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Obserwując dynamiczny rozwój naszego sektora z perspektywy po-
wstającej infrastruktury – linii czy stacji transformatorowych – czę-
sto nie zdajemy sobie sprawy, że współczesna energetyka to także 
sfera zarządzania ogromną ilością danych. W najnowszym wydaniu 
„Energii Elektrycznej” zwracamy uwagę Czytelników na ten właśnie 
aspekt w kontekście powstającego Centralnego Systemu Informacji 
Rynku Energii. Gościem Rozmowy miesiąca jest Lesław Winiarski, 
kierownik Operatora Informacji Rynku Energii i wicedyrektor Biura 
Pomiarów Energii w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, oso-

ba odpowiedzialna za wdrożenie przełomowego na polskim rynku systemu. CSIRE jest rozwiązaniem 
informatycznym mającym wspierać realizację procesów rynku energii. CSIRE to miejsce rejestracji oraz 
udostępniania danych pomiarowych pochodzących z liczników energii w całej Polsce. Dzięki systemo-
wi możliwe będzie wprowadzenie do rodzimej energetyki nowoczesnych rozwiązań na rynku deta-
licznym. CSIRE zacznie działać w ciągu trzech lat od daty wejścia w życie nowelizacji Prawa energetycz-
nego, a prace projektowe już się rozpoczęły. Największym wyzwaniem w tym procesie jest stworzenie 
systemu, który będzie przejrzysty, intuicyjny, a przede wszystkim bezpieczny. 

Równie szybko jak systemy zarządzania danymi rozwija się rynek energetyki prosumenckiej.  
W dziale Rynek i regulacje piszemy na temat tego zjawiska, pokazując skalę przyłączonych do sieci mi-
kroźródeł. Z kolei z perspektywy świadomego konsumenta, ciekawa jest informacja o nowym systemie 
etykietowania energetycznego, co oznacza wprowadzenie prostszej skali efektywności energetycznej.  

W dziale Technika i technologie omawiamy projekt zrealizowany przez spółkę Enea Operator, pole-
gający na dynamicznym wyznaczaniu ścieżki zasilania PPE, co pozwala na stały monitoring pracy sieci 
i osiąganych wskaźników SAIDI oraz SAIFI. 

W dziale Łączność zajmujemy się perspektywami rozwoju sieci TETRA. Dział Elektromobilność 
przynosi natomiast bardzo interesujący artykuł poświęcony stworzonemu przez polską firmę, na bazie 
Land Rovera Defendera, terenowego samochodu elektrycznego Sokół 4x4. Auto doskonale sprawdza 
się w testach, a ponadto może służyć jako magazyn energii. Jego baterie wystarczają do zapewnienia 
rezerwowego zasilania domku jednorodzinnego przez dwa dni. 

Ponadto, jak zawsze w ,,Energii Elektrycznej’’, znajdą Państwo pakiet aktualności z życia spółek  
i branży oraz omówienie najważniejszych zmian w prawie istotnych dla energetyki. 

Zapraszam do lektury!
Wojciech Tabiś
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy przede wszystkim zdrowia, 

wytrwałości w trudnym czasie pandemii
i szybkiego powrotu czasu, 

w którym spotkamy się z najbliższymi  
bez barier, obaw i lęków. 

Redakcja „Energii Elektrycznej”
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Najdłuższym kablem wysokiego napięcia w majątku spółki 
PGE Dystrybucja jest dwutorowa linia kablowa 110 kV o długo-
ści prawie 15 km, która łączy GPZ-y w Łomiankach i Czosnowie. 
Linię energetyczną układano w 2017 roku wraz z traktem światło-
wodowym. Wpleciona do żyły powrotnej wiązka światłowodów 
znalazła zastosowanie w monitorowaniu temperatury kabla na ca-
łej jego długości. 

Osobna linia światłowodowa ułożona wraz z kablem zapewnia 
łączność pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi oraz wykorzy-
stanie automatyki, telemechaniki, informatyki itp. Światłowód w ka-
blu daje służbom technicznym nowe narzędzie. Monitoring tempe-
ratury w liniach kablowych najwyższych napięć, czyli system zwany 
DTS (z ang. Distributed Temperature Sensing), umożliwia obserwa-
cję obciążalności kabla, a co za tym idzie możliwości zwiększenia 
przesyłu energii lub wykrycie zagrożenia przeciążeniem. Dokładna 
lokalizacja ewentualnego uszkodzenia kabla skróci czas wykonania 
prac ziemnych i przerw w przesyle energii. Umieszczone w kablu 
włókna światłowodowe są podłączone do komputera, który umoż-
liwia bieżące monitorowanie temperatury żyły oraz naruszenie wa-
runków cieplnych w jej otoczeniu. System monitorowania tempe-
ratury może być szczególnie przydatny w sytuacjach awaryjnych, 
np. w czasie naprawy sąsiedniej linii, kiedy zachodzi potrzeba tym-
czasowego obciążenia kontrolowanej linii większym prądem niż 
dopuszczalna długotrwała obciążalność.  n

 » PGE Dystrybucja

Monitoring linii kablowej 110 kV 
Łomianki-Czosnów

 » PGE Dystrybucja

Modernizacja stacji energetycznej 
w Węgrowie 
Warszawski oddział spółki PGE Dystrybucja zakończy wkrótce mo-
dernizację Głównego Punktu Zasilania Węgrów 110/15 kV. Starą sta-
cję zastąpi nowe urządzenia spełniające współczesne standardy. 
Prace przy modernizacji GPZ-u Węgrów są już bardzo zaawansowa-
ne; trwa testowanie zastosowanych rozwiązań technicznych oraz 
prace wykończeniowe i porządkowe. Odbiór stacji zaplanowano do 
końca marca. Całkowity koszt inwestycji to ponad 12,6 mln zł. 

Modernizacja Głównego Punktu Zasilania w Węgrowie podnie-
sie poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w powiecie 
węgrowskim oraz części powiatów sokołowskiego i siedleckiego. Na 
tym terenie stacja Węgrów zasila 15 linii średniego napięcia i 455 sta-
cji transformatorowych (SN/nn), za pomocą których PGE Dystrybucja 
dostarcza energię do 14,5 tys. odbiorców. Podczas modernizacji starej 
stacji w Węgrowie zostaną też wdrożone liczne udogodnienia inteli-
gentnej infrastruktury elektroenergetycznej, np. funkcje monitoringu 
obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, bieżącego 
monitoringu i zdalnego sterowania urządzeń czy automatycznej kon-
troli parametrów napięciowych i przepływów mocy. Inwestycja zwięk-
szy potencjał przyłączeniowy również odnawialnych źródeł ener-
gii oraz niezawodność dostaw prądu w tym regionie. Nowoczesne 
rozwiązania wpłyną nie tylko na poprawę jakości i ciągłości dostaw 
energii, ale również uproszczą pracę stacji. Zdalna obsługa, zwłaszcza  
w przypadku potencjalnej awarii, skraca czas reakcji służb technicz-
nych na całym obszarze zasilanym z GPZ-u w Węgrowie.  n

Od 30 czerwca w spółce Enea Operator 
zaczną obowiązywać nowe zasady 
ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym w czasie budowy i prze-
budowy urządzeń w sieci średniego na-
pięcia. W celu uporządkowania i ujed-
nolicenia zasad bezpieczeństwa Rada 
Techniczna opracowała nowy standard 
pt. „Dobór środków ochrony przed po-
rażeniem prądem elektrycznym w sie-
ci SN”. Regulacja składa się z dwóch ze-
szytów. W pierwszym z nich omówiono 
zasady postępowania dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zależnie od rodzaju 
urządzenia elektroenergetycznego oraz 
charakterystyki miejsca, w którym zosta-
nie ono wybudowane. Zawiera on rów-
nież katalog kryteriów dla sprawdzenia 
prawidłowości dokonanego wyboru w 
świetle obowiązujących w tym zakre-
sie zasad. W drugim zeszycie znajduje 
się opis rozwiązań wykonawczych, cha-
rakterystyka wymaganych materiałów  

i osprzętu, a także przykłady układów geo-
metrycznych i typowych wymiarów insta-
lacji uziemiających. Zeszyty przygotowa-
no opierając się na analizie dostępnych na 

rynku wyrobów najwyższej jakości oraz in-
formacje praktyczne, pozyskane od przed-
stawicieli podmiotów wyspecjalizowa-
nych w dziedzinie budowy uziemień. n

 » Enea Operator

Nowe zasady minimalizujące ryzyko porażenia
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Nowe zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym są szczególnie istotne w czasie budowy i prze budowy 
urządzeń w sieci średniego na pięcia 
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Eksperymentalne badania porównawcze in-
werterów fotowoltaicznych będą tematem 
tegorocznego Pikniku OZE, który organizuje 
Tauron Dystrybucja oraz Akademia Górniczo- 
-Hutnicza. Przeprowadzą je wybrane, reno-
mowane polskie uczelnie techniczne.

Piknik OZE 2021 dotyczyć będzie oddzia-
ływania odnawialnych źródeł energii na pra-
cę sieci elektroenergetycznej oraz gotowości 
elementów prosumenckich instalacji foto-
woltaicznych do współpracy z nią. Współpra-
ca ta powinna się odbywać na warunkach 
wynikających z zapisów ujętych w kodek-
sie przyłączania jednostek wytwórczych 
lub w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. 
Szczegółowe informacje dotyczące zgła-
szania urządzeń do analizy znajdują się na  
www.tauron-dystrybucja.pl/piknik-oze w za-
kładce na dole strony: Informacje dla dostaw-
ców i producentów inwerterów.

To już trzecia edycja badań urządzeń 
wykorzystywanych w sieci dystrybucyjnej 
przeprowadzana w formule pikniku organi-
zowanego przez spółkę, AGH i inne uczelnie 
współpracujące ze nią w ramach Rady Na-
ukowej. Wydarzenie obejmie eksperymen-
talne badania porównawcze inwerterów 
fotowoltaicznych, które przeprowadzone 
zostaną od kwietnia do lipca, oraz wykła-
dy seminaryjne online zaplanowane na 
czerwiec. Głównym celem Pikniku OZE jest 

propagowanie rozwoju odnawialnych źró-
deł energii i poprawnej ich współpracy z sys-
temem elektroenergetycznym, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zachowania jakości 
wytwarzanej energii elektrycznej.

Zaproszenie do udziału skierowane jest 
do wszystkich producentów spełniających 
kryteria techniczne, którzy chcą czasowo 
udostępnić organizatorom pikniku kom-
ponenty instalacji PV do przebadania. Testy 
przeprowadzą renomowane laboratoria 
polskich wyższych uczelni technicznych, 
będących współorganizatorami wydarze-
nia, i dotyczyć będą: sprawności elektrycz-
nej, warunków technicznych regulujących 
współpracę mikroinstalacji z elektroener-
getyczną siecią dystrybucyjną, instrukcji 
ruchu, eksploatacji sieci dystrybucyjnej  
i stosownych norm oraz kompatybilności 
elektromagnetycznej.  n

 » Tauron Dystrybucja

Praktyczne badania fotowoltaiki na Pikniku OZE

PKP Energetyka oraz DB Cargo Polska pod-
pisały list intencyjny wyrażający wolę współ-
pracy w zakresie Programu Zielona Kolej. 
Porozumienie ma na celu wypracowanie za-
sad zasilania realizowanych przez DB Cargo 
Polska przewozów kolejowych energią trak-
cyjną pochodzącą z odnawialnych źródeł 
energii w 100 proc. w ciągu trzech lat. Dzięki 
tej współpracy już od stycznia 2022 roku po-
łowa energii trakcyjnej dostarczanej do prze-
woźnika przez spółkę PKP Energetyka bę-
dzie przyjazna dla środowiska, a docelowo 
– od stycznia 2023 roku – będzie to 100 proc. 
wolumenu. 

DB Cargo opracowała dwa produkty: 
DBeco plus oraz DBeco neutral. Pierwszy da-
je klientowi możliwość zasilania zleconych 
transportów energią elektryczną pocho-
dzącą z OZE; cały proces jest monitorowany  

i certyfikowany przez TÜV SÜD. Drugi pro-
dukt pozwala zamawiającemu skompenso-
wać emisję CO

2
 poprzez udział w ekologicz-

nych projektach. 
Kolej już dziś jest jednym z najbardziej 

zrównoważonych i ekologicznych środków 
transportu. Emituje dwukrotnie mniej dwu-
tlenku węgla niż żegluga morska, a w stosun-
ku do spedycji drogowej wskaźnik ten ma 
czterokrotnie niższy. 

Czołowe firmy z sektora działają w ra-
mach Centrum Efektywności Energetycznej 
Kolei na rzecz zwiększenia w polskiej sieci 
trakcyjnej ilości zielonej energii, której udział 
wynosi obecnie 12 proc. Przez ostatnie pięć 
lat załoga spółki PKP Energetyka przeprowa-
dziła cyfrową i organizacyjną transformację,  
a Program Zielona Kolej to jeden z filarów 
strategii firmy do 2030 roku. n

Piknik OZE 2021 dotyczyć będzie oddzia ływania 
odnawialnych źródeł energii na pra cę sieci 
elektroenergetycznej 
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 » PKP Energetyka

Dla zielonej kolei i ochrony klimatu

 » Enea Operator 
Test innowacyjnego  
systemu lokalizacji  
awarii linii kablowych
Enea Operator realizuje autorski program 
pilotażowy systemu, który lokalizuje awa-
rie oraz identyfikuje i wyznacza miejsce linii 
kablowych niskiego napięcia. Ma on za za-
danie ułatwić pracę brygad w terenie oraz 
zoptymalizować koszty nowej aparatury. 
Realizowany jest w szczecińskim oddziale 
spółki Enea Operator, a pomysłodawcami 
są jej dwaj pracownicy, którzy zapropono-
wali, aby aparaturę lokalizacyjną zamon-
tować w samochodzie o napędzie elek-
trycznym. Projekt ma na celu opracowanie 
kompletnego systemu do prowadzenia 
czynności eksploatacyjnych i inwestycyj-
nych linii kablowych nn, który odpowia-
dać będzie wymaganiom prac w terenie. 
Testowane rozwiązanie stworzono spe-
cjalnie do lokalizacji uszkodzeń kabli nn. 
Zakończenie pilotażu planowane jest na  
IV kwartał 2022 roku.  n

 » PGE Dystrybucja
Modernizacja stacji 
110/15 kV w Wieluniu
Główna stacja elektroenergetyczna  
w Wieluniu przejdzie modernizację war-
tą 23,5 mln zł. Jednym z rezultatów in-
westycji będzie zwiększenie możliwo-
ści przyłączania do sieci odnawialnych 
źródeł energii. Przy GPZ powstanie też 
ogólnodostępna, dwustanowiskowa sta-
cja ładowania pojazdów elektrycznych. 
Główny Punkt Zasilania w Wieluniu za-
silany jest czterema liniami wysokie-
go napięcia (110 kV), które łączą miasto  
z Trębaczewem, Złoczewem, Janinowem 
i Wieruszowem (dwie ostatnie stano-
wią powiązanie sieci: PGE Dystrybucja  
i Energa-Operator). 

Wysłużone transformatory o mocy 
zbyt małej w stosunku do potrzeb zo-
staną wymienione na nowe jednostki  
o znacznie mniejszych stratach, wyposa-
żone w nowoczesne układy automatycz-
nej regulacji napięcia. Inwestycja łącznej 
wartości 23,5 mln zł ma potrwać do końca 
roku. Projekt uzyskał wsparcie finansowe 
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko z puli na działania 
zmniejszające emisyjność gospodarki.  n
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Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska

 » PSE
Linia 400 kV  
Mikułowa – Świebodzice 
z decyzją środowiskową
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środo-
wiska we Wrocławiu 26 lutego wy-
dała decyzję o uwarunkowaniach 
dla budowy linii 400 kV Mikułowa 
– Świebodzice na Dolnym Śląsku. 
Oddanie inwestycji do użytku zaplano-
wano na 2025 rok. W ocenie RDOŚ za-
kładany sposób realizacji projektu i sto-
sowane rozwiązania techniczne, wraz  
z działaniami określonymi w tej decyzji, 
pozwolą chronić cenne pod względem 
przyrodniczym obszary. 

Na potrzeby opracowania rapor-
tu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadzono roczną 
inwentaryzację przyrodniczą, podczas 
której ustalono, w jaki sposób linia mo-
że wpływać na występujące na danym 
terenie gatunki fauny i flory. Opierając 
się na uzyskanych danych zaplanowa-
no rozwiązania, które pozwolą zmini-
malizować ingerencję w środowisko 
społeczno-przyrodnicze. 

Na części terenów leśnych będą za-
stosowane tzw. słupy nadleśne, pozwa-
lające poprowadzić linię nad koronami 
drzew, tym samym ograniczając ich wy-
cinkę. W decyzji zawarto także zalecenia 
dotyczące rozwiązań technicznych, któ-
re pozwolą ograniczyć oddziaływania li-
nii na okolicznych mieszkańców, w tym 
dotyczące norm hałasu oraz sposobu 
realizacji prac budowlanych. Nowa linia 
będzie przebiegać przez 17 gmin woje-
wództwa dolnośląskiego. 

Strategiczna ze względów bezpie-
czeństwa energetycznego Dolnego 
Śląska linia 400 kV Mikułowa – Świebo-
dzice jest niezbędna dla zapewnienia 
stabilnych dostaw prądu do wszystkich 
odbiorców w regionie. 

PSE do 2025 roku zrealizują w woje-
wództwie dolnośląskim także trzy inne 
inwestycje liniowe. Po ich ukończeniu 
powstanie nowoczesny układ zasilania 
południowo-zachodniej Polski. Łącznie 
na inwestycje w infrastrukturę przesyło-
wą na Dolnym Śląsku spółka przeznaczy 
około 950 mln zł.  n

Energa-Operator zakończyła budowę no-
wej stacji rozdziału pierwotnego średnich 
napięć 15 kV w Winnicy. W ramach inwe-
stycji powstały także linie kablowa i świa-
tłowodowa. To pierwszy etap ważnego 
projektu, którego celem jest zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego regionu 
poprzez wzmocnienie sieci energetycznej 
w powiatach pułtuskim i nowodworskim. 
Kluczowy wpływ na sprawną realizację za-
dania miała bardzo dobra współpraca z sa-
morządem gminy Winnica. 

Zakończenie tego etapu prac umoż-
liwiło stabilne zasilanie energią elektrycz-
ną m.in. jednego z ważnych lokalnych 
zakładów przemysłu spożywczego. Bu-
dowa nowej, blisko 13-kilometrowej linii 
średnich napięć, łączącej nowo wybudo-
waną stację z Głównym Punktem Zasila-
nia w Nasielsku, była pierwszą w Polsce, 
w której zastosowano przewód o tak du-
żym przekroju i zdolnościach przesyło-
wych, a także pierwszą w naszym kraju 

wykorzystującą kable typu AXAL na tak 
długim odcinku. Cechuje je zwiększona 
wytrzymałość, co umożliwia ich maszy-
nowe układanie. W miejscach, w których 
było to możliwe użyto metody płużenia. 
Pozwala ona na szybsze i mniej ingerujące 
w teren układanie kabli w ziemi za pomo-
cą urządzenia przypominającego rolniczy 
pług. Co ważne, podczas układania zapisy-
wane są parametry, takie jak współrzędne 
geodezyjne czy też głębokość płużenia, 
które ułatwiają ocenę poprawności wy-
konania robót. Zastosowanie odpowied-
niego przewodu było istotne również ze 
względu na częste krzyżowanie się linii 
kablowych z drogami, ciekami wodnymi, 
a także urządzeniami technicznymi w zie-
mi. Na całej długości linii kablowej pomię-
dzy Nasielskiem a Winnicą wybudowano 
równolegle nową linię światłowodową. 
Umożliwi ona stały nadzór nad urządze-
niami pomiarowymi oraz zdalną łączność 
z aparatami w stacji.  n

 » Energa-Operator

Nowa stacja energetyczna na Mazowszu

Układanie kabla metodą płużenia
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PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko- 
-Kamienna prowadzi przebudowę odga-
łęzienia 15 kV w linii elektroenergetycznej 
średniego napięcia Kępa Bielańska o dłu-
gości 5,3 km. 
Inwestycja polega na wymianie istnie-
jących przewodów napowietrznych na 
izolowane wraz z zastąpieniem starych 
słupów drewnianych nowymi z betonu. 
Prowadzona jest na terenach zalewowych 

rzeki Zagożdżonki, co sprawia, że więk-
szość prac jest możliwa do wykonania 
jedynie przy upalnym i suchym lecie al-
bo w bardzo niskich temperaturach. Aby 
wszystkie roboty mogły się odbyć bez 
przerw w dostawach energii elektrycznej 
dla mieszkańców, PGE Dystrybucja do za-
silenia użyła mobilnej stacji nn/SN oraz 
pięciu przewoźnych agregatów prądo-
twórczych.  n

 » PGE Dystrybucja
Pewniejsze dostawy prądu dla gminy Kozienice
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 » Czym będzie Centralny System 
Informacji Rynku Energii i jaka rola  
w jego funkcjonowaniu przypada PSE?

CSIRE to rozwiązanie informatyczne, któ-
re ma wspierać realizację procesów rynku 
energii, w tym przede wszystkim zmianę 
sprzedawcy. Jego wprowadzenie ustana-
wia nowelizacja Prawa energetycznego*. 
CSIRE będzie także miejscem rejestracji 
oraz udostępniania danych pomiarowych 
pochodzących z liczników energii w całej 
Polsce. To wszystko przy zachowaniu naj-
surowszych reguł bezpieczeństwa, w tym 
przepisów RODO, dotyczących ochrony 
danych osobowych. 

CSIRE ujednolici sposób wymiany in-
formacji na detalicznym rynku energii; 
obecnie dane są zbierane oraz udostęp-
niane w niezestandaryzowany sposób, 
według różnych zasad oraz przy wykorzy-
staniu rozmaitych rozwiązań informatycz-
nych, nawet w obrębie jednego przed-
siębiorstwa. To skutkuje trudnościami  
w przepływie tych danych oraz dodatko-
wymi kosztami funkcjonowania rynku. 
Dzięki CSIRE dane będą zbierane, przetwa-
rzane i udostępniane według jednolitych 
standardów – to kluczowe w energetyce 
przyszłości, w której rozwiązania informa-
tyczne będą miały coraz większe znacze-
nie, a zachowanie standardów znacznie 
ułatwi funkcjonowanie uczestnikom ryn-
ku, co przełoży się też na ograniczenie 
kosztów.

Zgodnie z projektem nowelizacji 
ustawy Prawo energetyczne, Polskie Sie-
ci Elektroenergetyczne będą pełniły rolę 
Operatora Informacji Rynku Energii, czyli 
instytucji odpowiedzialnej za wdrożenie 
oraz administrowanie CSIRE. Nie będzie-
my natomiast zarządzać licznikami energii 
u odbiorców – to nadal pozostanie rolą 
OSD.

 » Jakie korzyści przyniesie wdrożenie 
CSIRE?

CSIRE to milowy krok umożliwiający 
wprowadzenie do polskiej energetyki 
nowoczesnych rozwiązań na rynku de-
talicznym. Dane odgrywają fundamen-
talną rolę w transformacji energetycz-
nej, a CSIRE ma być rozwiązaniem, które 
umożliwi ich zbieranie i wykorzystywa-
nie. Odbiorcy końcowi będą mieli za-
pewniony bezpłatny dostęp do swoich 
danych. Dzięki temu otrzymają narzę-
dzie do świadomego podejmowania 
decyzji dotyczących swojego zużycia 
energii, np. o zmianie sprzedawcy, któ-
ra docelowo będzie możliwa w ciągu 
doby – tak samo jak w przypadku prze-
noszenia numeru telefonu do nowe-
go operatora telekomunikacyjnego. Od 
2007 roku, gdy uwolniono rynek energii 
elektrycznej w naszym kraju, sprzedaw-
cę zmieniło 900 tys. odbiorców (według 
danych Urzędu Regulacji Energetyki). 
Dla porównania w Wielkiej Brytanii  
w samym 2019 roku sprzedawcę zmieni-
ło około 6 mln odbiorców. 

CSIRE ułatwi także rozliczenia. Jako 
jedyne źródło danych do rozliczeń po-
zwoli na uniknięcie ewentualnych błę-
dów oraz rozbieżności w rozliczeniach 
za sprzedaż oraz dystrybucję energii 
elektrycznej.

Zakładamy, że CSIRE istotnie wpłynie 
na rozwój rynku. Dzięki ujednoliceniu 
procesów i danych zmniejszy się barie-
ra wejścia na rynek nowych podmiotów 
świadczących usługi odbiorcom końco-
wym. System otworzy także drogę do 
tworzenia nowych usług i ofert, takich 
jak np. taryfy dynamiczne. CSIRE umoż-
liwi również efektywniejsze wykorzy-
stanie zasobów KSE i planowanie pracy 
systemu elektroenergetycznego.

 » Jaki jest harmonogram wdrożenia?

CSIRE zacznie działać w ciągu trzech lat 
od daty wejścia w życie nowelizacji Prawa 
energetycznego. Prace projektowe już się 
rozpoczęły. W zeszłym roku opublikowali-
śmy Standardy Wymiany Informacji, które 
określają główne założenia funkcjonowa-
nia systemu, przebieg procesów rynku 
energii realizowanych za pośrednictwem 
CSIRE oraz zakres wymienianych w ra-
mach nich komunikatów. Cały czas pro-
wadzimy ustalenia z uczestnikami rynku  
i administracją; proces przebiega spraw-
nie dzięki ich zaangażowaniu. Równolegle 
trwa postępowanie przetargowe na do-
stawcę IT, który wykona i wdroży CSIRE. 

 » Co będzie największym wyzwaniem 
związanym z wdrożeniem CSIRE?

Dużym wyzwaniem jest zaprojektowanie 
procesów realizowanych za pośrednictwem 
CSIRE w taki sposób, aby były one przejrzy-
ste, intuicyjne, szybkie oraz – co chyba naj-
ważniejsze – bezpieczne. Wdrażany system 
będzie przetwarzać ogromny wolumen 
informacji, w tym danych biznesowych 
oraz osobowych, które muszą być podda-
ne szczególnym rygorom bezpieczeństwa. 
Istotna jest również specyfika detaliczne-
go rynku energii elektrycznej, który w wielu 
kwestiach jest skomplikowany. 

Ogrom pracy – i to nie tylko po stronie 
PSE – będzie wymagała migracja danych. 
Operatorzy systemów dystrybucyjnych  
i sprzedawcy będą musieli dostosować spo-
sób zbierania danych oraz ich zakres do no-
wych standardów. Trzy lata to wcale nie tak 
dużo na tak skomplikowane zadanie, jakim 
jest wdrożenie centralnej bazy informacji 
rynku energii. Dlatego zależy nam na zaan-
gażowaniu uczestników rynku w ten pro-
ces i zachowaniu transparentności, aby nikt 

Ku energetyce przyszłości
Wywiad z Lesławem Winiarskim, kierownikiem projektu Operatora Informacji 
Rynku Energii i wicedyrektorem Biura Pomiarów Energii w Polskich Sieciach 
Elektroenergetycznych.
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nie był zaskoczony swoimi nowymi obo-
wiązkami. Pozwoli nam to również uniknąć 
potencjalnych błędów w projektowanych 
rozwiązaniach oraz zapewnić, że będą one 
kompletne.

 » Co na wprowadzeniu CSIRE zyskają 
sprzedawcy?

Najważniejsze będzie obniżenie bariery 
wejścia na rynek dla nowych podmiotów 
oraz ograniczenie kosztów funkcjonowa-
nia na nim, co przełoży się na zwiększe-
nie konkurencyjności. Sprzedawcy będą 
mogli także – za zgodą klienta – uzyskać 
dostęp do danych pomiarowych, na pod-
stawie których przygotują np. spersona-
lizowaną ofertę, dobrze dopasowaną do 
potrzeb każdego klienta. 

 » Z czym będzie wiązało się wdrożenie 
i funkcjonowanie CSIRE dla OSD?

Dużo zaangażowania pod stronie OSD bę-
dzie wymagało wprowadzenie standardów 
wymiany informacji oraz dostosowanie we-
wnętrznych procedur do wymagań CSIRE. 
Widzimy zrozumienie rynku dla wagi tego 
projektu – OSD i sprzedawcy energii aktyw-
nie uczestniczą w projektowaniu nowego 
rozwiązania.
Wśród korzyści można wymienić choćby 
ułatwienie realizacji ustawowych obowiąz-
ków nakładanych na OSD, np. rozliczanie 
miejsc bilansowania, a także jednolite zasa-
dy dostępu oraz jednoznaczny podział od-
powiedzialności. Nie będzie także koniecz-
ności utrzymywania własnych interfejsów, 
co bywa bardzo kosztowne. CSIRE umożli-
wi również integrację procesów rynku de-
talicznego i rynków systemowych.

 » Jakie zmiany organizacyjne 
wprowadzono w PSE w związku  
z pełnieniem przez OSP roli OIRE?

W PSE powołano Wydział Realizacji CSIRE 
złożony ze specjalistów prowadzących 
wdrożenie rozwiązania. Równocześnie po-
wstał projekt OIRE zapewniający zaanga-
żowanie wielu różnych jednostek organi-
zacyjnych PSE. W przypadku tak złożonego 
przedsięwzięcia jest ważne, żeby móc spoj-
rzeć na nie z różnych perspektyw i taki cel 
udało się osiągnąć.

Nasz zespół odpowiada za koordy-
nację projektu, ale jest to proces, którego 
nie realizujemy sami. Ze względu na je-
go złożoność i wpływ na cały rynek ener-
gii elektrycznej, od początku angażujemy  

w konsultacje przedstawicieli różnych grup 
interesariuszy, przede wszystkim operato-
rów systemów dystrybucyjnych, sprzedaw-
ców oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Suk-
ces wymaga wysiłku od wielu podmiotów.

 » Jak te kwestie rozwiązano w innych 
państwach?

Systemy takie jak CSIRE działają już w wie-
lu europejskich krajach. Opierają się na 
różnych mechanizmach i rozwiązaniach, 
natomiast większość funkcjonalności jest 
podobna.

Zanim jeszcze przystąpiliśmy do przy-
gotowań, dobrze przeanalizowaliśmy do-
świadczenia innych państw, przede wszyst-
kim Danii, Norwegii, Estonii czy – wciąż 
wdrażającej system – Finlandii. Pozwoliło 
to na ocenę niezbędnych nakładów oraz 
korzyści, które realizacja CSIRE mogłaby 
przynieść różnym grupom interesariuszy: 
odbiorcom końcowym, sprzedawcom, 
dystrybutorom, niezależnym usługodaw-
com i w końcu operatorowi systemu prze-
syłowego. Z analiz wynika, że analogiczne 
rozwiązanie sprawdzi się również w Polsce. 
Jednocześnie korzystając z doświadczeń 
innych krajów możemy uniknąć wielu pro-
blemów oraz lepiej zidentyfikować obszary, 
które mogą wymagać szczególnego wy-
siłku. Jednym z nich jest bezpieczeństwo  
i ochrona danych. Od początku stosujemy 
założenia security and privacy by design, 

zgodnie z którymi ochrona użytkowników  
i ich danych będzie immanentną cechą sys-
temu i jednym z jego fundamentów.

 » Czy zatem dane będą dostępne 
tylko dla odbiorców końcowych?

Każdy odbiorca będzie miał dostęp do 
swoich danych. Jednocześnie będzie 
mógł je udostępnić dowolnemu podmio-
towi, np. nowemu sprzedawcy. Dane bę-
dą również udostępnianie podmiotom 
uprawnionym na mocy przepisów ustawy. 
Dodatkowo planujemy publikowanie da-
nych zagregowanych.

 » Czy przewidywany jest dalszy 
rozwój funkcjonalności systemu?

Uruchomienie CSIRE na pewno nie zakoń-
czy prac nad tym narzędziem. Energetyka 
rozwija się tak dynamicznie, że trudno jest 
przewidzieć, jakie usługi będą wprowadzo-
ne w ciągu najbliższych lat. Dlatego projek-
towany przez nas system musi być elastycz-
ny, co ma pozwoli na jego dalszy rozwój.

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wojciech Tabiś

* W czasie udzielania wywiadu projekt był procedowany przez 
Sejm, numer druku 808–https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/
druk.xsp?nr=808 

– Centralny System Informacji Rynku Energii to milowy krok umożliwiający wprowadzenie do polskiej energetyki 
nowoczesnych rozwiązań na rynku detalicznym – mówi Lesław Winiarski, wicedyrektor Biura Pomiarów Energii i kierownik 
projektu Operatora Informacji Rynku Energii w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych
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Koncerny energetyczne należą do naj-
większych pracodawców w Polsce, a ich 
dystrybucyjne segmenty do najliczniej-
szych w grupach. Na koniec 2019 roku 
liczba etatów w grupie PGE wynosiła po-
nad 41 tys., cała Enea zatrudniała wówczas 
około 17,3 tys. osób, w koncernie Tauron 
pracowało blisko 26,1 tys. osób, a Energa 
miała umowy o pracę z przeszło 9,9 tys. 
osób.

Duża część pracowników wskazanych 
koncernów była i jest zatrudniona w ich dys-
trybucyjnych segmentach działalności. We-
dług danych uzyskanych od PGE na koniec 
2019 roku w dystrybucji tej grupy pracowało 
niemal 10,3 tys. osób, a na koniec 2020 roku  
o 2 proc. mniej, czyli nieco ponad 10 tys. osób

W całej grupie Enea w 2019 roku umowę 
o pracę miało około 17,3 tys. osób i bardzo 
podobny stan zatrudnienia był na koniec 
września 2020. W samej spółce dystrybucyj-
nej Enea Operator w 2019 roku pracowało 
4448 osób, a rok później – 4490.

Stan osobowy w grupie Tauron na ko-
niec 2019 roku wynosił niespełna 26,1 tys. 
osób, w tym w segmencie dystrybucji blisko 
9,3 tys. Na koniec 2020 roku grupa Tauron za-
trudniała około 25,6 tys. ludzi, a w segmencie 
dystrybucji nadal prawdopodobnie ponad  
9 tys. (na koniec I półrocza 2020 segment 
dystrybucji spółki Tauron liczył około 9,2 tys. 
pracowników). 

Z kolei w grupie Energa na koniec 2019 
roku umowy o pracę miało około 9,9 tys. 
osób, a w segmencie dystrybucji – niespeł-
na 5,7 tys. Zatrudnienie w grupie Energa 
na koniec września 2020 roku wyniosło 
9,8 tys. Energa w raporcie dotyczącym te-
go okresu nie podała liczebności załogi  

w poszczególnych segmentach działalności 
grupy.

Energetyka jak widać jest nadal dużym 
pracodawcą. Kilka lat temu przetoczyła się 
przez Polskę fala dyskusji, w trakcie której 
wskazywano, że luka pokoleniowa – rozu-
miana jako zjawisko polegające na tym, że 
pracowników odchodzących na emerytu-
ry nie będzie kim zastąpić – jest wyzwa-
niem także dla energetyki. Podkreślano 
wówczas, że ten problem dotyczy przede 
wszystkim obszarów dystrybucji i wytwa-
rzania energii. Obecnie, według informacji 
uzyskanych z grup energetycznych, jeśli 
chodzi o problem luki pokoleniowej sytu-
acja w segmencie dystrybucji wydaje się 
zróżnicowana, ale nie znaczy to, że wyzwa-
nie zniknęło. 

Enea Operator obserwuje to zjawisko. 
Struktura zatrudnienia w tej spółce, jak wska-
zała Enea, opiera się głównie na specjalistach 
z dziedziny elektrotechniki, elektryki, elektro-
mechaniki, czyli na osobach o ściśle określo-
nych kwalifikacjach oraz pracownikach z wie-
loletnim doświadczeniem. 

– To właśnie dlatego rekrutacja na te sta-
nowiska jest niezwykle trudna. Niezbędne kom-
petencje do tej pracy można bowiem zdobyć 
kończąc specjalistyczne szkoły i zdobywając 
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, a tak-
że poprzez doświadczenie w branży – informu-
je Enea.

Grupa stale współpracuje ze szkołami 
branżowymi z obszaru jej działania. Otrzy-
mują one m.in. wsparcie finansowe. W ra-
mach wspierania szkolnictwa zawodowe-
go oraz poszukiwania przyszłych kadr Enea 
bierze udział w wydarzeniach organizowa-
nych przez placówki oświatowe i uczelnie 

wyższe. W spółce szczegółowo monitoruje 
się potencjalne odejścia pracowników.

Z kolei biuro prasowe grupy Tauron Pol-
ska Energia podało, że w jej spółce dystrybu-
cyjnej nie ma luki pokoleniowej. Średni wiek 
pracowników spółki Tauron Dystrybucja od 
2017 roku nieznacznie się obniża, a spółka 
sukcesywnie przyjmuje nowych. 

– Prowadzony jest bieżący monitoring 
zmian demograficznych w spółce oraz fluktu-
acji kluczowych stanowisk, a ponadto spółka 
realizuje szereg działań, które wpływają na sta-
bilną sytuację kadrową – wskazał Tauron Pol-
ska Energia.

Te działania to m.in. transfer wiedzy od 
odchodzących pracowników, współpraca ze 
szkołami średnimi i uczelniami technicznymi 
oraz program praktyk dla uczniów i studen-
tów czy program stażowy „Przyłącz się”.

Także PGE Dystrybucja od kilku lat współ-
pracuje z 19 szkołami zawodowymi i bran-
żowymi z obszaru swojego działania, a na 
terenie każdego z oddziałów spółki są pla-
cówki, z którymi podpisano porozumienia  
o współpracy. 

– Podejmowane działania mają na celu 
wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego 
w profesjach energetycznych oraz promowa-
nie działalności prowadzonej przez spółkę PGE 
Dystrybucja wśród potencjalnych pracowni-
ków. To praktyczny sposób zapobiegania po-
wstawaniu luki pokoleniowej i kompetencyjnej 
wśród elektromonterów i kadry inżynieryjno-
-technicznej – informuje Małgorzata Babska, 
rzeczniczka PGE. 

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”  

oraz portalu wnp.pl

Dystrybucja nadal dużym pracodawcą

Pokoleniowy transfer
W przeszłości energetycy wskazywali, że w branży problem luki pokoleniowej 
dotyczy przede wszystkim dystrybucji i wytwarzania energii. Przynajmniej  
na tym pierwszym polu to wyzwanie nie zniknęło. 
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Już tysiące megawatów 
w mikroźródłach 
W 2020 rynek mikroinstalacji znajdował się w fazie szybkiego rozwoju,  
co pokazywały kolejne dane operatorów systemu dystrybucyjnego.  
W rezultacie na koniec minionego roku do sieci największych polskich OSD 
były już przyłączone mikroinstalcje o łącznej mocy nieco ponad 3000 MW. 

Do sieci największych pięciu polskich OSD (Tauron Dystrybucja, 
PGE Dystrybucja, Energa-Operator, Enea Operator, innogy Stoen Ope-
rator) w 2020 przyłączono blisko 303 tys. mikroinstalacji o łącznej mo-
cy przeszło 2011 MW. W rezultacie na koniec roku było to już około 
457,4 tys. mikroinstalacji (na koniec 2019 – 154,6 tys.) o łącznej mocy 
na poziomie 3010 MW (na koniec 2019 – 999 MW).

W minionym roku wzrost liczby przyłączonych mikroinstalacji od-
notowali wszyscy najwięksi OSD. Najmniej spektakularny, chociaż pro-
centowo także duży, był rozwój energetyki prosumenckiej na obszarze 
działania innogy Stoen Operator. W 2020 roku w sieci spółki przybyło 
około 2,5 tys. mikroinstalacji o mocy prawie 17 MW. Oznaczało to, że 
na koniec minionego roku do sieci stołecznego operatora przyłączo-
nych było ponad 5 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy przeszło 32 MW. 

W przypadku pozostałych największych OSD w ubiegłym roku 
wzrost liczby mikroinstalacji i ich mocy był znacznie bardziej burzliwy, 
bo liczony w dziesiątkach tysięcy i setkach megawatów.

– Szybki przyrost OZE jest ogromnym wyzwaniem dla opera-
tora systemu dystrybucyjnego, którym w PGE jest nasza spółka. Sie-
ci dystrybucyjne są fundamentem rozwoju rozproszonych mocy wy-
twórczych, dlatego musimy wciąż myśleć o poważnych inwestycjach  
w zakresie modernizacji oraz rozwoju inteligentnych sieci – m.in. powie-
dział Jarosław Kwasek, prezes zarządu spółki PGE Dystrybucja.

W 2020 PGE Dystrybucja przyłączyła do swojej sieci ponad 99 tys. 
mikroinstalacji o mocy około 612 MW, co na koniec roku dało już pra-
wie 157 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 947 MW. 

Na obszarze działania spółki Tauron Dystrybucja w ubiegłym ro-
ku mikroinstalacje też rosły jak grzyby pod deszczu. W 2020 roku do 
jej sieci przyłączono 97,7 tys. mikroinstalacji o mocy 658 MW. W re-
zultacie na koniec zeszłego roku w sieci spółki pracowało już ponad 
145 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy około 971 MW.

Enea Operator w 2020 roku przyłączyła do sieci ponad 43 tys. 
mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 302 MW i na koniec minio-
nego roku było to już ponad 62 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 
przeszlo 435 MW. 

W sieci spółki Energa-Operator w minionym roku przybyło oko-
ło 60 tys. mikroinstalacji o mocy 423 MW, co oznacza, że na 2020 ich 
liczba sięgnęła około 88 tys. o łącznej mocy 624 MW. 

Jerzy Topolski, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem spółki Tau-
ron Polska Energia, podczas kongresu EEC Trends (luty 2021) stwier-
dził, że większość instalacji prosumenckich jest ,,przewymiarowana’’, 
czyli wytwarza znacząco więcej energii niż w danej chwili potrze-
buje konsument. 

– Średnio tylko 25-27 proc. wyprodukowanej energii gospodarstwo 
zużywa w momencie wyprodukowania, zaś resztę odprowadza do sie-
ci, korzystając z wirtualnego, a nie rzeczywistego magazynu. To z kolei 
determinuje konieczność rozbudowy sieci elektroenergetycznej i całych 
układów sieciowych po stronie dystrybucji – wyjaśnił Jerzy Topolski.

Z raportu URE wynika, że w Polsce na koniec 2020 roku by-
ło blisko 460 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 3026 MW,  
a w tym niemal 459 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej 
mocy około 3015 MW. Jednym z istotnych motorów napędzających 
inwestycje w mikroinstalacje PV był dotacyjny rządowy program 
„Mój prąd” . Latem tego roku ma ruszyć kolejna jego edycja.

– Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstala-
cji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2-10 kW, 
inwestycje podłączone do sieci OSD, koszty kwalifikowane od 1 lu-
tego 2020 r. oraz poziom dofinansowania zależny od zakresu rze-
czowego inwestycji – to zasady, które będą obowiązywały w trzeciej 
odsłonie programu „Mój Prąd” – zapowiedział Paweł Mirowski, wi-
ceprezes NFOŚiGW.

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w trzeciej 
odsłonie programu „Mój Prąd” planowane jest na 1 lipca 2021. Moż-
liwe, że zakres programu zostanie poszerzony o ładowarki samo-
chodów elektrycznych, inteligentne systemy zarządzania energią  
w domu oraz magazyny ciepła.

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



Jednym ze sposobów ograniczenia zuży-
cia energii przez gospodarstwa domowe 
jest poprawa świadomości społeczeń-
stwa o racjonalnym zużyciu energii ukie-
runkowanym na korzystanie z efektyw-
nych energetycznie urządzeń, produktów 
i technologii. 

Narzędziem, które oddziałuje na de-
cyzje dotyczących energooszczędnych 
i przyjaznych środowisku zakupów jest 
– wprowadzony ponad 25 lat temu – 
system etykietowania energetycznego. 
Etykiety energetyczne, poprzez klasy efek-
tywności energetycznej, informują konsu-
menta o ilości energii, którą zużywa dane 
urządzenie. 

Według badania przeprowadzonego 
na zlecenie Komisji Europejskiej w 2019 
roku etykietę energetyczną rozpozna-
je 93 proc. konsumentów europejskich,  
a 79 proc. bierze ją pod uwagę kupując 
nowe urządzenia elektryczne. Potwierdza 
to także, zrealizowane na zlecenie Mini-
sterstwa Klimatu i Śro dowiska, badanie 
świadomo ści i zachowań ekologicznych 
mieszkań ców Polski w 2020 roku, które 
wskazuje, że ponad 95 proc. mieszkań-
ców Polski deklaruje, że oszczędza energię  
w domu.

System etykietowania energetyczne-
go stał się siłą napędową innowacyjnych 

zmian w przemyśle i konkurencji ze 
względu na stopniowe wprowadzanie na 
rynek nowych produktów o coraz wyż-
szych klasach efektywności energetycz-
nej. Początkowo większość modeli urzą-
dzeń plasowała się w najniższych klasach. 
Obecnie większość produktów znajduje 
się w najwyższych klasach efektywno-
ści energetycznej, czyli A+++, A++ oraz 
A+. Takie oznaczenie znacząco utrudnia 

konsumentom odróżnienie najbardziej 
efektywnych energetycznie produktów. 

W związku z tymi trudnościami trzy 
lata temu przyjęto rozporzą dzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiające ramy etykietowania energetycz-
nego (rozporządzenie (UE) 2017/1369), 
które przywraca prostszą skalę klas 
efektywności energetycznej, wyko-
rzystującą tylko litery od A do G, oraz 

Etykietowanie 
energetyczne na nowo
W Polsce gospodarstwa domowe są drugim, po transporcie, największym 
konsumentem energii. W 2018 roku, pomimo niewielkiego spadku, ich udział 
w całkowitym zużyciu kształtował się na poziomie 28,1 proc. Spowodowane 
jest to wyższym standardem i komfortem życia (wzrost liczby i powierzchni 
mieszkań), wzrostem zakupów urządzeń elektrycznych i elektronicznych  
oraz rosnącą popularnością klimatyzacji.

Rozporządzenie Parlamen tu Europejskiego i Rady przywraca prostszą skalę klas efektywności energetycznej,  
wyko rzystującą tylko litery od A do G 

RYNEK I REGULACJE

11marzec 2021 ENERGIA elektryczna ll ENERGIA elektryczna marzec 2021



wprowadza harmonogram przeskalo-
wania obowiązujących obecnie etykiet 
energetycznych. 

Przeskalowanie to nic innego jak li-
kwidacja „plusów” w klasie A oraz prze-
liczenie zużycia energii zgodnie z wy-
mogami parametrów produktów, aby 
dopasować je do nowej klasy efektyw-
ności energetycznej. Dodatkowo, że-
by nie zmieniać skali klas efektywności 
energetycznej, postanowiono, że dla 
produktów, które cechują się dużym 
postępem innowacyjności dwie pierw-
sze klasy efektywności energetycznej 
zostaną puste. Co oznacza, że będąc  
w sklepie (także internetowym) nie 
znajdziemy tego produktu w klasie A 
czy B, tylko w klasie C i niższej. Produkty 
o wyższych klasach efektywności poja-
wią się z pewnością w kolejnych latach.

Obecnie systemem etykietowa-
nia energetycznego objętych jest 15 
grup produktowych. Cały proces prze-
skalowania do tychczasowych etykiet 
energetycznych przewidziany jest do  
2 sierpnia 2030 ro ku. 

1 marca 2021 roku weszły w życie 
przepisy rozporządzeń delegowanych 
wprowadzające nowe etykiety energe-
tyczne dla pierwszej grupy produktów, 

czyli zmywarek do naczyń, pralek i pral-
ko-suszarek, lodówek oraz wyświetlaczy 
elektronicznych (telewizorów i moni-
torów powyżej 100 cm2). Natomiast od  
1 września 2021 roku nowe etykiety bę-
dą dostępne dla źródeł światła i osprzętu 
oświetleniowego.

Również od 1 marca 2021 roku dla 
konsumentów uruchomiono bazę pro-
duktów z etykietą energetyczną (ang. 
European Registry for Energy Labelling) 
– tzw. bazę EPREL. Znajdują się w niej 
karty produktów zawierające szczegó-
łowe informacje dla każdego mode-
lu produktu czy urządzenia objętego 
etykietowaniem. 
Nowa etykieta zawiera: 

 Ҍ Siedmiostopniową skalę od A (zielo-
nej) do G (czerwonej), dzięki czemu 
łatwiej będzie porównać efektywność 
energetyczną różnych produktów.

 Ҍ Uniwersalny format pod względem 
języka – umieszczenie piktogramów. 
Niektóre z nich będą nieco zmienione 
i przybędzie kilka nowych (np. klasa 
efektywności wirowania pralki w skali 
od A do D, klasa efektywności energe-
tycznej w trybie HDR dla telewizorów 
i wyświetlaczy elektronicznych – tryb 
HDR potrzebuje więcej energii niż tryb 

standardowy, czy wskazanie liczby 
pikseli). 

 Ҍ Zużycie energii – oznaczone po środ-
ku etykiety – w zależności od produk-
tu wyrażone jest w kWh, w kWh/rok, 
w kWh/1000 h, w kWh/100 cykli.

 Ҍ Fotokod (kodu QR) – w prawym gór-
nym rogu etykiety – pozwala konsu-
mentom poprzez smartfona na do-
stęp do szczegółowych informacji 
zawartych w karcie informacyjnej pro-
duktu umieszczonej w bazie EPREL.
Kolejna grupa produktów objętych 

przeskalowaniem obej mie, m.in.: su-
szarki bębnowe, klimatyza tory, okapy  
i piekarniki. Jako ostatnie przeskalowa-
ne zostaną urządzenia od niedawna ob-
jęte etykietami energe tycznymi, tj. kotły 
na paliwa stałe, ogrzewacze pomiesz-
czeń i pod grzewacze wody.

W celu uzyskania bliższych informa-
cji o etykietowaniu energetycznym, czy 
też o realizowanych projektach w tym 
zakresie, zapraszamy do odwiedzania 
naszej strony „etykiety energetyczne” na 
portalu gov.pl/klimat.

Wydział Efektywności Energetycznej
Departament Ciepłownictwa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Obecnie systemem etykietowania energetycznego objętych jest 15 grup produktowych

Zd
ję

ci
e:

 h
tt

ps
://

au
di

ov
is

ua
l.e

c.
eu

ro
pa

.e
u/

en
/t

op
ne

w
s/

M
-0

06
28

5
RYNEK I REGULACJE

12 l ENERGIA elektryczna marzec 2021 marzec 2021 ENERGIA elektryczna l



13marzec 2021 ENERGIA elektryczna l

PTPIREE I LEGISLACJA

L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Inicjatywa zmiany Pe w zakresie sprzedaży rezerwowej 
• Propozycja zmian w przepisach Prawa energetycznego dot. sprzedaży rezerwowej energii 

elektrycznej 
• Memorandum – Optymalizacja procesu sprzedaży rezerwowej do odbiorców energii 

2. Rynek mocy
• Projekt nowelizacji ustawy rynek mocy (w. 17.02.2021) 
• Uzasadnienie do nowelizacji ustawy 
• OSR projektu nowelizacji RM 

3. Regulacje dot. OZE i rozwiązań prosumenckich

• Pismo ws. zmiany definicji hybrydowej instalacji OZE 
• Załącznik do pisma – opis koncepcji zmiany definicji instalacji hybrydowej OZE 
• Stanowisko PTPiREE ws. propozycji zmiany definicji 
• Prezentacja ze spotkania dotyczącego klastrów energii i usługi autobilansowania 
• Uwagi do koncepcji i do nowelizacji ws. klastrów 
• Projekt MRPiT zmian w regulacjach dot. prosumpcji 
• Uzasadnienie do projektu zmian dot. prosumpcji 
• OSR projektu dot. prosumpcji 

4. Nowelizacja ustawy o elektromobilności • Projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności (w. z 11 lutego 2021) 

5. Inicjatywa wydłużenia okresu legalizacji liczników statycznych 

6. Specustawa przesyłowa • Projekt nowelizacji specustawy przesyłowej (druk nr 916) 
• Stanowisko PTPiREE ws. nowelizacji specustawy – pismo z 22 lutego 2021 roku

7. Prawo komunikacji elektronicznej wraz z ustawą wprowadzającą

• Projekt ustawy Pke – notatka przed KRMC ws. uwag MKiŚ 
• Projekt ustawy wprowadzającej Pke – notatka przed KRMC ws. uwag MKiŚ 
• Protokół rozbieżności (odniesienie się KPRM do uwag) – ustawa Pke 
• Protokół rozbieżności (odniesienie się KPRM do uwag) – ustawa wprowadzająca Pke 

8. Plan gotowości na wypadek zagrożeń (elektroenergetyka)
• Rozporządzenie UE 941/2019 ws. gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii 

elektrycznej 
• Załącznik – wzór ,,Planu gotowości na wypadek zagrożeń''

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w lutym 2021 roku

 
1.  Inicjatywa zmiany Pe w zakresie 

sprzedaży rezerwowej 

W nawiązaniu do toczących się od ubiegłego 
roku ustaleń roboczych dotyczących inicjaty-
wy zmiany przepisów o sprzedaży rezerwo-
wej energii elektrycznej, PTPiREE przekazało 
do MKiŚ w połowie lutego propozycję OSD 
w tym zakresie. Dokument otrzymali również 
przedstawiciele PSE, TOE oraz OSDn z proś-
bą o potraktowanie go jako punktu wyjścia 
do dalszej wspólnej pracy w przypadku za-
twierdzenia istoty modelu. Nie zmieniły się 
jego założenia, zaproponowane na wcześniej-
szych etapach przez OSD. Inicjatywę wzbo-
gacono jednak wyjaśnieniami, przykładami  
i propozycją przyszłych zapisów ustawowych. 
Doprecyzowując ją, starano się uwzględnić 
perspektywę każdej ze stron, aby propono-
wany model był łatwy do realizacji, a przy tym 
skutecznie zabezpieczał odbiorców energii.  

W skład przekazanych materiałów weszło 
także ,,Memorandum na temat optymalizacji 
procesu sprzedaży rezerwowej do odbiorców 
energii elektrycznej''. 

2. Rynek mocy 

W ramach prac nad nowelizacją ustawy  
o rynku mocy, w tym redakcją zmian w za-
kresie rozliczeń odbiorców energochłon-
nych, na stronach RCL opublikowano kolej-
ną wersję projektu (3.4 z 17.02.2021). 

W piśmie przekazującym projektowa-
ną regulację do rozpatrzenia przez Komitet  
ds. Europejskich, resort klimatu informuje: 

„Rozwiązania dotyczące tzw. reparametry-
zacji opłaty mocowej (nowe art. 70a i art. 70b  
i z nimi powiązane) zastępują tzw. ulgę dla od-
biorców energochłonnych (dotychczasowe art. 
70 ust. 3 i 4. art. 71-73 i z nimi powiązane). Usta-
wa o rynku mocy z 2017 r. przewidywała wpro-
wadzenie ulg dla odbiorców energochłonnych, 

do którego nie doszło z uwagi na brak zgody 
Komisji. W założeniu miały one zdjąć część cię-
żarów finansowych z odbiorców o najwyższej 
intensywności zużycia energii elektrycznej – 
analogicznie jak ma to dziś miejsce w ustawie  
o odnawialnych źródłach energii i ustawie o pro-
mowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji. Z uwagi na brak ich akceptacji do 
momentu ustalenia przez Prezesa URE stawek 
opłaty mocowej, ulgi nie znalazły odzwierciedle-
nia w wysokości opłaty mocowej dla poszczegól-
nych grup odbiorców. Wprowadzenie rozwiązań 
dotyczących reparametryzacji opłaty moco-
wej, w skutkach odpowiadające rozwiązaniom  
w zakresie ulgi, wpisuje się w logikę rozwiązań  
z 2017 r. i nie należy ich postrzegać jako wprowa-
dzenia dodatkowego obciążenia finansowego, 
a jako wypełnienie przesądzeń regulacyjnych  
z 2017 r. dotyczących kształtu rynku mocy.”1

Oprócz „koszykowania” odbiorców innych 
niż rozliczani ryczałtowo, w projekcie znala-
zły się przepisy istotne dla OSD, przeniesione  
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z druku 808, a mianowicie doprecyzowanie 
objęcia rozliczeniem ryczałtowym całej grupy 
G oraz grupy C1x. 

3.  Regulacje dotyczące OZE  
i rozwiązań prosumenckich 

PTPiREE opiniowało zmiany definicji hybry-
dowej instalacji odnawialnego źródła energii, 
które miałyby być wprowadzone w ramach 
kilku toczących się nowelizacji ustaw. Wraz  
z propozycją udostępniono materiał eksperc-
ki prezentujący w sposób szerszy koncepcję, 
do którego PTPiREE odniosło się w propono-
wanym terminie. 

Jednocześnie przy MKiŚ kontynuowane 
są prace nad zmianami regulacji dotyczącymi 
klastrów energii. Podczas spotkania, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele PTPiREE, zapre-
zentowano przygotowany przez NCAE/Pro-
jekt KlastER materiał o klastrach energii i usłu-
gach autobilansowania. PTPiREE opracowało 
stanowisko wobec prezentacji i przedstawio-
nych rozwiązań. 

Ponadto z przedstawicielami Minister-
stwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz resortu 
klimatu omawiana była robocza propozycja 
zmian legislacyjnych (wraz z uzasadnieniem 
i OSR) obecnego modelu prosumpcji. Zgod-
nie z zapowiedzią – w najbliższym czasie roz-
począć ma się proces legislacyjny projektu (tj. 
uzyskanie wpisu do wykazu prac RM). 

4.  Projekt nowelizacji ustawy  
o elektromobilności 

W drugiej połowie miesiąca opublikowano 
kolejną wersję (z 11 lutego 2021 roku) pro-
jektu nowelizacji ustawy o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych oraz niektórych in-
nych ustaw. Dokument implementuje szereg 
dyrektyw, w tym 2019/1161 o promowaniu 
ekologicznie czystych i energooszczędnych 
pojazdów transportu drogowego, 2019/944 
o wspólnych zasadach rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej, 2018/844 dotyczącą cha-
rakterystyki energetycznej budynków i efek-
tywności energetycznej. Zgodnie z zapisami 
projektu zmianie podlega m.in. pojęcie stacji 
ładowania – oprogramowanie, w które jest 
ona wyposażona, ma umożliwiać świadcze-
nie usługi ładowania i być wykorzystywane 
wyłącznie do tego, a liczba stanowisk postojo-
wych ma odpowiadać liczbie punktów łado-
wania umożliwiających jednoczesne świad-
czenie tej usługi. 

Istotną zmianą z perspektywy OSD – im-
plementującą przepisy dyrektywy rynkowej – 
jest dodany art. 3a i 3b: OSD – co do zasady 
– nie może być właścicielem ani operatorem 

ogólnodostępnej stacji ładowania, ani do-
stawcą usługi ładowania (może pozostać wła-
ścicielem ogólnodostępnej stacji ładowania 
w przypadku spełnienia łącznie kilku ściśle 
zdefiniowanych warunków). Głównym te-
matem rozmów są zatem teraz rozwiązania 
legislacyjne pozwalające na płynne przejście 
pod względem organizacyjnym i finansowym  
z obowiązku budowy stacji na jego brak, wraz 
z rozliczeniem wydatków i możliwością sprze-
daży już wybudowanych stacji. 
 
5.  Inicjatywa wydłużenia okresu 

legalizacji liczników statycznych 

Kontynuowane są prace wielostronnego 
(GUM, MKiŚ, PTPiREE, przedstawiciele wybra-
nych producentów liczników) zespołu robo-
czego, któremu za cel postawiono wypraco-
wanie zasad umożliwiających wprowadzenie 
12-letniego okresu użytkowania liczników 
statycznych. 
W lutym odbyło się kolejne spotkanie z re-
prezentantami GUM, wspierane przez urzęd-
ników MKiŚ. Strony ponownie przedstawiły 
swoje stanowiska – delegat PTPiREE przypo-
mniał, że głównym celem wydłużenia okresu 
użytkowania liczników jest ograniczenie kosz-
tów przenoszonych na odbiorców. Wskazał na 
zaawansowaną funkcję diagnostyczną urzą-
dzeń zdalnego odczytu, pozwalającą na bez-
zwłoczną informację w przypadku ich awarii 
czy błędów. Zwrócił uwagę na różne intere-
sy producentów liczników. Podkreślił istotny 
wpływ kosztów wynikających z legalizacji me-
todą statystyczną oraz przypomniał uwarun-
kowania przetargowe OSD, w tym czas nie-
zbędny na przeprowadzenie całej procedury. 
Z kolei reprezentant GUM przedstawił z per-
spektywy Urzędu dotychczasowy przebieg 
prac i rozważane warianty. Podkreślał koniecz-
ność sprawdzenia poprawności metrologicz-
nej liczników oraz troski o odbiorców energii. 
Rozmowy są kontynuowane. 

6. Specustawa przesyłowa 

Do parlamentu przekazano – przygotowa-
ny przez Pełnomocnika Rządu do spraw 
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – 
projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących 
przygotowanie i realizację kluczowych inwe-
stycji w zakresie strategicznej infrastruktury 
energetycznej (o wcześniejszym przebiegu 
prac nad regulacją pisaliśmy w tej rubryce 
podsumowując wrzesień 2020 roku). 

W posiedzeniu sejmowej Komisji do 
spraw Energii, Klimatu i Aktywów Pań-
stwowych, do której skierowano projekt  
w pierwszym czytaniu, uczestniczyli 

przedstawiciele PTPiREE, prezentując postula-
ty branży. Stanowisko–uprzednio przekazane 
również pisemnie na ręce przewodniczącego 
Komisji – zawierało przede wszystkim postu-
lat ujęcia w wykazie linii 110 kV oraz wskazania 
wprost „inwestycji towarzyszących”. Zgodnie  
z zaprezentowanym podczas posiedzenia sta-
nowiskiem strony rządowej, postulaty PTPiREE 
nie będą uwzględnione w regulacji (specusta-
wie), jednak powinny zostać podjęte prace 
nad ich uwzględnieniem w ramach innych 
aktów prawnych. 
 
7.  Prawo komunikacji elektronicznej 

wraz z ustawą wprowadzającą 

W lutym kontynuowano prace na szczeblu 
międzyresortowym nad kształtem regulacji 
zawartych w projekcie ustawy Prawo komu-
nikacji elektronicznej oraz ustawy wprowa-
dzającej. Postulaty podsektora przesyłu i dys-
trybucji, zgłaszane za pośrednictwem MKiŚ 
oraz Biura Pełnomocnika Rządu do spraw 
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, nie 
są do tej pory uwzględniane. Przede wszyst-
kim czynione są starania, aby:

 Ҍ nie usuwać z megaustawy uzgodnień  
z Prezesem URE przy wydawaniu decyzji 
dotyczących OSD i OSP,

 Ҍ nie obejmować infrastruktury OSD (tele-
komunikacyjnej) obowiązkiem dostępu 
na rzecz innych podmiotów albo chociaż 
wprowadzić konsultacje z Prezesem URE 
przy wydawaniu decyzji dotyczących in-
frastruktury OSD i OSP, w tym w ramach 
tzw. dostępu telekomunikacyjnego,

 Ҍ obniżyć wysokość limitu kary za narusze-
nia ustawy.

8.  Plan gotowości na wypadek 
zagrożeń (elektroenergetyka) 

W ostatnich dniach lutego, w ramach trwa-
jących w MKiŚ prac i przygotowań nad wy-
pełnieniem postanowienia rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 roku w spra-
wie gotowości na wypadek zagrożeń w sekto-
rze energii elektrycznej i uchylającego dyrek-
tywę 2005/89/WE, zwrócono się do PTPiREE o 
pomoc w przygotowaniu dokumentu (,,Planu 
gotowości na wypadek zagrożeń''), o którym 
mowa w rozdziale trzecim tego rozporządze-
nia. Wkład PTPiREE przekazano do MKiŚ na 
początku marca. 

Biuro PTPiREE, Poznań, 8 marca 2021 roku

Przypisy
1.  Portal internetowy RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12

336403/12703003/12703004/dokument491672.pdf
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Rubrykę, poświęconą  
zagadnieniom prawnym  
w energetyce, redagują: 

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś  
z Biura PTPiREE 

i mec. Przemysław Kałek z Kancelarii  
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Prawo  
komunikacji elektronicznej

Trwają prace nad projektami ustaw 
Prawo komunikacji elektronicznej oraz 
wprowadzającą tę ustawę. Głównym ce-
lem obu aktów prawnych jest wdroże-
nie w Polsce dyrektywy (UE) 2018/1972 
Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiającej Europejski kodeks łączności 
elektronicznej. Dyrektywa zawiera cały 
pakiet przepisów kompleksowo regu-
lujących sektor łączności elektronicznej 
w Unii Europejskiej i zastępuje aż czte-
ry dotychczas obowiązujące dyrektywy 
łączności elektronicznej – ramową, do-
stępową, o usłudze powszechnej oraz  
o zezwoleniach. Jej celem jest:

 � promowanie łączności oraz korzy-
stania z sieci o bardzo dużej przepu-
stowości, w tym sieci stacjonarnych, 
ruchomych i bezprzewodowych, 
przez wszystkich obywateli UE  
i wszystkie przedsiębiorstwa Wspól-
noty; wspieranie interesów obywa-
teli UE przez umożliwienie czerpania 
maksymalnych korzyści pod wzglę-
dem możliwości wyboru, ceny i ja-
kości, dzięki wydajnej konkurencji;

 � dbanie o bezpieczeństwo sieci  
i usług;

 � zapewnianie ochrony konsumen-
tów z wykorzystaniem szczególnych 
regulacji;

 � zaspokajanie potrzeb konkretnych 
grup społecznych, zwłaszcza osób 
z niepełnosprawnościami, starszych 
oraz o szczególnych potrzebach 
społecznych;

 � ułatwianie wchodzenia na rynek  
i promowanie konkurencji przy do-
starczaniu sieci telekomunikacyjnych 
i urządzeń towarzyszących;

 � przyczynianie się do rozwoju ryn-
ku wewnętrznego sieci i usług te-
lekomunikacyjnych w UE przez 

opracowywanie wspólnych przepi-
sów i przewidywalnych podejść regu-
lacyjnych dotyczących:

 ʱ skutecznego, wydajnego i skoordy-
nowanego wykorzystania widma 
radiowego,

 ʱ otwartych innowacji,
 ʱ rozwijania sieci transeuropejskich,
 ʱ dostępności i interoperacyjności 

ogólnoeuropejskich usług,
 ʱ połączeń między użytkownikami 

końcowymi.
Obok samego Prawa komunikacji 

elektronicznej (Pke) przyjęta ma zostać 
ustawa je wprowadzająca, która prze-
widuje zmiany do już obowiązujących 
aktów prawnych tej rangi powiązanych 
z materią regulowaną przez nowe Pke. 
Jedną ze zmienianych będzie ustawa 
z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych, czyli tzw. megaustawa – w części 
mającej znaczenie dla przedsiębiorstw 
energetycznych. Zgodnie z jej obowią-
zującym brzmieniem warunki, na jakich 
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne 
uzyskują dostęp do infrastruktury tech-
nicznej przedsiębiorstw energetycz-
nych (np. w celu podwieszenie sieci 
telekomunikacyjnej na słupach energe-
tycznych) ustalane są w umowie o do-
stępie do infrastruktury technicznej za-
wieranej pomiędzy przedsiębiorstwem 
energetycznym, będącym operatorem 
sieci elektroenergetycznej, a przedsię-
biorstwem telekomunikacyjnym. Nie-
mniej jednak Prezes Urzędu Komunika-
cji Elektronicznej może wydać decyzję 
administracyjną określającą warunki 
takiego dostępu. Obecnie jej wydanie 
musi jednak poprzedzać uzgodnienie 
projektu decyzji z Prezesem Urzędu Re-
gulacji Energetyki. 

W ramach prac legislacyjnych pro-
ponowane jest usunięcie z ustawy prze-
pisów nakazujących to uzgodnienie 

między regulatorami. Uznać trzeba, 
że nie jest to rozwiązanie korzystne  
z perspektywy przedsiębiorstw energe-
tycznych, ponieważ udział Prezesa URE 
w postępowaniu przed Prezesem UKE 
zapewnia, żeby obowiązki nakładane 
przez tego ostatniego nie powodowały 
istotnych zakłóceń w działalności ope-
ratorów systemów elektroenergetycz-
nych, w szczególności nie prowadziły 
do naruszenia przepisów ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 roku Prawo energe-
tyczne, a przede wszystkim nie wpły-
wały negatywnie na ciągłość zasilania  
w energię elektryczną odbiorców.

Dostęp do energetycznej 
infrastruktury technicznej  
w celu realizacji szybkiej sieci 
telekomunikacyjnej

12 lutego Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej wydał decyzje określa-
jące warunki zapewnienia dostępu do 
infrastruktury technicznej w zakresie 
słupów elektroenergetycznych linii ni-
skiego i średniego napięcia dla najwięk-
szych operatorów systemów dystrybu-
cyjnych, tj.:

 � innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
 � Enea Operator Sp. z o.o., 
 � PGE Dystrybucja SA, 
 � Energa-Operator SA, 
 � Tauron Dystrybucja SA. 

Decyzje wydano na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 7 maja 2010 roku 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci te-
lekomunikacyjnych. Poprzedziły je: do-
konana przez Prezesa UKE analiza wa-
runków współpracy stosowanych przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych, 
publiczne konsultacje projektów roz-
strzygnięć oraz uzgodnienie projektów 
decyzji z Prezesem Urzędu Regulacji 
Energetyki. Kluczowym elementem de-
cyzji są „Warunki zapewnienia dostępu 
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do infrastruktury technicznej w zakresie 
słupów elektroenergetycznych”. Stano-
wią one uniwersalny zbiór zasad i reguł 
dostępu do infrastruktury technicznej 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
obejmującej słupy elektroenergetyczne 
linii niskiego i średniego napięcia. 

Decyzjom nadano rygor natychmia-
stowej wykonalności. Warunki w nich 
ustalone maja zacząć obowiązywać po 
90 dniach od doręczenia decyzji ope-
ratorowi. Jest to bardzo krótki czas na 
przestawienie się operatorów na nowe 
zasady udostępniania sieci energetycz-
nych. Nie da się ukryć, że wdrożenie no-
wych warunków zapewnienia dostępu 
do sieci energetycznych stanowi duże 
wyzwanie dla operatorów. Prezes UKE 
narzucił bowiem im bardzo wyśrubo-
wane terminy reakcji na wnioski przed-
siębiorstw telekomunikacyjnych o udo-
stępnienie sieci. Stawia to ich w trudnej 
pozycji godzenia obowiązków nałożo-
nych przez Prezesa UKE z podstawowy-
mi obowiązkami operatorów określony-
mi w ustawie Prawo energetyczne.

Nowelizacja ustawy  
o odnawianych źródłach energii 

Zbliża się do końca rządowy etap prac 
nad kolejną nowelizacją ustawy o od-
nawianych źródłach energii. Przedłuży 
ona okres funkcjonowania aukcyjnego 
systemu wsparcia dla energetyki odna-
wialnej do 30 czerwca 2027 roku, przy 
czym aukcje mają być organizowane do 
31 grudnia 2027, pod warunkiem po-
zytywnej decyzji Komisji Europejskiej  
o zgodności tego programu ze wspól-
nym rynkiem.

Z bardziej interesujących dla opera-
torów systemów elektroenergetycznych 
nowości wskazać należy na zmianę de-
finicji ,,małej instalacji’’ oraz dodanie do 
słowniczka pojęcia ,,mocy zainstalowanej 
elektrycznej instalacji odnawialnego źró-
dła energii’’:

 � mała instalacja – instalacja odnawial-
nego źródła energii o łącznej mocy za-
instalowanej elektrycznej większej niż 
50 kW i nie większej niż 1 MW, przy-
łączona do sieci elektroenergetycznej  
o napięciu znamionowym niższym niż 
110 kV albo o mocy osiągalnej ciepl-
nej w skojarzeniu większej niż 150 kW 
i mniejszej niż 3 MW, w której łączna 
moc zainstalowana elektryczna jest 
większa niż 50 kW i nie większa niż  
1 MW; 

 � moc zainstalowana elektryczna in-
stalacji odnawialnego źródła energii 
– łączna moc znamionowa czynna:

a. w przypadku instalacji odnawialne-
go źródła energii wykorzystującej 
do wytwarzania energii elektrycznej 
biogaz lub biogaz rolniczy, podana 
przez producenta zespołu urządzeń 
służących do wytwarzania energii 
elektrycznej – zespołu prądotwór-
czego na tabliczce znamionowej, 
a w przypadku jej braku, moc zna-
mionowa czynna tego zespołu okre-
ślona przez jednostkę posiadają-
cą akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji;

b. w przypadku instalacji innej niż 
wskazana w lit. a, łączna moc zna-
mionowa czynna podana przez pro-
ducenta na tabliczce znamionowej 
generatora, modułu fotowoltaiczne-
go lub ogniwa paliwowego.
Zmodyfikowany ma zostać również 

obowiązek OSD związany z przekazy-
waniem sprzedawcy danych pomiaro-
wych dotyczących prosumenta. Zamiast 
– tak jak dotychczas – przekazywania 
danych pomiarowych obejmujących 
godzinowe ilości energii elektrycznej 
wprowadzonej i pobranej z sieci dystry-
bucyjnej przez prosumenta energii odna-
wialnej po wcześniejszym sumarycznym 
bilansowaniu ilości energii wprowadzonej  
i pobranej z sieci dystrybucyjnej z wszyst-
kich faz dla trójfazowych mikroinstalacji, 
operator będzie przekazywał sprzedawcy 
dane pomiarowe obejmujące godzinowe 
ilości energii elektrycznej wprowadzo-
nej do i pobranej z sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej przez prosumen-
ta energii odnawialnej przed sumarycz-
nym bilansowaniem i po sumarycznym 
bilansowaniu ilości energii wprowadzo-
nej do i pobranej z sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej z wszystkich faz. 
Analogiczne rozwiązanie przyjęto dla 
członków spółdzielni energetycznej. Uzu-
pełniony ma być również art. 81 ustawy 
o odnawialnych źródłach energii o ustęp 
nakładający na operatora systemu elek-
troenergetycznego obowiązek dostoso-
wania harmonogramu przyłączenia dla 
instalacji OZE, które wygrają aukcję.

Ułatwienia dla lokalizacji  
instalacji fotowoltaicznych 

W świetle zapowiedzianej nowelizacji 
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym nie będzie potrzeby 

uwzględniania w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów oraz stref ochronnych 
związanych z ograniczeniami w zabu-
dowie oraz zagospodarowaniu i użyt-
kowaniu terenu dla wolnostojących 
urządzeń fotowoltaicznych o mocy za-
instalowanej elektrycznej nie większej 
niż 1000 kW zlokalizowanych na grun-
tach rolnych stanowiących użytki rolne 
klas V, VI, VIz i nieużytki oraz dla urzą-
dzeń innych niż wolnostojące. Obecnie 
już budowa instalacji fotowoltaicznych 
o mocy 100 kW wymaga uwzględnienia 
w studium oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania, co w sposób istot-
ny spowalnia rozwój małej energetyki 
fotowoltaicznej.

Dostęp  
do informacji publicznej

W orzecznictwie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego umacnia się trend 
podważający możliwość bezwarunko-
wego domagania się od przedsiębiorstw 
energetycznych informacji na podstawie 
ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej. Jednym z takich orzeczeń jest wyrok 
wydany 14 lipca 2020 roku w sprawie  
I OSK 2817/19. Miała ona za swój przed-
miot ocenę zasadności wniosku o udo-
stępnienie informacji dotyczących lokali-
zacji i budowy urządzeń energetycznych 
na nieruchomości osoby prywatnej przed 
kilkudziesięciu laty. 

Zgodnie z wyjaśnieniem wniosko-
dawcy, informacje te były mu niezbęd-
ne dla sformułowania i dochodzenia 
roszczeń związanych z korzystaniem  
z jego nieruchomości. NSA, rozpatru-
jąc skargę kasacyjną od niekorzystnego 
dla przedsiębiorcy wyroku podniósł, że 
ustawa o dostępie do informacji pu-
blicznej powinna być wykorzystywana 
w celu nadzoru nad działaniami orga-
nów administracji publicznej oraz in-
nych podmiotów, które w swojej dzia-
łalności wykorzystują środki publiczne. 
Wnioskodawcy powinni zatem kiero-
wać się ,,troską o sprawy publiczne”. Sąd 
podkreślił, że: ,,Sprawami publicznymi 
nie będą zatem konkretne i indywidu-
alne sprawy określonej osoby lub pod-
miotu”. W ocenie NSA przepisy ustawy 
nie mogą być wykorzystywane w spra-
wach czysto prywatnych. 

n



17marzec 2021 ENERGIA elektryczna l

TECHNIKA I TECHNOLOGIE

Punkt Poboru Energii (PPE) jest wspólnym mianownikiem identy-
fikującym klienta w systemach informatycznych spółki wykorzy-
stanych do realizacji projektu. Realizację podzielono na etapy: po-
zyskiwania podstawowych danych, ujednolicania nazewnictwa, 
eksportowania danych, implementacji szyny usług oraz stworze-
nia Aplikacji Zgłoszeniowej. Ostatnim będzie wprowadzenie do-
celowego rozwiązania, czyli dynamicznego wyznaczania ścieżki 
zasilania dla rzeczywistego układu pracy sieci niskiego napięcia. 
Stanie się to możliwe po wdrożeniu SCADA nn.

Geneza
Enea Operator, jako jedna z pierwszych firm energetycznych 
w kraju, wprowadza nowatorskie rozwiązania informatyczne. 
Przełomowym dla spółki okazał się 2016 rok, w którym rozpoczęto 
prace związane z projektem dynamicznego wyznaczania ścieżki 
zasilania PPE. Zakończono wówczas proces migracji pięciu syste-
mów bilingowych do jednego, jakim jest SKOK-D. Jednocześnie 
wdrażano System Informacji o Sieci – SIS (GIS), aktualizując da-
ne wynikające z bieżącej inwentaryzacji sieci nn. Kolejnymi  
z sześciu systemów informatycznych wykorzystanych w projek-
cie są: SCADA, Zarządzania Przerwami w Zasilaniu (OMS), Obsługi 
Zgłoszeń o Awariach i Informowania o Planowanych Wyłączeniach 
(Contactis Awarie) oraz Pozyskiwania Danych Pomiarowych (AMI). 
Sporym wyzwaniem okazała się aktualizacja danych jednocześnie 
we wszystkich systemach, co było niezbędne dla potrzeb spra-
wozdawczości oraz prowadzenia eksploatacji. Bez automatyzacji 
całego procesu zadanie to byłoby trudne do realizacji.

Enea Operator podjęła zatem wyzwanie automatycznej aktu-
alizacji i weryfikacji danych we wszystkich istniejących w spółce 
systemach w zakresie PPE (rys.1). W tym celu wdrożono projekt 
„Metodologia i rozwiązania techniczne przypisywania odbiorców 
do stacji z punktu widzenia regulacji jakościowej”, którego finał 
zaplanowano na koniec 2020 roku. Pozyskane dane wykorzy-
stano do aktualizacji i wyznaczania wskaźników SAIDI oraz SAIFI  

w spółce. Jednym z istotnych elementów tego zadania jest okre-
ślanie liczby odbiorców zasilanych z danego transformatora.

Etap pozyskiwania podstawowych danych 
Pierwszy etap projektu dynamicznego wyznaczania ścieżki zasila-
nia rozpoczęto od pozyskiwania współrzędnych geograficznych 
każdego PPE (rys. 2). Proces ten realizowano w dwóch krokach. W 
pierwszym dokonywano tego automatycznie podczas wielokrot-
nych, harmonogramowych odczytów liczników energii elektrycz-
nej. Zadanie realizowali inkasenci lub monterzy przy wykorzysta-
niu standardowych tabletów (rys. 3). 

Zgromadzone dane, charakterystyczne dla każdego PPE, pod-
dano automatycznej weryfikacji. Wykorzystano do tego m.in. al-
gorytm DBSCAN w celu wyznaczenia zgrubnej pozycji PPE, dla 
której określono adres PPE i skonfrontowano z adresem posiada-
nym w systemie bilingowym. Pojawiające się rozbieżności były 
odrzucane i poddawane dalszej weryfikacji. W drugim kroku inka-
senci i monterzy podczas realizacji kolejnych odczytów lub zleceń 
technicznych musieli zatwierdzić bądź skorygować wyznaczoną 
pozycję PPE, ale tylko w zadanym reżimie odległościowym. 

Enea Operator

Dynamiczne wyznaczanie  
ścieżki zasilania PPE 
Enea Operator wdrożyła projekt dynamicznego wyznaczania ścieżki 
zasilania PPE. Angażujący pracę wszystkich jednostek spółki, pozwala na 
stały monitoring normalnego układu pracy sieci i osiąganych wskaźników 
SAIDI oraz SAIFI.

MACIEJ ŚLEDŹ
Enea Operator Sp. z o.o.

Rys. 1. PPE jako wspólny element łączący systemy informatyczne
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Po przeanalizowaniu osiągniętych danych ponownie wygenero-
wano adresy PPE, tym razem zgodne z bazą TERYT (Krajowy Rejestr 
Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju) oraz zaktualizowano bazę 
adresową PPE w systemie bilingowym SKOK-D. To działanie jest nie-
zbędne do wykonywania sprawozdawczości i właściwego nadzoru 
nad procesami w spółce. Weryfikacja danych dotyczyła zarówno ist-
niejących, jak i nowych PPE.

 
Etap ujednolicania nazewnictwa
Etap drugi to ujednolicenie nazewnictwa w bazach danych systemów 
SIS (GIS), OMS-SCADA, AMI oraz w terenie. Zebranie danych do cen-
tralnego systemu dla każdej z wymienionych grup, które pozyskiwane 
były przez lata, pozwoliło na wskazanie różnic w sposobie oznakowa-
nia poszczególnych elementów sieci. Wynikały one z innego podej-
ścia w każdym z obszarów działania spółki. Dodatkowym elementem, 
który mógł – i dalej może – powodować powstawanie różnic, jest 
sposób wprowadzania nowych danych do systemów SIS oraz SCADA,  
a polegający na ręcznym wrysowywaniu schematów oraz poszcze-
gólnych elementów. Tu błąd ludzki może stać się kolejną przyczyną 
braku spójności danych. Bez pełnej synchronizacji w każdym z syste-
mów oraz w terenie wszystkich elementów wspólnych spółka nie by-
łaby w stanie wyznaczać w sposób dynamiczny ścieżki zasilania oraz 
aktualizować liczby odbiorców zasilanych z danej stacji. Do realizacji 
tego zadania stworzono zatem mechanizm zewnętrzny, do którego 
importowane były dane z poszczególnych systemów w celu ich po-
równania. Wygenerowane raporty rozbieżności przekazywano do od-
powiednich jednostek terytorialnych, gdzie dokonywano weryfikacji 
i usuwano konflikty. To zadanie długofalowe polegające na ciągłym 

analizowaniu i aktualizacji danych, aby nie doprowadzić do ponowne-
go rozsynchronizowania.

Etap eksportowania danych
Etap trzeci (rys. 4) to preludium dynamicznego wyznaczania ścieżki 
zasilania PPE w układzie normalnym pracy sieci niskiego napięcia.  
W tym celu, po realizacji obu wcześniejszych etapów, przygoto-
wano eksporty w postaci plików płaskich zagregowanych danych 
PPE z systemu bilingowego SKOK-D (nr PPE, adres, dane lokaliza-
cyjne, warunki techniczne) i zaimportowano do Systemu Informacji  
o Sieci – SIS (GIS) – zasilenie startowe. W systemie SIS wygenero-
wano Punkty Dystrybucji (PD – model elektryczny miejsca kon-
sumowania energii, np. dom jednorodzinny, klatka schodowa 
budynku wielorodzinnego, maszt telefonii GSM), do których przy-
pisano PPE na podstawie dostarczonych danych lokalizacyjnych. 
Zagnieżdżenie PPE w strukturze systemu SIS umożliwiło wygene-
rowanie startowej ścieżki zasilania wraz ze wskazaniem obwodu 
oraz stacji. Tak przygotowane zagregowane dane wraz ze statusem 
PPE wyeksportowano do systemu OMS. Na podstawie tych danych 
zaktualizowano liczbę odbiorców (PPE) zasilanych z danego ob-
wodu w stacji transformatorowej. Odbywało się to raz w miesiącu  
z uwzględnieniem nowych PPE oraz bieżącego statusu istniejących.

Etap implementacji szyny usług
Czwarty etap to rozwiązanie docelowe, w którym importy plików 
płaskich zastąpiono przez uruchomienie komunikacji w postaci 
korporacyjnej szyny usług (rys. 5). Zgodnie z przyjętymi założenia-
mi cały proces wyznaczania ścieżki zasilania dla każdego nowego 
PPE oraz zmiany statusów istniejących jest realizowany automa-
tycznie we wszystkich systemach podłączonych do szyny usług. 
Każda zmiana statusu PPE w systemie bilingowym SKOK-D na-
tychmiast ma swoje odzwierciedlenie we wszystkich systemach, 
powodując m.in. aktualizację ścieżki zasilania w SIS, a w OMS zmia-
nę liczby odbiorców zasilanych z danej stacji transformatorowej. 
W przypadku utworzenia nowego PPE, ścieżka zasilania jest wy-
znaczana automatycznie w SIS i dostarczana do pozostałych sys-
temów na obecnym etapie w kolejnej dobie. Aktualizowanie licz-
by odbiorców w systemie OMS odbywa się dynamicznie, a zatem 
wyznaczanie wskaźników SAIDI oraz SAIFI dokonywane jest na 
podstawie bieżąco aktualizowanych danych.

 Komunikaty wymieniane na szynie usług stworzono opie-
rając się na modelu CIM, tak żeby w przyszłości mogły korzystać  
z nich również inne systemy.

Rys. 2. Lokalizacja PPE na obszarze spółki 

Rys. 3. Mapka przedstawiająca proces pozyskiwania współrzędnych geograficznych przez 
inkasenta

Rys. 4. Przepływ danych PPE w rozwiązaniu przejściowym – aktualizacja danych raz  
w miesiącu



19marzec 2021 ENERGIA elektryczna l

TECHNIKA I TECHNOLOGIE

Etap stworzenia aplikacji zgłoszeniowej
OSD mają wiele możliwości lokalizowania awarii własnej sieci ener-
getycznej. Należą do nich m.in. systemy SCADA wraz z telemecha-
niką, które na bieżąco informują służby nadzoru o wszelkich nie-
prawidłowościach w sieci. Na obecnym etapie nie jesteśmy jednak  
w stanie lokalizować wszystkich uszkodzeń, szczególnie na poziomie 
niskiego napięcia. Dlatego też w ramach tego zadania, jako etap pią-
ty, realizowany równolegle z etapem czwartym, było stworzenie apli-
kacji zgłoszeniowej na smartfon dla każdego klienta. Nadrzędny cel 
jaki przyświecał projektowi to umożliwienie odbiorcom dokonywa-
nia zgłoszeń braku zasilania w ich gospodarstwach domowych wraz  
z informacją zwrotną o statusie awarii czy planowego wyłączenia. 
Dla energetyków z kolei to ułatwienie lokalizacji uszkodzeń i po-
moc w szybszym ich usuwaniu. Inną zaletą takiego rozwiązania jest 
możliwość obsłużenia bardzo dużej liczby zgłoszeń jednocześnie  
w przypadku awarii masowych powstających np. w wyniku 

wystąpienia anomalii pogodowych. W takiej sytuacji aplikacja zgłosze-
niowa wydaje się idealnym rozwiązaniem.

Uruchomienie kolejnego kanału informacji o sieci pomaga nie tyl-
ko w eksploatacji, ale również znacząco wpływa na dynamiczne ak-
tualizowanie statusu każdego PPE wraz z wpływem na wyznaczanie 
wskaźników SAIDI oraz SAIFI.

Zasada działania aplikacji zgłoszeniowej jest oparta, podobnie jak 
wiele innych tego typu, na interakcji odbiorcy z systemem Contactis 
Awarie, a służącym do obsługi zarówno zgłoszeń o awariach, jak i in-
formowaniu o planowanych wyłączeniach (rys. 7).

Użytkownik, instalując aplikację na swoim smartfonie, po przejściu 
procesu rejestracji, określa swoje dane osobowe wraz ze wskazaniem 
danych adresowych PPE. Po zakończeniu konfiguracji może dokony-
wać zgłoszeń o braku zasilania oraz otrzymywać komunikaty zwrot-
ne – od planowanego terminu zakończenia braku zasilania, aż do po-
twierdzenia jego usunięcia (rys. 6).

Plany rozwoju systemu
Etap szósty to planowany rozwój wdrożonego rozwiązania. Po do-
konaniu analiz opartych na normalnym układzie pracy sieci pla-
nowane jest przejście na układ rzeczywisty dla niskiego napięcia. 
Będzie to możliwe dopiero po wdrożeniu SCADA nn. 

Wykorzystanie możliwości wszystkich skorelowanych, do-
stępnych systemów informatycznych, pozwoliło na stworzenie 
jednego, skutecznego narzędzia dla nowoczesnej obsługi na-
szych odbiorców.  n

https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/publikacje-merytoryczne/dynamiczne-wyznaczanie-
sciezki-zasilania-ppe-w-sieci-enea-operator

Rys. 5. Przepływ danych PPE w rozwiązaniu docelowym – dynamiczna aktualizacja danych

Rys. 6. Aplikacja zgłoszeniowa

Rys. 7. Aplikacja zgłoszeniowa – przepływ informacji o braku zasilania 
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Innovation AG, polskie przedsiębiorstwo 
ze Zgorzelca, od 20 lat zajmuje się przy-
stosowaniem aut do wyścigów tereno-
wych. Zbudowało m.in. samochód, któ-
rym Adam Małysz ukończył Rajd Dakar. 
Od ponad dwóch lat w firmie trwają prace 
nad elektrycznym pojazdem użytkowo-te-
renowym. Teraz prototyp jest już na ukoń-
czeniu, przechodzi bardzo rygorystyczne 
próby. Był testowany w odkrywkach węgla 
brunatnego Turów i Bełchatów. Jego moż-
liwości weryfikowały też służby graniczne  
i leśne, samorządy, spółki municypalne czy 
kopalnie KGHM. Sokół 4x4 – bo o nim mo-
wa – ma znaleźć zastosowanie w przemy-
śle, ale Innovation AG planuje także start  
w Rajdzie Dakar.

Sokół 4x4 powstał na bazie starszej 
generacji Land Rovera Defendera. Do na-
pędu użyto silnika o mocy 220 kW (około  
300 KM) i momencie obrotowym 500 Nm. 
Jednostka napędowa zainstalowana jest 
do skrzyni redukcyjnej, co sprawia, że sa-
mochód dysponuje dwoma rodzajami 
przełożeń – drogowymi oraz terenowy-
mi. Sam akumulator, jaki można znaleźć  

w aucie spalinowym, znajduje się w pier-
wotnym miejscu, pod fotelem kierow-
cy. Zasobniki bateryjne umieszczone są  
z przodu i z tyłu w ramie pojazdu. Po-
jemność baterii wynosi 84 kWh. Czas ich 
ładowania od zera do 100 proc. to nieca-
łe cztery godziny. Sokół 4x4 jest w stanie 
przejechać w terenie 200 km.

W samochodzie zastosowano wyjąt-
kowy system V2G, który umożliwia korzy-
stanie z pojazdu jako magazynu energii. 
Przetestowano go w realnych warunkach 
podczas awarii prądu spowodowanej 
burzą. Pogoda sama napisała scenariusz. 
Połowa powiatu zgorzeleckiego została 
odcięta od sieci, a podłączony Sokół 4x4 
oświetlił dom energią zmagazynowaną  
w swoich akumulatorach. Producent de-
klaruje, że baterie wystarczają na zapew-
nienie pełnego zasilania przeciętnego 
domku jednorodzinnego przez minimum 
dwa dni.

Ciekawostką jest możliwość zdalne-
go diagnozowania podzespołów auta, 
czyli zbierania informacji m.in. o stanie 
baterii i przewidywanym zasięgu oraz  

o ewentualnych awariach. Obecnie fir-
ma we współpracy z Instytutem Elektro-
techniki w Warszawie pracuje nad jego 
zdalnym sterowaniem oraz ładowaniem 
indukcyjnym.

Innovation AG przygotowana jest do 
produkcji 15 aut miesięcznie. Wpływa-
ją  już pierwsze zamówienia. Ostateczna 
cena Sokoła 4x4 zależy głównie od tego, 
czy bazowy Land Rover Defender wyma-
ga generalnego remontu oraz jak bardzo 
skomplikowane układy elektroniczne po-
siada. Będzie ona również  wprost propor-
cjonalna do wymagań przyszłego użyt-
kownika dotyczących głównie zasięgu, ale 
także innych parametrów. Przeróbka i re-
mont takiego Defendera, na jakim zbudo-
wano prototyp Sokoła 4x4, to koszt około 
250 tys. zł.

Kasper Teszner
Biuro PTPiREE

Dane:
https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/ar-
tykuly/600483,sokol-4x4-elektryczny-samochod-dakar-land-rov-

Sokół 4x4 powstał na bazie starszej generacji Land Rovera Defendera
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Przegląd samochodów elektrycznych dostępnych na rynku

Sokół 4x4
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MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE

Perspektywy rozwoju  
systemów łączności  
opartych na standardzie TETRA

TETRA – standard dla klasycznego 
trankingu
TETRA jest otwartym standardem cyfrowej 
radiokomunikacyjnej trankingowej łącz-
ności dyspozytorskiej. Standard opiera się 
na cyfrowej transmisji danych i koncepcji 
systemu komórkowego, w którym trans-
misja sygnałów mowy i danych odbywa 
się za pośrednictwem stacji bazowych.  
W systemie TETRA wykorzystuje się roz-
wiązania w zakresie dostępu do kanału ra-
diowego oparte na wielodostępie TDMA 
(ang. Time Division Multiple Access) oraz 
FDMA (ang. Frequency Division Multiple 
Access). Dzięki temu możliwe jest udo-
stępnienie w każdym kanale radiowym  
o szerokości pasma 25 kHz czterech szcze-
lin czasowych, w których można prowadzić 
transmisję. Obecnie sam standard TETRA 
rozwija się w kierunku uelastycznienia spo-
sobu wykorzystania kanałów radiowych 
oraz poprawienia możliwości realizacji 
transmisji danych za pomocą podsystemu 
TEDS. W podsystemie tym zdecydowano 
się na połączenie kilku kanałów o szeroko-
ści 25 kHz w kanały 50-, 100- lub 150-kilo-
hercowe. TEDS stanowi najnowocześniej-
szy wariant pracy systemu, który obejmuje 
część nowych standardów opracowywa-
nych w ramach drugiego wydania i zacho-
wuje zgodność wstecz, dzięki czemu moż-
liwe jest aktualizowanie oprogramowania 
infrastruktury bazowej i mobilnej w celu 
zwiększenia szybkości transmisji. 

TETRA – ciągły rozwój
Obecnie zasadniczy trzon standardu 
TETRA Release 2 (wersja 2) w warian-
cie podstawowym V+D (Voice+Data) 

obejmuje kilkanaście dokumentów. Są to 
zarówno standardy, specyfikacje technicz-
ne, jak i raporty techniczne.

W ostatnich kilku latach pojawiło się 16 
dokumentów standaryzacyjnych systemu 
TETRA. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na pakiet aż ośmiu standardów dotyczą-
cych tzw. interfejsu międzysystemowego 
ISI (Inter-system Interface). Interfejs mię-
dzysystemowy ISI to zagadnienie, nad któ-
rym ciała standaryzacyjne systemu TETRA 
pracowały od wielu lat. W skrócie chodzi-
ło o zapewnienie możliwości łączenia ze 
sobą różnych (autonomicznych, rozdziel-
nych) sieci TETRA. Zasadne wydaje się tu 
porównanie do roamingu. Dysponując ISI, 
użytkownicy danej sieci regionalnej mogą 
korzystać z własnego sprzętu i komuniko-
wać się wewnątrz własnej sieci. Mogą rów-
nież łączyć się z użytkownikami innej sieci 
(korzystającej z zupełnie innych urządzeń 
radiowych). Możliwe jest też tworzenie 
większych sieci TETRA na bazie różnych 
rozwiązań sprzętowych. Warto zwrócić 
uwagę, że aż siedem z ośmiu wymienio-
nych powyżej standardów dotyczących 
kwestii ISI to dokumenty, których wersja 
oznaczona jest jako V1.1.1, co oznacza, że 
nie są to aktualizacje, lecz zupełnie nowe 
– opublikowane po raz pierwszy – normy. 
Obejmują one różne zagadnienia związa-
ne z opisem warstwy transportowej czy 
sposobami przenoszenia sygnałów mowy. 
Potencjalni użytkownicy tych rozwiązań 
zwracają również uwagę, że ETSI (Europe-
an Telecommunications Standards Insti-
tute), przygotowując wspomniany pakiet 
standardów, dopuścił wykorzystanie pro-
tokołu IP, co może znacząco przyspieszyć 

i zwiększyć efektywność łączenia różnych 
sieci systemu TETRA. Należy zauważyć, że 
rozwiązanie to mogłoby być korzystne 
również z punktu widzenia polskich ope-
ratorów sieci energetycznych, którzy np. 
łatwo nawiązywaliby łączność z siecią in-
nego operatora lub też mogliby wydzielać 
na jego potrzeby określone zasoby z wła-
snej sieci łączności.

Od dłuższego czasu pojawiają się 
informacje o kolejnej wersji standardu  
TETRA, określanej jako Release 3. Miałaby 
ona wprowadzać pełne wsparcie dla try-
bów transmisji o wysokiej przepływności 
i zapewniać interoperacyjność z innymi 
standardami (w tym LTE). 

Wzmianki na temat planowanego Re-
lease’u 3 systemu TETRA można już od-
naleźć w dokumentach ETSI. Teraz oba te 
pojęcia, tj. TETRA i komunikacja krytyczna 
– obejmująca m.in. takie obszary jak bez-
pieczeństwo publiczne, transport, produk-
cję paliw i oczywiście szeroko rozumianą 
energetykę – są traktowane niejako rów-
norzędnie. Oznacza to, że z czasem TETRA 
stanie się częścią szerszego zbioru rozwią-
zań dla możliwie najpełniejszej obsługi te-
lekomunikacyjnej zdarzeń o charakterze 
krytycznym. Jednym z przejawów tego 
trendu jest fakt, że w 2013 roku TC TETRA 
(Komitet Techniczny TETRA), czyli jednost-
ka w ramach ETSI koordynująca prace nad 
TETRĄ, zmieniła nazwę na TC TCCE (Komi-
tet Techniczny ds. TETRA i Rozwoju Komu-
nikacji Krytycznej), a także zmodyfikowała 
swój zakres zadań. 

W ramach TC TCCE funkcjonuje sześć 
grup roboczych, które podzieliły się nastę-
pującymi kompetencjami:
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 � TCCE WG1 – analiza wymagań użyt-
kowników w kontekście rozwoju  
TETRY i innych rozwiązań komunikacji 
krytycznej;

 � TCCE WG3 – utrzymanie (mainte-
nance) istniejących dokumentów 
standaryzacyjnych TETRY i za rozwój 
standardu;

 � TCCE WG4 – standaryzacja w zakresie 
szerokopasmowych usług związanych 
z komunikacją krytyczną, ewolucja 
usług głosowych oraz szybka transmi-
sja pakietowa w ramach TETRY;

 � TCCE WG5 – regulacje w zakresie ko-
dowania sygnałów mowy w systemie 
TETRA;

 � TCCE WG6 – bezpieczeństwo, przeciw-
działanie nadużyciom podczas komu-
nikacji krytycznej i inne zagadnienia 
prawne;

 � TCCE WG8 – kwestie związane z try-
bem DMO (Direct Mode Operation).
Te grupy robocze pracują nad nowy-

mi dokumentami w obszarach zgodnych 
ze swoimi zakresami tematycznymi. Na 
podstawie ogólnych informacji wiadomo, 
że w niedalekiej przyszłości można spo-
dziewać się m.in. uaktualnienia standardu 
szyfrowania TEA2. Grupy pracują też nad 

możliwościami interoperacyjności między 
TETRĄ a standardem MCPTT. 

Od strony biznesowej prace dotyczą-
ce TETRY – komunikacji krytycznej koor-
dynuje stowarzyszenie TCCA (TETRA and 
Critical Communication Association), któ-
re zrzesza ponad sto firm z całego świata 
(producentów sprzętu, dostawców usług, 
operatorów itp.). TCCA zajmuje się wspar-
ciem i promocją rozwoju TETRY oraz po-
wiązanych rozwiązań szerokopasmowych 
na potrzeby komunikacji krytycznej. 

Biorąc pod uwagę powyższe przesłan-
ki należy stwierdzić, że TETRA jest syste-
mem cały czas rozwijającym się, a silnie 
uwidocznione w ostatnich latach powią-
zanie z obszarem „critical communication” 
przełoży się również na rozwój funkcji TE-
TRY. Z uwagi zarówno na definicję samej 
TETRY, jak i komunikacji krytycznej, bardzo 
ważnym kierunkiem tego rozwoju będzie 
wykorzystanie systemu w jak najszerzej 
rozumianym przemyśle, w tym w zastoso-
waniach związanych z energetyką. 

TETRA a systemy szerokopasmowe
W kontekście rozwoju systemów do ob-
sługi szeroko rozumianej komunikacji 
krytycznej nie sposób nie wspomnieć  
o trendach wykorzystywania w tym celu 

rozwiązań szerokopasmowych, w tym ba-
zujących na systemie LTE. Szczególnie 
istotne w tym kontekście są prace orga-
nizacji 3GPP (3rd Generation Partnership 
Project), której aktywność w tym segmen-
cie datuje się od tzw. Release’a 13 i jest kon-
tynuowana w kolejnych wersjach standar-
dów 3GPP (w szczególności z serii 22, 23  
i 24). Najważniejszym rezultatem tych prac 
jest rozwiązanie o nazwie Mission Critical 
Push-to-Talk, w skrócie MCPTT, które ma 
zapewniać spełnienie części wymagań 
związanych z łącznością głosową w ko-
munikacji krytycznej przy jednoczesnym 
utrzymaniu zalet szerokopasmowych sys-
temów 3GPP, w tym LTE. Oprócz MCPTT  
w kolejnych Release’ach mają pojawiać się 
następne rozszerzenia związane z łączno-
ścią krytyczną, w tym MCData i MCVideo, 
a także wprowadzane są dodatkowe ele-
menty w ramach samego MCPTT. 

Oczywiście MCPTT i TETRA to nieza-
leżne, rozłączne rozwiązania, jednak z jed-
nej strony 3GPP w dokumentach zapew-
nia o możliwościach interoperacyjności 
MCPTT z TETRĄ, a z drugiej – samo ETSI 
organizuje testy funkcjonalności MCPTT  
i zaczyna wprowadzać elementy związane 
z tym systemem w swoich dokumentach 
technicznych. Należy jednak zaznaczyć, że 

Standard TETRA opiera się na cyfrowej transmisji danych i koncepcji systemu komórkowego, w którym transmisja sygnałów mowy i danych odbywa się za pośrednictwem stacji bazowych
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MCPTT jest rozwiązaniem nowym, dopie-
ro rozwijającym się i jak dotąd nie stanowi 
jeszcze realnej alternatywy dla TETRY.

Innym istotnym rozwiązaniem opraco-
wywanym przez 3GPP (począwszy od Re-
lease’a 12) jest tzw. Proximity Services, czy-
li mechanizm pozwalający na wykrywanie 
terminali znajdujących się w niewielkiej 
odległości od siebie i umożliwiający na-
wiązanie bezpośredniej komunikacji mię-
dzy nimi (z pominięciem stacji bazowej). 

W kontekście przytoczonych faktów 
coraz częściej pojawia się pytanie, czy LTE 
może być zatem pełnowartościową al-
ternatywą dla typowych systemów tran-
kingowych dyspozytorskich (TETRA) i czy 
może je w niedalekiej przyszłości zupełnie 
zastąpić? Obecnie odpowiedź na to pyta-
nie – zwłaszcza w kontekście zastosowań 
krytycznych z punktu widzenia bezpie-
czeństwa państwa, jak np. energetyka – 
jest negatywna. Komunikacja krytyczna 
wiąże się z szeregiem wymagań dotyczą-
cych m.in. niezawodności usług (zwłasz-
cza w sytuacjach kryzysowych, zniszczenia 
infrastruktury), połączeń grupowych, prio-
rytetyzacji połączeń oraz czasu ich zesta-
wiania, trybu łączności bezpośredniej itp. 
TETRA – od swojego zarania budowana 
jako system trankingowy – wymagania te 
spełnia niejako „domyślnie”, podczas gdy 
w przypadku szerokopasmowych sieci 
komórkowych jest to problematyczne. Na 
przykład wspomniany już mechanizm Pro-
ximity Sevices oferuje mniejsze zasięgi ro-
bocze i z uwagi na znaczące różnice tech-
nologiczne nie może być traktowany jako 
pełnowartościowa alternatywa dla try-
bu DMO (Direct Mode Operation) TETRY,  
a najwyżej jako jego uzupełnienie. W try-
bie bezpośrednim DMO realizowana jest 
łączność terminal-terminal bez pośred-
nictwa sieci. To szczególnie istotna funkcja  
w przypadku uszkodzenia infrastruktury 
sieci, bądź braku zasilania. Zasięg trans-
misji w trybie DMO wynosi typowo 400 m 
w obszarze miejskim, do 2 km w terenie 
otwartym. Innym przykładem jest kwestia 
niezawodności. O ile infrastruktura kry-
tyczna bazująca na systemie TETRA jest 
tak projektowana, aby zapewnić funkcjo-
nowanie w sytuacji awarii o charakterze 
masowym nawet przez 36 godzin (przy 
braku zasilania obiektów telekomunikacyj-
nych), o tyle w systemach komórkowych 
takie buforowanie zasilania, ze względu 
na wysokie koszty, jest rzadkością. Rzecz 
jasna, niezależnie od tego, nie sposób 
przewidzieć, jak przebiegać będzie dal-
szy rozwój standardów ETSI i 3GPP. Zatem 

rozwiązania szerokopasmowe opracowy-
wane przez 3GPP mogą w późniejszym 
czasie stopniowo uzupełniać funkcjonal-
ności typowe dla TETRY.

TETRA + LTE optymalnym 
rozwiązaniem dla energetyki
Oczywiście LTE ma szereg cech, które są 
korzystne i pożądane z punktu widzenia 
współczesnych sieci trankingowych. Jest 
to system szerokopasmowy (szerokości 
kanału od 1,4 do 20 MHz), oferuje bar-
dzo wysokie przepływności, wielokrotnie 
wyższe niż w przypadku TETRY (osiągal-
ne w Polsce faktyczne szybkości transmi-
sji sięgają teraz 140 Mb/s) i zapewnia du-
ży zbiór dostępnych szybkości transmisji, 
umożliwia elastyczny przydział pasma 
użytkownikom w zależności od ich bieżą-
cych potrzeb itp. Mówiąc o ewentualnym 
wykorzystaniu LTE na potrzeby budowy 
sieci łączności krytycznej, najczęściej przy-
wołuje się pasmo 450 MHz, co wynika  
z faktu rezerwacji jego części na potrze-
by energetyki. Trzeba jednak pamiętać, że 
pasmo to włączono do LTE stosunkowo 
niedawno, więc problemem może tu być 
niewielka liczba kompatybilnego sprzę-
tu radiowego. W przypadku naszego kra-
ju w początkowym okresie jedynie część 
zarezerwowanego pasma 450 MHz będzie 
faktycznie dostępna dla przedsiębiorstw 
energetycznych. Wygaśnięcie licencji 
ostatnich firm, które obecnie korzystają 
z omawianych zakresów, przewidywane 
jest na 2027 rok, a zatem dopiero wtedy 
hipotetyczna sieć LTE mogłaby osiągnąć 
docelowe, nominalne parametry jakościo-
we. Innym pasmem wymienianym w kon-
tekście sieci łączności dla energetyki jest 
pasmo 700 MHz. Systemy LTE na potrzeby 
bezpieczeństwa korzystające z tego wła-
śnie pasma są już wykorzystywane m.in.  
w Korei Południowej czy USA. Należy jed-
nak podkreślić, że ewentualna budowa sie-
ci łączności na potrzeby energetyki oparta 
wyłącznie na LTE wydaje się nieuzasadniona. 
I to niezależnie od docelowego pasma czę-
stotliwości. Wskazują na to trzy czynniki:

 � System komunikacji krytycznej dla po-
trzeb energetyki musi być siecią wła-
sną, dedykowaną w tym celu (tj. nie 
można wydzierżawić infrastruktury 
od operatorów telekomunikacyjnych). 
Oznacza to, że konieczne byłoby zbu-
dowanie ewentualnej sieci LTE od ze-
ra (uwzględniając kwestie formalne, 
prawne, projektowanie sieci, plano-
wanie radiowe, budowę samej infra-
struktury, pomiary testowe itp.), co 

niewątpliwie byłoby procesem bardzo 
czasochłonnym i kosztownym. Nato-
miast w przypadku bazowania na sys-
temie TETRA oznaczałoby to koniecz-
ność jedynie rozbudowy istniejącej już 
infrastruktury.

 � W przypadku ewentualnej sieci LTE  
w paśmie 450 MHz (a także 700 MHz) 
konieczne byłoby uwzględnienie kwe-
stii koordynacji transgranicznej.
I wreszcie – co było już sygnalizowa-

ne, ale jest niezwykle istotne – w przypad-
ku systemów komórkowych spełnienie 
wszystkich wymagań stawianych sieciom 
komunikacji krytycznej może być trudne, 
a nawet niemożliwe.

Te trzy punkty nie oznaczają jednak, że 
szerokopasmowe systemy komórkowe ta-
kie jak LTE w ogóle nie powinny być brane 
pod uwagę w kontekście systemów łącz-
ności krytycznej. Wprost przeciwnie. Ich 
możliwości i potencjał w wielu aspektach 
znacznie przewyższają tradycyjne rozwią-
zania bazujące na systemie TETRA. Zatem 
ich wdrożenie może przynieść niewątpli-
wą korzyść dla użytkowników. Optymal-
nym rozwiązaniem wydaje się zastoso-
wanie wariantu mieszanego TETRA+LTE,  
w którym system trankingowy zapewniał-
by główne funkcjonalności i usługi komu-
nikacji krytycznej, natomiast komórkowy 
– funkcje o niższym priorytecie i oferował 
usługi wymagające wysokich przepływ-
ności. Za takim rozwiązaniem przemawia 
choćby podejście organizacji standary-
zacyjnych, które w swoich dokumentach 
dużo miejsca poświęcają kwestii interope-
racyjności (o czym wspomniano już przy 
okazji systemu MCPTT).

W dokumencie wyraźnie sygnali-
zowano fakt ciągłego rozwoju systemu  
TETRA i ogólnie rozwiązań przeznaczo-
nych dla szeroko rozumianych systemów 
komunikacji krytycznej. Dotyczy to nie 
tylko ciał standaryzacyjnych, ale również 
producentów sprzętu i dostawców roz-
wiązań. Już nawet pobieżna analiza rynku 
wskazuje bowiem, że dostępność sprzętu  
TETRA jest bardzo wysoka. Obecnie na ryn-
ku działa wiele firm, które oferują taki sprzęt 
– w najróżniejszej konfiguracji, dopaso-
wany do rozmaitych odbiorców (również  
z sektora przemysłowego) i o odmiennym 
poziomie zaawansowania. Biorąc pod uwa-
gę aktywność wielu z tych firm również  
w obszarze realizowanych na całym świecie 
inwestycji związanych z TETRĄ, nie ma żad-
nych przesłanek pozwalających twierdzić, 
że stan ten może się gwałtownie zmienić 
w ciągu kilku najbliższych lat.  n



Wydarzenia w branży
Porozumienie  
w sprawie instrumentu  
„Łącząc Europę” na lata 2021-2027

Rada i Parlament Europejski osiągnę-
ły wstępne porozumienie w sprawie 
drugiej edycji flagowego programu 
Unii Europejskiej – instrumentu „Łącząc 
Europę” (CEF). W ramach CEF 2 nadal 
będą finansowane najważniejsze pro-
gramy z zakresu transportu, technolo-
gii cyfrowej i energii. Jego budżet na la-
ta 2014-2020 wyniesie 33,71 mld euro.  
Z czego na transport przeznaczono 
25,81 mld euro (w tym 11,29 mld euro 
dla krajów objętych polityką spójności), 
na energię 5,84 mld euro, a na techno-
logie cyfrowe 2,06 mld euro.

W obszarze transportu wsparcie bę-
dzie skierowane na inteligentną, zrów-
noważoną, prospołeczną i bezpieczną 
mobilność. Wpłynie to na jego dekarbo-
nizację poprzez priorytetowe traktowa-
nie przyjaznych dla środowiska rozwią-
zań oraz rozwijaniu punktów ładowania 
pojazdów napędzanych paliwami alter-
natywnymi. Część budżetu zarezerwo-
wano dla państw członkowskich upraw-
nionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

Po raz pierwszy w historii instru-
ment „Łącząc Europę” zapewni również 
wsparcie dla podwójnego, cywilno-
-wojskowego zastosowania technologii 
infrastrukturalnych. Celem jest dostoso-
wanie europejskiej sieci transportowej 
do wymogów militarnych oraz poprawa 
mobilności wojskowej w UE.

W sektorze energii działania skiero-
wano na stworzenie rzeczywistej unii 
energetycznej i wspieranie transforma-
cji branży zgodnie z celami zawartymi  
w pakiecie „Czysta energia dla wszyst-
kich Europejczyków”.

Nowy element budżetu będzie 
wspierał transgraniczne projekty wytwa-
rzania energii odnawialnej w celu wdra-
żania gotowych do wprowadzenia na 
rynek technologii jej pozyskiwania. Pro-
gram nadal ma wspierać newralgiczne 

transeuropejskie sieci infrastruktury, 
co pozwoli na dalszą integrację we-
wnętrznego rynku energii, zwiększenie 
interoperacyjności sieci w wymiarze 
ponadgranicznym i ponadsektorowym, 
a także ułatwienie dekarbonizacji oraz 
zagwarantowanie bezpieczeństwa do-
staw energii.

Instrument „Łącząc Europę” będzie 
wspierał również nowoczesną infra-
strukturę cyfrową. Cyfryzacja przemy-
słu europejskiego i modernizacja takich 
sektorów jak transport, energia, opieka 
zdrowotna i administracja publiczna 
zależą od powszechnego dostępu do 
niezawodnych, przystępnych cenowo, 
wysokiej jakości sieci o dużej lub bardzo 
dużej przepustowości.

Agencja Wykonawcza ds. Innowacji 
i Sieci (INEA), która od 1 kwietnia stanie 
się Europejską Agencją Wykonawczą  
ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska 
(CINEA), będzie zarządzała zagadnienia-
mi transportu i energii, a nowa – Health 
and Digital Executive Agency (HaDEA) – 
zajmie się technologiami cyfrowymi.

Państwowa Rada  
Ochrony Środowiska
Najpilniejsze wyzwania stojące przed 
ochroną środowiska były głównym te-
matem rozmów w trakcie inauguracyjne-
go spotkania Państwowej Rady Ochrony 
Środowiska (PROŚ). W posiedzeniu, które 
odbyło się 22 marca, udział wziął szef re-
sortu klimatu Michał Kurtyka.

PROŚ jest organem doradczym  
i opiniotwórczym Ministra Klimatu i Śro-
dowiska. Składa się z 30 członków po-
wołanych na pięć lat spośród przedsta-
wicieli nauki, środowisk zawodowych, 
organizacji ekologicznych oraz repre-
zentantów samorządu gospodarczego. 
Główne zadania, jakie ma realizować, 
to opracowywanie opinii oraz przed-
stawianie propozycji i wniosków pro-
wadzących do tworzenia warunków 
zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska oraz do zachowania lub 
poprawy jego stanu. W ramach PROŚ 
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działają trzy grupy robocze, których pra-
ce skupiają się na takich tematach jak 
natura, technologia i człowiek a miasto. 

Mój prąd 3.0 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej ogłosił trzecią edy-
cję programu „Mój prąd”. Wizeprezes 
NFOiGW Paweł Mirowski zapowiedział, 
że rozpoczęcie naboru nastąpi 1 lipca.

– Program „Mój prąd” cieszy się 
ogromną popularnością wśród Polaków. 
Dzięki niemu nasz kraj przeżywa praw-
dziwy boom fotowoltaiczny. W ubiegłym 
roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV. 
To dwukrotnie więcej niż w 2019 roku – 
stwierdził Michał Kurtyka.

– To program przyjazny dla użytkow-
nika. Jednak w trzeciej edycji jego dotych-
czasowa formuła zostanie uzupełniona  
o dodatkowe komponenty, które pozwolą 
konsumować więcej wytworzonej ener-
gii przez prosumentów – dodał minister 
klimatu. 

Program „Mój prąd” jest finansowa-
ny ze środków unijnych z instrumentu, 

w którym koszty kwalifikowane stano-
wią wydatki poniesione  od 1 lutego 
2020 do 31 grudnia 2023 roku. Zatem 
wnioskodawcy, którzy zakupili insta-
lację przed ogłoszeniem naboru – ale 
po 31 stycznia 2020 – mogą skorzystać  
z dofinansowania po spełnieniu innych 
warunków określonych w programie. Fi-
nansowane będą projekty zakończone  
i podłączone do sieci OSD. Przedział 
mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji 
programu jest utrzymany.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
oraz NFOŚiGW prowadzą jeszcze pra-
ce koncepcyjne nad poziomem dotacji 
oraz zakresem rzeczowym inwestycji 
dofinansowywanych w ramach nowej 
odsłony programu, z uwzględnieniem 
możliwości rozszerzenia jego dotych-
czasowego zakresu o następujące ele-
menty: punkty ładowania (ładowarki) 
do samochodów elektrycznych, inte-
ligentne systemy zarządzania energią  
w domu oraz magazyny ciepła-chłodu.

Szczegóły trzeciej edycji progra-
mu „Mój prąd” wraz z przewidywanym 
budżetem na jego realizację zostaną 

podane wkrótce. Nabór planowany 
jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 roku  
(z możliwością przedłużenia) lub do 
wyczerpania środków.

Szczepienia przeciwko COVID-19  
w Rumunii

Plan szczepień przeciwko COVID-19  
w Rumunii ma trzy etapy. Pierwszy obej-
muje służbę zdrowia oraz pracowników 
socjalnych. W kolejnym są  osoby powy-
żej 65 roku życia oraz ze stwierdzonymi 
chorobami przewlekłymi. Co ważne, dru-
gi etap przewiduje również zaszczepienie 
zatrudnionych w sektorach kluczowych 
dla prawidłowego funkcjonowania pań-
stwa, m.in. spożywczym, gazowym, wo-
dociągowym, transportowym oraz ener-
getycznym. Do tej pory zaszczepiono 
ponad 1300 pracowników sektorów dys-
trybucji i obrotu energią elektryczną. W 
kolejnym etapie będzie możliwe podanie 
szczepionki pozostałym dorosłym, a na 
końcu – w zależności od rozwoju sytuacji 
– dzieciom.  n

Program „Mój prąd” cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków 
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Po zakończeniu wojny zapanowała mo-
da na lekarstwa promieniotwórcze, któ-
re miały być receptą na wiele chorób. 
Na pewno pomagały w przyspieszo-
nym pozbyciu się włosów i zębów przez 
klientów. Po uruchomieniu pierwszych 
elektrowni jądrowych, w USA dostrzeżo-
no możliwość wykorzystania małych re-
aktorów do zasilania domów, samocho-
dów i samolotów. Samoloty wymagały 
zastosowania ciężkich osłon przed pro-
mieniowaniem, przez co ich ładowność 
spadała niemal do zera (reaktor ważył 
16 ton i miał moc 3 MW, ołowiowa izo-
lacja miała zaś masę 12 ton), a każde 
lądowanie mogło zakończyć się kata-
strofą. Z kolei samochody jądrowe mia-
ły wozić miniaturowe reaktory w przy-
czepach lub na pace. Łatwo wyobrazić 
sobie skutki wypadków drogowych  
z ich udziałem. Za to reaktory jądrowe 
zagościły na pokładach okrętów pod-
wodnych, lotniskowców i niektórych 
statków, np. lodołamaczy, zapewniając 
im ogromną autonomię.

Próbowano również wykorzystać 
jądrowy napęd pulsacyjny podczas 
startów rakiet kosmicznych. Dzięki re-
gularnym wybuchom jądrowym (na-
wet co sekundę, moc 0,1 – 20 kiloton) 
tuż za rakietą, byłaby ona popychana 
do przodu przez falę uderzeniową. Po 
kilku próbach eksperymentalnych ba-
dania przerwano. Niewielkie źródła 
promieniotwórcze sprawdzają się za to 
znakomicie na pokładach misji i sond 
kosmicznych, które nie mogą bazować 

wyłącznie na bateriach słonecznych  
i awaryjnych akumulatorach. Znakomi-
cie sprawdzają się w tej roli radioizo-
topowe generatory termoelektryczne, 
których źródłem energii elektrycznej 
jest pluton-238.

Tymczasem NASA i amerykański De-
partament Energii poszukują propozycji 
od przemysłu na budowę elektrowni 
jądrowych na Księżycu i Marsie w celu 
wsparcia planów ich eksploracji. Zamó-
wienie ma objąć cały system: rakietę, lą-
downik i sam reaktor, które powinny zo-
stać przygotowane do 2026 roku. Cały 
system ma być wyprodukowany i zmon-
towany na Ziemi, spełniać restrykcyjne 
wymogi bezpieczeństwa i zapewniać 
odpowiednie parametry techniczne  
(10 kW mocy elektrycznej przez 10 lat). 
Taka moc, zdaniem NASA, stanowi bez-
pieczne minimum niezbędne do za-
silenia pojedynczej bazy księżycowej. 
Agencja twierdzi, że wszystkie elemen-
ty systemu są już zasadniczo dostępne,  
a najważniejszym zadaniem jest ich sca-
lenie przez jednego partnera. Demon-
stracyjne rozwiązania powinny być goto-
we w ciągu kilku miesięcy. Przewidziano, 
że lądownik księżycowy, który będzie 
pełnił rolę elektrowni, będzie testowany  
w ,,warunkach rzeczywistych’’ przez rok. 
Do udziału w projekcie zgłosiły się 22 
firmy. Przygotowano również plan bez-
piecznego wycofania obiektu z eksplo-
atacji po zakończeniu 10-letniej misji.

Większym wyzwaniem jest ekspe-
dycja na Marsa, która będzie wymagała 

czerech instalacji księżycowych dla 
sześcioosobowej załogi. W przeciwień-
stwie do wyprawy księżycowej nie ma 
bowiem możliwości wysłania na Mar-
sa szybkiej misji ratunkowej dla astro-
nautów pozbawionych energii. NASA 
wykluczyła możliwość bazowania wy-
łącznie na technologiach OZE, gdyż 
przeprowadzone symulacje z ich wy-
korzystaniem nie dały pozytywnych 
wyników bezpieczeństwa. Pojedyncza 
instalacja będzie wykorzystywała mały 
reaktor zasilający w ciepło silnik Stirlin-
ga, który z kolei napędzi alternator. Sil-
niki Stirlinga wymagają bardzo dużego 
układu odprowadzania ciepła do oto-
czenia, dlatego w chłodnej lokalizacji 
na Księżycu mają doskonałe warunki do 
pracy. 

Wygląda na to, że energetyka jądro-
wa będzie nam jeszcze długo towarzy-
szyła, zarówno dzięki wykorzystaniu 
dużych reaktorów stacjonarnych, nie-
wielkich, modułowych, bezobsługo-
wych rektorów wysokotemperaturo-
wych, jak też radioizotopowych źródeł 
energii dla potrzeb pojazdów i obiek-
tów kosmicznych. Do czasu wynalezie-
nie nowego, wydajnego, skalowalnego, 
czystego i bezpiecznego źródła energii 
nie mamy alternatywy dla zaspokojenia 
podstawowych potrzeb energetycz-
nych misji kosmicznych. Energetyka ją-
drowa zdaje się wracać jak bumerang  
w sytuacjach zapotrzebowania na sta-
bilne źródło energii. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Jak bumerang
Fascynacja promieniotwórczością i energią 
jądrową trwa od ponad 100 lat. Podczas I wojny 
światowej produkowano zegarki z indeksami 
na tarczy malowanymi farbą zawierającą 
radioaktywny rad, co okazało się zgubne dla pań 
pracujących na stanowiskach produkcyjnych. 
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Szczegółowe informacje o wydarzeniach  

organizowanych przez PTPiREE  

publikowane są na stronie:  

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

Dział Szkoleń:  

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

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

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

ptpiree@ptpiree.pl

Z uwagi na nadal 
obowiązujący w Polsce  

stan epidemii i ograniczenia 
administracyjne dotyczące 

organizacji szkoleń  
i konferencji  

zachęcamy do korzystania 
z najbardziej aktualnych 

informacji o wydarzeniach 
przygotowywanych  

przez PTPiREE  
opublikowanych na stronie  

http://ptpiree.pl/wydarzenia

 }  13 kwietnia 2021 r. 
szkolenie on-line

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

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Justyna 

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

 }  8 kwietnia 2021 r. 
szkolenie on-line

„Sterowanie inwerterami  
za pomocą SunSpec”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  11 maja 2021 r.  
szkolenie on-line

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

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  22 kwietnia 2021 r. 
szkolenie on-line

 „BPL–praktyczne zastosowanie 
w sieci niskiego i średniego 
napięcia”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Justyna 

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

 }  30 marca 2021 r.  
szkolenie on-line

„Certyfikaty i protokoły  
w postępowaniu przetargowym”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  20 kwietnia 2021 r. 
szkolenie on-line

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

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  19-20 maja 2021 r.  
konferencja on-line

„Prosument jako element 
systemu elektroenergetycznego” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  16-17 czerwca 2021 r.  
Konferencja Naukowo-
Techniczna on-line

„Pomiary i diagnostyka  
w sieciach 
elektroenergetycznych” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Justyna 

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

 }  25 maja 2021 r.  
szkolenie on-line

„Energia Bierna – kompendium 
wiedzy”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Justyna 

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

http://energiabierna.ptpiree.pl



INTEGRUJEMY
środowisko energetyków

ORGANIZUJEMY
specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje

PRZYGOTOWUJEMY
wnioski o dotacje unijne na projekty energetyczne

PROWADZIMY
działalność normalizacyjną, typizacyjną,

doradczą, wydawniczą i edukacyjną

WYKONUJEMY
analizy prawne, techniczne i ekonomiczne

KREUJEMY
nowe rozwiązania

WSPIERAMY
zachodzące zmiany i wdrożenia

nowych technologii w elektroenergetyce


