędne, ponieważ większość dolin obciążenia przypada  
w nocy, gdy pracują tylko nieliczne z nich. Zyski z zastosowania al-
gorytmu zależą od zmienności obciążenia w obiekcie i mogą wy-
nosić od kilku do kilkudziesięciu procent. Dzięki temu zoptyma-
lizowaniu prace eksploatacyjne są mniej uciążliwe dla klientów,  
a firma minimalizuje ilość niedostarczonej energii.   

W przypadku przedstawionym na rysunku 1 operator założył 
początek wyłączenia na godzinę 12.00, a koniec na 15.00. Z wy-
kresu wynika, że wówczas obciążenie stacji jest największe i gdy 
praca zostanie przesunięta na rano od godziny 7.00 do 10.00, uzy-
skamy ograniczenie niedostarczonej energii o około 42 proc.  

Algorytm doboru przełącznika zaczepów
Algorytm doboru pozycji przełącznika zaczepów jest sto-
sunkowo najmłodszy i będzie w przyszłości rozwijany wraz  
z rozwojem sieci inteligentnych. Obecnie są w nim uwzględ-
niane tylko informacje pochodzące z licznika bilansującego,  
a w przyszłości rozszerzenie analizy będzie dotyczyło wszystkich 

Rys. 1. Przykładowe działanie algorytmu optymalizacji przerw planowych
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danych profilowych pozyskiwanych z liczników zainstalowanych 
w Punktach Poboru Energii poszczególnych odbiorców. 

Utrzymanie odpowiedniego napięcia w sieci nn jest coraz bar-
dziej istotne. Wynika głównie z faktu intensywnego rozwoju ge-
neracji rozproszonej, a co za tym idzie konieczności utrzymania 
napięcia w dopuszczalnych zakresach, tak żeby energia mogła być 
oddawana do sieci. 

Danymi wejściowymi do tego algorytmu są roczne krzywe 
obciążenia danego transformatora, informacje z tabliczki zna-
mionowej, takie jak moc, napięcie zwarcia czy poziom strat. 
Kolejna ważna informacja to wiedza o położeniu przełączni-
ka zaczepów na transformatorze w trakcie pomiarów. Podczas 
przetwarzania procesu obliczane jest, na którym z poziomów 
przełącznika zaczepów klienci nie doświadczą odchylenia pozio-
mu napięcia ponad ramy wyznaczone polskimi normami, czyli 
207-253 V przez 95 proc. czasu w tygodniu. Następnie w wyniku 
obliczeń sprawdza się, w którym przypadku napięcie jest najbliż-
sze pożądanemu. Rezultat to uzyskanie informacji, które usta-
wienie przełącznika zaczepu jest optymalne i czy należy zmienić 
jego pozycję. 

Algorytm doboru przekładników prądowych 
Dobór przekładników prądowych ma istotny wpływ na do-
kładność pomiaru u odbiorcy. Często bowiem okazuje się, że  
w małych firmach pracujących na jedną bądź dwie zmiany duża 
część pomiarów poza szczytem obciążenia jest mierzona z niż-
szą dokładnością. Aby dokonać weryfikacji przekładników, nie-
zbędne jest posiadanie rocznych danych pomiarowych, tak że-
by uchwycić zmienność dobową, tygodniową oraz sezonową. 
Podczas procesu aplikacja analizuje wszystkie 10-minutowe da-
ne prądowe dla każdej z trzech faz, a także moc przyłączeniową 
i napięcie, jakie klient ma w swojej sieci. W rezultacie użytkownik 
otrzymuje jednoznaczną informację, ile procent z 158 112 pró-
bek rocznie mieści się w zakładanej dokładności pomiarów prze-
kładnika (w przypadku, w którym kompletność danych wynosi 
mniej niż 99 proc. aplikacja informuje, że wynik może być nie-
wiarygodny) oraz komunikat o tym, czy należy pozostawić ist-
niejące przekładniki, zmienić ich klasę, przekładnię lub też układ 
– na bezpośredni. 

Aplikacja umożliwia analizowanie istniejących przekładników 
lub dobór odpowiednich dla nowych klientów bądź tych, którzy 
zmieniają moc przyłączeniową.   

Algorytm doboru rezerwowego źródła zasilania  
– agregatu prądotwórczego
Danymi wejściowymi do tego algorytmu są 15-minutowe dane 
pomiarowe S+ i S- (wyliczane na podstawie P+ P- oraz O1-Q4 lub 
rejestrowane bezpośrednio przez licznik bilansujący) dla takich sa-
mych okresów poprzednich czterech tygodni i danej sprzed roku 

(co szczególnie kluczowe jest przy świętach bądź cyklicznych wy-
darzeniach). Na ich podstawie wyznaczany jest profil maksymal-
nych i średnich wartości obciążenia. Po uwzględnieniu współ-
czynnika bezpieczeństwa, który standardowo wynosi 15 proc., 
ale może być modyfikowany przez użytkownika aplikacji origAMI, 
obliczana jest optymalna wartość mocy agregatu. Następnie pro-
gram szuka w bazie urządzenia, któremu najbliżej do idealnych 
parametrów i sugeruje jego zastosowanie. 

Wynik prezentowany  jest w formie raportu, który można po-
brać w formacie PDF, bądź xlsx. Tabela zawiera informacje, kto 
wygenerował raport, dla jakiego obiektu i według jakich kry-
teriów. Nieodłączną częścią raportu jest prezentacja graficzna 
(przykład na rysunku 3). W tym przypadku optymalny agregat 
ma moc 100 kVA (linia żółta), a jego średnie wykorzystanie wyno-
si około 70 proc. (oznaczone linią zieloną), maksymalne obciąże-
nie nie przekracza 85 proc. (linia niebieska). Co ważne, w raporcie 
jest też informacja, czy na stacji występuje cofanie się energii  
z niskiego napięcia na średnie, z uwagi na wpływ prosumentów 
i mikrowytwórców. 

Podsumowanie 
Rozwój inteligentnych sieci indukuje pozyskiwanie olbrzy-
miej liczby danych, które odpowiednio wykorzystane pozwolą  
na stworzenie  nowoczesnej, ekologicznej i niezawodnej sieci 
elektroenergetycznej.  n

Bibliografia
Dz. U. 2007.93.623 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Rys. 2. Przykładowy wynik obliczeń algorytmu doboru agregatu prądotwórczego

Rys. 3. Przykład graficznej prezentacji doboru agregatu prądotwórczego
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Przegląd samochodów elektrycznych dostępnych na rynku

Dacia Spring
Rumuńska�marka,�należąca�obecnie�do�grupy�Renault,�wielkim�krokiem�
wkracza�w�XXI�wiek.�Już�wiosną�2021�roku�będzie�można�składać�
zamówienia�na�nowy�elektryczny�model�Dacii�Spring.�

Zaprezentowany w ramach Renault eWays 
samochód będzie dostępny nie tylko dla 
„przeciętnego Kowalskiego”. Dacia przy-
gotowała również wersje dla carsherin-
gów oraz bagażową, przeznaczoną głów-
nie dla firm, np. kurierów miejskich.

Pojazd wyposażono w silnik elektrycz-
ny o mocy 33 kW i 125 Nm. Ta jednostka 
napędowa w połączeniu z niewielką –  
28,6 kWh – baterią sprawia, że głównym 
przeznaczeniem auta będą krótkie miej-
skie odcinki. Tak niewielką baterię nała-
dujemy poprzez zwykłe gniazdko (230 V)  
w ciągu 14 godzin, a przy pomocy wall-
boksa w 4,5 godziny. Używając ładowarki 
DC, będziemy w stanie naładować ją do 

80 proc. pojemności w niecałą godzinę. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że magazyn 
energii w tym samochodzie będzie pocho-
dził z polskiego rynku, tj. z fabryki LG Chem  
w Kobierzycach pod Wrocławiem, która 
ma zaopatrywać rumuńskiego producen-
ta. Deklarowany zasięg na jednym łado-
waniu wynosi 225 km w cyklu mieszanym 
oraz około 295 km w mieście. 

Spring będzie najmniejszym mode-
lem w gamie Dacii. Mimo niewielkich 
rozmiarów, 300-litrowy bagażnik jest im-
ponujący. Wersja dostawcza ma posiadać 
przestrzeń ładunkową 800 litrów. 

Koncern nie podał jeszcze oficjalnych 
danych na temat ceny tego ,,elektryka’’. 

Nieoficjalne źródła mówią o TCO na pozio-
mie 15-17,5 tys. euro, czyli równowartości 
68-80 tys. zł. Jeżeli te prognozy staną się 
realne, będzie to najtańsze auto elektrycz-
ne na rynku. Czy tak się stanie, przekona-
my się za kilka miesięcy.

Kasper Teszner
Biuro PTPiREE

Dane:
https://moto.rp.pl/parking/49301-dacia-zdominuje-rynek-po-
jazdow-elektrycznych

https://elektrowoz.pl/auta/taniutka-dacia-spring-nie-dla-nas-
lecz-dla-carsharingow-i-firm-nieco-dziwna-prezentacja-modelu-
wideo/

Już wiosną 2021 roku będzie można składać zamówienia na nowy elektryczny model Dacii Spring
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Specyfika potrzeb  
łączności dyspozytorskiej   
sektora elektroenergetyki
W�spółkach�energetycznych�OSD�używane�są�autonomiczne�i�niezależne�
od�sieci�publicznych�systemy�łączności�radiowych.�Wynika�to�ze�specyfiki�
pracy,�bowiem�łączność�radiowa,�oprócz�tego,�że�potrzebna�do�działania�
w�warunkach�normalnej�pracy,�to�przede�wszystkim�jest�niezbędna�podczas�
usuwania�skutków�awarii�masowych�oraz�innych�sytuacji�kryzysowych.�

W trakcie usuwania skutków kataklizmów 
kluczowym czynnikiem staje się przekazy-
wanie informacji o stanie zasilania odbior-
ców wrażliwych, tj. takich, w przypadku 
których brak zasilania może wiązać się z 
narażeniem zdrowia, życia, uszkodzeniem 
majątku publicznego znacznej wartości 
lub szkodami w środowisku naturalnym. 

Systemy łączności publicznej nie za-
pewniają gwarancji działania usług pod-
czas rozleglej awarii zasilania (blackout), 
są wrażliwe na awarie infrastruktury trans-
misyjnej oraz nie umożliwiają działania  
w trybie autonomicznym bez połączenia 
z głównymi węzłami łączności. Ciekawe 
wnioski zawiera wykonana przez Instytut 
Łączności w czerwcu 2018 roku „Eksperty-
za dotycząca sposobu realizacji systemu 
radiowego łączności OSD”. W opracowa-
niu na pierwszym miejscu postawiono 
na bezpieczeństwo infrastruktury krytycz-
nej, wskazując na niezawodną komuni-
kację głosową: „Bezpieczeństwo prac na 
sieci elektroenergetycznej, skuteczność  
i szybkość usuwania awarii, wreszcie efek-
tywność sterowania elementami sieci za-
rządzanymi z poziomu SCADA, wymaga 
niezawodnej i skutecznej komunikacji 
radiowej.

Energetyka jest podstawowym sek-
torem gospodarki z punktu widzenia 
bezpieczeństwa państwa i stanowi jego 

infrastrukturę krytyczną. Infrastruktura sie-
ci telekomunikacyjnych, a w szczególno-
ści dyspozytorskich sieci radiokomunika-
cyjnych, które zapewniają zarządzanie i 
sterowanie elementami energetycznych 
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, jest 
integralnym elementem infrastruktury 
energetyki i jako taka jest zaliczana do in-
frastruktury krytycznej.

W zdecydowanej większości krajów 
służby energetyczne dysponują wydzie-
loną siecią łączności przewodowej i radio-
wej ze względu na specyficzne wymaga-
nia i odpowiedzialność, w tym materialną, 
za skutki braku energii elektrycznej w kry-
tycznych sytuacjach.”

Spółki sektora energetyki – spółki 
OSD i OSP - zrzeszone są w Polskim To-
warzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej. PTPiREE pełni rolę operatora 
systemu łączności radiowej elektroener-
getyki, jednocześnie będąc dysponentem 
zasobów częstotliwości. Towarzystwo zaj-
muje się m.in:  
• projektowaniem sieci radiowych, za-

sięgów radiowych stacji przygranicz-
nych w sposób minimalizujący poten-
cjalny wpływ na sieć innego OSD; 

• uzgadnianiem i koordynacją instalacji 
stacji bazowych spoza obszaru OSD; 

• konsultacyjnym i wieloetapowy try-
bem koordynacji między stronami. 

W ramach prac zespołów roboczych 
PTPiREE wypracowano wymagania dla 
radiowej sieci dyspozytorskiej w sekto-
rze elektroenergetycznym. Wymagania te 
wprowadzono do projektowania sieci ra-
diowych jako opracowanie pt. „Standard 
operatora sieci łączności radiowej w zakre-
sie wymogów stawianych projektom ba-
zowym realizowanym w systemie TETRA”. 
W opracowaniu na pierwszym miejscu 
stawia się „bardzo wysoki stopień nieza-
wodności oparty na:
• nadmiarowości wyposażenia w ra-

mach komórki (np. nadajnik-odbior-
nik, sterowniki, anteny itp.);

• nadmiarowości zasilania, włącza-
jąc w to akumulatory i agregaty 
prądotwórcze;

•  przyjęciu strategii awaryjnej (ang. fall-
back) w celu umożliwienia samodziel-
nego działania stacji, nawet w przypad-
ku odcięcia jej od elementów (…) sieci; 

• przyłączenia nadmiarowych łączy 
transmisyjnych do stacji przy użyciu 
różnych technologii sieciowych (…);

• ewentualnego przyjęcia takiej konfi-
guracji sieci, aby sąsiadujące ze sobą 
stacje podłączone były do różnych 
centrów (…).”
W odniesieniu do radiowych sieci łącz-

ności ustanawiane są wysokie wymaga-
nia wobec pewności pracy: „Ze względu 
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na wykorzystywanie łączności radiowej 
do sterowania pracą sieci średniego i ni-
skiego napięcia, niezwykle ważne jest 
zapewnienie w sieci radiowej bardzo wy-
sokiego poziomu pewności pracy oraz 
bezpieczeństwa transmisji poleceń i po-
twierdzeń. Wymagany poziom pewności  
i bezpieczeństwa w sieci radiowej musi być 
znacznie wyższy od takiego, jaki są w stanie 
zapewnić jakiekolwiek sieci publiczne.

Pewność pracy musi opierać się na 
odpowiedniej nadmiarowości rozwiązań 
– właściwymi metodami działania są: 
• podwajanie wielu kluczowych ele-

mentów stacji radiowych oraz węzłów 
sterowania siecią radiową,

• zwielokrotnianie powiązań między 
stacjami radiowymi, 

• częściowe pokrywanie się zasięgów 
sąsiednich stacji radiowych, 

• zwiększanie liczby kanałów radiowych w 
stacjach, co umożliwia obsługę większej 
liczby połączeń generowanych w przy-
padku poważnych awarii systemu, 

• budowanie akumulatorowych stacji 
umożliwiających długotrwałe (stan-
dardowo 36 godzin) zasilanie urzą-
dzeń nawet w czasie poważnych awa-
rii sieci elektroenergetycznych,

• bezpieczeństwo to przede wszystkim 
stosowanie takich środków technicz-
nych, aby sterowanie sieciami dystry-
bucyjnymi odbywało się wyłącznie za 

pomocą autoryzowanych poleceń po-
chodzących od dyspozytorów OSD, bez 
możliwości ingerencji z zewnątrz.”
Ze wspomnianej ekspertyzy Instytu-

tu Łączności również wynika wniosek, że  
„z uwagi na znaczenie sektora energetycz-
nego w bezpieczeństwie państwa, system 
łączności (SŁ) na potrzeby sektora elektro-
energetycznego powinien być:
• w pełnej dyspozycji sektora elektro-

energetycznego, a najlepiej gdyby był 
własnością tego sektora tak, aby były 
zminimalizowane wpływy tego, co się 
dzieje w innych systemach łączności, 
zwłaszcza publicznych (planowane 
i nieplanowane wyłączenia, awarie, 
fluktuacje obciążenia ruchem itp.);

• systemem dyspozytorskim, umożli-
wiającym bezkolizyjne funkcjonowa-
nie służb obsługi sieci elektroener-
getycznych w każdych warunkach,  
w tym kryzysowych, w wymiarze lokal-
nym, krajowym i europejskim.
Ze względu na wymagania funkcjonalne 

i niezawodnościowe wymaga się dojrzałości 
technicznej i technologicznej urządzeń łącz-
ności w perspektywie kilkunastu lat. SŁ powi-
nien być systemem standaryzowanym, ale 
powinien mieć charakter systemu otwartego 
i podatnego na stosowanie w jego ramach 
najnowszych technik i technologii.

Faktycznie podstawowym i najczę-
ściej wykorzystywanym standardem sieci 

i usług dyspozytorskiej sieci ruchomej jest 
standard Terrestrial Trunked Radio (TETRA), 
którego kluczowe specyfikacje są zawarte 
w normach europejskich (np. EN 300 392, 
EN 300 395, EN 300 396) lub równorzęd-
nych. Standard ten został stworzony w ce-
lu zaspokojenia potrzeb służb zarządzania 
kryzysowego (ang. mission critical servi-
ces) i jest szeroko stosowany, zwłaszcza  
w krajach Europy, a także zalecany do sto-
sowania w relacjach transgranicznych. 
Wykonane przez PTPiREE liczne analizy 
pokazały, że to właśnie standard TETRA 
może wypełnić wymagania stawiane ra-
diokomunikacyjnym systemom dyspozy-
torskim w sektorze elektroenergetyki.”

Podsumowując, jak pokazuje codzien-
ne doświadczenie i praktyka inżynierska, 
bezpieczeństwo sieci dyspozytorskiej mu-
si być na poziomie zbliżonym do tego, ja-
kie obowiązuje w sieciach policji i służb 
bezpieczeństwa publicznego, zaś goto-
wość do działania systemu radiokomuni-
kacyjnego w sektorze elektroenergetycz-
nym oznacza gotowość funkcjonowania 
i dostępność podczas awarii masowych 
spowodowanych brakiem zasilania na 
rozległym obszarze w wyniku katastrof 
naturalnych takich jak: tornada, trąby po-
wietrzne, orkany, powodzie, śnieżyce, ob-
lodzenia infrastruktury energetycznej i in-
nych sytuacji kryzysowych.

Biuro PTPiREE

Wymagany poziom pewności i bezpieczeństwa w sieci radiowej musi być znacznie wyższy od takiego, jaki są w sta nie zapewnić jakiekolwiek sieci publiczne
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Ta wyjątkowość wynikała z ich organi-
zacji w czasie trwającej epidemii i płyną-
cych stąd obaw zarówno wystawców, jak 
i zwiedzających, czy zastosowane środ-
ki zabezpieczające zapewnią bezpie-
czeństwo uczestnikom imprezy. Rosły 
one wraz z pojawiającymi się codziennie  
w mediach informacjami o liczbie osób  
z pozytywnym wynikiem testu na obec-
ność wirusa oraz z ogłaszanymi strefami 
szczególnie zagrożonych miejsc w kraju. 
I chociaż region Bielska-Białej należał do 
mniej doświadczonych przez pandemię, 
to zaniepokojenie nie było wcale mniej-
sze, co istotnie wpłynęło na mniejszą niż 
w latach ubiegłych liczbę wystawców,  
a także zwiedzających. 

Natomiast, patrząc na targi od strony 
merytorycznej, należy zauważyć, że wśród 
prezentowanych urządzeń do przesyłania 
i dystrybucji energii elektrycznej zdecydo-
wanie wzrosła gama produktów związa-
nych z odnawialnymi źródłami energii (pa-
nele fotowoltaiczne, pompy ciepła), w tym 
falowników, przetworników, baterii aku-
mulatorów, aparatury sterującej i zabezpie-
czającej czy specjalistycznego oprogramo-
wania. Szczególnie ciekawie prezentowała 
się „strefa elektromobilności”, w której do 
kilku różnych stacji ładowania podłączono 
samochody elektryczne siedmiu marek. 
Kilkoma z nich można też było odbyć jazdy 
na przygotowanym specjalnie parkingu; 
ślady po driftach jeżdżącej tam tesli pew-
nie pozostaną na dłużej. 

Spore zainteresowanie wzbudził pokaz 
stawiania słupa tymczasowej linii 110 kV  
w technologii uniwersalnych moduło-
wych konstrukcji wsporczych (UMKW) 
firmy ARINET w Strefie Praktycznych Po-
kazów, zlokalizowanej na poligonie szko-
leniowym ZIAD-u. Tam także odbywały się 

prezentacje wykonywania połączeń egzo-
termicznych w instalacjach odgromowych 
przedsiębiorstwa BUDNIOK. Komplety słu-
chaczy zgromadziły wykłady i warsztaty 
firmy SONEL, prezentującej wybrane mier-
niki i testery z bogatej oferty produkowa-
nych aparatów. 

Od lat na bielskich targach pojawia się 
wielu producentów i dostawców oświetle-
nia, zarówno źródeł światła, jak i specjali-
stycznych opraw czy słupów – byli obecni 
też w tym roku, a szczególne zaintereso-
wanie przedstawicieli lokalnych samorzą-
dów wzbudzało aktywne przejście dla 
pieszych „Smartpole crossing” przedsię-
biorstwa ALUMAST, zdecydowanie zwięk-
szające bezpieczeństwo przechodzących  
w tych newralgicznych miejscach.

Natomiast w tegorocznym konkursie 
na szczególnie wyróżniający się produkt 
prezentowany na targach główną nagro-
dę – Puchar Ministra Klimatu otrzymał 
Instytut Automatyki Systemów Elektrycz-
nych za System Automatyki DCS ,,Master’’, 
wspomagający operatorów i inżynierów 
ruchu przy obsłudze obiektowych proce-
sów technologicznych. Nie sposób wy-
mienić pozostałe nagrodzone produkty; 

zainteresowanych odsyłamy na stronę 
energetab.pl.

Targi ENERGETAB 2020 były skrom-
niejsze niż w ubiegłych latach i dlatego 
szczególne słowa podziękowania należą 
się tym 250 wystawcom, którzy ostatecz-
nie zdecydowali się zaprezentować swo-
ją ofertę, a przede wszystkim spotkać ze 
swoimi klientami, licząc się z tym, że nie-
którzy z nich nie będą mogli przyjechać 
ze względu na obostrzenia epidemiczne 
czy osobiste obawy. Z dużym zaintereso-
waniem, szczególnie wśród tych, którzy 
właśnie nie mogli przyjechać, spotkały się 
relacje z targów zamieszczane na żywo  
w mediach społecznościowych – zarówno 
przez organizatorów targów, jak i niektó-
rych wystawców. 

Miejmy nadzieję, że tegoroczny  
ENERGETAB będzie stanowił wyjątek w swej 
wieloletniej historii i w przyszłym roku odbę-
dzie się już w normalnych warunkach.

Dziękując wszystkim wystawcom i zwie-
dzającym za udział w targach, już dzisiaj za-
praszamy Państwa na przyszłoroczne, które 
odbędą się od 14 do 16 września 2021 roku.

Organizatorzy  ENERGETAB  

Za nami wyjątkowe targi 
ENERGETAB®2020
Od�15�do�17�września�w�Bielsku-Białej�trwały�Międzynarodowe�Targi�
Energetyczne�ENERGETAB®2020�i�były�wyjątkowe.

Na targach zaprezentowało się 250 wystawców, którzy mimo obaw związanych z pandemią zdecydowali się spotkać ze 
swymi klientami 
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Najwyższy szczyt świata – Mount 
Everest został zdobyty po raz pierw-
szy w 1953 roku. Dziś, dzięki specjalnie 
przygotowanej trasie, znacznie lepsze-
mu, bardziej dostępnemu sprzętowi 
i wielu udogodnieniom dla turystów 
(rozłożone na stałe drabiny na lodowcu, 
stałe poręcze z lin na ostatnim odcinku 
trasy, lądowiska dla helikopterów w ba-
zach) próbę zdobycia szczytu podejmu-
ją rocznie setki osób. Zdarzają się dni, 
kiedy śmiałkowie muszą czekać w ko-
lejce na wejście, co często prowadzi do 
zagrażających życiu sytuacji. Czyż nie 
brzmi bowiem kuriozalnie możliwość 
zamarznięcia w temperaturze -30 stop-
ni Celsjusza, stojąc w dwugodzinnym 
korku na szczyt najwyższej góry świata?  
I to płacąc za taką wątpliwą przyjem-
ność ponad 50 tys. USD?

Coraz śmielej mówi się też o prze-
strzeni kosmicznej, jako miejscu do eks-
ploracji o nieskończonym potencjale 
biznesowym. Tymczasem około 70 proc. 
powierzchni Ziemi pokrywają oceany. 
Jednocześnie ponad 90 proc. głębin 
jest dla nas nadal całkowitą tajemnicą. 
Dla naukowców to ogromny obszar ba-
dań. Czy jest to również kolejny obszar 
do podboju przez przedsiębiorców?

Jednym z głównych powodów, dla 
których głębinowe rejony oceanów 
(obszary, do których nie dociera światło 
słoneczne) są w dużej mierze niezbada-
ne przez człowieka, jest fakt, że panują 
tam bardzo surowe warunki. Tempera-
tura wody waha się pomiędzy zerem  
a czterema stopniami Celsjusza, a ci-
śnienie na głębokości 10 tys. metrów 
jest ponad tysiąc razy większe niż na 
powierzchni morza. 

Pięćset lat temu Ferdynand Magellan 
jako pierwszy spróbował zbadać głębo-
kość oceanu. Dysponował zapasem po-
nad 700 m linki pomiarowej, który wy-
czerpał nie docierając do dna. W 1875 
roku załoga korwety HMS ,,Challenger’’ 
odkryła, podczas globalnych badań oce-
anicznych, najgłębsze miejsce na Ziemi – 
Rów Mariański, którego głębokość okre-
śliła sondą pomiarową na około 8 100 
metrów, zweryfikowaną współcześnie na 
10 971 metrów (tzw. Głębia Chellengera). 
Jak dotychczas tylko trzy osoby dotarły 
do dna Rowu Mariańskiego: dwóch na-
ukowców na pokładzie batyskafu ,,Triest’’ 
w 1960 roku i reżyser filmowy James Ca-
meron w 2012 roku. Okazuje się, że wię-
cej osób było na Księżycu (12) niż w Głę-
bi Challengera. Dno Rowu Mariańskiego 
eksplorowały również dwie bezzałogo-
we sondy głębinowe ,,Kaiko’’ (japońska) 
w 1995 roku i ,,Nereus’’ (amerykańska)  
w 2009 roku.

W latach 70. odkryto, że na ogrom-
nych głębokościach tworzą się tzw. ko-
miny hydrotermalne, w których kwitnie 
życie wykorzystujące energię geoter-
miczną. Współcześnie eksploracja takich 
miejsc jest dokonywana z wykorzysta-
niem mapowania satelitarnego i robo-
tów przez np. Ocean Exploration Trust 
Nautilus oraz NOAAS Okeanus Explorer. 
Naukowcy, dla celów poznania jak naj-
pełniejszej różnorodności organizmów 
oceanicznych, potrzebują dokładnych 
informacji z pomiarów w warunkach 
rzeczywistych. Jednym ze sposobów 
zbierania takich danych są autonomicz-
ne pojazdy podwodne (AUV) wyposa-
żone w kamery. Dotychczas ogromnie 
trudne było przetwarzanie zbieranych 

przez nie danych i obrazów. Podczas 
jednej misji AUV potrafi zebrać ponad 
100 tys. zdjęć, których ręczna analiza  
(z dokładnością 50-95 proc.) zajmuje ca-
łe tygodnie. Dzięki algorytmom sztucz-
nej inteligencji można zwiększyć średni 
wskaźnik identyfikacji stworzeń mor-
skich do około 80 proc.

W przeszłości dość futurystycznie 
brzmiały deklaracje o górniczym wyko-
rzystaniu pierwiastków znajdujących się 
na i pod dnem morskim. Organizacja In-
ternational Seabed Authority (ISA), zaj-
mująca się regulowaniem dostępu do 
bogactw naturalnych dna morskiego, 
wydała około 30 koncesji eksploatacyj-
nych dla różnych podmiotów. Najbardziej 
prawdopodobna do szybkiego wdroże-
nia jest metoda zbierania polimetalicz-
nych nodul z dna morskiego techniką ich 
zasysania przez specjalne roboty. 

Tymczasem o turystyce w głębinach 
morza nie znalazłem żadnych informa-
cji. Widocznie spędzenie wolnego cza-
su w całkowicie mrocznym, klaustrofo-
bicznym i raczej strasznym otoczeniu 
bardziej kojarzy się z koszmarem niż  
z wypoczynkiem, pomimo niewątpliwej 
aury tajemniczości okrywającej miesz-
kańców tych miejsc. Oceany pozosta-
ją dla zdecydowanej większości z nas 
atrakcyjne w ich części przybrzeżnej  
i podpowierzchniowej – do rekreacyj-
nego snorkelingu i amatorskiego nur-
kowania do głębokości 50 metrów,  
a szukając wyzwań i snując marze-
nia zdecydowanie wybieramy górskie 
szczyty i gwiazdy towarzyszące nam 
każdej nocy, a jednocześnie – póki co – 
całkowicie dla nas nieosiągalne.  

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Na samym 
dnie świata
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 }  9-10 grudnia 2020 r. 
konferencja on-line

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

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Justyna 

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

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

Sebastian Brzozowski,  
tel. 61 846-02-31,  

brzozowski@ptpiree.pl 
Biuro PTPiREE,   

ul. Wołyńska 22,   
60-637 Poznań,    

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

ptpiree@ptpiree.pl

Z uwagi na nadal  obowiązujący  w Polsce   

stan epidemii i ograniczenia administracyjne  

dotyczące organizacji szkoleń i konferencji  

zachęcamy do korzystania  

z najbardziej aktualnych informacji  

o wydarzeniach  przygotowywanych  przez PTPiREE 

opublikowanych  na stronie www  

o adresie:  ptpiree.pl

 }  3 grudnia 2020 r.  
szkolenie on-line

Szkolenie „Sterowanie 
inwerterami za pomocą 
SunSpec”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  15 grudnia 2020 r.  
konferencja on-line

Szkolenie Elektroenergetyczna 
Automatyka Zabezpieczeniowa - 
zakres podstawowy

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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




