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Wiele wskazuje na to, że najgorszy okres pandemii ma-
my już za sobą. Wraz ze stopniowym powrotem do nor-
malności, ważne plany na bliższą i dalszą przyszłość stają 
się bardziej wyraziste, a ich realizacja wydaje się osiągal-
na. Na gruncie energetyki azymut rozwoju wyznacza 
„Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Dokument 
ten, przyjęty przez rząd w lutym bieżącego roku, definiu-
je cele na najbliższe dwie dekady oraz przesądza o ko-

nieczności całkowitej przemiany dotychczasowej energetyki wieloskalowej opartej na 
węglu na rozproszoną opartą o odnawialne źródła energii. W tej perspektywie ogromne 
wyzwania organizacyjne i finansowe stają przed operatorami systemu przesyłowego  
i systemów dystrybucyjnych, o czym w najnowszym wydaniu ,,Energii Elektrycznej’’ 
rozmawiamy z naszym znamienitym gościem, dr. hab. inż. Waldemarem Skomudkiem, 
wiceprezesem spółki Tauron Dystrybucja. Zdaniem naszego rozmówcy osiągnięcie ce-
lów sieciowych wskazanych w PEP 2040 będzie wymagało znaczącego zaangażowania  
w realizację zadań inwestycyjnych, zarówno w zakresie budowy nowej, jak i moderniza-
cji (odtworzenia) istniejącej infrastruktury. Dla realizacji tego wyzwania niezbędne jest 
wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań, a to z kolei generuje koszty nie znajdujące 
obecnie odzwierciedlenia w taryfie.  Zmiana tego stanu rzeczy, wspieranie i premiowa-
nie działań innowacyjnych jest niezbędne dla realizacji postawionych przed całą ener-
getyką celów. 

Na temat finansowego wymiaru transformacji w skali całej Europy omawiamy rów-
nież w dziale Rynek i regulacje. Tam też dokonujemy analizy zużycia energii elektrycznej 
w 2020 roku oraz wyników segmentu dystrybucji. Ciekawym rozwinięciem tego zagad-
nienia jest publikowana w dziale Technika i technologie „Analiza zużycia energii przez 
odbiorców pogrupowanych według schematu klasyfikacji PKD na terenie jednego  
z OSD w kontekście COVID-19”. Jednym z ciekawych wniosków wynikających z tego 
opracowania jest zmiana struktury zużycia dystrybuowanej energii, polegająca na 
zwiększeniu zużycia przez gospodarstwa domowe, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
zużycia przez przedsiębiorstwa. Ponadto przedstawiona analiza obrazuje wpływ pan-
demii na zachowanie wybranych branż.

Także w dziale technicznym pokazujemy nowatorski system akwizycji danych po-
miarowych HES New Generation opracowany przez innogy Stoen Operator oraz innogy 
Polska IT Support. 

Z kolei dział Łączność poświęcamy omówieniu przyszłości technologii TETRA sto-
sowanej do zadań łączności krytycznej w energetyce, a kontynuując cykl poświęco-
ny elektromobilności, przyglądamy się elektrycznemu Oplowi Mokka-e. Pozostając zaś  
w obszarze technologicznych nowości polecamy interesujący felieton na temat wyści-
gu kwantowego.

Zapraszam do lektury!
Wojciech Tabiś
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK

 » PGE Dystrybucja

Przebudowa stacji  
transformatorowej  
w Radzicach

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-
Kamienna prowadzi przebudowę sta-
cji transformatorowej Radzice w gmi-
nie Drzewica. Właśnie zakończył się jej 
pierwszy etap. Polegał na wymianie 
wyeksploatowanej infrastruktury na no-
woczesne urządzenia energetyczne, 
które usprawniły funkcjonowanie GPZ. 
Zastosowane rozwiązania wpłynęły jed-
nocześnie na poprawę transmisji danych 
technicznych do punktu dyspozytorskie-
go, co ułatwia monitorowanie pracy sta-
cji. Docelowo inwestycja obejmie rów-
nież remont budynku nastawni, dróg  
i kanalizacji oraz przebudowę rozdziel-
ni średniego napięcia. Wszelkie prace 
związane z modernizacją obiektu odby-
wały się bez przerw w dostawie energii 
elektrycznej. Głównym celem robót jest 
poprawa niezawodności zasilania od-
biorców z gminy Drzewica oraz podsta-
cji trakcyjnych PKP Radzice i Idzikowice,  
z których zasilana jest Centralna Magi-
strala Kolejowa łączącą Warszawę  
z Krakowem oraz Katowicami. Inwestycja 
przyniesie również dodatkowe korzyści – 
poprawi funkcjonalność stacji, zmniejszy 
emisję szkodliwych substancji do środo-
wiska i dostosuje obiekt do standardów 
obowiązujących w spółce. Zakończenie 
przebudowy stacji Radzice planowane 
jest na listopad 2021 roku. Koszt inwesty-
cji to blisko 10 mln zł.  n

Wyeksploatowana infrastruktura została zastąpiona 
przez no woczesne urządzenia energetyczne 

Enea Operator zakończyła międzynarodo-
wy projekt iDistributed PV. Jest to specjalny 
program obliczeniowy do symulacji i analizy 
rozwiązań prosumenckich systemów foto-
woltaicznych dla inwestycji o różnym prze-
znaczeniu, np. mieszkaniowym, biurowym 
czy przemysłowym. Opiera się na uwarun-
kowaniach ekonomicznych i środowisko-
wych wynikających z polityki energetycz-
nej danego kraju. W pierwszym etapie prac 
w ramach iDistributed PV („Fotowoltaika  
w sieci dystrybucyjnej: zintegrowane, inte-
ligentne rozwiązania w rozproszonym  wy-
twarzaniu energii działające w oparciu o fo-
towoltaikę, urządzenia do magazynowania 
energii i efektywne zarządzanie popytem”) 
kompleksowo przedstawiono kryteria  
i modele wsparcia dla fotowoltaiki, aspek-
ty techniczne oraz ekonomiczne wyma-
gań wobec sprzętu i komponentów dla 
mikroinstalacji. 

Międzynarodowe gremium podda-
ło analizie kwestie ekonomiczne, w tym 
koszty rozwiązań i korzyści wynikające  
z zastosowania różnych technologii, za-
równo na poziomie prosumenta, jak  
i całego systemu elektroenergetycznego. 

Analizy dokonano poprzez pryzmat uwa-
runkowań wynikających z polityki energe-
tycznej, ochrony środowiska, ograniczeń 
zużycia paliw kopalnych oraz dekarboni-
zacji gospodarek krajów Unii Europejskiej. 

W Polsce oraz w Niemczech, Hiszpanii, 
Grecji i na Litwie zbadano osiem najbardziej 
obiecujących i reprezentatywnych rozwią-
zań dla prosumentów, przeprowadzając sy-
mulacje komputerowe warunków realnych 
sieci dystrybucyjnych. Jednocześnie prze-
prowadzano analizy ekonomiczno-finanso-
we i symulacje inwestycji fotowoltaicznych.

Program wykonuje analizy techniczne, 
ekonomiczne i środowiskowe integracji sys-
temów fotowoltaicznych o różnym przezna-
czeniu. Każdy przypadek jest rozpatrywany 
indywidualnie, ponieważ zużycie energii  
i profil zapotrzebowania mogą być bardzo 
zróżnicowane. Symulacja tworzona jest na 
podstawie wielu wprowadzonych danych 
wejściowych, takich jak: charakterystyka na-
słonecznienia, profil zapotrzebowania na 
energię, cena energii elektrycznej, moc insta-
lacji itp.

Projekt iDistributed PV zrealizowano  
w ramach programu Horyzont 2020.  n

 » Enea Operator

Projekt iDistributed PV zakończony
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PGE Dystrybucja zmodernizowała kolejne ki-
lometry linii energetycznych średniego na-
pięcia. W powiecie otwockim powstał nowy, 
bezpieczny układ sieci, dzięki czemu jego 
mieszkańcy i okoliczne firmy zyskują większą 
niezawodność dostaw energii elektrycznej. 

Celem inwestycji było ograniczenie licz-
by i czasu przerw w dostawie energii  elek-
trycznej, zapewnienie dostępności mocy 
dla kluczowych odbiorów, optymalizacja 
konfiguracji sieci do zasilania wielostronne-
go, przygotowanie jej do rozwoju związa-
nego z budową trasy S-17 oraz planowaną 
obwodnicą Kołbieli. W ramach przebudowy 
zamknięto w pierścieniu linie kablowe wo-
kół tej miejscowości, zapewniając dwustron-
ne zasilanie za pośrednictwem istniejących 
napowietrznych magistral SN-15 kV Kołbiel  
i Augustówka. Dodatkowo pozyskano moż-
liwość zasilania rezerwowego Rozdzielni 
Sieciowej Miejskiej Kołbiel z kablowej magi-
strali średniego napięcia biegnącej wzdłuż 

budowanej drogi ekspresowej S-17 ze sta-
cji elektroenergetycznych 110 kV/15 kV Pi-
lawa oraz Wola Karczewska. Wybudowano 
również linię kablową w kierunku planowa-
nej obwodnicy, co w niedalekiej przyszło-
ści pozwoli zasilać obiekty zlokalizowane 
wzdłuż nowej trasy przelotowej, np. stacje 
ładowania samochodów elektrycznych. Na 
pewnych odcinkach zdemontowano napo-
wietrzne linie średniego napięcia przebiega-
jące przez lasy oraz mokradła w dolinie Świ-
dra na obszarze Natura 2000.  n

 » PGE Dystrybucja

Nowe linie SN i stacja transformatorowa w Kołbieli

Celem inwestycji było ograniczenie licz by i czasu przerw  
w dostawie energii elek trycznej
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Energa-Operator SA zakończyła proces do-
stosowania systemu łączności dyspozytor-
skiej TETRA do standardów zawartych w ko-
deksach sieciowych Komisji Europejskiej  
NC ER*, określających wymogi dotyczące sy-
tuacji kryzysowych oraz zasady związanych  
z odbudową systemu energetycznego po 
ewentualnej rozległej awarii.

Na system dyspozytorski funkcjonują-
cy w spółce składają się podsystemy: tele-
foniczny oparty na serwerach telekomuni-
kacyjnych,  radiowy do współpracy z siecią 
radiokomunikacyjną TETRA, rejestracji i archi-
wizacji rozmów telefonicznych i radiowych 
oraz konsole i tablety dyspozytorskie, umoż-
liwiające komunikację mobilną.

W ramach modernizacji na najnowszą 
wersję wymieniono 77 konsol dyspozytor-
skich oraz zestawów słuchawkowych i przy-
cisków nożnych do obsługi połączeń radio-
wych PTT (Push-To-Talk). Nowe z aplikacją 
dyspozytorską umożliwiają szybki dostęp do 
funkcjonalności telefonicznych, radiowych 
i innych, realizowanych przez system zinte-
growanej łączności. Dostosowano również 
oprogramowanie statystyczne i taryfikacyj-
ne. W ten sposób podniesiono komfort pracy 
dyspozytorów oraz ergonomię i bezpieczeń-
stwo komunikacji. n

[*] Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy 
systemów elektroenergetycznych – NC ER (ang. a network code 
on electricity emergency and restoration). 

 » Energa-Operator

Modernizacja systemu  
łączności dyspozytorskiej

Nowe rozwiązania umożliwiają szybki dostęp do funkcjonalności telefonicznych, radiowych i innych
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Enea Operator zawarła na kolejne czte-
ry lata umowę ramową z Instytutem 
Energetyki w Gdańsku, z którym współ-
pracowała już w latach 2014-2020. Ze 
względu na wcześniejsze, bardzo dobre 
rezultaty kooperacji  oraz pojawiające się 
nowe możliwości w tym zakresie, zapro-
ponowano rozszerzony zakres potencjal-
nych działań. Instytut Energetyki Oddział 
Gdańsk będzie realizował badania prze-
mysłowe o charakterze analityczno-kon-
cepcyjnym, prace badawczo-rozwojowe, 
projektowe, pomiarowe oraz wdrożenio-
we, a także usługi doradcze i eksperckie. 

Enea Operator na podstawie takich 
umów jak z Instytutem Energetyki  współ-
pracuje także z Politechniką Poznańską, 
Siecią Badawczą ,,Łukasiewicz’’ – Instytut 
Logistyki i Magazynowania, Uniwersy-
tetem Zielonogórskim, Uniwersytetem  
Technologiczno-Przyrodniczym w Byd-
goszczy, Zachodniopomorskim Uniwer-
sytetem Technologicznym oraz Instytu-
tem Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią PAN. W ich ramach realizowany 
jest szeroki zakres prac w wielu dziedzi-
nach działalności operacyjnej spółki. 

n

 » Enea Operator

Współpraca z Instytutem Energetyki

 » PGE Dystrybucja

Aktywny prosument 
Mieszkańcy gminy Rząśnia (wojewódz-
two łódzkie) przystępują do pilotażo-
wego projektu „Zarządzanie pracą sie-
ci dystrybucyjnej niskiego napięcia  
z uwzględnieniem aktywnej roli pro-
sumenta” realizowanego przez kon-
sorcjum. W jego skład wchodzą: PGE 
Dystrybucja jako lider oraz Politechniki 
Łódzka i Lubelska, a także firma 
Apator Elkomtech. 

Do udziału w przedsięwzięciu za-
proszono mieszkańców tej gminy, gdyż 
na jej terenie ponad 90 proc. domów 
wyposażonych jest w instalacje foto-
woltaiczne. Udostępniając swoje urzą-
dzenia fotowoltaiczne operatorowi, 
którym jest PGE Dystrybucja, pomogą 
sprawdzić opracowane i testowane la-
boratoryjnie rozwiązanie. Jest ono uni-
katowe w skali kraju. Zwieńczeniem 
projektu będzie wdrożenie narzędzi 
do budowy sieci przyszłości, tj. zarzą-
dzanych przez OSD mikrosystemów 
elektroenergetycznych. 

Zainstalowany system pozwoli na 
ograniczenie wzrostów napięcia spowo-
dowanych pracą instalacji prosumenc-
kich i zlikwiduje przyczynę wyłączeń 
źródeł PV, a instalacje prosumenckie  
z zasobnikiem energii będą mogły pra-
cować również przy braku napięcia  
w sieci zasilającej. 

Projekt „Zarządzanie pracą sieci dys-
trybucyjnej niskiego napięcia z uwzglę- 
dnieniem aktywnej roli prosumenta”,  
realizowany w ramach Działania 4.1 Pro-
gramu Operacyjnego Inteligentny Roz-
wój 2014-2020, współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Jego całkowita 
wartość wynosi 4 mln zł, w tym dofinan-
sowanie to blisko 3 mln zł. Zakończe-
nie projektu przewidziano na wrzesień 
2021 roku.  n

Do udziału w przedsięwzięciu zapro szono 
mieszkańców gminy Rząśnia
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 » Przyjęty w lutym dokument PEP 
2040 zakłada, że w 2030 roku udział 
energii z OZE w elektroenergetyce 
wyniesie co najmniej 32 proc. netto, 
głównie za sprawą morskich farm 
wiatrowych i fotowoltaiki. Wskazano 
w nim również istotną rolę rozwoju 
infrastruktury sieciowej i technologii 
magazynowania energii dla osiągnięcia  
takiego poziomu OZE w bilansie. 
Czy stan i możliwości sieci są 
wystarczające, aby dostosować 
system elektroenergetyczny do celów 
wyznaczonych w PEP 2040?

Istotnie, założenia ,,Polityki energetycznej 
Polski do 2040 roku’’ przesądzają o uzna-
niu transformacji krajowego sektora ener-
getycznego jako koniecznej i całkowitej 
przemiany tradycyjnej energetyki wiel-
koskalowej na energetykę rozproszoną, 
opartą w szczególności na wytwarzaniu 
energii elektrycznej w obiektach małej 
skali – wymiar prosumencki, jak i w formie 
farm wiatrowych lądowych czy morskich 
oraz fotowoltaicznych,  z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych – nierzadko charak-
teryzujących się dużą zmiennością pro-
dukcji energii. Tak określona perspektywa 
energetyczna wymagać będzie od opera-
torów przesyłowego i dystrybucyjnych co 
najmniej udoskonalenia metodyki odwzo-
rowania systemu elektroenergetycznego  
i procesów w nim zachodzących, tworząc 
tym samym płaszczyznę do jego efektyw-
nego bilansowania, czyli do bieżącego 
równoważenia popytu i podaży w zakre-
sie konsumpcji energii elektrycznej.

Osiągnięcie celów sieciowych wska-
zanych w PEP 2040 będzie wymagało 
znaczącego zaangażowania w realizację 
zadań inwestycyjnych, zarówno w za-
kresie budowy nowej, jak i modernizacji 
(odtworzenia) istniejącej infrastruktury.  

O poziomie koniecznego zaangażowania 
inwestycyjnego przesądza kilka faktów:

 ʱ stale rosnący w bilansie energetycznym 
kraju udział odnawialnych źródeł energii, 

 ʱ zwiększająca się liczba prosumentów,
 ʱ popularyzacja lokalnej autonomii 

energetycznej w formie klastrów ener-
gii, spółdzielni energetycznych czy 
obywatelskich wspólnot energetycz-
nych (szczególne zainteresowanie  
w tym obszarze wykazują jednostki sa-
morządu terytorialnego),

 ʱ gwałtownie narastający trend tworze-
nia aktywnych sieci energetycznych 
(generacja rozproszona oparta na róż-
nych technologiach wytwarzania ener-
gii elektrycznej, zintegrowana z maga-
zynami energii, tworzenie energetyki 
hybrydowej),

 ʱ rozwój inteligentnej sieci elektro- 
energetycznej,

 ʱ potrzeba dokapitalizowania istnie-
jącej infrastruktury sieciowej (ponad  
30 proc. dystrybucyjnego majątku sie-
ciowego ma przekroczony wiek 40 lat 
eksploatacji). 
Zatem, zderzając rzeczywistość przy-

wołanych faktów z obecnym stanem dys-
trybucyjnych sieci elektroenergetycznych, 
można jedynie potwierdzić pilną potrzebę 
rozwoju tej infrastruktury w sposób gwa-
rantujący stabilność dostaw energii elek-
trycznej do odbiorców końcowych, dosto-
sowanie infrastruktury dystrybucyjnej do 
trendu decentralizacji wytwarzania i wzro-
stu roli lokalnej autonomii elektroenerge-
tycznej oraz osiągnięcie odtworzenia ma-
jątku sieciowego w stopniu ujętym w PEP 
2040, tj. na poziomie co najmniej 1,5 proc. 
rocznie do czasu osiągnięcia średniego 
wieku infrastruktury poniżej 25 lat.

 » Energetyka sieciowa wdraża wiele 
innowacyjnych rozwiązań, które  

w rezultacie służą odbiorcom 
energii elektrycznej, jak też innym 
użytkownikom systemu, poprzez 
podniesienie jakości świadczonych 
usług. Odpowiednie regulacje 
powinny zachęcać przedsiębiorstwa 
do wdrażania takich rozwiązań. 
Czy mechanizm premiowania 
innowacyjności mógłby znaleźć się  
w sposobie ustalania taryf?

Energetyka, która obecnie podlega zasad-
niczej przemianie w całym łańcuchu war-
tości – począwszy od produkcji energii 
elektrycznej, poprzez jej przesył i dystrybu-
cję, po sprzedaż – wymaga, dla zachowa-
nia atrakcyjności i aktywności rynkowej, 
szczególnego zaangażowania inwesty-
cyjnego w nowe technologie i usługi dla 
odbiorców końcowych. Efektywność te-
go procesu, choć motywowana budo-
wą przewagi konkurencyjnej na rynku 
energii elektrycznej, jest także pozytyw-
nie wrażliwa na różnego rodzaju mecha-
nizmy premiowania. Bez cienia wątpliwo-
ści można stwierdzić, że innowacyjne cele 
rozwojowe, których realizacji podejmują 
się operatorzy, powinny podlegać dodat-
kowemu wynagrodzeniu – premiowaniu. 
Wspieranie działań innowacyjnych po-
przez systemem premiowania powinien 
jednak odbywać się według jednoznacz-
nie określonych zasad, np. w ramach pro-
cesu taryfowania. Obecnie w sposobie 
ustalania taryf mechanizmem, który moż-
na uznać za formę premiowania innowa-
cyjności jest zwiększanie zwrotu z kapitału 
przez zastosowanie wskaźnika regulacyj-
nego. Wskaźnik ten, ustalany indywidual-
nie dla każdego operatora, ocenia także 
innowacyjność podejmowanych działań. 
Jednak stosowana dotychczas metody-
ka nie definiuje działań uznawanych za 
innowacyjne, jak również nie określa ich 

Premia za innowacje 
rozwojowe  
Wywiad z dr. hab. inż. Waldemarem Skomudkiem,  
wiceprezesem spółki TAURON Dystrybucja.
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parametrycznego wpływu na wartość 
wskaźnika regulacyjnego. Zatem uwa-
żam, że obecna, tak głęboka transformacja 
energetyki dostarcza wystarczająco dużo 
argumentów na doprecyzowanie mecha-
nizmu premiowania innowacyjności.

 » Pozytywne przeprowadzenie 
procesu inwestycyjnego powinno być 
oparte na dobrej współpracy między 
wszystkimi zaangażowanymi stronami. 
W ramach powołanego niedawno 
Komitetu Energii przy Polskim Związku 
Pracodawców Budownictwa trwają 
prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk, 
ustalającym zasady współpracy stron 
przy realizacji zadań inwestycyjnych. 
Uczestniczy w nich również sektor 
elektroenergetyczny. Czy mógłby Pan 
przybliżyć pracę nad tym dokumentem?

Myślę, że na wstępie warto nieco rozwinąć 
zwrot ,,dobre praktyki’’, który w rozwiąza-
niach systemowych jakości jest ujmowany 
na równi z postępem naukowo-technicz-
nym i organizacyjnym. Otóż zasadniczą ro-
lą dobrych praktyk w procesie twórczego 
myślenia, rozstrzygania problemów, także 
inżynierskich, jest koncentracja na gro-
madzeniu przykładów działań przynoszą-
cych konkretne i pozytywne rezultaty, ich 

opisie i udostępnianiu otoczeniu, np. go-
spodarczemu, społecznemu lub politycz-
nemu. Zebranie dobrych praktyk tema-
tycznie jednorodnych tworzy zbiór, który 
w uporządkowanej edycji stanowić może 
Kodeks Dobrych Praktyk. Popularność ta-
kich opracowań obecnie wzrasta głównie 
za sprawą możliwości podnoszenia jakości 
kapitału ludzkiego, stanowiącego wartość 
najwyższą, i jest przedmiotem zaintereso-
wania przede wszystkim jednostek gospo-
darczych o strukturze korporacyjnej. 

Trwające prace nad Kodeksem Do-
brych Praktyk dla sektora energetycznego 
zmierzają do opracowania dokumentu, 
który ma stanowić zbiór spójnych i przej-
rzystych zasad i regulacji koniecznych dla 
prawidłowej współpracy stron zaangażo-
wanych w procesie przygotowania i reali-
zacji zadań inwestycyjnych (inwestor, wy-
konawca, zespół projektowy, producent, 
dostawca i inni). Kodeks będzie zawierał 
m.in. wytyczne i rekomendacje dla etapu 
planowania modelu inwestycji, przygo-
towania przetargu, modelu współpracy 
inwestor-wykonawca, a także procesu bu-
dowy. W istotnym – jak sądzę – ujęciu au-
torzy tego dokumentu zamierzają przed-
stawić m.in. identyfikację i opis ryzyka 
legislacyjnego, finansowego, techniczne-
go, kadrowego i innych. 

Ponieważ intensywne prace nad tym 
dokumentem jeszcze trwają, myślę, że 
czas na otwartą dyskusję nad merytorycz-
ną jego zawartością niebawem nadejdzie. 

 » W lutym Prezes UKE wydał decyzje 
określające warunki dostępu firm 
telekomunikacyjnych do słupów linii 
elektroenergetycznych największych 
polskich OSD. Jaki wpływ na sieć 
elektroenergetyczną będzie miała 
realizacja podwieszania przewodów 
telekomunikacyjnych? Jakie są 
uwarunkowania dla udostępnienia  
do celów telekomunikacyjnych słupów 
linii SN?

Przede wszystkim podwieszanie prze-
wodów telekomunikacyjnych na podbu-
dowie elektroenergetycznych linii napo-
wietrznych będzie oddziaływać na proces 
wykonywania zabiegów eksploatacyjnych 
oraz prac odtworzeniowych i moderniza-
cyjnych. Na liniach napowietrznych śred-
niego napięcia podwieszona infrastruktu-
ra telekomunikacyjna może doprowadzić 
do ograniczenia lub całkowitego wyeli-
minowania stosowania technologii prac 
pod napięciem na rzecz ich wykonaw-
stwa w stanie beznapięciowym linii, co 
nie pozostanie bez wpływu na wartość 

Dr hab. inż. Waldemar Skomudek, wiceprezes spółki TAURON Dystrybucja
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wskaźników jakościowych dostawy ener-
gii elektrycznej do odbiorców. W szczegól-
ności problematyczne staną się przypadki  
koniecznego skablowania fragmentów li-
nii napowietrznych średniego lub niskiego 
napięcia z wcześniej podwieszonym prze-
wodem telekomunikacyjnym. Znaczących 
komplikacji dostarczą także sytuacje,  
w których nie będzie możliwości uzyska-
nia wymaganej prawem normalizacyjnym 
koordynacji zwisów infrastruktury elektro-
energetycznej i telekomunikacyjnej. 

Traktując jednak czynność umieszcza-
nia nieelektroenergetycznej infrastruktu-
ry na obiektach operatorów sieciowych  
w kategorii wyzwania, uważam, że elimi-
nacja wielu zdarzeń kolizyjnych będzie 
możliwa wówczas, gdy każdorazowy za-
miar dokonania czynności podwiesze-
nia przewodów telekomunikacyjnych 
będzie poddany analizie projektowej (co 
najmniej opracowanie modeli konstruk-
cyjnych i obciążeniowych dla istotnych 
stanów granicznych nośności i użytkowal-
ności poszczególnych elementów danej 
linii z uwzględnieniem infrastruktury tele-
komunikacyjnej planowanej do podwie-
szenia)  i merytorycznemu uzgodnieniu  
z właściwym operatorem sieciowym. 

 » Był Pan jednym z prekursorów 
wprowadzania w Polsce linii  
z przewodami izolowanymi. Czy Pana 
zdaniem obrany przez OSD kierunek 
kablowania linii SN oznacza koniec 
stosowania tego typu rozwiązań?

W elektroenergetycznych liniach napo-
wietrznych średniego napięcia przewo-
dy w osłonie izolacyjnej z powodzeniem 
rozpoczęto stosować w połowie lat 90. 
Zaproponowana wówczas modyfikacja 
konstrukcyjna linii tradycyjnych wykona-
nych przewodami gołymi doprowadzi-
ła do uzyskania zasadniczych zmian w ich 
budowie oraz nowych cech użytkowych, 
montażowych i eksploatacyjnych. Jedną  
z głównych przyczyn zastosowania prze-
wodów w osłonie izolacyjnej w budow-
nictwie sieciowym średniego napięcia była 
możliwość wydatnego zmniejszenia awa-
ryjności tych linii wskutek zwarć między-
fazowych i doziemnych, powodowanych 
głównie przez gałęzie drzew i krzewów oraz 
drzewa rosnące w pobliżu tych linii, a tak-
że przez ptaki. Zaproponowana wówczas 
technologia budowy linii napowietrznych 
stanowiła również bardzo korzystną ekono-
micznie alternatywę wobec linii kablowych. 
Te i inne zalety tej technologii budowy linii 

napowietrznych średniego napięcia dopro-
wadziły w bardzo krótkim czasie do popula-
ryzacji tego rozwiązania w kraju. 

Współczesna elektroenergetyka dys-
trybucyjna w uznanym priorytecie, jakim 
jest sprawna, bezpieczna i niezawodna do-
stawa energii elektrycznej do odbiorców 
końcowych, nie podległa w zasadzie isto-
towej zmianie, ale poprzez jej wartościo-
wą parametryzację nabrała innego niż do-
tychczas wymiaru – stała się działalnością 
zdecydowanie skoncentrowaną na realiza-
cji celów i zadań wynikających z regulacji 
jakościowej, której narzędziem ocennym 
są przede wszystkim wskaźniki jakości do-
staw energii elektrycznej. Skutkiem tego 
są m.in. podejmowane na szerszą skalę 
działania kablowania linii napowietrznych 
średniego napięcia przebiegających przez 
tereny leśne i zadrzewione; oszacowano, 
że w skali kraju łączna długość takich linii 
przekracza 41 tys. km. Z pewnością ska-
blowanie choć ich części przyczyni się do 
obniżenia wskaźników częstości i czasu 
trwania przerw w dostawach energii elek-
trycznej odbiorcom końcowym. I choć 
proces ten, jak sądzę, nie zakończy się  
w ciągu najbliższych kilkunastu lat, to 
jednak będzie miał znaczący wpływ na 
stopniową redukcję wykorzystania prze-
wodów w osłonie izolacyjnej w budowie 
nowych i modernizacji istniejących linii 
napowietrznych średniego napięcia.

 » Operatorzy systemów 
elektroenergetycznych od wielu lat 
w ramach PTPiREE tworzą platformę 
współpracy, która wspiera działania 
indywidualne spółek sektora. Jak Pan 
Prezes ocenia działanie Towarzystwa? 
Jakie nowe obszary współpracy 
rysują się w obliczu transformacji 
energetycznej?

Od początku istnienia Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
skupiało działalność głównie na inicjowa-
niu, wspieraniu i koordynacji działań zwią-
zanych z wdrażaniem nowych i innowa-
cyjnych rozwiązań w elektroenergetyce, 
służących przede wszystkim poprawie 
efektywności funkcjonowania infrastruk-
tury sieciowej oraz jakości usług i obsługi 
klientów. PTPiREE zawsze było czynnym 
uczestnikiem wszelkich zmian i przekształ-
ceń organizacyjnych w elektroenergetyce. 
Tworząc wspólnotę operatorów, wielo-
krotnie pełniło w niej funkcję agregatora – 
wyraziciela wspólnego stanowiska czy też 
opinii  wobec instytucji parlamentarnych, 

rządowych i administracyjnych. W sferze 
różnorodnych wyzwań, z którymi mie-
rzył się polski system elektroenergetycz-
ny, Towarzystwo było także prekursorem 
wielu własnych inicjatyw związanych nie 
tylko z techniką i technologią, ale również  
z obszarami prawa, ekonomii i bezpieczeń-
stwa pracy. Ta różnorodność inicjatyw po-
dejmowanych i skutecznie realizowanych 
wspólnie z operatorami przesyłowym 
i dystrybucyjnymi sprawia, że PTPiREE 
obecnie jest instytucją rozpoznawalną  
w krajowym i zagranicznym środowisku 
gospodarczym, nadal efektywnie uczest-
niczy i wspiera działania operatorów sieci 
w procesach transformacji krajowego sys-
temu elektroenergetycznego. 

Dynamika zmian gospodarczych, której 
bezspornym atrybutem jest energia elek-
tryczna i w której decentralizacja systemu 
elektroenergetycznego stawia operatorów 
w centrum transformacji generuje wiele 
wyzwań. Przede wszystkim gwałtowny roz-
wój generacji rozproszonej, w tym głównie 
OZE przyłączanych do sieci dystrybucyjnej, 
rosnące wymagania systemowe w zakresie 
integracji tych źródeł, wdrożenie systemów 
magazynowania i zarządzania popytem na 
energię elektryczną i w konsekwencji prze-
kształcenie sieci dystrybucyjnej w sieć ak-
tywną wymaga poniesienia znacznych na-
kładów inwestycyjnych, które koncentrują 
się w szczególności na przebudowie sieci,  
jej automatyzacji, inteligentnych syste-
mach wspomagania decyzji operatorskich, 
inteligentnym sterowaniu i opomiarowa-
niu. Wytworzenie wymaganej zasobności 
finansowej, która sprosta tym wyzwaniom, 
to z pewnością zadanie wymagające m.in. 
opracowania nowego modelu taryfowego, 
uwzględniającego nową rolę operatorów 
sieciowych i zapewniającego odpowiedni 
zwrot poniesionych nakładów. 

Lista wyzwań zawiera także wiele za-
gadnień wymagających eksperckiego za-
angażowania, a związanych z obecnym  
i przyszłym modelem rynku energii, oraz 
usług systemowych (w tym usługi ela-
styczności), które wymagają bądź będą 
wymagały zaangażowania co najmniej 
operatorów sieci i Towarzystwa. Zatem 
nawet ogólna ocena postępującej prze-
miany polskiej elektroenergetyki definiuje 
wiele obszarów wymagających aktywnej  
i wzajemnej współpracy wcześniej wymie-
nionych interesariuszy, ale nie tylko ich. 

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wojciech Tabiś
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Sieci dystrybucyjne są kluczowe w procesie transformacji energetycz-
nej, ponieważ zapewniają ciągłe przepływy energii elektrycznej, in-
tegrują większość odnawialnych źródeł energii, a także umożliwiają 
tworzenie nowych usług dla klientów. Jednakże dostosowanie ich do 
coraz bardziej dekarbonizowanego, decentralizowanego i cyfrowego 
systemu elektroenergetycznego wymaga pilnego przyspieszenia in-
westycji. Taka jest konkluzja studium „Connecting the dots: Distribution 
grid investment to power the energy transition” przeprowadzone-
go przez Eurelectric we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem 
Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (European Distribution System 
Operators – E.DSO) oraz ze wsparciem analitycznym i pomocą ze stro-
ny Monitor Deloitte.

Zgodnie z wynikami tego studium, które przeprowadzono opie-
rając się na szczegółowych danych empirycznych pochodzących  
z 10 krajów Starego Kontynentu, w tym z Polski, europejskie sieci dys-
trybucyjne (EU-27 i Wielka Brytania) potrzebują inwestycji na poziomie 
375-425 miliardów euro do 2030 roku. 

Naturalnie, w tej analizie, mającej charakter prognozy, przyjęto 
pewne założenia. Do głównych należą zainstalowanie 510 GW nowych 
mocy odnawialnych na poziomie UE-27 i Wielka Brytania oraz skumu-
lowana roczna stopa wzrostu zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną w UE-27 i Wielkiej Brytanii na poziomie 1,8 proc. rocznie wynikająca 
m.in. ze wzrostu liczby aut elektrycznych i instalowanych pomp ciepła. 

– Inwestycje sieciowe są niezbędne do przeprowadzenia procesu trans-
formacji energetycznej. Ponadto niosą one ogromny potencjał tworzenia 
miejsc pracy. W odpowiednich warunkach możemy najbliższe 10 lat uczy-
nić dekadą sieci dystrybucyjnych. Wzywamy decydentów politycznych, 
aby ulepszali ramy prawne do inwestowania i konstrukcję systemu tary-
fowego, ułatwiali dostęp do funduszy europejskich i przyśpieszali procesy 
uzgodnień oraz wydawania pozwoleń – powiedział Kristian Ruby, sekre-
tarz generalny Eurelectric, podczas ogłoszenia wyników analizy.

– Dysponujemy wiedzą, a także technologiami, informatyką i auto-
matyką przemysłową, które pozwolą wzmocnić transformację energetycz-
ną. Niemniej jednak decydenci, politycy, obywatele, regulatorzy, instytucje 
finansowe oraz organizacje pozarządowe muszą zrozumieć, że niezbędne 
jest zapewnienie wymaganego poziomu wysokiej jakości inwestycji w sieci 
dystrybucyjne – wskazał Christian Buchel, przewodniczący E.DSO i dy-
rektor ds. terytoriów, klientów i Europy w Enedis.

Nakłady inwestycyjne na wskazanym wyżej ogólnym poziomie, 
związane z modernizacyjną i rozwojem sieci dystrybucyjnych, przekła-
dałyby się na inwestycje rzędu 34-39 mld euro rocznie. Takie wydatki 
oznaczałyby przyspieszenie inwestycji sieciowych o 50-70 proc. w cią-
gu najbliższych 10 lat w porównaniu do poprzedniej dekady. 

 Znacząca część potrzeb inwestycyjnych europejskiego segmentu 
dystrybucji energii elektrycznej wynika, jak wskazano w omawianym 
studium, z postępującej transformacji energetycznej. Konkretnie z roz-
budowy i wymiany sieci związanych z integracją instalacji wykorzystu-
jących niestabilne odnawialne źródła energii, takie jak słońce i wiatr, 
których, jak oszacowano, 70 proc.  musi być przyłączone na poziomie 
systemów dystrybucyjnych. 

Potrzeby inwestycyjne sektora dystrybucji wynikają także z postę-
pującej elektryfikacji przemysłu, transportu i budownictwa. Jednakże 
największym pojedynczym motorem inwestycji, jak wynika z omawia-
nych analiz, jest modernizacja infrastruktury dystrybucyjnej ze względu 
na jej starzenie.

Studium wykazało m.in. że w UE około jedna trzecia sieci dystrybu-
cyjnych średniego napięcia liczy sobie już powyżej 40 lat. Ten wskaźnik, 
jak oceniono w komunikacie, prawdopodobnie przekroczy 50 proc. do 
2030 roku. Przy czym, jak zaznaczono w raporcie, potrzeby moderniza-
cyjne różnią się w zależności od wzorca czasowego rozbudowy sieci 
elektroenergetycznej na poziomie krajowym.

W przypadku Polski potrzeby inwestycji w sieci dystrybucyjne  
w latach 2020-2030 oszacowano na około 25 mld euro. Wynika to, 
jak wskazano w raporcie, m.in. z elektryfikacji budynków i przemysłu  
(7 mld euro), potrzeb modernizacyjnych (6,4 mld euro) oraz zwiększe-
nia odporności sieci na ekstremalne zjawiska pogodowe, czyli z potrze-
by ich kablowania (4,9 mld euro). 

W raporcie oceniono, że mimo potrzeb inwestycyjnych związa-
nych z modernizacją i rozwojem sieci dystrybucyjnych na wskazanym 
już poziomie 34-39 mld euro rocznie, wpływ tych działań na ceny ener-
gii elektrycznej i taryfy sieciowe ma szanse być ograniczony, jeżeli de-
cydenci polityczni oraz regulatorzy zapewnią „właściwe ramy prawne, 
a także inteligentne systemy taryfowe”. 

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

Sieci dystrybucyjne  
dla transformacji energetyki
Wynikająca z celów określonych na szczeblu politycznym transformacja energetyki  
w Unii Europejskiej w kierunku zeroemisyjnym wymaga wielkich inwestycji. Zasadnicze  
dla powodzenia tego procesu jest dostosowanie do nowych potrzeb sieci 
dystrybucyjnych, co też wymaga znaczących nakładów. Potrzeby inwestycyjne w tym 
sektorze w skali Europy szacowane są nawet na kilkaset miliardów euro do 2030 roku. 
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Dystrybucja prądu  
w czasach dekarbonizacji 
Wskutek zjawisk związanych z pandemią miniony rok przyniósł spadek zużycia prądu  
w Polsce, co przełożyło się na zmniejszenie wolumenu dystrybuowanej energii 
elektrycznej. Rosnące koszty CO2 powodowały erozję marż na jej produkcji z węgla. 
Znaczenie segmentów dystrybucji największych rodzimych spółek energetycznych  
dla wyników całych grup pozostało równie duże jak rok wcześniej lub wzrosło. 

W naszym kraju w 2020 odnotowano zmniej-
szenie zużycia energii elektrycznej brutto  
o 2,3 proc. w stosunku do 2019 roku, w którym 
spadło ono o 0,9 proc. wobec 2018. Na global-
ną i lokalną sytuację gospodarczą, a w konse-
kwencji również na rynek energii, negatywnie 
wpłynęły zjawiska związane z pandemią.

W dużym stopniu spadek zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną w 2020 był uwa-
runkowany lockdownem gospodarczym  
w I półroczu, który wpłynął na zmniejszenie  
jej zużycia brutto w tym czasie o 5,2 proc.  
w stosunku do okresu sprzed roku. 

W 2020 roku największym dystrybuto-
rem energii elektrycznej w Polsce był nadal 
Tauron Dystrybucja. W minionym roku spół-
ka dostarczyła odbiorcom końcowym blisko 
48,6 TWh energii, czyli o około 3 proc. mniej 
niż rok wcześniej. Drugim największym pod 
względem wolumenu dystrybuowanej ener-
gii przedsiębiorstwem w 2020 roku było  
PGE Dystrybucja z dostawami około 35,7 TWh, 
czyli mniejszymi niż rok wcześniej o prawie  
2 proc. 

W 2020 roku mniej energii niż rok wcze-
śniej dostarczyła klientom także Energa- 
-Operator. Dostawy wyniosły około 21,8 TWh  
i były mniejsze o 2 proc. niż w 2019 roku. 
Enea Operator w 2020 roku  dostarczyła 
klientom około19,2 TWh energii elektrycznej 
i podobnie jak w przypadku EOP oznaczało 
to rok do roku spadek o 2 proc. 

Charakterystyczne dla wyników operacyj-
nych największych polskich OSD za 2020 rok 
jest to, że chociaż wolumeny dostaw energii 
ogółem były mniejsze niż rok wcześniej, to nie 
spadły, a wzrosły dostawy energii elektrycznej 
dla odbiorców w grupie taryfowej G, zdomi-
nowanej przez gospodarstwa domowe. 

W 2020 roku wzrost dostaw energii dla 
odbiorców w grupie taryfowej G, w przypad-
ku każdego z  czterech największych polskich 
OSD, wyniósł kilka procent. Było to  zapewne 
efektem, jeśli nie wyłącznie to w dużej mierze, 
masowego wykorzystywania formuły pracy 
zdalnej. Spędzając więcej czasu w domach, 
zużywaliśmy tam więcej energii elektrycznej 
niż normalnie. 

W pierwszej połowie 2020 roku było spo-
ro obaw o to, że zużycie energii elektrycznej 
w Polsce mocno spadnie i przełoży się to ne-
gatywnie głównie na wyniki producentów  
i dystrybutorów energii elektrycznej. Osta-
tecznie okazało się, że w 2020 roku, jak na 
okres koronakryzysu, spadek wolumenów 
dystrybucji energii był relatywnie niewielki,  
a wyniki segmentów dystrybucji najwięk-
szych polskich grup energetycznych na po-
ziomie zysku EBITDA były zbliżone do tych  
z 2019 roku lub niekiedy lepsze. 

W 2020 roku segment dystrybucji gru-
py PGE osiągnął zysk EBITDA wysokości  
2,3 mld zł i był to wynik na poziomie po-
przedniego roku, a zarazem najlepszy spo-
śród wszystkich segmentów biznesowych 
grupy. Dystrybucja, budując w 2020 roku 
zysk EBITDA grupy PGE w 38 proc., zde-
tronizowała segment energetyki konwen-
cjonalnej, co było pochodną spadku marż  
w tym segmencie wynikającym ze wzrostu 
kosztów CO

2
. 

W przypadku grupy Tauron segment 
dystrybucji w minionym roku osiągnął około  
3 mld zł zysku EBITDA, co stanowiło 72 proc. 
zysku EBITDA całej grupy Tauron, czyli podob-
nie jak w 2019 roku. Przy czym w przypadku 
segmentu dystrybucji grupy Tauron istotny 
pozytywny wpływ na zysk EBITDA za 2020 rok 

(plus ponad 400 mln zł) miało rozwiązanie re-
zerw na ekwiwalent za energię elektryczną. 

W przypadku grupy Energa, która od 
kwietnia 2020 roku jest w grupie PKN Orlen,  
segment dystrybucji był tradycyjnie naj-
ważniejszym biznesem. Segment ten  
w 2020 roku zanotował 1,79 mld zł zysku 
EBITDA (88 proc. zysku  EBITDA całej grupy), 
co w porównaniu do 2019 roku oznacza-
ło wzrost o 9 proc. Związane to było m.in. 
ze wzrostem marży na dystrybucji energii 
elektrycznej.

Segment dystrybucji grupy Enea w 2020 
roku osiągnął zysk EBITDA w wysokości około 
1,3 mld zł, co oznaczało, że był lepszy o 20 proc. 
niż rok wcześniej. W grupie Enea w minionym 
roku lepszy wynik niż segment dystrybucji 
osiągnął tylko segment wytwarzania (około 
1,5 mld zł). Ten segment w grupie Enea składa 
się z kilku podsegmentów (elektrownie syste-
mowe, ciepło, OZE). Zysk EBITDA  dystrybucji 
grupy Enea był w 2020 roku lepszy niż seg-
mentu elektrownie systemowe.

Analizując przewidywania dotyczące bie-
żącego roku, Tauron Polska Energia podał, że 
spodziewa się w segmencie dystrybucji zysku 
EBITDA skorygowanego o zdarzenia jedno-
razowe na poziomie z 2020 roku. Z kolei PGE 
poinformowała, że w tym roku na poziomie 
raportowanego zysku EBITDA spodziewa się 
poprawy w segmencie dystrybucji. 

Z dostępnych prognoz grup energetycz-
nych dotyczących rezultatów dystrybucji na 
poziomie zysku EBITDA w 2021 roku dowiadu-
jemy się zatem, że sektor powinien pokazywać 
w tym roku stabilne wyniki. 

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”  

oraz portalu wnp.pl
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1.
Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI  
(rozporządzenie pomiarowe, CSIRE)

• Projekt nowelizacji ustawy Pe – poprawione sprawozdanie komisji ESK  
(druk sejmowy 1025)

• Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie funkcjonowania oraz wykazu procesów centralne-
go systemu informacji rynku energii – wersja robocza 19 marca 2021 roku

2. Rynek mocy
• Uwagi PTPiREE do projektu (w. 3.4) nowelizacji ustawy o rynku mocy – przekazane do 

MKiŚ – marzec 2021 rok

3. Regulacje dotyczące OZE i rozwiązań prosumenckich
• Uwagi PTPiREE do propozycji zmian legislacyjnych dotyczących obecnego modelu 

prosumpcji
• Prezentacja PTPiREE przekazana do MRPiT 

4. Inicjatywa wydłużenia okresu legalizacji liczników statycznych
• Odpowiedź PTPiREE na pismo z MRPiT z lutego – 5 marca 2021 roku
• Pismo MRPiT z 29 marca 2021 roku

5. Specustawa przesyłowa
• Projekt nowelizacji specustawy przesyłowej – wersja uchwalona przez Sejm  

(druk nr 916_u)

6.
Prawo komunikacji elektronicznej wraz z ustawą wprowadzającą,  
współpraca z telekomami

• Komentarz PTPiREE do stanowiska KPRM – najważniejsze uwagi do PKE –  MKiŚ

7. Plan gotowości na wypadek zagrożeń (elektroenergetyka) • Wkład PTPiREE do ,,Planu gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej’’ 

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w marcu 2021 roku

Prace nad nowelizacją Pe oraz 
aktami prawnymi dotyczącymi AMI

W marcu kontynuowano prace nad kształ-
tem nowelizacji ustawy Prawo ener-
getyczne (w zakresie AMI) oraz aktów 
wykonawczych. 

W wyniku prac nad drukiem sejmo-
wym nr 808 w ramach drugiego czyta-
nia w sejmowej Komisji do spraw Energii, 
Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK) 
przyjęto liczne poprawki, w tym m.in. 
spodziewane:

 Ҍ dotyczące administrowania danymi 
osobowymi (art. 11 ze), 

 Ҍ w zakresie znacznego uszczegółowie-
nia katalogu kar nakładanych przez 
Prezesa URE,

 Ҍ dotyczące wprowadzenia delegacji 
ustawowej do wydania rozporządze-
nia przeciwdziałającego profilowaniu.
Po przyjęciu przez Sejm projekt będzie 

skierowany do rozpatrzenia w Senacie.
Kontynuowane są też prace nad ak-

tami wykonawczymi. Grupa robocza ds. 

rozporządzenia pomiarowego zakoń-
czyła prace nad dokumentem. Dalsze 
procedowanie realizowane jest obecnie 
przez MKiŚ. Kolejne etapy prac to: komisja 
prawnicza, konsultacje międzyresortowe 
i publiczne, a następnie notyfikacje Unii 
Europejskiej. Przewidywany termin opu-
blikowania rozporządzenia to grudzień 
2021 roku. 

Trwają także prace nad tzw. rozpo-
rządzeniem CSIRE. W połowie marca PSE 
przekazało do członków Grupy ds. Pro-
cesów CSIRE treść rozporządzenia CSIRE  
wraz z rekomendowanymi przez PSE 
zmianami. Podczas uzgodnień i wymia-
ny stanowisk dotyczących przekazanych 
materiałów omówiono m.in. zagadnienia 
automatycznych bonifikat. Do weryfika-
cji i zaopiniowania podczas dalszych prac 
konsultacyjnych rozporządzenia pozo-
stało także część zagadnień nierozstrzy-
gniętych zgodnie z rekomendacją OSD,  
w tym m.in. wyznaczanie i publikacja 
wskaźników jakości informacji rynku ener-
gii w zakresie terminowości i kompletności 

ich przekazywania przez poszczególnych 
użytkowników systemu do i z CSIRE oraz 
ich poprawności, a także określenie zakre-
su przekazywanych informacji dla procesu 
wymiany informacji dotyczących jakości 
dostarczanej energii elektrycznej.

Rynek mocy

W marcu kontynuowano uzgodnienia 
dotyczące zmian w zakresie rynku mocy. 
Procedowane są one w ramach dwóch 
projektów nowelizacji ustaw:

 Ҍ Prawa energetycznego oraz niektórych 
innych ustaw – (informacja powyżej),

 Ҍ o rynku mocy, którą w lutym MKiŚ skie-
rowało do Komitetu do spraw Europej-
skich; propozycja ta dotyczy rozwiązań 
dla tzw. odbiorców energochłonnych, 
a także zawiera część zmian RM za-
proponowanych w pierwszej noweli-
zacji Pe. Powielenie części przepisów  
w niniejszym projekcie jest nie-
zbędne z uwagi na fakt, że pozosta-
łe projektowane regulacje są z nimi 
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nierozerwalnie związane – w zależ-
ności od tego, który projekt pierwszy 
wejdzie w życie, w drugim zostaną 
wprowadzone odpowiednie korekty.
W drugiej połowie marca przekazano 

MKiŚ stanowisko PTPiREE do nowelizacji 
ustawy o rynek mocy. W ramach uwag po-
stulowano m.in.:

 Ҍ aktualizację daty wejścia w życie roz-
wiązań dla odbiorców na napięciu  
110 kV i wyższym,

 Ҍ przesunięcie terminu wprowadzenia 
rozwiązań związanych z „koszykowa-
niem” odbiorców grup taryfowych G  
z 2028 do 2032 roku, czyli od mo-
mentu, kiedy planowana jest insta-
lacja LZO u wszystkich odbiorców 
tych grup, 

 Ҍ wydłużenie poza 2021 rok (do 2026) 
stosowania miesięcznego okresu kwa-
lifikacji na potrzeby obliczania opłaty 
mocowej lub wprowadzenie zapisu, 
zgodnie z którym minister właściwy 
ds. energii, nie później niż w 2024 ro-
ku, dokona oceny stopnia przygoto-
wania infrastruktury pomiarowo-roz-
liczeniowej do określonych terminów 
wprowadzenia krótszych okresów 
kwalifikacji,

 Ҍ realizację przez OSDp obowiązku mo-
cowego tylko w zakresie odbiorców 
przyłączonych do jego sieci (OSDn),

 Ҍ doprecyzowanie – w celu uczynienia 
bardziej czytelnej dla odbiorcy – za-
sady kwalifikacji do odpowiedniego 
przedziału według ilości zużywanej 
energii.
Pod koniec marca na portalu Rządo-

wego Centrum Legislacji opublikowano 

wersję projektu (opisaną jako tekst osta-
teczny) skierowaną do Komitetu do spraw 
Europejskich do uzgodnień w trybie obie-
gowym. W kolejnym etapie dokument wraz  
z protokołem rozbieżności zostanie reko-
mendowany  do rozpatrzenia  SKRM.

Regulacje dotyczące OZE  
i rozwiązań prosumenckich

Projekt nowelizacji ustawy o odnawial-
nych źródłach energii i ustawy Prawo ener-
getyczne przygotowany w Ministerstwie 
Rozwoju, Pracy i Technologii był w marcu 
konsultowany z PTPiREE zarówno przez 
MKiŚ, jak i MRPiT. Główne projektowane 
modyfikacje to:

 Ҍ zmiana sposobu i uszczegółowie-
nie rozliczeń prosumentów energii 
odnawialnej,

 Ҍ wprowadzenie definicji i zasad rozli-
czeń prosumenta zbiorowego,

 Ҍ wprowadzenie definicji i zasad rozli-
czeń prosumenta wirtualnego,

 Ҍ prawo przypisania do jednego miej-
sca dostarczania mocy zainstalo-
wanej elektrycznej instalacji odna-
wialnych źródeł energii, która nie 
przekracza 50 kW,

 Ҍ opomiarowanie prosumentów liczni-
kami zdalnego odczytu.
W najbliższym czasie powinien roz-

począć się proces legislacyjny projektu 
(tj. uzyskanie wpisu do wykazu prac RM).

Główne zagadnienia dotyczące zapi-
sów projektu, które w ocenie PTPiREE wy-
magają szczególnego omówienia, to:

 Ҍ zasady przyłączania do sieci prosu-
menta zbiorowego i wirtualnego,

 Ҍ możliwość tworzenia prosumenta wir-
tualnego tylko w ramach jednego OSD,

 Ҍ możliwość łączenia różnego rodzaju 
prosumenctwa w ramach jednego PPE,

 Ҍ brak bilansowania godzinowego 
usług dystrybucji w przypadku prosu-
menta „indywidualnego”,

 Ҍ dostosowanie (doprecyzowanie)  za-
pisów dotyczących obszaru rejestra-
cji danych pomiarowych przez licznik 
zdalnego odczytu do wymagań tech-
niczno-funkcjonalnych ujętych w roz-
porządzeniu w sprawie systemu po-
miarowego opracowanym w ramach 
zmian ustawy Prawo energetyczne,

 Ҍ zasady rozliczania opłat związanych  
z taryfami OSD: potrzeba uszczegóło-
wienia stosownych zapisów, wątpli-
wości księgowo-podatkowe dotyczą-
ce zasad obniżenia opłat zmiennych,

 Ҍ koszty związane z implementacją usta-
wy przez OSD jako koszty uzasadnione,

 Ҍ data wejścia w życie nowelizacji ustawy.
Równocześnie w marcu kontynuowa-

no uzgodnienia z MKiŚ w zakresie zmiany w 
regulacjach dotyczących definicji hybrydo-
wej instalacji odnawialnego źródła energii. 

Ponadto MKiŚ zaprosiło przedsta-
wicieli PTPiREE (OSD i OSP) do udziału  
w pracach związanych z określeniem możli-
wości akumulacji ciepła z energii elektrycz-
nej z OZE w sektorze ciepłownictwa. Okre-
ślenie możliwości akumulacji nadwyżek 
produkcji energii elektrycznej wytwarzanej 
w OZE w ciepłownictwie (indywidualnym i 
systemowym) wymaga przede wszystkim 
analizy charakterystyki nadwyżki energii 
elektrycznej przeznaczonej do zmagazyno-
wania w cieple i określenia zasad współpra-
cy z operatorem systemu. W zaproszeniu 
MKiŚ do udziału w warsztatach przekazano 
PTPiREE poniższe pytania, które sektor cie-
płowniczy skierował do resortu:
1. Jaka jest przewidywana maksymalna 

wielkość mocy niezbilansowanych 
źródeł  OZE w systemie elektroener-
getycznym w kolejnych latach: 2021- 
2040 w układzie dobowym, miesięcz-
nym, rocznym?

2. Jaka jest przewidywana wielość nad-
wyżki energii elektrycznej  z OZE w ko-
lejnych latach: 2021-2040 w układzie 
dobowym, miesięcznym, rocznym?  

3. Na jakich zasadach udostępniane by-
łyby możliwości akumulacji energii 
elektrycznej z OZE?

4. Na jakich zasadach i w jakich ce-
nach następowałyby rozliczenia za 
magazynowanie nadwyżek energii 
elektrycznej?

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje zmianę sposobu i uszczegółowie nie rozliczeń prosumentów energii odnawialnej

Zd
ję

ci
e:

 A
do

be
 S

to
ck

, m
an

fre
dx

y



13kwiecień 2021 ENERGIA elektryczna l

PTPIREE I LEGISLACJA

Inicjatywa wydłużenia okresu 
legalizacji liczników statycznych

Prace wielostronnego (GUM, MKiŚ, 
PTPiREE, przedstawiciele wybranych pro-
ducentów liczników) zespołu roboczego, 
którego celem jest wypracowanie zasad 
umożliwiających wprowadzenie 12-letnie-
go okresu użytkowania liczników statycz-
nych, jeszcze się nie zakończyły.  

Na kolejnym w cyklu spotkań, 10 mar- 
ca, po dyskusji nad pozostałymi do tej 
pory wariantami, tj. legalizacją statystycz-
ną z jednoczesnym wydłużeniem czasu 
na zgłoszenie do legalizacji statystycznej 
i ograniczeniem wysokości opłat bądź 
wydłużeniem okresu legalizacji do 12 lat 
plus „dodatkowy certyfikat” ustalono, że 
wprowadzenie wydłużenia do 12 lat dla 
LZO musi zostać poprzedzone badaniami 
dotychczas eksploatowanych liczników 
LZO. Szczegóły będą wypracowywane na 
kolejnych spotkaniach. 

Ponadto w marcu skierowano do 
MRPiT stanowisko PTPiREE będące odpo-
wiedzią na  pismo (z 16 lutego), w którym 
resort przedstawia negatywne stanowi-
sko w zakresie wydłużenia okresu lega-
lizacji liczników, uzasadniając je brakiem 
wystarczających badań naukowych po-
twierdzających prawidłowość metrolo-
giczną przyrządów pomiarowych przez 
taki czas. W ramach przekazanych mate-
riałów PTPiREE m.in. przypomniano dzia-
łania, które były podejmowane, ustalenia 
oraz propozycje zmian prawnych umożli-
wiające wprowadzenie wydłużenia okre-
su legalizacji liczników, a także wskazanie 
zastosowań tych samych liczników przez 
dłuższe okresy w innych krajach Unii Eu-
ropejskiej. W odpowiedzi na tę korespon-
dencję otrzymano pismo MRPiT z infor-
macją o oczekiwaniu na rezultaty prac 
podjętych przez PTPiREE z GUM. Od ich 
rezultatu zależne będzie podjęcie prac le-
gislacyjnych związanych z wydłużeniem 
okresu legalizacji. 

Specustawa przesyłowa

Podczas marcowego posiedzenia Sejm 
przyjął nowelizację ustaw regulujących 
przygotowanie i realizację kluczowych 
inwestycji w zakresie strategicznej infra-
struktury energetycznej (tzw. specustawy 
przesyłowej), zakładającą usprawnienie 
procesu inwestycyjnego dotyczącego 
przedsięwzięć niezbędnych – jak wy-
nika z uzasadnienia – dla bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju. Uznania nie 

uzyskały postulaty operatorów dystry-
bucyjnych zgłaszane przez PTPiREE na 
etapie prac w Komisji do spraw Energii, 
Klimatu i Aktywów Państwowych. 
Zgodnie ze stanowiskiem strony rządo-
wej ujęcie w wykazie linii 110 kV oraz 
wskazanie wprost „inwestycji towarzyszą-
cych” nie może mieć miejsca w ramach 
przedmiotowej regulacji (w specusta-
wie), powinny natomiast zostać podjęte 
prace nad ich uwzględnieniem w ramach 
innych aktów prawnych.

Projekt skierowano do Senatu; w pierw- 
szej kolejności zostanie rozpatrzony w ra-
mach Komisji Gospodarki Narodowej i Inno- 
wacyjności, na posiedzenie której zapro-
szono PTPiREE. 

Prawo komunikacji elektronicznej 
wraz z ustawą wprowadzającą

W marcu kontynuowano prace nad 
kształtem regulacji zawartych w projek-
cie ustawy Prawo komunikacji elektro-
nicznej oraz ustawy wprowadzającej, 
których uchwalenie wynika z wdroże-
nia w Polsce dyrektywy (UE) 2018/1972 
Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiającej Europejski kodeks łączności 
elektronicznej (EKŁE). Obecnie projek-
ty ustaw są rozpatrywane w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów podczas spotkań 
i warsztatów wewnętrznych. Stanowisko 
OSD i OSP jest prezentowane przez 
przedstawicieli MKiŚ oraz Pełnomocnika 
Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury 
Energetycznej. W jednym ze spotkań – 
posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. 
Cyfryzacji, 5 marca – wzięli udział przed-
stawiciele PTPiREE, OSD. W stanowisku  
PTPiREE, które dodatkowo przekazano do 
MKiŚ na początku marca, za najistotniej-
sze uwagi do przepisów uznano:

 Ҍ pozostawienie w megaustawie bez 
zmian uzgodnień projektów decyzji  
i konsultacji stawek z Prezesem 
URE przy wydawaniu decyzji do-
tyczących operatorów systemów 
elektroenergetycznych;

 Ҍ nieobejmowanie infrastruktury OSE 
(telekomunikacyjnej) obowiązkiem 
dostępu na rzecz innych podmio-
tów albo wprowadzenie uzgodnień 
z Prezesem URE przy wydawaniu de-
cyzji dotyczących infrastruktury OSD 
i OSP, w tym w ramach tzw. dostępu 
telekomunikacyjnego; 

 Ҍ obniżenie wysokości limitu kary za 
naruszenia ustawy – obecnie  wyno-
si on 3 proc. przychodu ukaranego 

podmiotu osiągniętego w poprzed-
nim roku kalendarzowym. To zbyt wy-
górowana kara. Mając na względzie to, 
że OSD osiągają znaczące przychody  
z działalności dystrybucyjnej, a zagad-
nienie udostępnienia infrastruktury 
na potrzeby telekomunikacyjne i re-
alizacji zawartych umów jest kwestią 
uboczną działalności.
Równolegle reprezentanci PTPiREE 

– na zaproszenie KPRM – wzięli udział  
w spotkaniu z przedstawicielami UKE i te-
lekomów w sprawie realizacji projektów 
szerokopasmowych. Ustalono, że kwestie, 
które reguluje decyzja Prezesa Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej w zakresie do-
stępu do słupów, nie będą przedmiotem 
prac. W ramach współpracy mogą być 
dyskutowane i analizowane kwestie do-
stępu do infrastruktury elektroenergetycz-
nej, które nie rozstrzygnęły decyzje Preze-
sa UKE. Ustalono, że w ramach współpracy 
będą powołane dwa zespoły: ds. praw-
nych oraz ds. technicznych.

Wskazano następujące kwestie, które 
będą przedmiotem kolejnych spotkań:

 Ҍ wdrożenie The Connectivity Toolbox,
 Ҍ nowa kategoria słupów energetycz-

nych, które pozwalają na instalację 
infrastruktury telekomunikacyjnej,

 Ҍ wymiana informacji o planowanych 
inwestycjach w najbliższych latach,

 Ҍ identyfikacja wspólnych blokerów  
i wąskich gardeł inwestycyjnych, w tym 
problem niewydolności organów admi-
nistracji publicznej prowadzących postę-
powania administracyjne,

 Ҍ ustawa o korytarzach przesyłowych – 
analiza możliwości powrotu do zapro-
ponowanych w przeszłości rozwiązań 
legislacyjnych w tym zakresie.
Kolejne spotkanie zaplanowane jest  

w kwietniu.

Plan gotowości na wypadek 
zagrożeń (elektroenergetyka)

W marcu przekazano do MKiŚ wkład 
PTPiREE w zakresie elektroenergetyki  
w ramach przygotowania ,,Planu gotowo-
ści na wypadek zagrożeń’’, o którym mowa 
w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/941  
z 5 czerwca 2019 roku w sprawie gotowo-
ści na wypadek zagrożeń w sektorze ener-
gii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 
2005/89/WE.

Biuro PTPiREE 
Poznań, 7 kwietnia 2021 roku
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Rubrykę, poświęconą  
zagadnieniom prawnym  
w energetyce, redagują: 

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś  
z Biura PTPiREE 

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

Nowelizacja ustawy  
Prawo energetyczne

Do Senatu przekazano ustawę o zmianie 
ustawy Prawo energetyczne oraz niektó-
rych innych ustaw (druk senacki 368), która 
reguluje w sposób kompleksowy obowią-
zek wdrożenia liczników zdalnego odczytu  
w Polsce, zasady funkcjonowania syste-
mu pomiarowego oraz centralnego sys-
temu informacji rynku energii, a także sze-
reg innych kwestii, w tym magazynowania 
energii elektrycznej. 

Tym zagadnieniom poświęcimy od-
rębne artykuły w kolejnych wydaniach 
,,Energii Elektrycznej’’; skupiając się zatem 
na bieżącym procesie legislacyjnym, trze-
ba wskazać dwie istotne zmiany, które 
wprowadzono podczas drugiego czyta-
nia projektu w komisji sejmowej, dotyczą-
ce bezpośrednio operatorów systemów 
elektroenergetycznych. 

Pierwsza z nich to postulowane przez 
OSD zmiany w zakresie określenia w usta-
wie sposobu administrowania danymi 
osobowymi, przekazywanymi pomiędzy 
OSD, OSP, spółkami obrotu a operatorem 
informacji rynku energii (OIRE) w ramach 
procesów na rynku energii. Operator sys-
temu elektroenergetycznego lub właści-
ciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przy-
padku gdy odbiorcom jest dostarczana 
energia elektryczna z urządzeń, instalacji 
lub sieci, na których nie wyznaczono ope-
ratora systemu elektroenergetycznego, 
będzie przekazywał w postaci elektro-
nicznej informacje rynku energii do cen-
tralnego systemu informacji rynku energii 
(CSIRE). Tymi danymi są m.in. dane po-
miarowe przekazywane w celu realizacji 
procesów rynku energii lub na potrzeby 
realizacji obowiązków OSD lub OSP okre-
ślonych w przepisach prawa oraz inne in-
formacje w celu realizacji procesów rynku 
energii. Część z tych danych stanowi dane 
osobowe i podlega szczególnej ochronie 

na podstawie rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenia  
RODO) oraz przepisów krajowych. 

Ustawodawca proponuje jednak 
uszczegółowienie w Prawie energetycz-
nym ogólnych zasad ochrony danych 
osobowych. We wcześniej procedowa-
nych wersjach projektu nowelizacji prze-
widziany był model współadministrowa-
nia danymi osobowymi przez podmioty 
przekazujące dane do CSIRE oraz OIRE. 
Oznaczał on – ujmując w skrócie – współ-
dzielenie odpowiedzialności i kosztów. 
Powodował jednak wątpliwości w zakre-
sie potencjalnego dublowania procedur 
i kosztów oraz przypisania odpowiedzial-
ności za ewentualne naruszenie ochrony 
danych do danego podmiotu. Ostatecz-
nie więc ustawodawca ukształtował mo-
del odrębnego administrowania danymi 
osobowymi, zawarty w art. 11ze i następ-
nych. OIRE będzie zatem wypełniał w sto-
sunku do osób fizycznych, których dane 
osobowe będą przetwarzane w celach 
związanych z budową i funkcjonowaniem 
CSIRE, obowiązki informacyjne określone 
w art. 13 i art. 14 rozporządzenia RODO 
przez zamieszczenie stosownych infor-
macji na swoich stronach internetowych, 
a także na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej. Podmioty obowiązane inne 
niż OIRE będą wypełniały w stosunku do 
osób fizycznych, których dane osobowe 
będą przetwarzane w CSIRE, obowiązki 
informacyjne określone w art. 13 i art. 14 
rozporządzenia RODO przez zamieszcze-
nie stosownych informacji na swoich stro-
nach internetowych, w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, o ile są obowiązane do 
jego prowadzenia, oraz w swoich siedzi-
bach w widocznym miejscu.

Realizacja żądań o sprostowanie da-
nych będzie następowała przez złożenie 
wniosku przez osobę fizyczną, której da-
ne osobowe są przetwarzane w CSIRE, do 
właściwego podmiotu (OSE, sprzedawcy, 
POB, operatora ogólnodostępnych stacji 
ładowania) i przekazanie przezeń sprosto-
wanych lub uzupełnionych informacji do 
CSIRE. OIRE nie będzie dokonywał spro-
stowań danych przekazanych przez inne 
podmioty. 

OIRE będzie zabezpieczał dane oso-
bowe przetwarzane wraz z informacjami 
rynku energii w sposób zapobiegający 
nadużyciom i niezgodnemu z prawem 
dostępowi lub przekazywaniu, polegający 
w szczególności na:

 � dopuszczeniu do przetwarzania 
danych osobowych osób posiada-
jących pisemnie lub elektronicz-
nie nadane upoważnienie do ich 
przetwarzania;

 � zobowiązaniu osób upoważnionych 
do przetwarzania danych osobowych 
do zachowania ich w poufności.
Przy przetwarzaniu danych osobo-

wych w centralnym systemie informacji 
rynku energii OIRE wdroży odpowiednie 
zabezpieczenia techniczne i organiza-
cyjne praw i wolności osób fizycznych, 
których dane osobowe są przetwarzane,  
w szczególności przez nadawanie upraw-
nień do przetwarzania minimalnej liczbie 
osób uprawnionych do dostępu do CSIRE 
oraz opracowanie procedury określającej 
sposób zabezpieczenia danych. Zgodnie 
z nowelizacją, jednostkowe dane pomia-
rowe w CSIRE będą przechowywane przez 
siedem lat od dnia, w którym przekazano 
je do CSIRE. Po upływie tego okresu OIRE 
podda jednostkowe dane pomiarowe 
anonimizacji.

Warto przy tym podkreślić, że informa-
cje rynku energii mogą być przetwarza-
ne wyłącznie przez określone podmioty  
i w ustawowo określonych celach, tj.:
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1)   zawarcia, wykonywania, zmiany lub 
ustalenia treści umowy z użytkow-
nikiem systemu elektroenergetycz-
nego w zakresie dostarczania energii 
elektrycznej;

2)   wykonywania obowiązków wynikają-
cych z udziału w rynku mocy;

3)   dokonywania rozliczeń za sprze-
daż energii elektrycznej lub usługi 
przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej;

4)   realizacji i rozliczeń umów doty-
czących świadczenia usług syste- 
mowych;

5)   zapewnienia bezpieczeństwa pracy 
sieci elektroenergetycznej;

6)   wykrywania nieprawidłowości w po-
borze energii elektrycznej;

7)   dokonywania rozliczeń za energię 
elektryczną w punkcie ładowania 
ogólnodostępnej stacji ładowania;

8)  analiz statystycznych;
9)   ustalenia istnienia roszczeń, ich do-

chodzenia lub obrony przed nimi;
10)  rozliczeń podmiotów odpowiedzial-

nych za bilansowanie handlowe;
11)  realizacji innych obowiązków wyni-

kających z przepisów odrębnych.
Kolejną istotną kwestią wprowa-

dzoną na etapie drugiego czytania  
w Sejmie jest znaczne poszerzenie ka-
talogu kar możliwych do nałożenia na 
OSE i innych uczestników rynku energii  
w związku z nowymi obowiązkami usta-
wowymi. Poniżej przykładowe punkty 
dodane do katalogu kar określonego  
w art. 56 Prawa energetycznego:

30b)  kto prowadzi rozliczenia za energię 
elektryczną, usługi przesyłania, dys-
trybucji lub usługi systemowe nie-
zgodnie z art. 4k, czyli nie dokonu-
je rozliczeń wyłącznie na podstawie 
informacji rynku energii zarejestro-
wanych w CSIRE (zagrożenie karą  
w granicach 10 tys. – 500 tys. zł);

30c)  kto nie instaluje przedpłatowego 
układu pomiarowo-rozliczeniowego  
w terminie, o którym mowa w art. 
6a ust. 5, tj. nie instaluje układu 
przedpłatowego za odpłatnością  
w terminie 60 dni (zagrożenie karą 
w granicach tysiąc – 5 tys. zł);

30d)  kto z nieuzasadnionych powodów 
nie instaluje liczników zdalnego od-
czytu zgodnie z harmonogramem 
(zagrożenie karą w granicach 10 tys. 
zł –  15 proc. przychodu z działalno-
ści koncesjonowanej);

30g)  kto nie dostosuje użytkowanych 
przed dniem 4 lipca 2019 roku 

systemów zdalnego odczytu oraz 
liczników zdalnego odczytu do 
wymagań określonych w ustawie 
oraz w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11x ust. 2, w termi-
nie do dnia 4 lipca 2031 roku (za-
grożenie karą w granicach 10 tys. 
– 15 proc. przychodu z działalności 
koncesjonowanej);

30h)  kto wbrew obowiązkowi nie po-
zyskuje z licznika zdalnego odczy-
tu danych pomiarowych lub nie 
przekazuje ich w postaci elektro-
nicznej do centralnego systemu 
informacji rynku energii (zagro-
żenie karą w granicach 10 tys. zł – 
15 proc. przychodu z działalności 
koncesjonowanej);

30i)  kto nie pozyskuje z licznika zdalnego 
odczytu informacji, o których mowa 
w art. 11u ust. 1 pkt 2, czyli innych 
informacji rejestrowanych przez ten 
licznik (zagrożenie karą w granicach 
10 tys. – 500 tys. zł);

30k)  kto realizuje proces wymiany infor-
macji w sposób niezgodny z art. 11 
z ust. 1, zawierającym obowiązek 

realizacji za pośrednictwem CSIRE 
(zagrożenie karą 10 tys. – 500 tys. zł);

30l)  kto uniemożliwia pomiędzy użyt-
kownikami systemu elektroenerge-
tycznego wymianę informacji ryn-
ku energii, o której mowa w art. 11 
z ust. 2 (zagrożenie karą w granicach 
10 tys. – 500 tys. zł);

30m)  kto nie przestrzega obowiązku 
przekazywania informacji rynku 
energii do centralnego systemu 
informacji rynku energii w postaci  
i w sposób określony w art. 11zb 
ust. 1-4 (zagrożenie karą w grani-
cach 10 tys. – 500 tys. zł). 

Ustawa będzie rozpatrywana przez 
senacką Komisję Gospodarki Narodowej  
i Innowacyjności 7 maja. 

Tekst jednolity megaustawy

W Dzienniku Ustaw 2021 pod poz. 777 
opublikowano Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 kwiet-
nia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych.   n

Informa cje rynku energii mogą być przetwarza ne wyłącznie przez określone podmioty i w ustawowo określonych celach 
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Każdy operator systemu dystrybucyjnego 
stoi przed tym samym wyzwaniem: jak zarzą-
dzić procesem pozyskiwania danych pomia-
rowych w sposób maksymalnie efektywny? 
Nieliczne, istniejące na rynku systemów do 
obsługi sektora Utilities, rozwiązania informa-
tyczne stworzone do realizacji zadań akwizy-
cji, obarczone są wysokim wskaźnikiem TCO 
(Total Cost of Ownership) lub mają nadmia-
rową z punktu widzenia OSD funkcjonalność, 
która jest swoistym narzutem obniżającym 
wydajność systemu, bądź też utrudniającą 
jego modyfikację. Doświadczenia zdobyte 
w trakcie eksploatacji i utrzymania systemów 
skłoniły współpracujących na co dzień infor-
matyków z innogy Polska IT Support oraz 
specjalistów systemów pomiarowych innogy 
Stoen Operator do podjęcia próby urucho-
mienia własnego systemu akwizycji danych.

W założeniach system ten miał posiadać 
następujące główne cechy:
 � własność specyfiki rozwiązania (projekt, 

architektura, kod źródłowy) pozostaje  
w dyspozycji zamawiającego,

 � realizuje wyłącznie trzy zadania: akwi-
zycja danych pomiarowych, ich udo-
stępnianie do nadrzędnego systemu 
zainteresowanego nimi oraz sterowanie 
urządzeniami pomiarowymi (zmiana ta-
ryfy, sterowanie stycznikiem czy też ogra-
nicznikiem mocy etc.),

 � możliwość nieograniczonego skalowania,
 � modułowa architektura – awaria jednego 

komponentu nie może wpływać na pracę 
pozostałych,

 � zapewniać automatyzację realizowanych 
procesów.
Wszystkie wyszczególnione założenia 

początkowe spełniono, a w trakcie realizacji 
projektu niektóre z nich twórczo rozwinięto.

Podejście projektowe
Pierwsze pomysły wytworzenia systemu 
akwizycji własnymi siłami pojawiły się w ze-
spole IT nieco przypadkiem. Rzucone luźno 
w trakcie rozmowy hasło „zróbmy to sami!” po 
pewnym czasie przerodziło się jednak w zu-
pełnie realną próbę zderzenia się z codzien-
nością, jaka towarzyszy specjalistom innogy 
Polska IT Support przy utrzymaniu i rozwoju 
obecnie eksploatowanych systemów.

Początkowo nacisk położono na pró-
bę wytworzenia prototypu systemu (ang. 
POC, skrót od Proof-Of-Concept). W zało-
żeniach POC miał zapewnić następującą 
funkcjonalność:
 � wytworzenie modułu komunikacji DLMS,
 � odczyt za jego pomocą wartości chwilo-

wych oraz profilowych z jednego z eks-
ploatowanych przez innogy Stoen Ope-
rator typów liczników energii elektrycznej,

 � zapis odczytanych wartości do bazy  
danych.
Całość rozwiązania zawierała mecha-

nizmy komunikacji z serwerem kolejek, 
zapewniając asynchroniczną pracę inter-
fejsu przyjmującego zlecenia akwizycji  
z modułem aplikacji, który je realizował.

Trwająca kilka tygodni realizacja POC za-
kończyła się sukcesem, zarówno w obszarze 
technicznym, jak i finansowym. Udało się bo-
wiem potwierdzić, że w długim czasie system 
ma szanse stać się rozwiązaniem, które w 
wyważony sposób może łączyć koszty roz-
wojowe i operacyjne, zaś zespół projektowy 
IT uzyskał niezbędną wiedzę, którą mógł za-
prezentować kolegom z innogy Stoen Ope-
rator. Prezentacja rezultatu prac zaowocowała 
uruchomieniem projektu rozwojowego, któ-
ry za zadanie postawił sobie zaprojektowanie, 
wytworzenie i uruchomienie docelowego 

systemu akwizycji, realizującego postawione 
przed nim wyżej wymienione cele. Do współ-
pracy zaproszono programistów z zewnętrz-
nego software house’u, którzy wnieśli nie-
zbędne kompetencje deweloperskie.

Projekt rozwiązania
HES New Generation wytworzono w archi-
tekturze mikroserwisów. Kilka współpracu-
jących ze sobą usług przeznaczonych do 
realizacji części funkcjonalności tworzy no-
woczesny i wydajny system akwizycji danych, 
który od samego początku był projektowany 
jako autonomiczny, techniczny komponent 
aplikacyjny, minimalizujący konieczność ręcz-
nej ingerencji operatora w jego codzienną 
pracę. Wydzielone komponenty, pracujące 
niezależnie od siebie, zapewniają:
 � elastycznie konfigurowany zakres pozy-

skiwania danych pomiarowych z liczni-
ków energii elektrycznej oraz sterowania 
licznikami,

 � integrację z systemami IT w obszarze 
przyjmowania informacji o zmianach na 
instalacjach klienckich – system automa-
tycznie otrzymuje informacje o monta-
żach, demontażach czy też wymianach 
liczników,

 � integrację z systemami klasy MDMS 
na polu przekazywania danych odczy- 
towych do ich późniejszego wykorzysta-
nia, np. w procesie billingowym,

 � integrację z systemami IT automatyczne-
go pozyskiwania informacji o zleceniach 
OT (np. zdalnej zmiany taryfy),

 � dostarczenie niezbędnej, centralnie zarzą-
dzanej konfiguracji dla wszystkich modu-
łów systemu,

 � zarządzanie realizacją zadań harmonogra-
mowych,

HES-NG – nowoczesna i otwarta 
platforma akwizycji danych
Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom regulacyjnym innogy Stoen 
Operator oraz innogy Polska IT Support stworzyły autorski system akwizycji 
danych pomiarowych – HES New Generation.

MARIUSZ JĘDRZEJEWSKI
innogy Polska IT Support
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 � rejestrację zdarzeń w systemie dla celów 
późniejszej analizy jego pracy.
Całość spina uproszczony interfejs użyt-

kownika, zapewniający możliwość ręcznej 
konfiguracji urządzeń w systemie, realiza-
cji odczytów na żądanie (zarówno wartości 
chwilowych, jak i profili danych), generowa-
nia i przeglądania raportów oraz dostarcza-
jący panelu wykresów z syntetycznymi infor-
macjami dotyczącymi pracy systemu.

Aplikację zaprojektowano tak, aby szcze-
gólne różnice w budowie urządzeń pomiaro-
wych nie miały wpływu na dane, które z nich 
pozyskuje. W tym celu zaimplementowano 
warstwę abstrakcji biznesowej, która zakłada, 
że HES-NG pracuje opierając się na jednolitym 
modelu obiektów biznesowych, a wszystkie 
dane pozyskiwane z różnego typu urządzeń 
dostarczanych przez rozmaitych producen-
tów są w trakcie odczytu przekształcane  
i zapisywane do jednolitego modelu danych. 
Zapewnia to potencjalną możliwość obsługi  
i integracji w systemie przeróżnych, nawet 
najbardziej „egzotycznych” typów urządzeń.

Na szczególną uwagę zasługuje kom-
ponent realizujący zadanie komunikacji  
z licznikiem. W zaprojektowanej architek-
turze może on zostać dowolnie, niemal  
w nieskończoność skalowany. Zapewnia to, 
przy dostarczeniu odpowiednich zasobów 
sprzętowych, możliwość realizacji w syste-
mie zadań odczytu dowolnej liczby liczników  
w założonym czasie. Każda instancja takiego 
modułu jest dodatkowo parametryzowa-
na liczbą wątków, które obsługują zadania  
w sposób równoległy. Posłużmy się następu-
jącym przykładem:
 � liczba wątków pracujących w ramach po-

jedynczej instancji modułu komunikacji 
– 150.

 � liczba instancji modułów komunikacji – 8.
Z prostego wyliczenia wynika, że jedno-

czesna liczba urządzeń, dla których wykony-
wane są równolegle zadania akwizycyjne wy-
nosi 150 * 8 = 1200.

Jeżeli okaże się, że zadania są realizowane 
zbyt wolno w stosunku do potrzeb, możemy 
zwiększyć liczbę: wątków w ramach pojedyn-
czej instancji modułu komunikacji, instancji 
tych modułów – oczywiście przy założeniu, 
że wykorzystywana do uruchomienia sys-
temu infrastruktura serwerowa wytrzyma 
zwiększone obciążenie – lub poddać mody-
fikacji oba te parametry naraz. Gdy jednak 
nie będzie możliwości rozszerzenia wydajno-
ści systemu w ten sposób, można uzupełnić 
zasoby sprzętowe o następny serwer i uru-
chomić na nim kolejne instancje modułów 
komunikacyjnych, zwiększając w ten sposób 
pojemność systemu (skalowanie poziome).

Baza danych pomiarowych
W trakcie prac rozwojowych pojawiło się py-
tanie: w jaki sposób zaadresować problem 
różnorodności konfiguracyjnej danych pro-
filowych? Profile obciążenia, konfigurowane 
przez dostawców liczników w procesie pro-
dukcyjnym (choć nie tylko: taka konfigura-
cja może być również wykonana przez służ-
by techniczne OSD), okazały się na tyle różne, 
że szybko pytanie zmieniło swoją treść: w ja-
ki sposób zapewnić możliwość elastycznego 
zapisu dowolnie zdefiniowanego zestawu 
danych bez degradacji wydajności systemu?

Odpowiedź pojawiła się wraz z propozy-
cją użycia bazy danych typu NoSQL. Odejście 
od modelu relacyjnego otworzyło możliwo-
ści elastycznego podejścia do zapisu danych 
w postaci dokumentów kolekcji bazy Mon-
goDB. Dokument reprezentuje pojedynczy 
zestaw danych z tym samym znacznikiem 
czasowym – innymi słowy przechowuje poje-
dynczy rekord profilu danych lub zestaw war-
tości chwilowych odczytanych w tym samym 
momencie. W ten sposób system potrafi prze-
twarzać dane profilowe z dowolnym okresem 
rejestracji: 15-, 60-, 10-minutowym oraz inny-
mi. Dokumenty te mają wspólne atrybuty, 
wśród których wyróżniamy daty pozyskania 
odczytu,  zatrzaśnięcia odczytu czy też dane 
identyfikacyjne licznika. Same wartości odczy-
tanych rejestrów są przechowywane w posta-
ci listy o zmiennej liczbie elementów; jesteśmy 
tym samym w stanie, pod postacią jednego 
dokumentu, przechowywać i przetwarzać 
dowolnie zdefiniowane profile danych, nieza-
leżnie od tego, czy posiadają w swojej definicji 
2, 5 czy 13 różnych rejestrów. Odczyt czy prze-
twarzanie różnej liczby danych trwa wówczas 
przez porównywalny okres.

Środowisko pracy systemu
Poszczególne moduły systemu są urucha-
miane jako kontenery w środowisku Docker 
Engine. Samo środowisko jest zbudowane 
jako klaster Kubernetes, którego zarządzanie 
wspiera manager Rancher. Poszczególne mo-
duły, o ile system tego wymaga, mogą być 
skalowane zgodnie z potrzebami biznesowy-
mi dotyczącymi przetwarzania zadań akwizy-
cji danych.

Architektura mikroserwisów umożliwia 
w prosty sposób modyfikację odpowiednich 
fragmentów całości, jak również rozszerza-
nie systemu o nowe moduły. Zarządzanie 
zmianami w systemie zautomatyzowane jest 
zgodnie z dobrymi praktykami procesów  
CI/CD (Continuous Integration/Continuous 
Delivery). Kod rozwiązania zarządzany jest 
przez lokalne repozytorium GitLab, proce-
sy budowania paczek instalacyjnych oraz 

dostarczania obrazów kontenerów realizowa-
ne są przez dedykowany proces gitlab-runner 
i umieszczane w prywatnym repozytorium, 
skąd trafiają na odpowiednie środowiska za 
pomocą managera Helm. Tak zdefiniowany 
proces zapewnia relatywnie niski czas TTM 
(Time-To-Market) przy wdrażaniu zmian na 
środowisko produkcyjne.

Teraźniejszość  
i plany na przyszłość
Projekt miał na celu uruchomienie akwizycji 
dla kilku typów urządzeń, które komuniku-
ją się opierając na protokole DLMS i modelu 
obiektów COSEM, zdefiniowanym w normie 
PL-EN 62056-61. System realizuje to zadanie 
opierając się na jednej, generycznej instancji 
drivera DLMS obsługującego oba typy inter-
fejsów: WRAPPER oraz HDLC, wszystkie tryby 
uwierzytelnienia oraz szyfrowania transmisji. 
Konfiguracja zapewniana jest na poziomie ty-
pu urządzenia oraz każdego licznika z osob-
na – daje to możliwość niezależnego testo-
wania różnych konfiguracji dla urządzeń tego 
samego typu. Architektura, uwzględniająca 
wspomnianą warstwę abstrakcji biznesowej, 
pozwala jednak w prosty sposób uzupełniać 
system o drivery dla urządzeń komunikują-
cych się w inny sposób, np. opierając się na 
protokole IEC. Otwarte wydają się również ko-
lejne ścieżki rozwoju: łatwo wyobrazić sobie 
modyfikację implementującą mechanizmy 
komunikacji z urządzeniami innego rodzaju, 
np. falownikami instalacji fotowoltaicznych 
czy koncentratorami danych. Przy relatywnie 
niewielkim nakładzie pracy system może słu-
żyć także jako narzędzie akwizycji danych dla 
innych mediów, np. wody czy gazu.

Podsumowanie
Podejście, zakładające główny udział w pro-
jekcie wewnętrznych zasobów IT innogy, 
wsparte merytoryczną wiedzą specjalistów 
innogy Stoen Operator, jak również kom-
petencjami programistycznymi partnera 
– firmy Execon, zmaterializowało się w po-
staci pozbawionego ograniczeń innych roz-
wiązań, łatwego w zarządzaniu, skalowalne-
go i przede wszystkim bardzo wydajnego 
systemu informatycznego, ściśle dopasowa-
nego do potrzeb OSD, stworzonego do re-
alizacji precyzyjnie zdefiniowanego zakresu 
funkcjonalnego. W rezultacie HES-NG szyb-
ko stał się platformą, na której OSD planuje 
oprzeć w przyszłości realizację zadań, wy-
nikających z ustawowych regulacji, którym 
podlega (m.in. wsparcie procesu bezpiecznej 
i niezawodnej wymiany danych dla dodatko-
wych 800 tys. urządzeń w ramach inicjatywy 
80 proc. liczników AMI do 2028 roku).  n
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Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest umownie przyjętym, hierar-
chicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalno-
ści społeczno-gospodarczej na sekcje, działy, grupy, klasy oraz pod-
klasy, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze). Odpowiada 
Nomenklaturze Działalności we Wspólnocie Europejskiej – Europejskiej 
Klasyfikacji Działalności NACE do poziomu klasy (czterech znaków). 
Tę stworzono zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją 
Rodzajów Działalności ISIC – International Standard Industrial 
Classification of all Economic Activities wypracowaną przez ONZ.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci

Schemat klasyfikacji PKD – przykładowy podział:

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe

Dział 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,  
z wyłączeniem motocykli

Grupa 29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Klasa 29.10 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podklasa 29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem 
motocykli) oraz do ciągników rolniczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/4,0.html

Historia od drugiej połowy XX wieku do czasów obecnych ob-
fitowała w wiele zdarzeń mających znaczący wpływ na gospodarkę 
światową. Wcześniej jednak ludzkość nie spotkała się z pandemią, 
która spowodowała spowolnienie rozwoju gospodarczego jednocze-
śnie we wszystkich krajach na każdym kontynencie. Rozwój gospo-
darczy w obecnych czasach związany jest nierozerwalnie z energią 

elektryczną, w szczególności z jej zużyciem przez odbiorców. Wpro-
wadzony w związku z pandemią lockdown w połowie marca 2020 
roku wpłynął na wszystkie dziedziny zarówno gospodarki, jak i życia. 
W tej sytuacji zużycie energii elektrycznej stało się jednym z wielu swo-
istych markerów, papierem lakmusowym umożliwiającym wniosko-
wanie na temat zachowania odbiorców oraz ich potrzeb w obliczu 
lockdownu, a także pozwalającym na wskazanie najbardziej poszko-
dowanych przez pandemię przedsiębiorców wymagających pomocy 
udzielanej przez państwo.

Zużycie energii elektrycznej przez odbiorców na potrzeby go-
spodarstw domowych związane z oddelegowaniem pracowników 
do tzw. pracy zdalnej (home office), przy jednoczesnej zmianie zu-
życia energii przez przedsiębiorstwa, wpłynęły na strukturę dystry-
buowanej energii. Analizę zużycia energii elektrycznej w takim po-
dziale umożliwia agregacja odbiorców według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD). 

Przedstawiona analiza obrazuje nie tylko trendy zużycia energii 
elektrycznej przez odbiorców zagregowanych według wybranych nu-
merów PKD, ale przede wszystkim wpływ pandemii na zachowanie 
wybranych branż. Analizą objęto zużycie energii dla trzech zakresów 
szczegółowości: podział według sekcji, grup i działów. Wnioski opar-
to na ogólnie dostępnej wiedzy oraz widocznych na wykresach tren-
dach zużycia.

Analiza według sekcji oraz działów  
(styczeń, luty i marzec 2019-2021)
Poniżej przedstawioną analizę sfokusowano do poziomu sekcji oraz 
działów w styczniu, lutym i marcu 2019, 2020 i 2021 w podziale na 
dekady wybranych branż:

Poziom sekcji:
F – budownictwo,
 O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne,
P – edukacja.

Źródło:  opracowanie własne

Analiza zużycia energii przez odbiorców 
pogrupowanych według schematu klasyfikacji PKD 
na terenie jednego z OSD w kontekście COVID-19

WALDEMAR BOROWIAK, PIOTR BIAŁEK, MACIEJ KUDLIŃSKI 
Enea Operator Sp. z o.o.
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Poziom działów:
 PKD 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycz-
nych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
PKD 24 – produkcja metali,
 PKD 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i na-
czep, z wyłączeniem motocykli,
PKD 31 – produkcja mebli,
 PKD 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem bu- 
dynków,
PKD 58 – działalność wydawnicza,
PKD 85 – edukacja,
PKD 86 – opieka zdrowotna.

Źródło: opracowanie własne

Z punktu widzenia przeglądu zużycia energii elektrycznej 
przez odbiorców w podziale według klasyfikacji PKD istotne jest 
odchylenie oraz interpretacja przebiegu w 2020 roku w stosunku 
do 2019 i 2021. Epidemia, która rozpoczęła się w Azji pod koniec 
2019 roku, zmieniła się w pandemię na początku roku 2020. Jedy-
ną możliwością walki z tym zjawiskiem było wprowadzenie lock-
downu jednocześnie we wszystkich krajach na całym świecie. W 
Polsce wprowadzono go po 13 marca 2020 roku, co spowodowa-
ło ograniczenia w gospodarce i jej spowolnienie.

Na przedstawionych wykresach widoczna jest duża zbieżność 
(korelacja) pomiędzy krzywą zużycia energii elektrycznej w stycz-
niu i lutym 2019 i 2020 dla odbiorców we wszystkich analizowa-
nych sekcjach i działach w poszczególnych dekadach. Wynika to 
prawdopodobnie z normalnego, nie zakłóconego czynnikami ze-
wnętrznymi prowadzenia działalności. Wyjątek stanowi dział zwią-
zany z działalnością wydawniczą – PKD 58 (bardziej szczegółową 
analizę przedstawiono w dalszej części). Dla sekcji O (administracja 

publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia spo-
łeczne) i P (edukacja) widoczny jest wyraźny spadek zużycia ener-
gii elektrycznej w 2020 w stosunku do roku poprzedniego oraz 
następnego w drugiej i trzeciej dekadzie marca. Jest to związane  
z wprowadzeniem lockdownu.

We wszystkich wybranych sekcjach i działach widoczny jest 
znaczny przyrost zużycia energii elektrycznej w trzeciej dekadzie 
stycznia w latach 2019 i 2020 w stosunku do pozostałych dekad 
analizowanego okresu. 

W styczniu, lutym i marcu 2021 roku w stosunku do tych mie-
sięcy 2019 i 2020 dla odbiorców wszystkich analizowanych sek-
cji i działów w poszczególnych dekadach widoczna jest rozbież-
ność w przebiegu krzywej zużycia energii elektrycznej. Związane 
to może być z przystosowaniem się przedsiębiorców do prowa-
dzenia działalności w czasie pandemii, w szczególności w trakcie 
wprowadzania czasowych restrykcji i obostrzeń wynikających z jej 
kolejnych fal.

Dla sekcji i działu edukacja (PKD 85) widoczny jest spadek 
wolumenu zużycia energii w styczniu i lutym 2021 roku w sto-
sunku do tych miesięcy 2019 i 2020 w poszczególnych dekadach. 
W marcu 2020 roku wyraźny spadek wynikający z wprowadzenia 
lockdownu.

Przebieg zużycia energii elektrycznej w dziale działalność wy-
dawnicza (PKD 58) obrazuje spadek wolumenu w styczniu, lutym 
i marcu w 2020 i w 2021 w stosunku do tych miesięcy 2019 roku 
w poszczególnych dekadach (bardziej szczegółowa analiza w dal-
szej części).

Dla wszystkich przedstawionych sekcji i działów widocz-
ny jest spadek zużycia energii elektrycznej w drugiej dekadzie 
marca 2020 spowodowany wprowadzeniem lockdownu (wy-
jątek stanowi budownictwo, produkcja metali i działalność 
wydawnicza).

Powyższy przegląd zużycia energii elektrycznej dla wybranych 
branż wskazuje na duże uzależnienie prowadzenia działalności od 
czynników zewnętrznych, w tym przypadku pandemii. Jednocze-
śnie wskazuje na możliwość przystosowania się do nowych wa-
runków na co obrazuje przebieg zużycia energii elektrycznej de-
kadach 2021 roku.

Analiza według sekcji (2019-2020)
Poniżej przedstawioną analizę sfokusowano do poziomu sekcji  

w latach 2019 i 2020 dla wybranych branż:
F – budownictwo,
 O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe za-
bezpieczenia społeczne,
P – edukacja.

Budownictwo:
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Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne:

Edukacja:

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione wykresy liniowe obrazują zużycie miesięczne 
w 2019 i 2020. Jednocześnie wskazano odchylenia zużycia ener-
gii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2020 w stosunku 
do 2019 roku. Zobrazowano również zużycie dekadowe energii 
elektrycznej przez odbiorców wybranych branż zagregowanych 
według schematu PKD w lutym, marcu i kwietniu. 

Sekcja F – budownictwo: Brak wyraźnych odchyleń widocz-
nych u innych odbiorców sklasyfikowanych w innych PKD. Obni-
żenie wolumenu zużycia w czasie lockdownu. Sytuacja związana 
z budownictwem może wynikać z dobrej koniunktury w szczegól-
ności na rynku nieruchomości.

Sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia społeczne: Widoczny spadek zużycia 
energii w czsie lockdownu od 16 marca 2020. Powrót do zużycia 
z poziomu roku poprzedniego nastąpił latem. Ponowny spadek 
zużycia w stosunku do roku poprzedniego widoczny jest w czasie 
drugiej fali. Przyczyną takiej sytuacji było przejście do pracy w try-
bie zdalnym w tych okresach.

Sekcja  P – edukacja: Wyraźnie widoczny zdecydowany spadek 
zużycia energii w czasie lockdownu od 16 marca 2020. Przyczyną 
takiej sytuacji było przejście do nauczania w trybie zdalnym.

Z wyjątkiem sekcji budownictwo pozostałe poddane analizie 
branże wskazują zdecydowany spadek zużycia energii w czasie 
wprowadzonego lockdownu.

Analiza według działów (2019-2020)
Poniżej przedstawioną analizę sfokusowano do poziomu dzia-

łów w latach 2019 i 2020 dla wybranych branż:
 PKD 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycz-
nych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
PKD 24 – produkcja metali,
 PKD 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep  
i naczep, z wyłączeniem motocykli,
PKD 31 – produkcja mebli,

PKD 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
PKD 58 – działalność wydawnicza,
PKD 85 – edukacja,
PKD 86 – opieka zdrowotna.

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych:

Produkcja metali:

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli:

Produkcja mebli:

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków:
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Działalność wydawnicza:

Edukacja:

Opieka zdrowotna:

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione wykresy liniowe, podobnie jak w przypad-
ku analizy sfokusowanej do sekcji, obrazują zużycie miesięczne  
w 2019 i 2020. Jednocześnie wskazano odchylenia zużycia ener-
gii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2020 w stosunku 
do 2019 roku. Zobrazowano również zużycie dekadowe energii 
elektrycznej przez odbiorców wybranych branż zagregowanych 
według schematu PKD w lutym, marcu i kwietniu. 

PKD 21 (dział – produkcja podstawowych substancji farma-
ceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycz-
nych): Brak wyraźnych odchyleń widocznych u innych odbiorców 
sklasyfikowanych w innych działach PKD. Znaczące odchylenie 
(spadek zużycia energii) widoczne jest w czerwcu i lipcu 2020 
roku. 

PKD 24 (dział – produkcja metali): Znaczące odchylenie (spa-
dek zużycia energii) widoczne w czasie lockdownu ciągnące się 
do sierpnia 2020 roku. 

PKD 29 (dział – produkcja pojazdów samochodowych, przy-
czep i naczep, z wyłączeniem motocykli): Wyraźnie widoczny zde-
cydowany spadek zużycia energii w czsie lockdownu od 16 marca 
2020 roku. 

PKD 31 (dział – produkcja mebli): Wyraźnie widoczny zdecy-
dowany spadek zużycia energii w czasie lockdownu od 16 marca  
 2020. Powrót do zużycia na poziomie roku poprzedniego po 
zmniejszeniu obostrzeń. 

PKD 41 (dział – roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków): Brak wyraźnych odchyleń widocznych u innych od-
biorców sklasyfikowanych w innych działach PKD. Obniżenie wo-
lumenu zużycia widoczne jest tylko w czasie lockdownu. Sytuacja 
związana z budownictwem może wynikać z dobrej koniunktury  
w szczególności na rynku nieruchomości.

PKD 58 (dział – działalność wydawnicza): Wyraźnie widoczny 
zdecydowany spadek zużycia energii w drugim półroczu 2019.  
W czasie lockdownu od 16 marca 2020 roku brak znaczącego 
spadku. Wskazuje to na brak związku z pandemią. Sytuacja wyma-
ga dalszej analizy, np. porównania z innymi wskaźnikami obrazu-
jącymi koniunkturę w tej branży.

PKD 85 (dział – edukcja): Wyraźnie widoczny zdecydowany spadek 
zużycia energii w czasie lockdownu od 16 marca 2020 roku. Przyczyną 
takiej sytuacji było m.in. przejście do nauczania w trybie zdalnym.

PKD 86 (dział – opieka zdrowotna): Mimo wyższego zużycia  
w styczniu i lutym 2020 w stosunku do roku poprzedniego, widocz-
ny zdecydowany spadek zużycia energii w czsie lockdownu od 16 
marca 2020. Przyczyną takiej sytuacji, mimo dużego obłożenia od-
działów związanych z leczeniem pacjentów chorych na COVID-19, 
był brak planowych zabiegów i operacji oraz porady zdalne.

Odbiorcy sklasyfikowani według schematu PKD sfokusowa-
nych do działów wykazują:

 ʱ znaczące uzależnienie zużycia energii od lockdownu (działy: 
PKD 24, PKD 29, PKD 31, PKD 85, PKD 86),

 ʱ umiarkowane uzależnienie zużycia energii od lockdownu 
(dział PKD 41),

 ʱ słabe uzależnienie zużycia energii od lockdownu (dział PKD 
21),

 ʱ znaczący spadek zużycia energii w czsie lockdownu i powrót 
do zużycia na poziomie porównywalnym z rokiem poprzed-
nim po zniesieniu obostrzeń (działy: PKD 24, PKD 29, PKD 31, 
PKD 41),

 ʱ znaczący spadek zużycia energii w czasie lockdownu i brak 
powrotu do zużycia na poziomie porównywalnym z rokiem 
poprzednim po zniesieniu obostrzeń (działy PKD 85, PKD 86).

Analiza według GRUP (2019-2020)
Poniżej przedstawioną analizę sfokusowano jeszcze bardziej 

szczegółowo do poziomu GRUP w latach 2019 i 2020 dla wybra-
nych branż:

PKD 861 – działalność szpitali,
PKD 854 – szkoły policealne oraz wyższe,
 PKD 291 – produkcja pojazdów samochodowych, z wyłącze-
niem motocykli,
 PKD 259 – produkcja pozostałych gotowych wyrobów 
metalowych,
PKD 222 – produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.

Działalność szpitali:
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Szkoły policealne oraz wyższe:

Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli:

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych:

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych:

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione wykresy liniowe, podobnie jak w przypadku 
analizy sfokusowanej do sekcji czy działu, obrazują zużycie mie-
sięczne w 2019 i 2020. Jednocześnie wskazano odchylenia zużycia 
energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2020 w stosun-
ku do 2019 roku. Zobrazowano również zużycie dobowe energii 
elektrycznej przez odbiorców wybranych branż zagregowanych 
według schematu PKD w lutym, marcu i kwietniu. 

Dla odbiorców wszystkich analizowanych grup widoczny jest 
wpływ lockdownu w marcu, kwietniu i maju 2020 roku. W okre-
sie tym widoczny jest znaczny spadek zużycia energii elektrycznej 
przez odbiorców.

Dla branż poddanych analizie zagregowanych według sche-
matu PKD związanych z produkcją (PKD 291, grupa – produkcja 
pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, PKD 259, 
grupa – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, 

PKD 222, grupa – produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych) zu-
życie energii po zluzowaniu obostrzeń powróciło do poziomu 
2019 roku.

Dla PKD 222 (grupa – produkcja wyrobów z tworzyw sztucz-
nych) zużycie energii w drugim półroczu 2020 było wyższe w sto-
sunku do roku poprzedniego.

Dla branż zagregowanych według schematu PKD związanych 
z działalnością na potrzeby użyteczności publicznej (PKD 861, gru-
pa – działalność szpitali, PKD 854, grupa – szkoły policealne oraz 
wyższe) od momentu ogłoszenia lockdownu zużycie pozostało 
na poziomie niższym w stosunku do 2019 roku:

 ʱ w przypadku szpitali przyczyną takiej sytuacji, mimo dużego 
obłożenia oddziałów związanych z leczeniem pacjentów cho-
rych na COVID-19, był brak planowych zabiegów i operacji 
oraz porady zdalne,

 ʱ w przypadku szkół policealnych oraz wyższych przyczy-
ną takiej sytuacji było m.in. przejście do nauczania w trybie 
zdalnym.
Dla PKD 259 (grupa – produkcja pozostałych gotowych wyro-

bów metalowych), PKD 222 (grupa – produkcja wyrobów z two-
rzyw sztucznych), spadek zużycia energii nastąpił około 30 dni po 
ogłoszeniu lockdownu. Przyczyną mógł być brak możliwości na-
tychmiastowego przerwania procesu technologicznego.

Wnioski ogólne 
Analiza zużycia energii elektrycznej wybranych branż wska-

zuje te, w których w związku z pandemią, a w szczególności  
z wprowadzeniem lockdownu w marcu 2020 roku, znacząco spadł 
wolumen zużycia energii elektrycznej. Jest to pierwszy sygnał, że 
branża uzależniona jest od czynników zewnętrznych, w tym przy-
padku od wpływu pandemii. 

Wyjątek stanowią branże związane z budownictwem i pro-
dukcją metali. W przypadku budownictwa brak wyraźnych od-
chyleń widocznych u innych odbiorców sklasyfikowanych w in-
nych sekcjach, grupach i działach PKD. Obniżenie wolumenu 
zużycia widoczne jest tylko w czasie lockdownu. Sytuacja taka 
może wynikać z dobrej koniunktury, w szczególności na rynku 
nieruchomości.

W przypadku działalności wydawniczej wyraźnie widocz-
ny jest zdecydowany spadek zużycia energii w drugim półroczu 
2019. W czasie lockdownu od 16 marca 2020 roku brak znaczące-
go spadku wskazującego na brak związku z pandemią. Sytuacja 
wymaga dalszej analizy, porównania z innymi wskaźnikami, np. 
obrazującymi koniunkturę w tej branży.

Dla pogłębienia obrazu powyższą analizę warto rozszerzyć  
o inne wskaźniki. Spadek zużycia energii elektrycznej przez od-
biorców zagregowanych według schematu PKD niekoniecznie 
musi jednoznacznie wskazywać na pogorszenie sytuacji danej 
branży. W połączeniu z analizą koniunktury może dać zupełnie 
odmienny obraz sytuacji w danej branży. Dodatkowo analizę sy-
tuacji w kontekście pandemii należy rozszerzyć o możliwości pro-
wadzenia działalności w danej branży, mając na uwadze uzyski-
wanie dochodów.

Powyższa analiza jest jedynie próbą zobrazowania sytuacji  
z punktu widzenia zużycia energii elektrycznej przez odbiorców  
w branżach w kontekście COVID-19, a wnioski oparto na ogólnie 
dostępnej wiedzy oraz widocznych na wykresach trendach zuży-
cia energii elektrycznej przez odbiorców.

W przypadku zainteresowania, analizę można rozszerzyć o in-
ne okresy oraz branże zagregowane według schematu PKD.  n
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Ponad 18 proc. sprzedaży samochodów 
Europie to miejskie crossovery. Nie dziwi 
więc fakt, że Opel ma w swojej gamie aż 
dwóch przedstawicieli tego segmentu. 
Mokka oraz Crossland to modele znane na 
polskim rynku już od kliku lat. W 2021 roku 
dołączył do nich elektryczny Mokka-e.

Mokka-e to wersja elektryczna nowej 
Mokki. Zbudowana jest na platformie CMP 
(tej samej, co nowa Corsa) i wyróżnia się 
całkowicie odmiennym wizerunkiem sty-
listycznym. Nowa Mokka jest aż 124 mm 
krótsza, o 10 mm szersza i ma o 2 mm 
większy rozstaw osi w stosunku do po-
przedniego modelu. Przestrzeń bagażowa 
Mokki standardowo oferuje od 350 l do 
maksymalnie nawet 1105 l. W przypad-
ku wersji elektrycznej jej pojemność ze 
względu na akumulator jest jednak ogra-
niczona o 40 l (310-1060 l).

Wnętrze elektrycznej Mokki również 
utrzymane jest w nowym stylu. Kokpit 
składa się z dwóch ekranów: cyfrowych 
wskaźników o przekątnej 12 cali oraz 
10-calowego monitora multimediów. Ich 
czytelność oraz możliwość personalizacji 

zdecydowanie ułatwia odczyt parame-
trów pojazdu oraz multimediów. Dobre 
wrażenie we wnętrzu nowej Mokki robią 
również użyte materiały. Górna część de-
ski rozdzielczej wykonana jest z miękkiego 
tworzywa. Nie brakuje także dużych połaci 
tworzyw pokrytych estetycznym lakierem 
fortepianowym oraz paneli wyglądem 
przypominającym karbon.

Silnik w elektrycznym Oplu ma 136 KM,  
jednak pełna moc nie zawsze jest do-
stępna. W trybie Normal kierowca ma do 
dyspozycji 109 KM, w trybie Eco niespeł-
na 82 KM. Tylko w trybie Sport dostępna 
jest pełna moc. Takie zabiegi ogranicza-
nia mocy potrzebne są, aby w codzien-
nej jeździe silnik (i kierowca) rozsądnie 
gospodarowali energią zgromadzoną 
w akumulatorze o pojemności 50 kWh 
(netto 46 kWh). Według producenta elek-
tryczna Mokka ma uzyskać zasięg mię-
dzy 318 a 324 km (pomiar według nor-
my WLTP). Choć Mokka-e od klasycznych 
wersji spalinowych jest wyraźnie cięższa 
(masa 1,6 t), to dzięki temu, że  akumu-
latory umieszczono pod podłogą, jej 

właściwości jezdne nie pozostawiają wie-
le do życzenia. 

Ładowanie 50 kWh baterii z domowe-
go gniazdka 230 V zajmie około 28 godzin. 
Producent daje możliwość zakupu 3-fa-
zowego Wallboxa 11 kW 16A, który skróci 
czas ładowania do trochę ponad 5 godzin. 
Cena jego zakupu to 3962 zł. Dodatkowo 
trzeba również dokupić  6-metrowy kabel 
ładowania tryb 3,3-fazowy 11 kW, 16 A,  
który z kolei umożliwi ładowanie w szyb-
kiej stacji AC. Stacja AC umożliwia ładowa-
nie do 80 proc. w niespełna 30 min. 

Za bazową wersję (Edition) dla te-
go ,,elektryka’’ przyjdzie nam zapłacić 
139 900 zł. Bogato wyposażona Mokka-e 
w odmianie Ultimate to już wydatek mi-
nimum 162 700 zł.

Kasper Teszner
Biuro PTPiREE

Dane:
https://www.auto-swiat.pl/testy/testy-nowych-samochodow/
opel-mokka-e-stylowy-elektryk-z-zasiegiem-ok-300-km-
test/7r9c76b

Mokka-e to wersja elektryczna nowej Mokki 
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Przegląd samochodów elektrycznych dostępnych na rynku

Opel Mokka-e
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MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE

Przyszłość technologii TETRA 
stosowanej do zadań  
łączności krytycznej w energetyce

W ostatnich kilku latach pojawiło się aż 
szesnaście dokumentów standaryzacyj-
nych systemu TETRA. Część z nich stano-
wiło kolejną aktualizację istniejących już 
standardów. Jednak spory odsetek to ma-
teriały zupełnie nowe. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na pakiet aż ośmiu standar-
dów dotyczących tzw. interfejsu między-
systemowego ISI (Inter-system Interface). 

Interfejs międzysystemowy ISI to za-
gadnienie, nad którym ciała standary-
zacyjne TETRA pracowały od wielu lat. 
W skrócie chodziło o zapewnienie moż-
liwości łączenia ze sobą różnych (auto-
nomicznych, rozdzielnych) sieci TETRA, 
szczególnie w kontekście operacji trans-
granicznych. Zasadne wydaje się tu po-
równanie 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), np. zlokalizowanej po drugiej 
stronie granicy państwa. Możliwe jest też 
tworzenie większych sieci TETRA na ba-
zie różnych rozwiązań sprzętowych. War-
to zwrócić uwagę, że aż siedem z ośmiu 
wymienionych powyżej standardów doty-
czących kwestii ISI to dokumenty, których 
wersja oznaczona jest jako V1.1.1, co ozna-
cza, że nie są to aktualizacje, lecz zupełnie 
nowe – opublikowane po raz pierwszy 
– normy. Obejmują one różne zagadnie-
nia, od ogólnych począwszy, po bardziej 
szczegółowe, związane z opisem warstwy 
transportowej czy sposobami przeno-
szenia sygnałów mowy. Potencjalni użyt-
kownicy tych rozwiązań zwracają również 

uwagę, że ETSI (European Telecommu-
nications Standards Institute), przygoto-
wując wspomniany pakiet standardów, 
dopuścił wykorzystanie protokołu IP, co 
może znacząco przyspieszyć i zwiększyć 
efektywność łączenia różnych sieci TETRA. 
Do tej pory niezbędne do tego celu było 
łącze E1, co w pewnych przypadkach mo-
gło stwarzać problemy, zwłaszcza gdy da-
ny dostawca nie zapewniał już obsługi try-
bu komutacji kanałów. Warto zauważyć, 
że rozwiązanie to mogłoby być korzystne 
również z punktu widzenia polskich ope-
ratorów sieci energetycznych, którzy np. 
łatwo mogliby nawiązywać łączność z sie-
cią innego operatora lub też wydzielać na 
jego potrzeby określone zasoby z własnej 
sieci łączności.

Od dłuższego czasu pojawiają się infor-
macje o potrzebie wprowadzenia kolejnej 
wersji standardu TETRA, określanej robo-
czo jako Release 3. Miałaby ona wprowa-
dzać pełne wsparcie dla trybów transmi-
sji o wysokiej przepływności i zapewniać 
interoperacyjność z innymi standardami 
(w tym LTE). Ten ostatni aspekt jest obec-
ny w pracach 3GPP już teraz. Niewątpliwie 
TETRA w Release 3 musiałaby w istotnym 
stopniu korzystać z rozwiązań szeroko-
pasmowych. Warto również wspomnieć, 
że od strony biznesowej prace dotyczące 
TETRY-komunikacji krytycznej koordynuje 
stowarzyszenie TCCA (TETRA and Critical 
Communication Association), które ist-
nieje od 1994 roku (wcześniej jako TETRA 
MoU Association) i zrzesza ponad sto firm 
z całego świata (producentów sprzętu, 
dostawców usług, operatorów itp.) dzia-
łających w tym sektorze. TCCA zajmuje się 

wsparciem i promocją rozwoju standardu 
TETRA oraz powiązanych rozwiązań szero-
kopasmowych na potrzeby komunikacji 
krytycznej. Z uwagi na biznesowy charak-
ter tej organizacji duże znaczenie mają tu 
obecne i przyszłe usługi w systemie TETRA, 
przez pryzmat których definiowane będą 
ogólne kierunki rozwoju tego systemu.

W kontekście przytoczonych faktów 
coraz częściej pojawiają się pytania: czy 
LTE może być pełnowartościową alterna-
tywą dla typowych systemów trankingo-
wych dyspozytorskich (TETRA) i czy może 
je w niedalekiej przyszłości zupełnie za-
stąpić? Obecnie odpowiedź na te pytania 
– zwłaszcza w kontekście zastosowań kry-
tycznych z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa państwa, jak np. energetyka – jest 
negatywna. Komunikacja krytyczna wią-
że się z szeregiem wymagań dotyczących 
m.in. niezawodności usług (zwłaszcza  
w sytuacjach kryzysowych, zniszczenia in-
frastruktury),  połączeń grupowych, prio-
rytetyzacji połączeń oraz czasu ich zesta-
wiania, trybu łączności bezpośredniej itp. 
TETRA – od swojego zarania budowany 
jako system trankingowy – wymagania te 
spełnia niejako „domyślnie”, podczas gdy 
w przypadku szerokopasmowych sieci 
komórkowych jest to problematyczne. Na 
przykład wspomniany mechanizm Proxi-
mity Sevices oferuje mniejsze zasięgi ro-
bocze i z uwagi na znaczące różnice tech-
nologiczne nie może być traktowany jako 
pełnowartościowa alternatywa dla trybu 
DMO (Direct Mode Operation) systemu 
TETRA, a co najwyżej jako jego uzupełnie-
nie. W trybie bezpośrednim DMO realizo-
wana jest łączność terminal-terminal bez 
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pośrednictwa sieci. Jest to szczególnie 
istotna funkcja w przypadku uszkodze-
nia infrastruktury sieci, bądź braku zasila-
nia. Zasięg transmisji w trybie DMO wy-
nosi typowo 400 m w miastach, do 2 km  
w terenie otwartym. Innym przykładem 
jest kwestia niezawodności. O ile infra-
struktura krytyczna bazująca na syste-
mie TETRA jest tak projektowana, aby za-
pewnić funkcjonowanie w sytuacji awarii  
o charakterze masowym nawet przez 24 
godziny (przy braku zasilania obiektów te-
lekomunikacyjnych), o tyle w systemach 
komórkowych takie buforowanie zasilania, 
ze względu na wysokie koszty, jest rzadko-
ścią. Rzecz jasna, niezależnie od powyż-
szych rozważań, nie sposób przewidzieć, 
jak przebiegać będzie dalszy rozwój stan-
dardów ETSI i 3GPP, zatem rozwiązania 
szerokopasmowe opracowywane przez 
3GPP mogą z czasem stopniowo uzupeł-
niać funkcjonalności typowe dla TETRY.

TETRA jest systemem rozwijającym się, 
a silnie uwidocznione w ostatnich latach 
powiązanie z obszarem „critical communi-
cation” przełoży się również na rozwój jego 
usług. 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 zasto-
sowaniach związanych z energetyką. LTE  
w paśmie 450 MHz może być znakomitym 
uzupełnieniem sieci TETRA. Technologia 
LTE nie posiada mechanizmów łączności 
krytycznej i funkcjonalności oczekiwanych 
w takich systemach, ale bardzo dobrze 
sprawdza się w zakresie przesyłania dużej 
liczby danych ze znacznie większymi szyb-
kościami transmisji niż w przypadku syste-
mu TETRA. W takim ujęciu LTE jest siecią 
komplementarną dla TETRY i powinna być 
traktowana jako  uzupełniająca dla sektora 
elektronergetyki.  

Optymalnym rozwiązaniem wydaje 
się zastosowanie wariantu mieszanego –
TETRA+LTE, w którym system trankingowy 
zapewniałby kluczowe funkcjonalności  
i usługi komunikacji krytycznej, natomiast 
komórkowy – obsługę ruchu o niższym 
priorytecie i oferował usługi wymagające 
wysokich przepływności. Za takim rozwią-
zaniem przemawia choćby podejście orga-
nizacji standaryzacyjnych, które w swoich 
dokumentach dużo miejsca poświęcają 
kwestii interoperacyjności. Realizacja LTE 
450 w sposób ewolucyjny i synergiczny  
z TETRĄ stanie się bezpiecznym sposo-
bem budowy kompleksowego środowi-
ska telekomunikacyjnego warunkującego 

sprawne działanie nowoczesnej elek-
troenergetyki. LTE 450 zapewnia przede 
wszystkim wydajną transmisję danych, co 
może być z powodzeniem wykorzystane 
do realizacji usług wyższego poziomu, ta-
kich jak: obrót, regulacje jakościowe, zdal-
ny odczyt liczników, bilansowanie, stoso-
wanie taryf dynamicznych oraz różnych 
aplikacji bazujących na transmisji danych. 
Dodatkowy system szerokopasmowy LTE 
450 zapewni możliwość realizacji połą-
czeń wideo wysokiej rozdzielczości. Przed-
siębiorstwa z sektora elektroenergetycz-
nego powinny zatem dążyć do budowy 
uzupełniających się sieci TETRA oraz LTE, 
które mogą, a wręcz powinny funkcjono-
wać równolegle. Dodatkowo, w celu ob-
niżenia wydatków na budowę i utrzyma-
nie infrastruktury transmisyjnej, wieżowej 
oraz węzłów centralnych, należy rozważyć 
możliwość udostępnienia wymienionych 
elementów infrastruktury sieci TETRA dla 
potrzeb systemu szerokopasmowego LTE.  

Nie wolno jednak zapominać o kosz-
tach eksploatacji systemu LTE, które 
chociażby z racji zajmowanego widma 
częstotliwości są znacznie wyższe niż sys-
temu wąskopasmowego. Opłata za prawo 
do wykorzystania częstotliwości radio-
wych jest ponad dwa razy wyższa od tej 
za częstotliwości, które PTPiREE pozyska-
ło dla systemu łączności dyspozytorskiej  

TETRA. W pierwszej fazie wdrożenia LTE 
nie będzie masowo obsługiwał transmisji 
dużych pakietów danych, a prawie wy-
łącznie łączność głosową i telesterowanie 
odłącznikami w sieciach średnich napięć, 
z czego nasuwa się wniosek, że jednostko-
we utrzymanie terminala abonenckiego 
 w tej technologii będzie stosunkowo wy-
sokie i znacznie przewyższy nakłady na 
eksploatację terminali w sieciach TETRA.

Warunkiem obniżenia przypadających 
na terminal kosztów eksploatacyjnych bę-
dzie pozyskanie dla technologii LTE znacz-
nej liczby abonentów wymagających 
transmisji dużych ilości danych, a to mo-
że zająć kilka lat. Podsumowując: systemy 
wąskopasmowe z racji niezawodności po-
łączeń, dojrzałości technologicznej i sto-
sunkowo niewysokich kosztów eksploata-
cji cieszą się popularnością wszędzie tam, 
gdzie potrzebna jest niezawodna łączność 
do zastosowań krytycznych. Sieci szero-
kopasmowe, których gwałtowny rozwój 
dziś obserwujemy, docelowo posłużą do 
wdrażania nowoczesnych rozwiązań, ta-
kich jak IoT. Docelowo, za kilka – kilkana-
ście lat sieci szerokopasmowe znajdą duże 
zastosowanie w gospodarce, jednak nie-
prędko wyprą wąskopasmowe systemy 
łączności TETRA, dla których żywotność 
technologiczną przewidziano aż do  2050 
roku.  n

LTE jest siecią komplementarną dla TETRY i powinna być traktowana jako uzupełniająca dla sektora elektronergetyki 
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Google chwali się, że osiągnął już kwanto-
wą supremację na świecie. Dla wtajemni-
czonych oznacza to potencjał rozwiązywa-
nia problemów dotychczas niemożliwych  
w sposób klasyczny. Teleinformatyczny gi-
gant ogłosił, że dysponuje 54-kubitowym 
procesorem Sycamore zdolnym w ciągu 
200 sekund wykonać zadania, na które do-
tychczas najpotężniejsze maszyny potrze-
bowałyby 10 tys. lat. Ten komputer może też 
przechowywać ilość informacji wielokrotnie 
większą od liczby atomów we wszechświe-
cie. Podobne deklaracje składa IBM, choć nie-
co niżej ocenia prędkość swojej piekielnej 
machiny. Brzmi to niesamowicie. Od razu za-
czynamy się zastanawiać, co się teraz stanie  
z tymi wszystkim superkomputerami na 
świecie? Póki co, nic się nie zmieni. 

Obliczenia kwantowe zaczęły wzbudzać 
praktyczne zainteresowanie w 1994 roku, gdy 
matematyk Peter Shor opracował algorytm 
kwantowy, potrafiący sprawnie generować 
ogromne liczby pierwsze, co wtedy umożli-
wiało pokonanie istniejących barier oblicze-
niowych. Klasyczne maszyny działają w syste-
mie binarnym (dwójkowym), operującym na 
cyfrach 0 i 1. To proste rozwiązanie przestaje 
działać w świecie kwantowym, w którym ku-
bit, czyli kwantowy bit, może przyjąć dowolną 
wartość pomiędzy zerem i jedynką. Kubity są 
łączone w rejestry kwantowe, na których moż-
na przeprowadzać bardziej złożone oblicze-
nia. Dane z tych rejestrów są następnie prze-
twarzane przez specjalne kwantowe bramki, 
tworząc tak zwane obwody kwantowe. Żeby 
dodatkowo utrudnić zasady działania kom-
puterów kwantowych, pomiar stanu kubitów 
może mieć wpływ na ich zachowanie, stąd 
wprowadzono tzw. splątanie kubitów, umożli-
wiające odczyt jednego kubita nie wpływając 
na stan drugiego. 

W świecie kwantowym posługujemy 
się prawdopodobieństwem przyjęcia przez 

kubit określonej wartości, więc wyniki obli-
czeń kwantowych maszyn stanowią w prak-
tyce najbardziej prawdopodobną odpowiedź 
na postawione pytanie. Świat kwantowy cha-
rakteryzuje się bowiem możliwością zaistnie-
nia tego samego zjawiska w wielu stanach 
jednocześnie (tzw. superpozycjach). W kom-
puterach klasycznych oznaczałoby to jedno-
czesne osiągnięcie wyniku 0 i 1 (np. równo-
czesne włączenie i wyłączenie tranzystora),  
z czym fizyka klasyczna sobie nie radzi. Za to 
kwantowa i obliczenia dokonywane w jej ra-
mach bazują właśnie na takich założeniach. 
To czyni obliczenia kwantowe wyjątkowymi.

Wyobraźmy sobie poszukiwanie drogi 
wyjścia z labiryntu. Klasyczny algorytm musi 
sprawdzić po kolei każdą kolejną ścieżkę, aż do 
momentu znalezienia tej właściwej. Tymcza-
sem komputer kwantowy jest w stanie prze-
analizować wszystkie możliwe drogi jednocze-
śnie. Dla naukowców to wspaniała informacja, 
gdyż może być odpowiedzią na bariery algo-
rytmicznego uczenia się sztucznej inteligencji, 
szczególnie w złożonych zastosowaniach. 

Traktowane współcześnie jako całkowicie 
bezpieczne algorytmy szyfrowania danych 
nie będą stanowiły dla komputerów kwanto-
wych dużego wyzwania. Bo przecież kompu-
ter kwantowy jednocześnie będzie w stanie 
przeanalizować wszystkie dostępne hasła. Za 
to nowe kwantowe algorytmy szyfrowania 
spowodują przeniesienie poziomu bezpie-
czeństwa informacji na zupełnie nowy szcze-
bel. Prognozy pogody, dziś możliwe do do-
kładnego określenia jedynie dla pojedynczych 
godzin, w przyszłości – dzięki uwzględnieniu 
szeregu nowych kryteriów – będą dokładne  
w perspektywie dni lub tygodni. Zdecydo-
wanie wzrośnie również przewidywalność 
niebezpiecznych zjawisk pogodowych i kata-
strof. A to przełoży się na konkretne oszczęd-
ności lub wzrost zysków producentów, np. 
żywności, przedsiębiorstw transportowych 

lub handlu detalicznego. Zdaniem Główne-
go Ekonomisty Departamentu Handlu USA – 
Rodneya F. Weihera, prawie 30 proc. PKB kraju 
jest bezpośrednio lub pośrednio zależne od 
warunków pogodowych. 

Opracowywanie nowych leków jest 
współcześnie niezwykle czasochłonne. Skom-
plikowane interakcje pomiędzy ich składni-
kami a organizmami pacjentów wymagają 
mnóstwa obliczeń i testów. W przyszłości 
czas ten można będzie zdecydowanie skrócić,  
a nawet tworzyć spersonalizowane leki dosto-
sowane do potrzeb konkretnych pacjentów.

Kiedy to wszystko nas czeka? Tego jesz-
cze naukowcy nie wiedzą. Mechanika kwan-
towa wymaga całkowitego zapomnienia  
o mechanice klasycznej, a grono wysokiej 
klasy specjalistów w tym zakresie jest bar-
dzo małe. Komputery kwantowe wymagają 
działania w temperaturze bliskiej zera abso-
lutnego (w celu minimalizacji błędów, któ-
re i tak występują, spowalniając obliczenia), 
a ich programowanie odbywa się poprzez 
wyrafinowane algorytmy wprowadzane na 
zwykłych komputerach. Tym niemniej już 
dziś każdy z nas może skorzystać z interakcji  
z 7-kubitowym komputerem kwantowym 
IBM 7, wchodząc na specjalną stronę interne-
tową i wykonując jedną z dostępnych opcji, 
np. zagrania z nim w karty.

O tym, że jest to ważna technologia przy-
szłości może świadczyć fakt, iż Chiny w bu-
dżecie badawczym na 2020 rok zaplanowały 
zainwestowanie 3 mld dolarów w rozwiąza-
nia komputerów kwantowych. Również Unia 
Europejska realizuje projekt zapewnienia cy-
berbezpieczeństwa usług informatycznych  
i telekomunikacyjnych, dzięki wykorzystaniu 
komputerów kwantowych. Stawka wyścigu 
o kwantową supremację na świecie ma więc 
już konkretne oparcie finansowe i instytucjo-
nalne. A to dopiero początek... 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Kwantowy wyścig
Komputery kwantowe są przedstawiane 
jako maszyny zdolne do błyskawicznego 
rozwiązywania problemów, które na klasycznych 
urządzeniach jest niesłychanie czasochłonne. 
Zadanie ich zbudowania i praktycznego 
wykorzystania jest obecnie niesłychanie trudne.
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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

 }  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

 }  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

 }  10 czerwca 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



INTEGRUJEMY
środowisko energetyków

ORGANIZUJEMY
specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje

PRZYGOTOWUJEMY
wnioski o dotacje unijne na projekty energetyczne

PROWADZIMY
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WYKONUJEMY
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KREUJEMY
nowe rozwiązania

WSPIERAMY
zachodzące zmiany i wdrożenia
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