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Maj jest miesiącem, w którym spotykamy się z naszy-
mi członkami w celu podsumowania ubiegłorocznej 
działalności Towarzystwa w zakresie merytorycznym 
i finansowym. Tym razem podsumowywaliśmy rok 
szczególny, trudny, upływający w cieniu pandemii. Rok,  
w którym na pierwszym planie była troska o zdrowie  

i życie naszych pracowników oraz udzielanie możliwego wsparcia naszym członkom 
– spółkom sektora przesyłu i dystrybucji. Bo to przecież na nich  spoczywał ciężar za-
pewnienia nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej, co w najtrudniejszym okre-
sie realizowano w wielu miejscach nawet za cenę samoizolacji i „skoszarowania” po-
szczególnych zespołów. 

Z punktu widzenia PTPiREE, w warunkach pandemii szczególne znaczenie miało 
monitorowanie zmian w przepisach dotyczących przedsiębiorstw energetycznych. 
Jak doskonale pamiętamy, dynamika tego procesu była bardzo duża. Niemal co dnia 
pojawiały się nowelizacje przepisów z różnych dziedzin; wiele uwagi wymagała le-
gislacja związana z wprowadzeniem ochrony antykryzysowej, a ponadto współpra-
ca z organami rządowymi obejmowała cykliczne raportowanie o poziomie zużycia 
energii, stanie sieci oraz o wprowadzonych środkach mających na celu zapewnienie 
ciągłości pracy OSD i OSP.

I choć pandemia zdominowała nasze działania w 2020, to lista skutecznie zała-
twionych spraw, postulatów jest znacznie dłuższa. Jednym z największych sukcesów 
jest zakończenie kilkuletnich starań związanych z ujęciem mechanizmu konta re-
gulacyjnego dla operatorów systemów dystrybucyjnych w rozporządzeniu taryfo-
wym. W naszym sprawozdaniu mówimy również o: pracach na rzecz implementacji 
Pakietu Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków, ewaluacji modelu regulacji 
OSD, rynku mocy i wielu innych sprawach istotnych z punktu widzenia operatorów 
systemu przesyłowego i dystrybucyjnych. 

Obszerne elementy z naszego Sprawozdania z działalności PTPiREE w 2020 roku 
publikujemy na naszych łamach, ale oczywiście nie jest to jedyna pozycja bieżą-
cego wydania. W dziale technicznym kontynuujemy nasz cykl poświęcony ocenie 
efektywności instalacji fotowoltaicznej w domku jednorodzinnym. W dziale Łączność 
piszemy na temat system zdalnego pomiaru energii elektrycznej, jako dochodowej 
innowacji. Dział  elektromobilności poświęcamy rowerom elektrycznym, pokazując 
zalety tego rozwiązania. Numer zamyka jak zawsze felieton na temat innowacji. Tym 
razem o kodach kreskowych.

Zapraszam do lektury!

Wojciech Tabiś
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Energa-Operator Oddział w Koszalinie za-
kupił trzy nowe podnośniki koszowe dla 
Wydziałów Usług Sieciowych w Słupsku, 
Koszalinie i Drawsku Pomorskim. Są to pierw-
sze w oddziale tego typu pojazdy marki in-
nej niż Bumar-Koszalin. Ich producentem 
jest firma Kob-Crane Montaże z Kobyłki  
w Podkarpackiem.

Podnośniki wyposażone są w przegubo-
wo-teleskopowe podesty ruchome ZED21JB 
marki CTE zamontowane na podwoziu Iveco 
Daily 55S18 z napędem 4x4. Ich wysokość ro-
bocza to 20,7 m, zaś wysięg boczny wynosi 
10 m. Mają automatyczne (hydrauliczne) po-
ziomowanie kosza i zabezpieczenie przed 
przeciążeniem. Udźwigną 250 kg (dwóch 
pracowników wraz z wyposażeniem). Każdy 
pojazd wyposażony jest również w wyciągar-
kę oraz kosze wykonane z tworzyw sztucz-
nych dopuszczone do pracy pod napięciem 
do 1000 V. Na platformie zamontowana jest 
skrzynka aluminiowa na drążki oraz dwie 
skrzynki na narzędzia pod platformą.

Podnośniki przeznaczone są do codzien-
nej pracy na sieci, szczególnie w miejscach 

podmokłych, nieutwardzonych i trudno do-
stępnych. Doskonale sprawdzają się w szcze-
rym polu, gdzie zapewniają dojazd zarówno 
do słupów, jak i przydają się podczas prac po-
mocniczych (np. zawieszaniu przewodów) 
nad drogami, przejazdami czy innymi prze-
szkodami w terenie. n

 » Enea Operator

Największe unijne dotacje 
na inwestycje sieciowe
Enea Operator pozyskała największą kwo-
tę dotacji na inwestycje z funduszy Unii 
Europejskiej przeznaczonych dla operato-
rów systemu dystrybucyjnego w ramach 
budżetu UE na lata 2014-2020. Spółka 
na rozwój sieci w północno-zachodniej 
Polsce zdobyła ponad 40 proc. dostęp-
nych środków unijnych przeznaczonych 
dla krajowych OSD.

Na koniec ubiegłego roku Enea Ope-
rator miała zakontraktowane 35 projek-
tów inwestycyjnych na lata 2017-2023  
o łącznej wartości ponad 800 mln zł. 
Ponad połowę tej kwoty, 440 mln zł, 
stanowią pieniądze z Unii Europejskiej.  
W ramach pozyskanych funduszy spółka 
buduje nowe i przebudowuje istniejące 
stacje WN/SN oraz SN/nn. W sumie 138 
obiektów. Długość nowych i moderni-
zowanych linii wysokiego i średniego na-
pięcia wynosi ponad 400 km. Większość 
to sieci SN, które objęte są przebudową  
w ramach programów smart grid oraz 
zmianą struktury z napowietrznej na 
kablową.

W pierwszym półroczu 2020 roku 
spółka pozyskała 82,5 mln zł na realizację 
trzech projektów służących zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego. Zmo-
dernizowano ważne stacje transformują-
ce wysokie napięcie na średnie, tj.: Recław, 
Gryfice, Gumieńce, Września Sokołowo, 
Mosina, Iłówiec, Bojanowo, Sieraków, So-
łacz, Pakość, Jasiniec, Mogilno, Przechowo 
i Kruszwica. Natomiast w drugiej połowie 
2020 roku Enea Operator podpisała czte-
ry umowy o dofinansowanie, w tym trzy 
na budowę elektroenergetycznej sieci in-
teligentnej, przebudowę i automatyzację 
linii oraz stacji SN i nn. Inwestycje obejmą 
tereny Poznania, Zielonej Góry, Gorzowa 
Wielkopolskiego oraz powiatów nowosol-
skiego, strzelecko-drezdeneckiego i chosz-
czeńskiego. Czwarta umowa dotyczy 
zwiększenia potencjału sieci energetycz-
nej w celu odbioru energii z odnawialnych 
źródeł w Zachodniopomorskiem.
Spółka pozyskuje środki na inwestycje 
na dwóch poziomach finansowania Unii 
Europejskiej. Pierwszy to krajowy, w ra-
mach którego funkcjonuje największy  
w UE Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2014-2020.  n

Podnośniki przeznaczone są do codzien nej pracy na sieci, 
szczególnie w miejscach podmokłych 

 » Energa-Operator

Nowe podnośniki dla służb technicznych

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-
Kamienna przekazał nieodpłatnie pięć sa-
mochodów organizacjom i instytucjom pro-
wadzącym działalność społeczną, w tym 
charytatywną. Pojazdy wykorzystywane by-
ły przez spółkę przy zadaniach związanych 
z usuwaniem awarii bądź przy prowadze-
niu prac eksploatacyjnych na sieci. Z począt-
kiem roku wymieniono je na nowsze mode-
le, a energetycy uznali, że część wycofanych 
z eksploatacji aut warto przekazać instytu-
cjom, które realizują misję społeczną i wspie-
rają potrzebujących.

Samochody trafiły do Caritas Diecezji 
Kieleckiej, Towarzystwa Przyjaciół Chorych 
w Skarżysku-Kamiennej oraz Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach. 
Dwa z nich otrzymało również Bractwo Mat-
ki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej.

Instytucje wykorzystają je do przewozu 
sprzętu rehabilitacyjnego dla ciężko cho-
rych pacjentów, czy dostarczania żywno-
ści dla osób wykluczonych społecznie, uła-
twią także dotarcie seniorów do poradni 

specjalistycznych i urzędów. Zapewnią 
również transport posiłków i paczek żyw-
nościowych dla niepełnosprawnych, osób 
starszych i chorych. W przypadku staracho-
wickiego MOSiR-u samochód będzie praco-
wał m.in. przy obsłudze placów zabaw, siłow-
ni zewnętrznych czy organizacji wydarzeń 
rekreacyjno-sportowych.

Wartość rynkowa przekazanych pojaz-
dów to ponad 80 tys. zł, a ich stan technicz-
ny pozwala na wykorzystanie przynajmniej 
przez kilka najbliższych lat. n

 » PGE Dystrybucja

Samochody posłużą potrzebującym

Wartość rynkowa przekazanych pojaz dów to ponad  
80 tys. zł
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Spółka innogy Stoen Operator koń-
czy budowę dwóch nowych rozdziel-
czych punktów zasilania – RPZ Wschodnia  
i RPZ Szamoty. Budowa tych stacji to część 
planu modernizacji warszawskiej sieci 
elektroenergetycznej.

Stacja RPZ Wschodnia zastąpi znajdujący 
się obok stary punkt rozdzielczy, który dzia-
ła od 1953 roku i obsługuje dużą część pra-
wobrzeżnej Warszawy.  Przez pewien czas 
obie stacje  będą pracować jednocześnie, 
aby zapewnić nieprzerwane dostawy prądu. 
Ukończenie procesu przenoszenia obciążeń 
ze starej stacji do nowej jest przewidziane na 
2022 rok.

Stacja RPZ Szamoty powstała w miejscu 
poprzemysłowej GSZ1 zasilającej Zakłady 

Przemysłu Ciągnikowego Ursus i odbiorców 
w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Obecnie 
na dawnych terenach fabrycznych powsta-
ją nowe osiedla. Dla zapewnienia rozwoju 
sieci innogy Stoen Operator odkupił ca-
łość sieci energetycznej dawnych zakła-
dów ZPC Ursus i przystąpił do jej moderni-
zacji i rozbudowy. Elementem tych działań 
jest budowa nowej stacji rozdzielczej, która 
będzie obsługiwać część dzielnicy Ursus.  
Obie stacje są całkowicie wnętrzowe. Dzięki 
temu zajmują kilka razy mniej miejsca i mają 
estetyczniejszy wygląd niż spotykane jeszcze 
do tej pory stacje napowietrzne. Z siecią dys-
trybucyjną połączone są w całości liniami ka-
blowymi, czyli prowadzonymi pod ziemią. Są 
też sterowane zdalnie.  n

 » innogy Stoen Operator

Modernizacja i rozbudowa stołecznej sieci

Stacja RPZ Szamoty ( na zdjęciu) powstała w miejscu stacji poprzemysłowej GSZ1 zasilającej m.in. ZPC Ursus
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Podczas pierwszego dnia szczytu klima-
tycznego TOGETAIR w Warszawie, PKP 
Energetyka i CTL Logistics podpisały list 
intencyjny programu Zielona Kolej. Celem 
współpracy jest przejście CTL Logistics na 
energię z OZE, która będzie wykorzystywa-
na zarówno do zasilania pociągów, jak i in-
frastruktury przewoźnika.

Program stworzyła branżowa inicjaty-
wa Centrum Efektywności Energetycznej 
Kolei, a jego celem jest to, aby do 2030 ro-
ku 85 proc. energii zasilającej kolej w Polsce 
pochodziło z OZE – głównie fotowoltaiki 
oraz energii wiatrowej. Piętnastoprocento-
wa luka ma być wypełniona m.in. technolo-
giami wodorowymi. Plan zakłada, że w 2025 
roku udział OZE ma wynieść 50 proc. Obec-
nie okoł 12 proc. energii zużywanej przez 
kolej pochodzi ze źródeł odnawialnych.

PKP Energetyka, poprzez realizację Zie-
lonej Kolei, ma dać impuls inwestycyjny dla 
odnawialnych źródeł energii szacowany 
nawet na 10 mld zł! Spółka będzie określać, 
jakie jest jej zapotrzebowanie na odbiór 
zielonej energii i następnie go kontrakto-
wać. Do końca roku ponad 500 podstacji 
trakcyjnych zarządzanych przez spółkę ma 
być samowystarczalnych energetycznie, co 
oznacza inwestycje w fotowoltaikę.  n

 » PKP Energetyka

Program Zielona Kolej

 » Tauron Dystrybucja
Absolwent  
Politechniki Śląskiej 
zwycięzcą konkursu
Podsumowano konkurs na najlepszą pra-
cę dyplomową ogłoszony przez spółkę 
Tauron Dystrybucja. Temat tegorocznej 
edycji to „Inteligentne sieci elektroenerge-
tyczne – rozwój i eksploatacja”. Do udzia-
łu we współzawodnictwie zaproszono 
absolwentów studiów magisterskich pol-
skich publicznych uczelni technicznych 
z kierunków: elektroenergetyka, elektro-
technika lub pokrewnych (tj. automatyka 
i robotyka, elektronika, telekomunikacja, 
informatyka, mechatronika, energetyka).

W tym roku nagrodę główną otrzymał 
Dominik Drobisz, absolwent Politechniki 
Śląskiej, za dysertację magisterską pt. „Au-
tomatyka zabezpieczeniowa w układach 
sieciowych społeczności energetycznej”. 
W oczach jury uznanie zdobyły też dwie 
inne prace:  „Ocena technicznych możli-
wości regulacji napięć w sieciach średnich 
napięć ze źródłami OZE" oraz „Opraco-
wanie rozwiązania cyfrowych obwodów 
wtórnych pola linii napowietrznej NN  
z wykorzystaniem oprogramowania”.

Najważniejszymi kryteriami oceny 
pracy były aktualność tematyki i odniesie-
nie do wyzwań sektora elektroenergetycz-
nego. Liczyło się również to, czy daje coś 
nowego firmie Tauron Dystrybucja. Zwy-
cięska praca spełniła najlepiej wszystkie te 
kryteria. 

Tauron Dystrybucja powołuje Komisję 
Konkursową, która dokonuje wyboru naj-
lepszych prac na podstawie opinii Rady 
Naukowej działającej przy spółce. n

Tytuł zwycięskiej pracy brzmi „Au tomatyka 
zabezpieczeniowa w układach sieciowych 
społeczności energetycznej”. 

Zd
ję

ci
e:

 T
au

ro
n 

D
ys

tr
yb

uc
ja

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska

PKP Energetyka, poprzez realizację Zie lonej Kolei, ma dać 
impuls inwestycyjny dla odnawialnych źródeł energii 
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Z DZIAŁALNOŚCI PTPiREE

Działalność PTPiREE realizowana jest przez 
szereg zespołów i komisji, które podle-
gają bezpośrednio pod poszczególne ra-
dy dyrektorów. Uczestnictwo przedsta-
wicieli OSD i OSP w pracach tych grup 
tworzy platformę  wymiany informacji 
i najlepszych praktyk w danej dziedzinie. 
Z szerokiego zakresu zagadnień podej-
mowanych w ubiegłym roku prezentu-
jemy podsumowanie najważniejszych 
prac, istotnych dla operatorów systemów 
elektroenergetycznych. 

Działania związane  
z funkcjonowaniem OSD i OSP  
w warunkach epidemii 

Ubiegły rok przebiegał pod znakiem 
wielu ograniczeń w związku z wpro-
wadzonym w marcu stanem zagroże-
nia epidemicznego, a następnie stanem 
epidemii. Był to zarazem rok znaczą-
cych wyzwań stojących przed OSD i OSP.  
W związku z tym PTPiREE z jednej strony 
kontynuowało zadania z roku poprzednie-
go, ale też podejmowało działania ograni-
czające skutki epidemii i wspierające ope-
ratorów w zapewnieniu prawidłowego 
działania KSE oraz ciągłości świadczenia 
usług przesyłu i dystrybucji energii elek-
trycznej. Dlatego też szczególne znaczenie 
miało inicjowanie i monitorowanie zmian 
w przepisach dotyczących działalności 
przedsiębiorstw energetycznych w wa-
runkach epidemii koronawirusa oraz wza-
jemna wymiana doświadczeń i dobrych 

praktyk związanych z funkcjonowaniem  
w tym wyjątkowym czasie.

Na wniosek PTPiREE Ministerstwo 
Zdrowia uruchomiło szybkie testy dia-
gnozujące COVID-19 dla kluczowych pra-
cowników operatorów systemów elek-
troenergetycznych, tj. służb szybkiego 
reagowania, pracowników dyspozycji ru-
chu i pogotowia energetycznego.

7 marca 2020 roku opublikowano 
ustawę o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. Kontynuacją 
działań legislacyjnych mających na ce-
lu dostosowywanie przepisów prawa do 
nowych realiów gospodarczych i społecz-
nych związanych z epidemią były zmiany 
wprowadzane tzw. tarczami antykryzyso-
wymi. Kolejne nowelizacje uwzględniały 
także część postulatów sygnalizowanych 
przez PTPiREE, w tym np. doprecyzowa-
nie przepisów o organizacji pracy w spo-
sób umożliwiający czasową izolację grup 
kluczowych pracowników, czy w zakresie 
modyfikacji przepisów Prawa energetycz-
nego dotyczących możliwości wstrzyma-
nia dostaw energii elektrycznej. Wpro-
wadzono także zmiany z zakresu prawa 
pracy i zagadnień pracowniczych, pra-
wa budowlanego i zagospodarowania 
przestrzennego,  zamówień publicznych, 
wydłużenia okresu legalizacji liczników 
i szereg regulacji związanych z wieloma 
aspektami funkcjonowania spółek.

Ponadto, na zaproszenie resortu kli-
matu, PTPiREE regularnie uczestniczyło  
w konsultacjach kolejnych projektów roz-
porządzeń w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
Zgłaszane uwagi w dużej mierze spotkały 
się ze zrozumieniem.  

Wypracowywane rozwiązania doty-
czyły nie tylko sytuacji bieżącej, ale także 
długofalowych usprawnień formalno-
administracyjnych działalności przedsię-
biorstw sektora energetycznego. 

Współpraca  z organami rządowymi 
obejmowała też cykliczne raportowanie  
o poziomie zużycia energii, stanie sieci oraz 
o wprowadzonych środkach, mających na 
celu zapewnienie ciągłości pracy OSD i OSP. 
W obszarze prowadzenia ruchu sieci elek-
troenergetycznych (SCADA) prowadzono 
stały monitoring absencji pracowników 
poszczególnych operatorów z powodu 
COVID-19, która mogłyby wpływać nega-
tywnie na zapewnienie ciągłości działania 
w zakresie dostaw energii elektrycznej, sta-
ły monitoring wpływu COVID-19 na zapo-
trzebowanie KSE oraz analizę zagrożeń do-
trzymania terminów wynikających ze stanu 
epidemii COVID-19 określonych w kodek-
sach sieci „operacyjnych”.

W związku z ogłoszeniem stanu epide-
mii PTPiREE zabiegało o zmianę przepisów 
ustawy Prawo o miarach, tj. wprowadzenia 
możliwości przedłużenia o sześć miesię-
cy użytkowania liczników pod warunkiem 
złożenia wniosku na odroczenie legalizacji 

Działalność PTPiREE 
w 2020 roku
XXXIV Zgromadzenie Krajowe Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej, które odbyło się 12 maja w Warszawie, przyjęło 
sprawozdanie z działalności PTPiREE za 2020 rok oraz zatwierdziło 
sprawozdanie finansowe za ten okres. Zgromadzenie podjęło także uchwałę 
w sprawie podziału wyniku finansowego.
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ponownej w odniesieniu do przyrządów 
pomiarowych wprowadzonych do obrotu 
lub do użytkowania w wyniku dokonania 
oceny zgodności. Ponadto w nowelizacji 
ustawy Prawo energetyczne zapewniono 
możliwość odroczenia wymiany liczników 
przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, 
co częściowo pozwoliło rozłożyć w czasie 
przeprowadzanie wszystkich planowanych 
wymian liczników energii elektrycznej. 

Akceptację znalazł także postulat prze-
dłużenia terminu wdrożenia postanowień 
rozporządzenia ME z 28 sierpnia 2019 roku 
w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych, które-
go wejście w życie przypadało na 26 mar-
ca 2020. Rozporządzenie to nakłada na 
operatorów szereg obowiązków, których 
wprowadzenie – w zaistniałych wówczas 
okolicznościach – bez należytego i kom-
pleksowego przeszkolenia pracowników 
biorących udział w pracach przy urządze-
niach energetycznych mogłoby skutko-
wać zagrożeniem życia i mienia, a zatem 
wprowadzeniem niepotrzebnych zagro-
żeń w funkcjonowaniu KSE. Resort uznał 
zasadność postulatu i vacatio legis wydłu-
żono najpierw do 26 września, a następnie 
do 26 października 2020 roku.

Taryfy
W 2020 roku zakończono sukcesem kil-
kuletnie starania operatorów systemów 
dystrybucyjnych o ujęcie mechanizmu 
konta regulacyjnego w rozporządzeniu ta-
ryfowym. Jego wdrożenie okazało się ko-
nieczne nie tylko ze względu na potrze-
bę ograniczenia negatywnych skutków 
ekonomicznych dla OSD i OSP w zwią- 
zku ze stanem epidemii koronawirusa  
i związanym z tym zmniejszeniem poboru 
energii elektrycznej przez odbiorców, ale 
także jako standardowe rozwiązanie re-
gulacyjne funkcjonujące w innych krajach 
europejskich. 

W ramach prac nad zmianą rozporzą-
dzenia taryfowego dla wsparcia rozwoju 
elektromobilności w Polsce wprowadzo-
no taryfę dla operatorów ogólnodostęp-
nych stacji ładowania, która przenosi cię-
żar finansowy ze składnika stałego stawki 
sieciowej i stawki opłaty przejściowej na 
składnik zmienny powiązany z rzeczywi-
stym zakresem wykorzystania infrastruk-
tury ładowania. W nowelizacji doprecyzo-
wano także przepisy dotyczące opłaty za 
ponadumowny pobór energii biernej, któ-
rych zmianę OSD postulowały  od kilku lat. 

Znaczna część prac w ubiegłym ro-
ku koncentrowała się nad ewaluacją 

obowiązującego modelu regulacji OSD. 
W ramach przygotowań do nowego mo-
delu regulacyjnego wspierano analizy 
dotyczące nowej roli i wyzwań stojących 
przed OSD oraz konsultowano i opraco-
wywano propozycje dotyczące procesu 
zatwierdzania taryf, omawiane następnie  
z przedstawicielami Urzędu Regulacji Ener-
getyki. Zainicjowano działania związane  
z opracowaniem modelu kosztów ope-
racyjnych, w tym zasad dotyczących 
uwzględniania w przychodzie regulowa-
nym kosztów wyłączonych z modelu oraz 
modelu wolumenu różnicy bilansowej. 
Opracowano także katalog elementów, 
które powinny być zaktualizowane, m.in.: 
aktualizacja modelu wyznaczania zwrotu  
z kapitału, zasady wyznaczania WACC, 
zwiększenie udziału opłat stałych czy 
uwzględnienie działań innowacyjnych lub 
związanych z inwestycjami strategicznymi.

Prezes URE uznał, że 2021 będzie sta-
nowił rok przejściowy pomiędzy kończą-
cym się okresem regulacyjnym (2016- 
-2020), dlatego też udało się dla  2021  
(z perspektywą na lata kolejne) uzyskać: 
zmianę elementów kształtujących, wyna-
grodzenie inwestycji strategicznych zwią-
zanych w realizacją przez OSD celów PEP 
2040, zindeksowanie kosztów operacyj-
nych znacząco ponad inflację, cenę różni-
cy bilansowej lepiej odzwierciedlającą po-
ziom ceny rynkowej oraz faktyczny profil 
różnicy bilansowej.

Inne zagadnienia związane z regula-
cją operatorów obejmowały m.in. kwestie  
wdrożenia i rozliczenia opłaty mocowej od 
1 stycznia 2021 roku, takie jak rozliczenie 

odbiorców z grupy taryfowej G czy opłaty 
mocowej od OSDn. 

Na potrzeby analizy zjawisk atmosfe-
rycznych i ich wpływu na niezawodność 
dostaw energii, a w konsekwencji m.in. 
na taryfę OSD, kontynuowano współpra-
cę z Instytutem Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej – Państwowym Instytutem 
Badawczym. 

,,Polityka energetyczna Polski  
do 2040 roku’’
W ramach prac nad kształtem „Polityki 
energetycznej Polski do 2040 roku” PTPiREE 
współpracowało z Ministerstwem Klimatu 
w zakresie obszaru przesył i dystrybucja. 
Utrzymano wcześniejsze postulaty, opi-
niując na ostatnim etapie prac przyjęcie 
wskaźników poprawy niezawodności do-
staw energii elektrycznej dla określonej 
struktury sieci dystrybucyjnych w Polsce.  

Pakiet Czysta Energia  
dla Wszystkich Europejczyków
W 2020 roku kontynuowano współpra-
cę z resortem klimatu nad implementa-
cją dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/944 z  5 czerwca 2019 
roku w sprawie wspólnych zasad ryn-
ku wewnętrznego energii elektrycznej 
oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE 
(tzw. dyrektywę rynkową). Wskazywano 
na skutki i uwarunkowania finansowe ko-
niecznych do implementacji rozwiązań, 
podkreślając jednocześnie, że przepisy te 
definiują szereg elementów odnoszących 

Na potrzeby analizy zjawisk atmosfe rycznych i ich wpływu na niezawodność dostaw energii, kontynuowano współpra cę  
z Instytutem Meteorologii i Gospo darki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym 
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się do zasad funkcjonowania i obowiąz-
ków OSD, których realizacja jest silnie uza-
leżniona od zapewnienia przewidywalno-
ści i stabilności przychodów. 

Opracowywane zagadnienia doty-
czyły kwestii taryfowych, elastyczności, 
technicznej procedury zmiany sprzedaw-
cy, przepisów o magazynowaniu energii, 
dostosowania trybu przyłączeń mikroin-
stalacji, zagadnień związanych ze społecz-
nościami energetycznymi oraz implemen-
tacji przepisów o elektromobilności. Część 
zmian znalazła się w uchwalonej w maju 
2021 nowelizacji Prawa energetycznego, 
w szczególności w zakresie wprowadzenia 
obowiązku instalacji liczników zdalnego 
odczytu, pozostałe są spodziewane jesz-
cze w roku bieżącym. 

Ponadto w ramach implementacji 
dyrektywy OZE (RED II) trwały prace nad 
zmianą przepisów dotyczących rozliczenia 
prosumentów energii odnawialnej oraz 
wprowadzenia regulacji odnoszących się 
do prosumenta zbiorowego i prosumen-
ta wirtualnego, a także opiniowano nowe 
rozwiązania w zakresie klastrów energii, 
proponując modele stymulujące rozwój 
energetyki prosumenckiej z jednoczesną 
optymalizacją przychodów OSD.

Centralny System Informacji Rynku 
Energii i liczniki zdalnego odczytu 
Przedstawiciele PTPiREE kontynuowa-
li w ubiegłym roku współpracę z resor-
tem klimatu, regulatorem oraz innymi 

organizacjami sektora nad projektem no-
welizacji ustawy Prawo energetyczne, 
wprowadzającej systemowe rozwiąza-
nia w zakresie wdrożenia liczników zdal-
nego odczytu (LZO) oraz uruchomienia 
Centralnego Systemu Informacji Rynku 
Energii (CSIRE). Utworzony w ramach re-
sortu Zespół ds. Wprowadzenia w Polsce 
Inteligentnego Opomiarowania, razem  
z sześcioma tematycznymi grupami ro-
boczych, wypracowywał przepisy ustawy 
i rozporządzeń (w sprawie CSIRE, systemu 
pomiarowego oraz HAN). Prace dotyczyły 
także kwestii związanych z RODO, w tym  
z modelem administrowania (współadmi-
nistrowania) danymi. 

W nowelizacji znalazły się także uregulo-
wania w zakresie m.in. magazynowania ener-
gii, procedury zmiany sprzedawcy i szereg in-
nych, istotnych dla działalności OSD. 

Projekt nowelizacji  
Prawa budowlanego  
i Prawa energetycznego  
(terminy przyłączeń)

Na początku 2020 roku uchwalono  
i opublikowano ustawę o zmianie usta-
wy Prawo budowlane oraz niektórych in-
nych ustaw. Regulacja uwzględniała po-
zytywnie zaopiniowane przez PTPiREE na 
wcześniejszych etapach prac legislacyj-
nych postulaty, głównie w zakresie zmian  
w Prawie energetycznym, w tym zobowią-
zanie przedsiębiorstwa energetycznego 

zajmującego się przesyłaniem lub dys-
trybucją energii elektrycznej do wydania 
warunków przyłączenia w terminach od-
powiednio: 21, 30, 60, 120 i 150 dni w po-
szczególnych grupach przyłączeniowych.

Rynek mocy
Miniony rok sprawozdawczy upłynął także 
na przygotowaniach OSD i OSP do wdro-
żenia rynku mocy. 

Nowelizacją ustawy o rynku mocy 
w sierpniu minionego roku przesunięto 
termin wejścia w życie opłaty mocowej 
z 1 października na  1 stycznia 2021 roku. 
Ostatniego dnia listopada Prezes URE ogło-
sił stawki opłaty mocowej obowiązujące  
w 2021. 21 grudnia 2020 roku opubliko-
wano rozporządzenie Ministra Klimatu 
i Środowiska zmieniające rozporządzenie 
w sprawie pobierania opłaty mocowej  
i wyznaczania godzin doby przypadających 
na szczytowe zapotrzebowanie na moc 
w systemie. Mając na względzie właściwe 
wywiązywanie się  przez OSD z obowiązku 
poboru opłaty mocowej, PTPiREE konsulto-
wało z resortem klimatu i regulatorem in-
terpretację przepisów ustawy w tym zakre-
sie. PTPiREE – na prośbę URE – opracowało 
także odpowiedzi na najczęściej zadawane 
przez odbiorców pytania dotyczące rynku 
mocy, które zamieszczono na stronie inter-
netowej PTPiREE oraz na stronach OSD.

Kontynuując działania z lat ubiegłych, 
monitorowano i raportowano zagadnie-
nia związane z obowiązkiem wymiany 
liczników dla potrzeb rynku mocy oraz 

Nowelizacja Prawa budowlanego uwzględniała po zytywnie zaopiniowane przez PTPiREE  postulaty 
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wspierano zmiany legislacyjne w zakresie 
ryczałtowego rozliczenia opłaty mocowej 
w grupie C1x.  

Współpraca  
z odnawialnymi źródłami energii
Nowelizacje ustawy o OZE  
i przygotowanie aktów wykonawczych

W 2020 roku PTPiREE przygotowywało ana-
lizy dotyczące propozycji zmian ustawy  
o OZE oraz brało udział w szeregu konsulta-
cji projektów jej nowelizacji, które obejmo-
wały m.in. wprowadzenie pojęć prosumen-
ta zbiorowego i wirtualnego, rozszerzenia 
zasad prosumentów na nowych odbior-
ców, zmian w systemie rozliczeń prosu-
mentów energii odnawialnej oraz dalsze-
go wsparcia rozwoju klastrów energii oraz 
spółdzielni energetycznych. Opiniowano 
również projekty rozporządzeń dotyczą-
cych przyłączania mikroinstalacji, zasady 
rozliczeń prosumentów i funkcjonowania 
spółdzielni energetycznych.

Mikroinstalacje 
W 2020 roku cyklicznie raportowano do 
właściwych resortów wzrost liczby mikro-
instalacji przyłączonych do sieci danego 
OSD oraz łączną moc zainstalowaną przy-
łączonych mikroinstalacji, a także przeka-
zywano informacje o zdolności sieci OSD 
do przyjęcia energii elektrycznej ze źródeł 
fotowoltaicznych.

Ze względu na znaczącą wzrost licz-
by tych źródeł wytwórczych w systemie,  
PTPiREE stworzyło na swojej stronie inter-
netowej zakładkę zawierającą dane sta-
tystyczne na temat mikroinstalacji przy-
łączonych do sieci OSD oraz zagadnień 
wynikających ze skali przyłączeń.

Inicjatywa wydłużenia okresu  
legalizacji liczników statycznych
W ciągu całego roku w ramach PTPiREE 
podejmowano inicjatywy dotyczące wy-
dłużenia okresu legalizacji liczników ener-
gii elektrycznej. Powołano zespół roboczy 
złożony z przedstawicieli PTPiREE i GUM, 
przy współpracy reprezentantów MKiŚ 
oraz MRPiT, który za zadanie otrzymał wy-
pracowanie zasad umożliwiających wpro-
wadzenie 12-letniego okresu użytkowania 
liczników statycznych. Prace są kontynu-
owane w roku bieżącym. 

Nowe Prawo zamówień publicznych
W drugiej połowie roku PTPiREE analizowa-
ło i opiniowało projekty przygotowanych 

przez MR (MRPiT) rozwiązań w zakresie za-
mówień publicznych. Konieczność wpro-
wadzenia nowych regulacji prawnych (lub 
nowelizacji istniejących) wynikała z prze-
pisów nowej ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych, 
której wejście w życie nastąpiło (co do 
zasady) 1 stycznia 2021 roku. Wspierano 
przedsiębiorstwa energetyczne anali-
zą wpływu projektowanych regulacji na 
działalność operatorów. Przeprowadzono 
również szkolenie i warsztaty dla pracow-
ników członków wpierających PTPIREE.

Elektromobilność
W ubiegłym roku PTPiREE opiniowało re-
gulacje umożliwiające rozwój elektro-
mobilności w Polsce. Do resortu klima-
tu przekazano raport pt. „Status budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania re-
alizowanych przez OSD”. Ponadto skie-
rowano postulat zrzeszonych w PTPiREE 
operatorów dotyczący wydłużenia w re-
gulacjach czasu przewidzianego dla OSD 
na wybudowanie brakujących punktów 
ładowania samochodów elektrycznych ze 
względu na opóźnienia w przyjmowaniu 
przez samorządy planów budowy stacji ła-
dowania. Prowadzono również rozmowy  
z MkiŚ – przy udziale innych zainteresowa-
nych rozwojem elektromobilności – doty-
czące ułatwień w budowaniu ogólnodo-
stępnych stacji ładowania oraz urządzeń 
elektroenergetycznych służących do ich 
zasilenia, w tym rozbudowy sieci.

W ramach działań dotyczących ele-
tromobilności opracowano i wdrożono 
jednolitą „Specyfikację techniczną ogólno-
dostępnych stacji ładowania prądu prze-
miennego samochodów elektrycznych 
budowanych przez operatorów systemów 
dystrybucyjnych elektroenergetycznych”.

W drugiej połowie roku przygotowy-
wany był comiesięczny raport na temat 
realizacji zapisów ustawy o elektromobil-
ności w zakresie planów budowy opraco-
wywanych przez gminy oraz działań OSD 
w celu realizacji obowiązku ustawowego.

Posadowienie infrastruktury siecio-
wej oraz procesy inwestycyjne 
W ramach prac nad zmianą ustawy o przy-
gotowaniu i realizacji strategicznych in-
westycji w zakresie sieci przesyłowych 
oraz niektórych innych ustaw PTPiREE  
w imieniu zrzeszonych OSD po raz kolej-
ny postulowało ujęcie w wykazie i objęcie 
regulacją ustawową linii 110 kV lub wska-
zanie wprost „inwestycji towarzyszących”. 

Niestety postulat nie zyskał akceptacji 
ustawodawcy.

Wśród zagadnień prowadzonych przez 
PTPiREE znajdowały się także te mające na 
celu poprawę regulacji w zakresie posado-
wienia i eksploatacji urządzeń elektroener-
getycznych na gruntach nienależących do 
przedsiębiorstw sieciowych, w szczegól-
ności będących w zarządzie Lasów Pań-
stwowych. W drugiej połowie roku realizo-
wano – podjęte z inicjatywy Ministerstwa 
Sprawiedliwości – prace nad zmianami  
w zakresie służebności przesyłu, analizując 
przede wszystkim aspekty prawne zasie-
dzenia służebności.  

Nowelizacja  
rozporządzenia systemowego
PTPiREE uczestniczyło w całym procesie 
legislacyjnym nowelizacji rozporządzenia 
MKiŚ w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenerge-
tycznego. Uregulowano w nim w szcze-
gólności:  bilansowanie OSP, przyłączanie 
jednostek wytwórczych, koordynację pla-
nowania rozwoju sieci przesyłowej oraz 
110 kV, zakres informacji przekazywanych 
odbiorcom przez sprzedawców, a także 
dodano nowy załącznik nr 3 „Zakres infor-
macji przekazywanych odbiorcom o środ-
kach poprawy efektywności energetycz-
nej oraz charakterystykach technicznych 
efektywnych energetycznie urządzeń”.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnych (IRiESD)
Prowadzone w 2020 roku prace nad aktu-
alizacją zapisów IRiESD dotyczyły różnych 
aspektów, w ramach których przygotowa-
no kilka Kart Aktualizacji IRiESD, m.in.: do-
tyczącą dostosowania do kodeksów sieci 
oraz IREiSP, rynku mocy, zmian prawnych, 
warunków korzystania, prowadzenia ru-
chu, eksploatacji i planowania rozwoju 
sieci.

Analiza wskaźników SAIDI, SAIFI
Zakończono kolejny rok prowadzonej 
przez PTPiREE pracy pt. „Analiza wskaźni-
ków SAIDI, SAIFI”. Przygotowano raport 
podsumowujący kluczowe informacje 
analityczne za lata 2011-2019.

Uzupełnieniem była analiza wskaźni-
ków obszarowych regulacji jakościowej, 
które zawarto w dokumencie „Regula-
cja jakościowa w latach 2018-2025 dla 
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operatorów systemów dystrybucyjnych”. 
Analizę celów dla wskaźników jakościo-
wych w zakresie czasu i częstości przerw, 
traktowanych jako średnia ważona danych 
pięciu największych OSD, przeprowadzo-
no dla obszaru Polski. 

Udostępnianie  
słupów elektroenergetycznych 
na potrzeby podwieszania linii 
telekomunikacyjnych

Na początku ubiegłego roku PTPiREE opi-
niowało przygotowane przez Ministerstwo 
Cyfryzacji ,,Dobre praktyki w procesach 
realizacji i eksploatacji infrastruktury te-
lekomunikacyjnej z wykorzystaniem sta-
nowisk słupowych linii elektroenerge-
tycznych należących do przedsiębiorstw 
elektroenergetycznych’’. 

W lipcu Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej przedstawił do konsultacji 
projekt decyzji określających warunki za-
pewnienia dostępu do infrastruktury tech-
nicznej należącej do OSD przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym. Zarówno PTPiREE, 
jak i OSD podkreślały w przekazanych  
w konsultacjach stanowiskach, że warunki 
proponowane OSD w zakresie zapewnie-
nia dostępu do infrastruktury nie zapew-
niają proporcjonalności zasad dostępu 
i dyskryminują OSD, co jest niezgodne 
z zapisami ustawy o wspieraniu rozwoju. 
Podkreślano konieczność uwzględnienia 
m.in obowiązków OSD w zakresie odpo-
wiedzialności za bezpieczeństwo systemu 
elektroenergetycznego, ciągłości dostar-
czania energii elektrycznej do odbiorców 
oraz bezpieczeństwo ludzi wykonujących 
prace na urządzeniach elektroenergetycz-
nych, a także osób postronnych. Wskazy-
wano na kwestie regulacyjne OSD i wpływ 
podwieszenia linii telekomunikacyjnych 
na taryfy i sytuację finansową OSD, a także 
potrzebę indywidualnej kalkulacji stawek 
dla każdego OSD z uwzględnieniem jego 
kosztów. 

Uzgodnione z Prezesem URE decyzje 
dla pięciu OSD wydano 12 lutego 2021 
roku. 

Kodeksy sieci ENTSO-e
W roku 2020 kontynuowano prace nad 
wdrożeniem rozporządzeń ustanawiają-
cych kodeksy sieciowe w obszarach: przy-
łączania do sieci, zarządzania siecią oraz 
bilansowania.

Warte odnotowania są następujące 
działania w tym zakresie:

 � opracowanie na zlecenie PTPiREE 
memorandum „Punkt przyłączenia 
a kryteria kwalifikacji jednostek wy-
twórczych do poszczególnych typów 
modułów wytwarzania energii zgod-
nie z rozporządzeniem Komisji (UE) 
2016/631 z 14 kwietnia 2016 roku 
ustanawiającym kodeks sieci dotyczą-
cy wymogów w zakresie przyłączenia 
jednostek wytwórczych do sieci”. Na 
podstawie wniosków z memoran-
dum wypracowano rekomendację dla 
operatorów;

 � wprowadzenie od 1 lipca 2020 ro-
ku nowej wersji dokumentu „Warunki  
i procedury wykorzystania certyfikatów 
w procesie przyłączania modułów wy-
twarzania energii do sieci elektroener-
getycznych” opracowanego zgodnie  
z wymaganiami rozporządzenia Komisji 
(UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 roku 
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący 
wymogów w zakresie przyłączenia jed-
nostek wytwórczych do sieci (NC RfG) – 
publikacja na stronie PTPiREE w imieniu 
zrzeszonych w PTPiREE OSD i OSP;

 � aktualizacja komunikatu na strony 
www operatorów w zakresie NC RfG;

 � opracowanie i opublikowanie na stro-
nach PTPiREE dokumentu „Warunki  
i procedury wykorzystania certyfikatów 
w procesie przyłączenia modułów wy-
twarzania energii do sieci elektroener-
getycznych” oraz opracowanie zbioru 
pytań i odpowiedzi do dokumentu.

Elastyczność
W ubiegłym roku opracowano dokument 
pt. ,,Koncepcja rynkowego pozyskiwania 
przez OSD lokalnych usług elastyczności 
dotyczących regulacji napięcia w sieciach 
110 kV’’. Uzgodnienia końcowe zapadną  
w bieżącym roku.

Jednocześnie w ramach działań PTPiREE 
przeanalizowano oraz przygotowano mate-
riał obejmujący analizę wymagań dyrektyw 
w zakresie elastyczności oraz możliwych i ko-
niecznych działań OSD na tym polu.

Fundusze europejskie i innowacje 
W ubiegłym roku kontynuowano działal-
ność związaną z funduszami europejskimi. 
Biuro Towarzystwa wspierało spółki w za-
kresie przygotowania wniosków w proce-
sie ubiegania się o dofinansowanie w ra-
mach POIŚ. 

Pracowano także nad programowaniem 
nowej perspektywy finansowej. Współpraca  
i konsultacje z Ministerstwami Funduszy i Po-
lityki Regionalnej oraz Klimatu i Środowiska 

objęły m.in.: przygotowanie materiału na 
temat ,,Operacji o znaczeniu strategicznym 
w latach 2021-2027’’, opiniowanie słownika 
słów kluczowych na potrzeby stworzenia 
elektronicznego, szczegółowego opisu osi 
priorytetowych w perspektywie 2021-2027, 
opracowanie fiszki w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy,  przedstawienie zamie-
rzeń inwestycyjnych OSD na terenie Polski 
wschodniej, konsultacje założeń do umowy 
partnerstwa na lata 2021-2027 oraz udział  
w konsultacjach dotyczących funduszu mo-
dernizacyjnego, przeznaczonego na wspie-
ranie inwestycji niskoemisyjnych w sektorze 
energetycznym. Na bieżąco uczestniczono 
w pracach dotyczących opracowania linii de-
markacyjnej pomiędzy programami w no-
wej perspektywie.

Komunikacja zewnętrzna i promocja
Towarzystwo prowadziło działania komuni-
kacyjne i promocyjne na rzecz podsektora, 
w tym monitoring mediów, komunikacja  
w mediach społecznościowych i Internecie 
oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych. 
Opublikowano kolejny raport branżowy  
pt. „Energetyka. Dystrybucja i przesył”, sta-
nowiący kompleksowe opracowanie na te-
mat podsektora przesyłu i dystrybucji ener-
gii elektrycznej.  Ze względu na panującą 
pandemię, promocja oraz dystrybucja ra-
portu odbyła się online. 

Przeprowadzono szóstą edycję ogól-
nopolskiego konkursu „Samorząd przyjazny 
energii”, który adresowany był do jednostek 
samorządu terytorialnego realizujących pro-
jekty związane m.in. z bezpieczeństwem do-
staw energii elektrycznej, przeciwdziałaniem 
powstawaniu smogu, wymianą ogrzewania 
na elektryczne czy rozwojem sieci punktów 
ładowania pojazdów elektrycznych. Inicja-
tywa ma na celu promocję współpracy po-
między operatorami sieci energetycznych 
a samorządami. Konkurs był objęty patro-
natem Ministrów Klimatu i Środowiska oraz 
Aktywów Państwowych i Prezesa Urzędu  
Regulacji Energetyki.

Również PTPiREE obejmowało patro-
natem ważne wydarzenia branżowe (m.in. 
Europower, Gdańskie Dni Elektryki, Ogólno-
polski Szczyt Gospodarczy). Z powodu pan-
demii i obostrzeń z tym związanych więk-
szość tych wydarzeń odbyła się online.

Łączność radiowa
Podobnie jak w roku poprzednim prowa-
dzono prace nad wymogami zawartymi 
w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2196 
z 24 listopada 2017 roku ustanawiającym 
kodeks NC NR w zakresie bezpieczeństwa 
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energetycznego. W minionym roku opera-
tor systemu przesyłowego przyjął do stoso-
wania dokument „NC ER - wymagania tech-
niczne dla systemów komunikacji głosowej”.  
Rozwiązania w nim proponowane następnie 
wdrażały OSD. Priorytetowym działaniem by-
ło rozszerzenie procesu cyfryzacji łączności 
radiowej o współpracę z sieciami telekomu-
nikacyjnymi i informatycznymi oraz głębsze 
współdziałanie między OSD i OSP. W związku 
z koniecznością sprawdzenia sposobów ko-
munikacji w uzgodnieniu z URE opracowano 
„Plan testów”, zakładający testowanie łączno-
ści pomiędzy OSD. 

Omawiano wdrażanie nowych tech-
nologii komunikacji dyspozytorskiej oraz 
rozwój systemu TETRA, jak też rolę syste-
mu łączności w systemie elektroenerge-
tycznym w warunkach zagrożenia klima-
tycznego i innej wyższej konieczności. 

W 2020 roku Biuro Operatora Sieci 
Łączności Radiowej PTPiREE wszczęło 14 
procedur uzyskania pozwolenia radiowe-
go dla obiektów systemu TETRA pracują-
cych na terenie działania wszystkich OSD. 
Wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Uzgodnienia projektu ustawy  
Prawo komunikacji elektronicznej  
w zakresie łączności
W 2020 roku odbyły się konsultacje projektu 
ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. 

Proponowane przez PTPiREE wyłączenie 
grupy podmiotów sektora energetyczne-
go z obowiązku udostępniania zasobów, 
w szczególności infrastruktury technicznej 
oraz telekomunikacyjnej, z racji zapewnie-
nia bezpieczeństwa energetycznego kra-
ju, było kluczowym wnioskiem zgłaszanym  
w uwagach do projektu ustawy. Cała infra-
struktura, na której opiera się przesyłanie 
energii jest w energetyce zasobem chro-
nionym. Bezawaryjne utrzymywanie re-
dundantnej sieci telekomunikacyjnej jest 
niezbędne, gdyż brak komunikacji spowo-
dowany awarią sieci telekomunikacyjnej 
może stać się przyczyną awarii systemu 
elektroenergetycznego na dużym obsza-
rze kraju lub nawet może doprowadzić do 
blackoutu w całym kraju. 

Działalność szkoleniowa
Funkcjonujący przez większą część roku za-
kaz organizacji stacjonarnych szkoleń i kon-
ferencji oraz zamknięcie hoteli wymogły na 
PTPiREE zmiany w działalności szkolenio-
wo-wydawniczej. W maju 2020 roku wdro-
żono platformę ClickMeeting, na której od 
czerwca zrealizowano wszystkie możliwe 
do przeprowadzenia online szkolenia i kon-
ferencje. Łącznie w 2020 roku PTPiREE zre-
alizowało w tej formule sześć szkoleń i tyleż 
konferencji. 

Na potrzeby bieżących działań po-
dejmowanych przez PTPiREE tworzone są 

czasowo dostępne portale, publikujące ak-
tualne informacje o konkretnych wydarze-
niach. W związku ze zmianą konwencji wie-
lu wydarzeń zjazdowej na formułę online, 
znacznie poszerzono działania informacyj-
ne na poszczególnych portalach. Jednym 
z przykładów takiej akcji informacyjnej jest 
strona poświęcona konferencji Systemy In-
formatyczne w Energetyce o adresie: http://
siwe.ptpiree.pl/.

Działalność wydawnicza
PTPiREE prowadzi szeroką działalność wy-
dawniczą. W swojej ofercie posiada miesięcz-
nik „Energia Elektryczna” (od stycznia bieżące-
go roku wydawany w wersji elektronicznej), 
29 albumów typizacyjnych linii średniego  
i niskiego napięcia - podlegają one cyklicz-
nej aktualizacji, 15 publikacji książkowych, 
25 instrukcji, w tym m.in. zestaw 18 instrukcji 
eksploatacyjnych, 5 filmów oraz kilkadziesiąt 
materiałów szkoleniowych przygotowywa-
nych na seminaria i konferencje. Pełen wykaz 
wydawnictw prezentowany jest na stronie 
internetowej PTPiREE.

W związku ze zmianą formuły edytor-
skiej „Energii Elektrycznej”, utworzono stronę 
internetową poświęconą miesięcznikowi 
(e-elektryczna.pl). ,,EE’’ można pobrać bez-
pośrednio ze strony lub otrzymać w postaci 
newslettera. Mamy nadzieję, że takie rozwią-
zanie pozwoli na zwiększenie kręgu odbior-
ców czasopisma.  n

Priorytetowym działaniem by ło rozszerzenie procesu cyfryzacji łączności radiowej o współpracę z sieciami telekomu nikacyjnymi i informatycznymi oraz głębsze współdziałanie między OSD i OSP
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI

• Projekt nowelizacji ustawy Pe – ustawa uchwalona przez Sejm  (druk senacki 368)
• Pismo do senackiej komisji KGNI ws. zmian ustawy w zakresie legalizacji liczników
• Zaproszenie dla PTPiREE do udziału w pracach Zespołu ds. Wprowadzenia w Polsce Inteli-

gentnego Opomiarowania
• Zarządzenie MKiŚ ws. powołania Zespołu

2. Regulacje dotyczące OZE i rozwiązań prosumenckich
• Uzupełniające uwagi PTPiREE  w zakresie  klastrów  – 7 kwietnia 2021 roku
• Prezentacja MRiRW – spotkanie ws. spółdzielni energetycznych
• Rządowa nowelizacja ustawy o OZE skierowana do Sejmu

3. Inicjatywa wydłużenia okresu legalizacji liczników statycznych

4. Specustawa przesyłowa • Uchwalona nowelizacja ustawy przekazana Prezydentowi RP 

5.
Uzgodnienia z KPRM ws. projektów szerokopasmowych – The Connectivity 
Toolbox 

• The Connectivity Toolbox
• Materiał PTPiREE przekazany do KPRM 

6. Ustawy o kontroli niektórych inwestycji (UKNI)

• Pismo MRPiT ws. założeń przepisów nowelizujących UKNI
• Pismo KE z zastrzeżeniami do UKNI
• Propozycja MRPiT – wstępne założenia przepisów nowelizujących UKNI
• Syntetyczny opis założeń przepisów nowelizujących UKNI

7. ,,Polska strategia wodorowa do 2030 roku'' (PSW) • Odniesienie PTPiREE do zestawienia komentarzy do  projektu PSW

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w kwietniu 2021 roku

Prace nad nowelizacją Pe  
oraz aktami prawnymi  
dotyczącymi AMI

W drugiej połowie kwietnia Sejm przy-
jął nowelizację przepisów Prawa ener-
getycznego zakładającą m.in. stworzenie 
CSIRE (centralnego systemu informa-
cji rynku energii), którego operatorem – 
OIRE – będzie operator systemu przesyło-
wego energii elektrycznej. Przyjęte zapisy 
wprowadzają także następujący harmo-
nogram instalacji przez OSD liczników 
zdalnego odczytu:

 Ҍ do końca 2023  – u co najmniej  
15 proc. odbiorców danego OSD, 

 Ҍ do końca 2025 – u co najmniej 35 proc., 
 Ҍ do końca 2027 – u co najmniej 65 proc., 
 Ҍ do końca 2028 – u co najmniej 80 proc.

Ustawę skierowano do Senatu (po-
siedzenie plenarne 12-14 maja). Przed-
stawicieli PTPiREE zaproszono do udziału  
w posiedzeniu senackiej Komisji Gospo-
darki Narodowej i Innowacji, na którym 
projekt był rozpatrywany. 

W korespondencji przesłanej w kwiet-
niu na ręce przewodniczącej Komisji,  
PTPiREE zwróciło się z postulatem  
o wprowadzenie zmian w ustawie w za-
kresie legalizacji liczników.

Kontynuowane są też prace nad kształ-
tem aktów wykonawczych do ustawy.

Prace nad rozwiązaniami dotyczą-
cymi inteligentnego opomiarowania 
trwają także w ramach powołanego przy 
Ministrze Klimatu i Środowiska Zespołu  
ds. Wprowadzenia w Polsce Inteligentne-
go Opomiarowania (tożsamy zespół ist-
niał od 2018, powołany zarządzeniem Mi-
nistra Energii). MKiŚ skierowało również 
do PTPiREE zaproszenie do udziału w pra-
cach zespołu, zaznaczając, że: „Zadaniem 
Zespołu na najbliższe miesiące będzie 
zakończenie prac nad aktami wykonaw-
czymi regulującymi system pomiarowy, 
procesy rynku energii oraz infrastruktu-
rę sieci domowej. W dłuższej perspekty-
wie do zadań Zespołu będzie należało 
bieżące monitorowanie stanu wdroże-
nia inteligentnego opomiarowania, 

przygotowanie zakresu niezbędnych do 
sporządzenia analiz oraz opiniowanie 
sporządzonych analiz na potrzeby wdro-
żenia inteligentnego opomiarowania,  
a także dostarczanie informacji i danych 
niezbędnych do sporządzenia innych 
dokumentów związanych z wprowadza-
niem inteligentnego opomiarowania 
oraz ich opiniowanie.”

Regulacje dotyczące OZE 
i rozwiązań prosumenckich

W ramach uzupełnienia uwag przekazy-
wanych na wcześniejszym etapie uzgod-
nień  dotyczących nowelizacji regulacji 
w zakresie klastrów energii, w kwietniu 
opracowano i przekazano do MKiŚ mate-
riał ujmujący propozycje dotyczące:

 Ҍ rezygnacji z zaproponowanego wcze-
śniej „wskaźnika” odległościowego  
3 km w definicji obszaru bilansowania 
w klastrze, na rzecz bardziej technicz-
nego, tj. ciągu liniowego SN – dzięki 
temu wzrośnie obszar bilansowania, 
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lecz jednocześnie całe bilansowanie 
w danym obszarze będzie miało ści-
słe powiązanie z rzeczywistymi prze-
pływami energii w jednym ciągu li-
niowym SN oraz przyłączonymi do 
niego stacjami SN/nn;

 Ҍ zmiany zapisów art. 184i – biorąc pod 
uwagę m.in. znaczne (w stosunku do 
wskaźnika 3 km) powiększenie obsza-
ru bilansowania w klastrze;

 Ҍ zasad pozyskiwania informacji przez 
członków klastra na temat obszarów 
bilansowania w klastrze;

 Ҍ wdrożenia nowych rozwiązań praw-
nych (dodatkowa propozycja).
Kontynuowane są także uzgodnienia 

dotyczące spółdzielni energetycznych. 
15 kwietnia odbyło się spotkanie, w któ-
rym uczestniczyli przedstawiciele Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, MKiŚ, 
URE, TOE oraz PTPiREE. 

Ponadto – w związku z korespon-
dencją, jaką resort klimatu otrzymał od 
Prezesa URE w sprawie modelu rozliczeń 
z prosumentami – PTPiREE przekazało 
MKiŚ stanowisko ws. projektowanego  
art. 16 ust. 18 c (dotyczących harmono-
gramu rzeczowo-finansowego realiza-
cji inwestycji wraz z wydzieloną częścią 
obejmującą kierunki rozwoju sieci okre-
ślone w wytycznych Prezesa URE). 

Podkreślono, że plan opracowywany 
jest na pięć lat, a w przypadku sieci dys-
trybucyjnych – w szczególności sieci nn  
i SN – dynamika zmian w celu dostosowa-
nia się do bieżących potrzeb jest znacznie 
częstsza – praktycznie planowanie szcze-
gółowe inwestycji na rok jest już wyzwa-
niem. Przykładem może być rozwój mi-
kroinstalacji w ostatnich dwóch latach  
i zmiany w inwestycjach, jakie z tego tytu-
łu musiały wdrożyć OSD. Należy brać pod 
uwagę szereg okoliczności, na jakie OSD –  
w trakcie przygotowywania planu czy je-
go aktualizacji – nie mają wpływu, a które 
dynamicznie się zmieniają.

Inicjatywa wydłużenia okresu 
legalizacji liczników statycznych

Prace Zespołu Roboczego (GUM, MKiŚ, 
PTPiREE), którego celem jest wypracowa-
nie zasad umożliwiających wprowadze-
nie 12-letniego okresu użytkowania licz-
ników statycznych, są kontynuowane.

W marcu ustalono, że wprowadzenie 
wydłużenia do 12 lat dla LZO musi zostać 
poprzedzone badaniami dotychczas eks-
ploatowanych liczników LZO. W związ-
ku z tym od początku kwietnia trwają 

uzgodnienia zakresu działań dla wykona-
nia badań liczników statycznych, w tym 
ustalanie próbki. Uzgodniono również, że 
badania powinny być oparte na umowie, 
a ich rezultatem będzie raport zestawiają-
cy wyniki badań przy uzgodnieniu kryte-
rium akceptacji. 

Specustawa przesyłowa

Podczas kwietniowego posiedzenia 
Senatu przyjęto – z poprawkami o cha-
rakterze legislacyjnym – ustawę o zmianie 
ustaw regulujących przygotowanie i re-
alizację kluczowych inwestycji w zakresie 
strategicznej infrastruktury energetycznej. 
W poprzedzającym obrady plenarne po-
siedzeniu senackiej Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności uczestniczyli 
przedstawiciele PTPiREE.  

Następnie ustawa powróciła do Sej-
mu, który ją uchwalił, popierając popraw-
ki Senatu. Ustawę skierowano do Prezy-
denta RP.

Nowela ma przyspieszyć uzyskiwanie 
decyzji administracyjnych dla infrastruktu-
ry; zakłada też m.in. poszerzenie listy inwe-
stycji objętych specjalnymi przepisami. 

Uzgodnienia z KPRM  
ws. projektów szerokopasmowych  
– The Connectivity Toolbox

Przedstawiciele PTPiREE – na zaproszenie 
KPRM – od marca uczestniczą w warsz-
tatach dotyczących realizacji projektów 
szerokopasmowych i współpracy pomię-
dzy operatorami elektroenergetyczny-
mi i telekomunikacyjnymi. To cykliczne 
spotkania z reprezentantami URE, UKE, 
MKiŚ oraz przedsiębiorstw telekomuni-
kacyjnych, w ramach Grupy Roboczej  
ds. Rozwoju Telekomunikacji przy KPRM. 

Zaplanowano wstępnie powołanie 
dwóch zespołów: ds. prawnych oraz ds. 
technicznych. W ramach kwietniowych 
warsztatów mowa była m.in. o:

 Ҍ wdrożeniu w Polsce rekomenda-
cji zawartych w dokumencie The 
Connectivity Toolbox (w tym usta-
nowieniu koordynatorów szeroko-
pasmowych, nowych obowiązków 
sprawozdawczych oraz pożądanych 
zmianach związanych z funkcjono-
waniem PIT (Punktu Informacyjnego 
ds. Telekomunikacji, procedurze ADR 
– mediacji w przypadku wystąpie-
nia sporów pomiędzy przedsiębior-
cami sektora telekomunikacyjnego  
i energetycznego);

 Ҍ rozważeniu uwzględnienia w wy-
mogach dotyczących wskaźników 
jakościowych SAIDI i SAIFI, choćby 
potencjalnych przerw związanych  
z udostępnieniem infrastruktury 
przedsiębiorców energetycznych; 

 Ҍ większego uwzględniania (i na wcze-
śniejszych etapach legislacji) przy pro-
jektowanych zmianach dotyczących 
telekomunikacji i energetyki, istotnych 
przepisów dla obu sektorów;

 Ҍ podjęciu ew. starań o wznowie-
nie prac nad ustawą o korytarzach 
przesyłowych.
Przedstawiciele PTPiREE podnosili 

m.in. kwestię potrzeby usprawnienia regu-
lacji związanych z prowadzeniem inwesty-
cji i pozyskiwania praw do nieruchomości.

KPRM zachęciło także do przekazy-
wania uwag po spotkaniu, szczególnie  
w związku z koniecznością przygotowa-
nia do końca kwietnia Planu Działań zwią-
zanego z wdrożeniem The Connectivity 
Toolbox.

W odpowiedzi PTPiREE opracowało 
materiał zawierający ocenę możliwości 
realizacji zadań związanych z wdrażaniem 
The Connectivity Toolbox w ramach dzia-
łalności operatorów systemów elektro-
energetycznych – zawierający zarówno 
odniesienie się Towarzystwa do stanowi-
ska KPRM, jak i propozycje wdrożenia in-
nych wytycznych dokumentu.

Nowelizacja ustawy o kontroli 
niektórych inwestycji (UKNI)

W drugiej połowie kwietnia, w związku  
z otrzymaną korespondencją dotyczącą 
zastrzeżeń Komisji Europejskiej do ustawy  
o kontroli niektórych inwestycji, PTPiREE 
opiniowało robocze propozycje nowelizu-
jące UKNI. 

,,Polska strategia wodorowa  
do 2030 roku’’

W związku z pracami nad aktualizacją 
projektu ,,Polskiej strategii wodorowej do 
2030 roku’’ (z perspektywą do 2040), który 
opublikowano na stronie BIP MKiŚ, resort 
zwrócił się w kwietniu do PTPiREE z prośbą 
o komentarz do zgłoszonych do minister-
stwa opinii. 

W odpowiedzi przekazano  materiał  
z uwagami i odniesieniem się PTPiREE do 
przekazanych w zestawieniu komentarzy. 

Biuro PTPiREE 
Poznań, 30 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  
o odnawialnych źródłach energii 

Zbliżają się do finału parlamentarne pra-
ce nad nowelizacją ustawy o odnawial-
nych źródłach energii oraz innych ustaw. 
Proponowane zmiany dotyczą kilku ob-
szarów istotnych przede wszystkim dla 
wytwórców produkujących energię elek-
tryczną w OZE. Będą miały jednak rów-
nież znaczenie dla operatorów systemów 
elektroenergetycznych. 

1. Przedłużenie systemu wsparcia  
do 2047 roku

Główna zmiana to przedłużenie okre-
su funkcjonowania obecnego systemu 
wsparcia dla energetyki odnawialnej do 
30 czerwca 2047 roku, czyli zarówno pra-
wa do sprzedaży niewykorzystanej ener-
gii elektrycznej po stałej cenie albo prawa 
do dopłaty do ceny rynkowej energii elek-
trycznej w ramach systemów FIT oraz FIP, 
jak i obowiązku zakupu energii elektrycz-
nej po stałej cenie albo prawa do dopła-
ty do ceny rynkowej energii elektrycznej  
w ramach systemu aukcyjnego. Same 
aukcje OZE będą organizowane przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do  
31 grudnia 2027 roku. Warunkiem prze-
dłużenia systemu wsparcia jest wyda-
nie pozytywnej decyzji przez Komisję 
Europejską o zgodności tego programu ze 
wspólnym rynkiem. Jednocześnie wpro-
wadzono okres przejściowy, umożliwiają-
cy Prezesowi URE organizowanie aukcji do 
31 grudnia 2021 roku, bez zgody KE.

2. Zmiana zasad rozliczenia przyznanego  
wsparcia dla instalacji OZE

Istotnie zmieni się również system roz-
liczenia otrzymywanego wsparcia, tzw. 
rozliczenie salda otrzymanej pomocy. 
Jest ono kluczowym elementem syste-
mu wsparcia – jeśli saldo jest ujemne (ce-
na aukcyjna jest wyższa od średniej ceny 

rynkowej) wytwórca otrzymuje wsparcie 
finansowe, jeśli dodatnie (cena aukcyjna 
jest niższa niż średnia cena rynkowa) wy-
twórca dopłaca do systemu. Nowe zasady 
mówią o tym, że rozliczenie dodatniego 
salda będzie się odbywało na zakończenie 
każdego trzyletniego okresu rozliczenio-
wego, a nie dopiero po zakończeniu peł-
nego okresu wsparcia, najczęściej 15-let-
niego. Sygnały z sektora odnawialnych 
źródeł energii wskazują, że jest to zmiana 
postrzegana powszechnie jako niekorzyst-
na, ponieważ dotyczyć będzie wszystkich 
inwestycji, także tych, które rozpoczęły już 
produkcję energii elektrycznej.

3. Dostosowanie harmonogramu przy-
łączenia instalacji OZE do sieci

Doprecyzowany zostanie zakres obo-
wiązków operatorów systemów elektro-
energetycznych związanych z dostoso-
waniem umowy o przyłączenie do sieci 
w przypadku instalacji OZE, które wygra-
ją aukcję. Poza powiązaniem terminu do-
starczenia energii elektrycznej do sieci  
z terminem rozpoczęcia sprzedaży energii 
po wygraniu aukcji, na operatorze ciążyć 
będzie również obowiązek odpowiedniej 
aktualizacji harmonogram przyłączenia. 
Odmowa jej dokonania będzie rozpatry-
wana przez Prezesa URE w drodze decyzji 
wydawanej w ciągu 30 dni, licząc od dnia 
wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu.

4. Podwyższenie progu mocowego  
dla małych instalacji OZE

Zmieni się definicja małej instalacji: insta-
lacja odnawialnego źródła energii o łącz-
nej mocy zainstalowanej elektrycznej 
większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, 
przyłączona do sieci elektroenergetycz-
nej o napięciu znamionowym niższym niż 
110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej  
w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniej-
szej niż 3 MW, w której łączna moc zainsta-
lowana elektryczna jest większa niż 50 kW 

i nie większa niż 1 MW. W konsekwencji in-
stalacje OZE do 1 MW zostaną zwolnione 
z obowiązku uzyskiwania koncesji na wy-
twarzanie energii elektrycznej.

5. Moc zainstalowana elektryczna  
instalacji OZE 

W ustawie o OZE znajdzie się definicja mo-
cy zainstalowanej elektrycznej, pod którą 
ma być rozumiana łączna moc znamio-
nowa czynna (1) zespołu urządzeń służą-
cych do wytwarzania energii elektrycznej 
– zespołu prądotwórczego, podana przez 
producenta na tabliczce znamionowej,  
a w przypadku jej braku, moc znamio-
nowa czynna tego zespołu określona 
przez jednostkę posiadającą akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji – w przy-
padku instalacji OZE wykorzystującej do 
wytwarzania energii elektrycznej biogaz 
lub biogaz rolniczy oraz (2) generatora, 
modułu fotowoltaicznego lub ogniwa pa-
liwowego podana przez producenta na 
tabliczce znamionowej w przypadku in-
nych instalacji OZE.

6. Przekazywanie danych dotyczą-
cych prosumentów i spółdzielni 
energetycznych

Zmodyfikowany zostanie obowiązek ope-
ratora systemu dystrybucyjnego związa-
ny z przekazywaniem sprzedawcy danych 
pomiarowych dotyczących prosumenta. 
Zamiast tak jak dotychczas przekazywania 
danych pomiarowych obejmujących go-
dzinowe ilości energii elektrycznej wpro-
wadzonej i pobranej z sieci dystrybucyj-
nej przez prosumenta energii odnawialnej 
po wcześniejszym sumarycznym bilanso-
waniu ilości energii wprowadzonej i po-
branej z sieci dystrybucyjnej z wszystkich 
faz dla trójfazowych mikroinstalacji, ope-
rator będzie przekazywał sprzedawcy da-
ne pomiarowe obejmujące godzinowe 
ilości energii elektrycznej wprowadzo-
nej do i pobranej z sieci dystrybucyjnej 
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elektroenergetycznej przez prosumenta 
energii odnawialnej przed sumarycznym 
bilansowaniem i po sumarycznym bilan-
sowaniu ilości energii wprowadzonej do 
i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektro-
energetycznej z wszystkich faz. Takie roz-
wiązania przyjęto też dla członków spół-
dzielni energetycznej. 

7. Obowiązki sprawozdawcze  
wobec KOWR

Zniesiony zostanie obowiązek operatora 
systemu dystrybucyjnego przekazywa-
nia Dyrektorowi Generalnemu Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)  
w terminie 14 dni informacji dotyczących 
wytwórców energii elektrycznej z biogazu 
rolniczego w mikroinstalacji lub wytwór-
ców biogazu rolniczego przyłączonych do 
sieci, odłączonych od sieci lub zmianie ich 
danych. Ma to na celu zmniejszenie ob-
ciążeń sprawozdawczych nałożonych na 
operatorów. Jednocześnie uzupełniono 
zakres półrocznych sprawozdań przekazy-
wanych Dyrektorowi Generalnemu KOWR 
przez tych operatorów o informacje o lo-
kalizacji i rodzaju mikroinstalacji oraz jej 
mocy zainstalowanej elektrycznej albo 
rocznej wydajności instalacji OZE przy-
łączonych do sieci operatora. Ten obo-
wiązek będzie miał zastosowanie po raz 
pierwszy do sprawozdań składanych za 
półrocze następujące po półroczu, w któ-
rym ustawa wejdzie w życie.

8. Członkostwo w spółdzielni 
energetycznej

Nowelizacja doprecyzowuje również, że 
członkiem spółdzielni energetycznej mo-
że być wyłącznie podmiot, którego insta-
lacja jest przyłączona do sieci dystrybucyj-
nej elektroenergetycznej.

Nowelizacja ustawy regulującej 
budowę elektrowni wiatrowych

1. Złagodzenie wymagań 
odległościowych

Trwają konsultacje projektu nowelizacji 
ustawy o inwestycjach w zakresie elek-
trowni wiatrowych. Przyjęta w 2016 roku, 
wprowadziła bardzo rygorystyczny wy-
móg minimalnej odległości pomiędzy 
elektrowniami wiatrowymi a budynka-
mi mieszkalnymi, zgodnie z tzw. zasadą  
10 h – minimalna odległość nie mogła być 
mniejsza niż 10-krotność wysokości elek-
trowni wiatrowej. Jej wejście w życie za-
hamowało rozwój energetyki wiatrowej, 
co było niekorzystne z punktu widzenia 

celów klimatycznych, które przyjęła na sie-
bie Polska. Dlatego też zdecydowano się 
na podjęcie prac zmierzającym do libera-
lizacji tych obostrzeń i oddanie większego 
władztwa w zakresie wyznaczania lokali-
zacji elektrowni wiatrowych poszczegól-
nym gminom w ramach procedury pla-
nistycznej, tj. dotyczącej uchwalenia lub 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (MPZP), opraco-
wanego dla elektrowni wiatrowej. Gminy  
w MPZP będą mogły określać mniejszą niż 
10h odległość elektrowni wiatrowej od 
budynku mieszkalnego, mając na uwadze 
zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej. 
Projekt zakłada, że bezwzględną minimal-
ną odległością, której nie można zmniej-
szyć, będzie 500 m. Podstawę dla okre-
ślania wymaganej minimalnej odległości 
od zabudowań mieszkalnych stanowić 
będą wyniki przeprowadzonej prognozy 
oddziaływania na środowisko (w ramach 
której analizuje się m.in. wpływ emisji ha-
łasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców) 
sporządzanej dla projektu MPZP. W usta-
wie ma się znależć obowiązkowa pro-
cedura konsultacji publicznych poprze-
dzająca wprowadzenie zmian do MPZP 
dopuszczających lokalizację elektrowni 
wiatrowych. Ma ona na celu dostarczenie 
mieszkańcom okolicy, w której potencjal-
nie znajdowałyby się elektrownia wiatro-
wa, informacji m.in. o: 

 � planowanym zakresie inwestycji, w tym 
wysokości elektrowni wiatrowej; 

 � szczegółach i kolejnych etapach pro-
cedury planistycznej (mającej na celu 
ulokowanie elektrowni w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzen-
nego) oraz uprawnieniach przysługu-
jących w tym zakresie mieszkańcom; 

 � szczegółach i kolejnych etapach pro-
cedury środowiskowej (określenie od-
działywania na środowisko i określenie 
szczegółowych warunków lokalizacji 
inwestycji) oraz uprawnieniach przy-
sługujących mieszkańcom.

Sektor energetyki wiatrowej wiąże duże 
nadzieje z nowelizacją, co dla operatorów 
systemów elektroenergetycznych oznacza 
też więcej wniosków o wydanie warun-
ków przyłączenia elektrowni wiatrowych 
lokalizowanych na podstawie nowych, ła-
godniejszych przepisów. 

2. Serwisowanie  
elektrowni wiatrowych

Projekt nowelizacji wprowadza dodatkowe 
obowiązki dotyczące czynności technicz-
nych istotnych dla zapewnienia bezpie-
czeństwa eksploatacji elementów elek-
trowni wiatrowych. Będą one realizowane 
przez, mające certyfikat Urzędu Dozoru 
Technicznego (UDT), wyspecjalizowane 
techniczne serwisy komercyjne. Prezes 
UDT ma co pięć lat certyfikować oraz we-
ryfikować kompetencje i zasoby takiego 
serwisanta, biorąc pod uwagę m.in. posia-
dany personel, jego kompetencje i upraw-
nienia do wykonywania określonych czyn-
ności serwisowych. Utworzony ma zostać 
rejestr podmiotów mogących świadczyć 
tego typu usługi serwisowe, a Prezes URE 
zyska kompetencje do weryfikacji, czy eks-
ploatujący elektrownię wiatrową korzysta 
z usług certyfikowanego serwisu.  n

Proponowane zmiany dotyczą kilku ob szarów istotnych przede wszystkim dla wytwórców produkujących energię elek-
tryczną w OZE 
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W poprzednich dwóch artykułach niniejsze-
go cyklu („EE” nr 3/2020, 5/2020) opisano do-
świadczenia z montażu, koszt budowy, możli-
wość otrzymania dofinansowania do własnej 
instalacji prosumenckiej, przewidywany czas 
zwrotu kosztów inwestycji oraz pierwsze do-
świadczenia z eksploatacji. Ponieważ minął 
już rok od uruchomienia instalacji, czas na 
podsumowanie efektów jej pracy.

Podstawowe dane instalacji
Instalację zabudowano na dachu budynku 
jednorodzinnego nachylonego pod kątem  
45 stopni i skierowanego w kierunku połu-
dniowym z około 10-stopniowym odchyle-
niem na wschód. W jej skład wchodzą:

 ʱ 10 modułów monokrystalicznych o mocy 
340 W każdy,

 ʱ falownik jednofazowy 3,0 kW z możliwo-
ścią podłączenia do www przez wi-fi,

 ʱ konstrukcje wsporcze do paneli,
 ʱ rozdzielnia DC z rozłącznikami i ogranicz-

nikami przepięć,
 ʱ rozdzielnia AC.

Całkowity koszt instalacji wyniósł  
17 tys. zł brutto, ale udało się go obniżyć 
do 9,96 tys. zł brutto dzięki skorzystaniu  
z dotacji w ramach programu „Mój prąd”  
(5 tys. zł dofinansowania) oraz z ulgi termo-
modernizacyjnej (odliczenie od podstawy 
opodatkowania kwoty faktycznie poniesio-
nych wydatków).

Instalację uruchomiono 14 kwietnia 
2020 roku; przyłączona jest do sieci dys-
trybucyjnej spółki Enea Operator. Umowa 
jest umową kompleksową z fakturowaniem  
w cyklu dwumiesięcznym i taryfą G11. Rocz-
ne zapotrzebowanie na energię elektryczną 
dla omawianego gospodarstwa wyniosło 
w 2019 roku 2222 kWh (planowano jego 
zwiększenie do wartości 2850 kWh rocznie 
i dla takiego przypadku zaprojektowano in-
stalację PV).

Błędy na etapie projektowania 
instalacji / wybór firmy instalacyjnej
Już na etapie projektowania i budowy mi-
kroinstalacji popełniono kilka błędów, wy-
nikających z niepełnej wiedzy inwestora 
na temat ważnych aspektów technicznych 
instalacji. Najpoważniejsze błędy to:

 ʱ niedopasowanie mocy inwertera do mo-
cy paneli fotowoltaicznych,

 ʱ zastosowanie inwertera jednofazowego 
zamiast trójfazowego,

 ʱ błędy w dokumentacji przekazanej na-
stępnie do OSD skutkujące przedłuże-
niem okresu przyłączenia mikroinstalacji 
do sieci elektroenergetycznej.
Ponieważ na dachu zainstalowano pane-

le o łącznej mocy 3,4 kWp, a inwerter posiada 
moc wyjściową o wartości 3 kW, w dni o du-
żym nasłonecznieniu moc paneli przekracza 
moc inwertera. Skutkuje to odcięciem gene-
racji o wartości przekraczającej 3 kW – miało 

to miejsce w 38 dniach w skali całego roku. 
Na szczęście ilość energii, która została wy-
produkowana przez panele, a nie wyprowa-
dzona przez inwerter do sieci, ocenić można 
na maksymalnie 20 kWh w skali roku. Dużo 
lepiej „odcięcie” zaobserwować można było 
przed opisanym okresem, tj. w kwietniu 2020 r.  
(instalacja została uruchomiona 14.04.2020 r., 
jednak artykuł obejmuje pełen rok kalendarzo-
wy od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.).  
Na wykresie nr 1 pokazano przykład „odcię-
cia” na podstawie wykresu generacji w dniu 
18.04.2020 r. – widać na nim, że przez ok.  
2 godziny moc paneli przekraczała 3 kW, jed-
nak inwerter nie mógł odebrać nadwyżki 
energii ponad tę wartość.

Wskutek zastosowania inwertera 1-fazo-
wego zamiast 3-fazowego, co zdarza się czę-
sto przy instalacjach prosumenckich o małych 
mocach, wartość autokonsumpcji jest bardzo 
niska. Ponieważ budynek posiada przyłącze 
trójfazowe, instalacja wewnętrzna została tak 

Instalacja fotowoltaiczna w domku jednorodzinnym 

Doświadczenia  
po pierwszym roku eksploatacji

SEBASTIAN BRZOZOWSKI
Biuro PTPiREE

Wykres 1. Przykład „odcięcia” części mocy paneli przez źle dopasowany inwerter
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Wykres 2. Produkcja energii w poszczególnych miesiącach roku

podzielona, aby poszczególne odbiorniki 
przyłączone zostały w miarę równomiernie 
do różnych faz, by uniknąć przeciążenia in-
stalacji. Niestety skutkuje to tym, że energia 
oddawana przez inwerter zasila jedynie 1 fa-
zę, czyli tylko wybrane urządzenia w sieci do-
mowej. Odbiorniki przyłączone na pozosta-
łych dwóch fazach zasilane są bezpośrednio 
z sieci elektroenergetycznej, co powoduje 
znaczący spadek autokonsumpcji, teoretycz-
nie nawet trzykrotny.

Ostatnim błędem zawinionym przez fir-
mę instalacyjną były błędy w dokumentacji 
dołączanej do zgłoszenia do OSD. Zgłoszenia 
dokonano w dniu 3 marca, instalacja została 
przyłączona do sieci dystrybucyjnej w dniu 
14 kwietnia. Operator na przeprowadze-
nie całej procedury ma 30 dni, jednak tutaj 
opóźnienie zawinione zostało przez inwe-
stora, który dołączył do zgłoszenia błędnie 
przygotowaną przez firmę instalacyjną do-
kumentację techniczną, co niestety wydłu-
żyło cały proces.

Produkcja energii elektrycznej
Omawiana instalacja w ciągu roku (1.05.2020- 
-30.04.2021) wyprodukowała 3658,72 kWh 
energii. Dzieląc ją przez moc zainstalowa-
ną w panelach PV otrzymujemy wartość 
1076,1 kWh/kWp, co wydaje się wartością 
stosunkowo wysoką jak na występujące  
w Polsce nasłonecznienie (na mapce nr 1 
pokazano potencjalną produkcję energii  
z paneli PV).

Produkcja energii elektrycznej w instalacji 
PV charakteryzuje się ogromną zmiennością, 
zarówno godzinową, jak i dobową czy mie-
sięczną. Największa dobowa produkcja energii 
elektrycznej (w omawianym okresie) nastą-
piła 15 maja 2020 roku i wyniosła 23,72 kWh.  
W minionym roku nie było ani jednego dnia, 
kiedy ilość wyprodukowanej energii byłaby 
równa zeru, ale było co najmniej kilkadziesiąt 
dni, zwłaszcza zimowych, gdzie produkcja li-
czona była w dziesiątkach Wh.

Na wykresie 2 przedstawiono ilość ener-
gii wyprodukowanej w poszczególnych mie-
siącach. Widać wyraźnie, że waha się ona  
w granicach od 87,783 kWh (styczeń 2021) do 
485,477 kWh (lipiec 2020).

Jeszcze większą zmiennością charak-
teryzuje się produkcja energii w poszcze-
gólnych dniach miesiąca. Dla przykładu na 
wykresie 3 przedstawiono energię wypro-
dukowaną w poszczególnych dniach kwiet-
nia 2021 roku.

Jednak największą zmienność zaobser-
wować można na wykresie przedstawiają-
cym moc instalacji w funkcji pory dnia. Na 
wykresie 4 przedstawiono zależność mocy 

instalacji od czasu dla 3 kwietnia 2021 ro-
ku. Dzień ten charakteryzował się bardzo 
zmiennymi warunkami pogodowymi: od 
pełnego nasłonecznienia do całkowitego 
zachmurzenia.

Oczywiście, taka a nie inna zmienność 
wynika z metody produkcji energii przez ogni-
wa PV – moc jest wprost proporcjonalna do 

wielkości nasłonecznienia. Wpływ na wydaj-
ność ogniw ma także ich temperatura – wraz  
z jej wzrostem wydajność ogniw maleje. Bar-
dzo ważne są również: kąt nachylenia ogniw 
oraz kierunek ich usytuowania, ponieważ jed-
nak omówieniu podlega instalacja o konkret-
nym usytuowaniu, nie uwzględniono tego  
w niniejszym artykule.

Mapka 1. Potencjalna produkcja energii na terenie Polski z paneli fotowoltaicznych
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Tak duża zmienność dostępnej z insta-
lacji PV mocy powoduje istotne trudności 
związane z jej zagospodarowaniem. W stan-
dardowym gospodarstwie domowym, gdzie 
większość osób w ciągu dnia pracuje, a dzieci 
uczęszczają do szkoły, jedynie niewielka część 

energii podlega autokonsumpcji (bezpośred-
niemu zużyciu  w gospodarstwie domowym 
bez pośrednictwa sieci elektroenergetycznej). 
Przy projektowaniu instalacji PV dla tego kon-
kretnego przypadku założono, że autokon-
sumpcja wyniesie 20 proc. Jednak po roku 

użytkowania okazało się, że bezpośrednio  
w gospodarstwie domowym udało się za-
gospodarować jedynie 196 kWh energii, co 
stanowi zaledwie 5,35 proc. całkowitej ilości 
energii wyprodukowanej w instalacji (sy-
tuację tę poprawiłaby zamiana inwertera 
1-fazowego na 3-fazowy). A trzeba jeszcze 
pamiętać, że ostatni rok był wyjątkowy – na 
skutek pandemii koronawirusa większość  
z nas przebywała w domu dłużej niż stan-
dardowo (praca i szkoła w trybie zdalnym, 
brak możliwości podróżowania), co i tak 
zawyżyło jej wartość. Można oczekiwać, że  
w kolejnych latach wielkość autokonsumpcji 
jeszcze znacząco zmaleje.

Oczywiście, z punktu widzenia systemu 
elektroenergetycznego, ale także prosumen-
ta, najbardziej korzystne jest zwiększenie au-
tokonsumpcji do maksymalnego poziomu 
– optymalne byłoby całkowite zagospodaro-
wanie energii wyprodukowanej przez insta-
lację PV. Jednak jest niewiele prostych me-
tod, które na to pozwalają. Najprostsze jest 
zaprogramowanie urządzeń AGD, np. pralki 
czy zmywarki, do pracy w godzinach, kiedy 
produkcja energii w instalacji jest największa. 
Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie do-
stępnej z instalacji PV energii do ogrzewania 
wody użytkowej. Ten sposób może bardzo 
znacznie zwiększyć wielkość autokonsump-
cji – niestety, wówczas możemy być zmu-
szeni do zakupu energii elektrycznej na inne 
cele komunalno-bytowe. Kolejnym wyjściem 
jest zasilanie samochodu elektrycznego 
energią z własnej instalacji – jednak tutaj po-
trzebna byłaby duża moc instalacji PV, znacz-
nie większa niż w omawianym przypadku 
(przynajmniej 1,5 kWp na każde planowane  
10 tys. km przebiegu rocznie). Inna możliwość 
to połączenie instalacji PV z pompą ciepła. 
Niestety, wymaga to stosunkowo kosztow-
nej inwestycji. Ostatnim sposobem byłoby 
włączenie do instalacji zasilającej magazynu 
energii, który pozwoliłby na jego ładowanie 
w przypadku nadwyżki mocy w instalacji 
PV nad moc zapotrzebowaną, i oddawanie  
w przypadku jej niedoboru. Na pewno wpły-
nęłoby to na zwiększenie autokonsumpcji, 
ale pozwoliłoby to raczej na zagospodarowa-
nie nadwyżek energii w skali pojedynczych 
dni lub tygodni, ale nie miesięcy czy pór ro-
ku – stąd znowu pytanie o opłacalność takiej 
inwestycji.

Rachunki za energię elektryczną
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ener-
gia elektryczna wprowadzona do sieci może 
zostać pobrana na potrzeby gospodarstwa 
domowego bez dodatkowych opłat przy 
użyciu współczynnika 0,8. W skali całego 

Wykres 3. Produkcja energii w poszczególnych dniach kwietnia 2021 r.

Wykres 4. Wykres mocy mikroinstalacji w zależności od czasu w dniu 3 kwietnia 2021 r.

Wykres 5. Średnie dla danego miesiąca przebiegi mocy w zależności od czasu
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roku instalacja PV wyprodukowała 3659 kWh 
energii, z czego 196 kWh zużyto w ramach 
autokonsumpcji, a 3463 kWh wprowadzono 
do sieci. W tym samym czasie z sieci pobra-
no 2344 kWh energii, co spowodowało, że  
w magazynie pozostało nadal do wykorzy-
stania 533 kWh (tabela 1).

Ponieważ instalacje oddano do eksploata-
cji w momencie znacznie wyższej produkcji 
niż zapotrzebowania na energię (14 kwiet-
nia 2020 roku), udało się uniknąć sytuacji,  
w której zapotrzebowanie na energię w okre-
sie objętym fakturą przekroczyłoby produkcję 
i „zapas” energii pozostającej na magazynie. 
Dzięki temu w całym rocznym okresie eksplo-
atacji rachunki obejmowały wyłącznie część 
stałą, niezależną od zużycia energii elektrycz-
nej. Odwrotna sytuacja może zaistnieć przy 
oddaniu do eksploatacji instalacji PV w okresie 
jesienno-zimowym.

W tabeli 2 przedstawiono zestawienie 
wszystkich opłat wynikających z faktur za 
energię elektryczną w czasie rocznej eks-
ploatacji instalacji. Ponieważ w omawianym 
okresie kilkukrotnie zmieniały się wartości 
stawek poszczególnych opłat, dla uproszcze-
nia podano stawki jednostkowe obowiązują-
ce na ostatniej fakturze, natomiast wartości 
dla poszczególnych miesięcy wyliczono na 
podstawie stawek obowiązujących w danej 
chwili.

Całkowita wartość rachunków za energię 
elektryczną przez rok użytkowania instalacji 
PV wyniosła 127,74 zł netto. Na koniec okresu  
w magazynie pozostało do wykorzystania  
533 kWh energii (obowiązuje konieczność wy-
korzystania energii w czasie 12 miesięcy od 
daty jej wprowadzenia).

Tabela 3 obrazuje różnicę między rachun-
kiem za energię elektryczną dla tego konkret-
nego przypadku bez instalacji PV oraz z insta-
lacją. Zużycie energii elektrycznej przyjęto na 
poziomie 2540 kWh (ilość energii pobranej  
z sieci plus autokonsumpcja), stawki jednost-
kowe poszczególnych opłat według obowią-
zujących teraz dla spółki Enea Operator.

Oszczędności wynoszą więc 1215,77 zł  
netto, czyli 1495,39 zł brutto rocznie. Przy cał-
kowitym koszcie instalacji opiewającym na 
9960 zł brutto widać, że instalacja powinna 
się zwrócić po niecałych siedmiu latach eks-
ploatacji (zakładając brak wzrostu cen energii 
elektrycznej i zmian zasad rozliczeń). Oczy-
wiście, okres ten dałoby się jeszcze skrócić, 
bądź poprzez zwiększenie zużycia energii  
o 533 kWh dostępnej w magazynie „darmo-
wej” energii lub zmniejszając wielkość insta-
lacji na etapie jej projektowania i budowy 
– co mimo stosunkowo prostych obliczeń 
jest dość trudne (zapotrzebowanie na energię 

elektryczną w gospodarstwach domowych 
jednak systematycznie wzrasta i groziłoby to  
z kolei koniecznością zakupu brakującej 
energii).

Podsumowanie
Na podstawie doświadczeń z zaledwie roku 
eksploatacji własnej instalacji PV wydaje się, 
że decyzja o jej budowie była jak najbardziej 
trafna. Jednak nawet po tak krótkim okresie 
eksploatacji nasuwa się kilka wniosków:

 ʱ niezwykle istotne jest odpowiednie usy-
tuowanie instalacji – nachylenie i kieru-
nek paneli – oraz sprawdzenie ewentu-
alnej możliwości zacienienia jej przez 
wysokie obiekty – ze względu na jej osta-
teczną sprawność;

 ʱ bardzo ważne jest odpowiednie dobra-
nie mocy projektowanej instalacji PV dla 
przewidywanego w gospodarstwie do-
mowym zużycia energii;

 ʱ dobrze jest przewidzieć jeszcze na etapie 
projektowania, jaka jest realna wartość au-
tokonsumpcji i czy można w prosty spo-
sób ją zwiększyć;

 ʱ w nowo budowanych energooszczęd-
nych budynkach warto się zastanowić 
nad rezygnacją z instalacji gazowej na 
rzecz instalacji PV zasilającej zarówno sys-
tem grzewczy, jak i podgrzewania wody 
użytkowej;

 ʱ ważny jest wybór firmy realizującej projekt  
i budowę instalacji PV.
Materiał ten kończy cykl artykułów  

o mikroinstalacji PV z punktu widzenia prosu-
menta. W kolejnym postaramy się nakreślić 
podstawowe korzyści i problemy wynikające 
ze współpracy systemu elektroenergetycz-
nego z mikroinstalacjami prosumenckimi. 
Serdecznie zapraszamy do dyskusji na ła-
mach naszego miesięcznika!  

n

05-06.
2020

07-08.
2020

09-10.
2020

11-12.
2020

01-02.
2021

03-04.
2021

Suma 
[kWh]

Produkcja energii z PV 896 951 600 231 282 699 3 659
Autokonsumpcja 62 29 32 15 15 43 196
Ilość energii oddanej do sieci 834 922 568 216 267 600 3 463
Ilość energii pobranej z sieci 446 322 355 439 397 400 2 344
Stan magazynu 277 796 920 588 358 533

Tabela 1. Ilość wyprodukowanej w instalacji oraz oddanej i pobranej z sieci elektroenergetycznej energii

Pozycja na fakturze Stawka 05-06.
2020

07-08.
2020

09-10.
2020

11-12.
2020

01-02.
2021

03-04.
2021

Energia elektryczna czynna zł/kWh 0,3015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłata stała sieciowa (układ 
3-fazowy)

zł/mc 6,0200 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04

Opłata przejściowa (>1.200 kWh) zł/mc 0,3300 0,20 0,20 0,20 0,66 0,66 0,66
Opłata jakościowa całodobowa zł/kWh 0,0102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłata zmienna sieciowa całodobowa zł/kWh 0,1648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłata abonamentowa zł/mc 1,9200 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84
Opłata OZE całodobowa zł/kWh 0,0022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłata kogeneracyjna całodobowa zł/kWh 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłata mocowa (1.200-2.800 kWh) zł/mc 7,4700 0,00 0,00 0,00 0,00 14,94 14,94
SUMA 16,08 16,08 16,54 16,08 31,48 31,48

Tabela 2. Zestawienie wszystkich opłat wynikających z faktur za energię elektryczną

Tabela 3. Różnica wartości faktur za energię elektryczną bez/z instalacją PV

Pozycja na fakturze Stawka 
 jednostkowa

bez PV z PV

Energia elektryczna czynna zł/kWh 0,3015 765,73 0,00
Opłata stała sieciowa (układ 3-fazowy) zł/mc 6,0200 72,24 72,24
Opłata przejściowa (>1.200 kWh) zł/mc 0,3300 3,96 3,96
Opłata jakościowa całodobowa zł/kWh 0,0102 25,91 0,00
Opłata zmienna sieciowa całodobowa zł/kWh 0,1648 418,55 0,00
Opłata abonamentowa zł/mc 1,9200 23,04 23,04
Opłata OZE całodobowa zł/kWh 0,0022 5,59 0,00
Opłata kogeneracyjna całodobowa zł/kWh 0,0000 0,00 0,00
Opłata mocowa (1.200-2.800 kWh) zł/mc 7,4700 89,64 89,64

Razem 1.404,65 188,88
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Wiosna nareszcie zawitała w całej okazało-
ści, a co za tym idzie, spora część z nas odku-
rzyła swoje jednoślady. Mówiąc „jednoślad” 
mam na myśli nie tylko motocykle, ale i po-
jazdy napędzane siłą ludzkich mięśni – ro-
wery. W związku ze wszechobecną elektryfi-
kacją, która opanowała już motoryzację, nie 
mogło zabraknąć jej również w tej dziedzi-
nie. Rower z napędem elektrycznym znany 
jest już od wielu lat.

E-bike, czyli e-rower, to nic innego jak 
skrót od nazwy „electric bicycle”. Pierwszy 
e-bike, a dokładnie trycykl elektryczny (ro-
wer trójkołowy), powstał już w 1892 roku 
w USA. Miał baterię ważącą 31 kg i skła-
dającą się z 36 ogniw. Rower z silnikiem  
i baterią ważył aż 77 kg! Co ciekawe, ma-
sa samego roweru wynosiła zaledwie  
18 kg. Pierwszy patent na prototyp tego 
typu pojazdu otrzymano w 1895 roku (do-
tyczył „roweru akumulatorowego”), a na-
stępnie w 1897 (tutaj mowa już o rowerze 
elektrycznym napędzanym podwójnym 
silnikiem elektrycznym). Przez następne 
dziesięciolecia pomysł pierwotny prze-
kształcano i unowocześniano, jednak to 
na ostatnie dwie dekady przypada okres 
największej produkcji, a zarazem popula-
ryzacji e-roweru. 

Czym jest rower elektryczny?
Jego definicję w rzeczywistości ograniczają 
nie tylko wymogi Unii Europejskiej, ale tak-
że polskie Prawo o ruchu drogowym (art. 2,  
pkt 47), w którym widnieje następujący za-
pis: „rower – pojazd o szerokości nieprze-
kraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni oso-
by jadącej tym pojazdem; rower może być 
wyposażony w uruchamiany naciskiem na 
pedały pomocniczy napęd elektryczny za-
silany prądem o napięciu nie wyższym niż  
48 V o znamionowej mocy ciągłej nie więk-
szej niż 250 W, którego moc wyjściowa 
zmniejsza się stopniowo i spada do zera po 
przekroczeniu prędkości 25 km/h.”

Popularne typy rowerów elektrycznych:
 � miejskie, 
 � górskie (MTB),
 � trekkingowe, crossowe
 � składane. 

Konstrukcja roweru elektrycznego 
Rower elektryczny nie różni się wieloma 
elementami od tego tradycyjnego. Ma ra-
mę, dwa koła, kierownicę. Jednak kilka do-
datkowych elementów odróżnia go od 
tradycyjnego:

Jednostka sterująca – wszystkie ele-
menty elektroniczne pozwalające na stero-
wanie mocą wspomagania. Wspomaganie 
zaś jest tym intensywniejsze, im większy 
wkład pracy nóg cyklisty.

Silnik – może występować w jednym  
z kilku dostępnych wariantów: bezpośred-
nio połączony z korbą lub znajdujący się  
w tylnej bądź przedniej piaście koła.

Bateria – obecnie miejsce dawnego 
akumulatora żelowego coraz częściej zaj-
muje zasilanie litowo-jonowe.

Dla kogo?
Rowery elektryczne mają jedną głów-
ną przewagę nad „analogowymi” – mogą  
z nich korzystać osoby, którym stan zdro-
wia lub zła kondycja fizyczna nie pozwalają 
na stosowanie tradycyjnych rozwiązań. Są 
to np. ludzie starsi, dawni miłośnicy rowe-
rowych przejażdżek, dla których obecnie 
pokonywanie wzniesień terenu staje się 
problematyczne.

Miejskie modele e-rowerów docenią 
także ci, dla których tradycyjny jednoślad 
był jak dotąd ulubionym środkiem trans-
portu (np. do pracy), ale nie mają czasu czy 

możliwości na szybki prysznic lub zmianę 
ubrań po zakończonej aktywności.

Kolejną grupą osób bardzo ceniącą so-
bie ten typ jednośladu są rowerzyści górscy. 

Wady?
Oprócz bezdyskusyjnych zalet tego typu 
pojazdów są one obarczone kilkoma ce-
chami, które niekonieczne skłaniają do ich 
użytkowania:

Waga – często wynosi ponad 20 kg, 
czego przyczyną jest oczywiście obecność 
chociażby silnika i akumulatora. Może to 
wpływać na codzienne użytkowanie. Posia-
dacze rowerów mieszkający np. w budyn-
kach wielorodzinnych na pewno wezmą to 
pod uwagę mając w perspektywie dźwiga-
nie takiej masy po schodach.

Cena – rowery elektryczne należą nadal 
do jednych z najdroższych modeli. Swoją 
ceną przewyższają tradycyjne. 

Akumulator i jego amortyzacja – jak już 
wspomnieliśmy, każda bateria ma ograni-
czoną żywotność, skutkiem czego po kilku-
set cyklach ładowania pojawia się potrzeba 
wymiany jej na nową. 

Kasper Teszner
Biuro PTPiREE

Dane:
https://swiatrowerow.com.pl/

https://mocnerowery.pl/
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Przegląd pojazdów elektrycznych dostępnych na rynku

E-bike
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Rowery elektryczne pozwalają osobom w każdym wieku realizować marzenia o prawdziwie długodystansowych 
wyprawach
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System zdalnego pomiaru, 
czyli dochodowa innowacja
Jednym z najbardziej palących problemów ostatnich lat jest zużycie 
energii elektrycznej przez media domowe. Rosnące kwoty na rachunkach 
oraz dbałość o środowisko naturalne przyczyniają się do zwiększenia 
świadomości efektywnego gospodarowania zasobami energetycznymi. 

Nazwa ,,media domowe'' może być mylą-
ca, gdyż energia elektryczna, woda i gaz 
wykorzystywane są przez wszystkich, za-
równo przez osoby prywatne, jak i przed-
siębiorców czy duże zakłady przemysło-
we. Aby móc sterować procesami zużycia 
mediów, należy posiadać wiedzę na te-
mat ich przebiegu oraz brać pod uwagę 
uwarunkowania środowiskowe, w jakich 
one zachodzą. Ważne jest również wła-
ściwe wykorzystanie posiadanej wiedzy. 
Pozwala to na wyciągnięcie odpowied-
nich wniosków – składowych tzw. in-
formacji zarządczej. Warto zauważyć, że  
w przypadku wspominanych procesów 
niezbędna jest znajomość podstawowych 
parametrów, jakimi są wyniki pomiarów 
zużycia mediów w określonych okresach, 
i sytuacje, które mogą mieć wpływ na to 
zużycie. Żeby zarządzać, należy najpierw 
zmierzyć.

Energia elektryczna... i nie tylko
Dostawcy mediów dokonują swoich po-
miarów zużycia energii. Klient otrzymuje 
zazwyczaj zestawienie w postaci zbiorczej, 
które w przypadkach poboru zmiennego 
w czasie nie pozwala na wyciągnięcie od-
powiednich wniosków. Aby osiągnąć po-
żądany poziom wiedzy, odbiorcy sięgają 
po rozwiązania pozwalające na uzyskiwa-
nie informacji o zużyciu w dużo większej 
rozdzielczości, często w postaci danych 
otrzymywanych w czasie rzeczywistym 

lub pseudorzeczywistym z klasy rozwią-
zań zwanych ,,zdalnym pomiarem''. Jest 
to metoda coraz popularniejsza ze wzglę-
du na wzrost dostępności odpowiednich 
narzędzi opartych na Internecie rzeczy 
(IoT) oraz spadek ich cen. Duże znacze-
nie mają tu również liczne systemy infor-
matyczne przeznaczone do analizy i prze-
twarzania danych oraz automatycznego 
raportowania.

Odpowiednie gromadzenie oraz anali-
za danych zużycia energii elektrycznej to je-
dyny kierunek rozwoju systemów zdalnego 
pomiaru. Jest to zagadnienie kompleksowe 
w kontekście mediów domowych. Jeżeli 
nie tylko energia elektryczna, ale również 
gaz, ciepło i woda zostaną zmierzone przy 
wykorzystaniu nowoczesnej metody po-
miarowej, wówczas zarówno klient indywi-
dualny, jak i właściciel firmy otrzyma rzetel-
ne informacje, które pomogą zarządzać mu 
zużyciem energii i pozostałych mediów.

Skąd te dane?
Narzędzia do pozyskiwania danych zuży-
cia energii elektrycznej można podzielić na 
dwie grupy: układy sprzętowe oparte na 
odczycie danych z licznika operatora syste-
mu dystrybucyjnego oraz układy dokonu-
jące pomiaru bezpośredniego, niezależne-
go od wykonywanego przez OSD.

Do pierwszej grupy należą rozwiązania 
odczytu danych pomiarowych zliczające 
impulsy z diody kalibracyjnej i/lub wyjścia 
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Układ pomiarowy Enspirion

System Agregacji Mocy Enspirion
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impulsowego S0, pobierające informacje  
z łącza optycznego lub bezpośrednio ko-
munikujące się z licznikiem (zazwyczaj po-
przez dostępne porty szeregowe RS-485). 
Układy te cechują się dużą zbieżnością 
(niekiedy identycznością) dokonywanych 
odczytów z tymi, którymi dysponuje do-
stawca i sprzedawca energii elektrycznej.

Z punktu widzenia klienta ważne jest 
to, że dla celów instalacji systemu zdalnego 
pomiaru ciągłość dostawy energii nie zo-
staje przerwana. W większości są to rozwią-
zania nieinwazyjne w stosunku do struk-
tury torów prądowych zasilających obiekt. 
Niestety, nie wszystkie opisane tu techniki 
są akceptowane przez OSD, co za każdym 
razem może rodzić wątpliwości wobec le-
galności ich zastosowania.

Kolejnym problemem jest ulokowanie 
liczników OSD w infrastrukturze klienta. 
Liczniki instalowane w skrzynkach pomia-
rowych zazwyczaj są poza zasięgiem In-
ternetu (wi-fi lub lan), a zasięg sieci komór-
kowej może być ograniczony. Dodatkowo 
w przypadku gospodarstw domowych, 
zwłaszcza tych w blokach mieszkalnych, 
występuje trudność w zasilaniu układu od-
czytu danych.

Innym sposobem jest samodzielne, 
niezależne od OSD wykonywanie pomia-
ru i transfer danych do systemów wizuali-
zujących i analitycznych. W tym przypad-
ku system w żaden sposób nie ingeruje  

w zaplombowane liczydło, jednak jego in-
stalacja może powodować przestoje w pra-
cy. Jakość wykonywanego w ten sposób 
pomiaru zależy od jakości wykorzystane-
go układu pomiarowego, zaś wyniki mogą 
być rozbieżne od tych, które wskazywane 
będą przez dostawcę i sprzedawcę energii 
elektrycznej.

Przedstawione metody pozyskiwania 
danych odnoszą się do sytuacji, w której 
następuje instalacja systemu pomiaru na 
wejściu do obiektu lub gospodarstwa do-
mowego. Pomiar jest na tyle dokładny, że 
daje klientowi wiedzę o faktycznym zużyciu 
energii, które można porównać z umową 
zawartą z dostawcą energii. Istnieje rów-
nież możliwość oszacowania energochłon-
ności każdego urządzenia. Niezbędne jest 
tu zastosowanie dodatkowych układów 
pomiarowych. 

Dla takich korzyści warto 
zainwestować
System zdalnego pomiaru daje możliwość 
wizualizacji pomiarów w czasie rzeczywi-
stym lub pseudorzeczywistym. Ponadto 
użytkownik ma dostęp do danych histo-
rycznych, a także może porównywać da-
ne zużycia różnych urządzeń lub ich grup. 
Dotyczy to również obiektów należących 
do tego samego właściciela, ale rozpro-
szonych (np. sieci handlowe, zakłady 
produkcyjne). 

Analiza zużycia zestawiona z aktualnym 
planem taryfowym dostawy i zakupu ener-
gii elektrycznej pozwala przejść z warstwy 
technicznej do finansowej. Użytkownik 
systemu zdalnego pomiaru nie tylko za-
czyna kontrolować zużycie, ale również je-
go koszty. Otwiera to pole do negocjacji ze 
sprzedawcą energii elektrycznej, co może 
przyczynić się do wyboru najkorzystniejszej 
oferty. Natomiast analiza szczytów poboru 
energii elektrycznej pozwala na optymalny 
dobór poziomu mocy umownej.

Oszczędzanie przez zabawę
W 2012 roku zainaugurowano program 
Energa Living Lab, realizowany przez firmę 
Enspirion, spółkę zależną Energi z Grupy 
Orlen. Jego głównym celem była trwała 
optymalizacja zarządzania energią elek-
tryczną w gospodarstwach domowych, 
a w rezultacie – redukcja zużycia ener-
gii (wpisana w jeden z głównych celów 
polityki energetycznej Unii Europejskiej, 
czyli wzrost efektywności energetycznej). 
Projekt oparto na metodyce living lab, któ-
ra pozwala na testowanie i udoskonalanie 
różnego rodzaju innowacji w warunkach 
rzeczywistych, a nie – jak w tradycyjnym 
podejściu – w laboratoriach.

Pierwsza faza programu polegała na 
instalacji Inteligentnej Sieci Domowej 
(ISD) w części gospodarstw domowych. 
Typowy zestaw składał się z jednostki 
centralnej, urządzeń peryferyjnych (Wall 
Plugi, czujniki obecności, otwarcia okien, 
wyłączniki oświetlenia) oraz tabletu, któ-
ry ułatwiał sterowanie systemem. Dzięki 
temu użytkownicy mogli efektywnie za-
rządzać podłączonymi urządzeniami oraz 
otrzymywać informacje o zużyciu energii.

Początkowo system ISD pozwalał 
użytkownikom zorientować się, ile ener-
gii zużywają poszczególne sprzęty domo-
we podczas pracy i w stanie uśpienia oraz 
na ile dane te są zgodne z deklaracjami 
producentów. Opierając się na pozyska-
nych informacjach analizowali, jak uzyskać 
oszczędności w zużyciu energii. Następnie 
realizowali wnioski – co ważne – samo-
dzielnie, z własnej inicjatywy, w pełni świa-
domi celu i rezultatów tych działań. 

W 30 gospodarstwach panelowych 
zainstalowano przydomowe odnawialne 
źródła energii: 22 zestawy paneli fotowol-
taicznych i osiem minielektrowni wiatro-
wych. Zainstalowane w ramach programu 
urządzenia wyprodukowały 35 MWh zie-
lonej energii. Jedną trzecią wykorzystano  
w gospodarstwach, pozostałą część prze-
kazano do sieci elektroenergetycznej.

Raport zyżycia Energa Living Lab
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Aplikacja Living Lab
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Panele fotowoltaiczne większość ener-
gii produkowały w godzinach porannych  
i południowych, czyli w porach, gdy wy-
korzystanie energii elektrycznej w gospo-
darstwach domowych było umiarkowane.  
W rezultacie większa część produkcji odna-
wialnych źródeł energii nie była wykorzy-
stywana w danym gospodarstwie domo-
wym, ale zasilała sieć elektroenergetyczną, 
a za jej pośrednictwem instalacje innych 
odbiorców. Zimą na każde 100 kWh zużytej 
energii 99 kWh pochodziło z sieci, a 1 kWh  
z paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie 
kolejne 2 kWh wyprodukowane przez pa-
nele były oddawane do sieci (około 66 proc. 
całkowitej produkcji). W maju i czerwcu na 
każde 100 kWh zużytej energii przypadało 
87 kWh pobranych z sieci oraz 13 kWh wy-
produkowanych przez panele. Natomiast 
kolejne 31 kWh wytworzone przez panele 
było przekazywane do sieci (około 70 proc. 
całkowitej produkcji).

Uczestnicy otrzymywali co miesiąc ra-
porty o zużyciu energii elektrycznej i po-
niesionych z tego tytułu kosztach według 
taryfy G11. Pozyskiwali również informa-
cje o testowanym programie cenowym, 
strukturach zużycia w poszczególnych 
strefach cenowych ogółem oraz w kolej-
nych dniach miesiąca. Gospodarstwa wy-
posażone w ISD otrzymywały dodatkowo 
dane o zużyciu energii przez poszczegól-
ne urządzenia podłączone do instalacji 
elektrycznej. Uczestnicy testujący odna-
wialne źródła energii byli informowani o 
tym, ile energii wyprodukowano i jaką jej 
część wykorzystano na potrzeby gospo-
darstwa domowego.

W drugiej fazie wykorzystano 
mechanizm grywalizacji (nadawa-
nie czemuś cech gry – przyp. red.). 

Okres testów podzielono na dziewięć 
rund. Pierwsza trwała tydzień i miała cha-
rakter treningowy, kolejne były dwutygo-
dniowe. Przed rozpoczęciem każdej z nich 
uczestnicy panelu wybierali, o ile ogra-
niczą zużycie energii: o 4, 8 lub 15 proc.  
w stosunku do zużycia swojego gospodar-
stwa domowego w takim samym okresie 
przed rozpoczęciem programu. Osiągnię-
ty cel wiązał się z przyznaniem punktów 
zamienianych później na nagrody. Jeśli go 
nie zrealizowano, nie przyznawano punk-
tów. Mechanizm taki motywował uczest-
ników do analizowania swoich zachowań 
związanych z poborem energii oraz plano-
wania przyszłych oszczędności.

Układ zdalnego pomiaru  
i aplikacja Living Lab
Na układ zdalnego pomiaru energii elek-
trycznej dla gospodarstwa domowego 
składały się:

 � urządzenie pomiarowe umieszczane  
w skrzynce rozdzielczej,

 � fototranzystor (na urządzeniu pomia-
rowym, który odczytywał informacje  
o wielkości zużycia i wysyłał je do mo-
dułu UZP),

 � moduł UZP, który udostępniał informa-
cje o zużyciu aplikacji na tablecie, 

 � tablet wyposażony w aplikację napisa-
ną na potrzeby projektu.
Aplikacja Living Lab, poza udostępnia-

niem na bieżąco informacji o chwilowym 
zużyciu energii, podtrzymywała zaanga-
żowanie uczestników w redukcję zużycia 
energii, wykorzystując mechanizmy gry-
walizacji. Jej podstawowe funkcje to: 

 � podgląd zużycia energii (aktualny oraz 
w ujęciu dziennym, tygodniowym oraz 
miesięcznym), 

 � możliwość wyboru celu oszczędno-
ściowego, 

 � podgląd tabeli z aktualnymi wynikami 
drużyn i poszczególnych uczestników, 

 � informacje o zdobytych i możliwych do 
zdobycia punktach i nagrodach,

 � zestaw porad energetycznych ułatwia-
jących oszczędzanie.
Rezultaty energetyczne programu:

 � 104 MWh energii elektrycznej zaosz-
czędzili uczestnicy w trakcie testów, 

 � 35 MWh zielonej energii wyprodukowały 
OZE zainstalowane w ramach programu, 

 � emisja CO
2
 zmniejszyła się o 124 tony, 

 � 22 proc. uczestników zakupiło nowe 
energooszczędne sprzęty domowe,  
13 proc. wymieniło urządzenia na ener-
gooszczędne,

 � 85 proc. uczestników wyłączało urzą-
dzenia, które w danej chwili były nie-
używane.

Każdemu to się opłaca!
Program Energa Living Lab udowodnił, 
że systemy zdalnego pomiaru doskonale 
sprawdzają się w gospodarstwach domo-
wych. Oznacza to, że już nie tylko wielkie 
zakłady produkcyjne oraz właściciele śred-
nich i małych przedsiębiorstw mogą ko-
rzystać z tej innowacyjnej technologii. Jest 
ona dostępna również dla klientów indy-
widualnych, a praktyka pokazała, że wdro-
żenie tego systemu w gospodarstwach 
domowych jest wręcz pożądane.

Systemy zdalnego pomiaru przynoszą 
wymierne korzyści każdemu użytkowni-
kowi. Dotyczy to nie tylko optymalizacji 
kosztów zużycia energii elektrycznej, ale 
również precyzyjnej oceny ich wpływu na 
proces produkcyjny, oferowane produkty 
lub usługi.  n

Aplikacja na tablet Energa Living Lab



Wydarzenia w branży

Polski Ład
15 maja rząd przedstawił Polski Ład – wieloletni program społecz-
no-gospodarczy, który zawiera plany działań w wielu ważnych dla 
kraju dziedzinach. Składa się z 10 obszarów obejmujących najważ-
niejsze kwestie, takie jak np. zdrowie, praca i płaca, rodzina, szkol-
nictwo czy kultura. Wśród nich nie zabrakło również czystej ener-
gii i powietrza. Wszystkie zamierzenia mają służyć przywróceniu 
równowagi gospodarce dotkniętej epidemią.

W zakresie energetyki wymienia się wsparcie „zielonych” inwe-
stycji, w tym programy adresowane bezpośrednio do obywateli, 
zmniejszenie emisji CO

2
 i w ogóle – zwiększenie troski o środowi-

sko naturalne. Służyć temu ma m.in. usprawnienie programu ,,Czy-
ste powietrze’’, propagowanie szerszego stosowania pomp ciepła  
w gospodarstwach indywidualnych, blokach mieszkalnych oraz 
ciepłownictwie. 

Cieszący się dużym zainteresowaniem program ,,Mój prąd’’ zo-
stanie poszerzony m.in. o ładowarki samochodów elektrycznych, 
magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania energią  
w domu. Pomoc mają otrzymać również korzystający z ,,zielonej’’ 
energii elektrycznej mieszkańcy domów wielorodzinnych.

W Polskim Ładzie przywołany jest także rozwój technologii 
wodorowej, która mogłaby być wykorzystywana w transporcie, 
ciepłownictwie czy hutnictwie. Dodatkowo zakłada się zwiększe-
nie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu z przeznaczeniem na 
dopłaty do autobusów i samochodów elektrycznych, wodoro-
wych, infrastruktury ładowania i tankowania oraz produkcji rodzi-
mych samochodów elektrycznych.

Polski Ład wspomina o inwestycjach w farmy wiatrowe na mo-
rzu oraz  energetykę jądrową, co ma zwiększyć naszą suwerenność 

energetyczną, zapewnić neutralność klimatyczną, jak też stworzyć 
nowe miejsca pracy.

Dzięki emisji obligacji rozwojowych możliwe będzie urucho-
mienie specjalnego funduszu na finansowanie m.in. rozbudowy 
sieci energetycznej, technologii OZE i modernizacji ciepłowni.

Nowe zasady udostępniania  
infrastruktury elektroenergetycznej  

przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych 
zaczynają stosować nowe warunki zapewnienia przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym dostępu do słupów elektroenergetycznych, 
wynikające z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Prezes UKE, decyzjami z 12 lutego wydanymi na podstawie 
ustawy z 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci te-
lekomunikacyjnych, określił warunki zapewnienia dostępu do in-
frastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych 
linii niskiego i średniego napięcia dla pięciu największych OSD 
(Enea Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron 
Dystrybucja oraz Energa-Operator ). Termin wdrożenia nowych 
zasad u każdego z nich wynika z momentu doręczenia decyzji.  
W przypadku czterech pierwszych decyzje zaczęły obowiązywać 
od 23 maja, natomiast dla EOP będzie to 6 czerwca.

Operatorzy, przygotowując się do stosowania wspomnianych 
decyzji, opracowali wzór umowy ramowej wraz z załącznikami, od-
zwierciedlającej warunki dostępu określone w decyzjach, a także prze-
prowadzili konsultacje tych dokumentów z Prezesem UKE. Wzory do-
kumentów są dostępne na stronie internetowej PTPiREE.  n
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Cieszący się dużym zainteresowaniem program ,,Mój prąd’’ zostanie poszerzony m.in. o ładowarki samochodów elektrycznych, magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania 
energią w domu
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22 kwietnia 2021 roku zmarł w wieku 79 lat 

Michał Saganowski
Od 1991 roku członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi, jednego z najbardziej zasłużonych 
energetyków gorzowskich. Swoje życie zawodowe związał z Zakładem Energetycznym Gorzów 
Wielkopolski, następnie oddziałem spółki Enea Operator. Zajmował stanowiska kierownicze różnych 
szczebli, ostatnio – dyrektora ds. dystrybucji energii elektrycznej. Był autorem wielu projektów z zakresu 
sieci urządzeń i systemów energetycznych. Za zasługi w pracy zawodowej uhonorowany w 1977 roku 
odznaczeniem „Zasłużony dla energetyki”. Od 1970 należał do Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci!
Zarząd, Pracownicy i Przyjaciele z PTPiREE, Koleżanki i Koledzy z Koła Seniorów

Z wielkim żalem przekazujemy smutną wiadomość, że 18 kwietnia 2021 roku w wieku 85 lat zmarł 

Stefan Sowiński
Od 1990 roku członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Swoje życie zawodowe poświęcił energetyce. W latach 1958-2003 pracował w Zakładzie Energetycznym 
Częstochowa. Zajmował się obsługą klientów drobnego i wielkiego odbioru. Piastując m.in. stanowisko 
dyrektora ds. handlu energią elektryczną. Aktywny działacz Naczelnej Organizacji Technicznej 
w Częstochowie i członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Był współzałożycielem Zakładu 
Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych „Pozyton” Sp. z o.o. w Częstochowie. Po odejściu ze spółki 
dystrybucyjnej do końca prowadził działalność jako rzeczoznawca gospodarki energetycznej dla firm.
Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci!
Zarząd, Pracownicy i Przyjaciele z PTPiREE, Koleżanki i Koledzy z Koła Seniorów 

6 maja 2021 roku w wieku 62 lat zmarł nasz Kolega 

Wiesław Witkowski
Długoletni członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci szanowanego przez wszystkich Kolegi, 
człowieka o wielkiej wiedzy i umiejętności współdziałania, aktywnie włączającego się w działalność 
Komisji i Zespołów Towarzystwa. W latach 1981-1998 był radcą prawnym Zakładu Energetycznego 
Toruń, a następnie do 2016 roku – radcą prawnym zespołu prawnego Grupy Kapitałowej Energa SA. 
Za pracę dla branży energetycznej został uhonorowany srebrną odznaką „Zasłużony dla energetyki”.
Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci!
Zarząd, Pracownicy i Przyjaciele z PTPiREE, Koleżanki i Koledzy z Koła Seniorów
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W 1948 roku byli oni świadkami rozmowy 
kierownika supermarketu i dziekana ich wy-
działu, czy informacje o sprzedawanych pro-
duktach mogą być automatycznie odczy-
tywane przy kasie. Silver wpadł na pomysł 
zbliżony do alfabetu Morse’a, w którym krop-
ki i kreski zastąpił odcinkami linii, i opaten-
tował go. Do nowego systemu wynalazcy 
próbowali przekonać w pierwszej kolejności 
IBM, ale udało im się to dopiero z firmą RCA 
Corporation. Wówczas IBM ponownie prze-
analizował patent i zatrudnił Woodlanda, 
który opracował dla niego pierwszy 12-licz-
bowy, jednowymiarowy (1D) standard 
Universal Product Codes (UPC). Stanowi on 
wizualną, zrozumiałą dla maszyn reprezen-
tację danych, która jest tworzona przy uży-
ciu pionowych, równoległych odcinków linii  
o różnej szerokości i odstępach.

W 1974 roku powołano Uniform Code 
Council (UCC) w celu administrowania stan-
dardem UPC. Dwa lata później UPC rozsze-
rzono do 13 liczb, stając się ostatecznie stan-
dardem GS1. 

Innym popularnym rodzajem kodów 
graficznych, określanych jako dwuwymiaro-
we (2D), są tzw. matrycowe kody kreskowe, 
które wynalazł w 1994 roku w Japonii Ma-
sahiro Hara z firmy Denso Wave, produkują-
cej części motoryzacyjne. Kod QR składa się  
z czarnych kwadratów na białym tle two-
rzących siatkę. Dane są pobierane z wzorów 
ułożonych w liniach poziomych i pionowych. 
QR wykorzystują cztery tryby kodowania: nu-
meryczny, alfanumeryczny, bajtowy (binar-
ny) i kanji, dając dużą swobodę zapisanych  
w nich treści. Są szeroko stosowane w rekla-
mie, na szyldach i billboardach, w czasopi-
smach, na pojazdach i na wizytówkach.

W 2018 roku przyjęto tzw. GS1 Web URI 
Structure Standard. Umożliwia on dodawa-
nie unikatowych identyfikatorów produk-
tów poprzez przechowywanie jednolitego 

identyfikatora zasobów w ramach kodu QR. 
Obecnie GS1 zarządza normami dotyczący-
mi kodów EAN/UPC dla towarów konsump-
cyjnych, kodami Data Matrix dla produktów 
ochrony zdrowia oraz samym kodem QR.

Aby zautomatyzować odczyt kodów, za-
miast ręcznego wpisywania ich reprezentacji 
liczbowej, potrzebny był wynalazek Davida 
Collinsa, który zaprojektował czytnik z lase-
rem helowo-neonowym. Po raz pierwszy 
zastosowano go w 1969 roku w fabryce sa-
mochodów Buick do odczytu rodzaju pod-
zespołów przenoszonych na podwieszonym 
przenośniku. W końcu w 1974 roku zeskano-
wano pierwszy produkt w markecie – pacz-
kę owocowej gumy do żucia, która jest do 
dziś eksponowana w Smithsonian Institution  
w Waszyngtonie. Współcześnie każdy smart-
fon dysponuje aplikacją do skanowania ko-
dów kreskowych lub QR.

W 2008 roku japoński producent nagrob-
ków Ishino Koe ogłosił plany umieszczenia 
kodów QR na nagrobkach. Sfotografowanie 
kodu QR prowadziłoby do strony interne-
towej poświęconej zmarłemu ze zdjęciami, 
filmami i informacjami. Podobnie postąpi-
ła firma Interaktywne Nagrobki z Wisconsin  
i Cmentarz Żydowski w La Paz w Urugwa-
ju. Liczba ich naśladowców ciągle rośnie,  
a kreatywność podsuwa nowe rozwiązania, 
włącznie z możliwością umieszczenia na 
nagrobkach interaktywnych wyświetlaczy 
cyfrowych.

Kody QR umieszczono nawet na mone-
tach Królewskiej Mennicy Holenderskiej (w 
2011 roku). W 2014 Bank Centralny Nigerii 
wyemitował pierwszy banknot z kodem QR, 
a rok później uczynił tak Bank Centralny Fe-
deracji Rosyjskiej na papierowej 100-rublów-
ce upamiętniającej aneksję Krymu.

Technologią, która może w przyszłości 
zastąpić drukowane kody kreskowe jest RFID 
(ang. Radio Frequency IDentification). Ten 

mechanizm pozwala na odczytanie kodu 
produktu bez konieczności zbliżania go do 
optycznego czytnika. Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu prostego układu elektronicz-
nego, który wysyła zapisane informacje na 
określonej częstotliwości radiowej. Nie wy-
maga zasilania, gdyż jest aktywowany przez 
pole elektromagnetyczne, które emituje 
czytnik. Zamiast pojedynczo przesuwać ku-
powane w sklepie artykuły nad czytnikiem 
optycznym, koszyk z zakupami oznaczonymi 
tagami (znacznikami) RFID wystarczy umie-
ścić w zasięgu czytnika, np. przechodząc 
przez bramkę. Taki system jest wdrażany 
choćby w sieci sklepów Decathlon. Znajduje 
również coraz więcej zastosowań w elektro-
energetyce, gdyż upraszcza zarządzanie oraz 
zwiększa bezpieczeństwo monitoringu co-
raz liczniejszych składników majątku.

Odmianą RFID są znaczniki (tagi) NFC 
(ang. Near Field Communication), które 
można odczytać np. za pomocą smartfona 
wyposażonego w odpowiedni chip NFC. 
Jeszcze nowocześniejszym rozwiązaniem są 
iBeacony, który pozwalają na transmitowa-
nie informacji na odległość nawet 50 m. Są 
to miniaturowe, aktywne nadajniki Bluetooth 
o bardzo niskim zużyciu energii, emitujące  
w sposób okresowy uproszczony zestaw in-
formacji lub udostępniających usługi w miej-
scach, gdzie np. nie dociera sygnał GPS.

Zdalna identyfikacja produktów rozwija 
się wraz z automatyzacją kolejnych procesów 
i obszarów. Dzięki standardowym kodom  
i znacznikom wielokrotnie wzrosła prędkość 
realizacji zadań, niemal do zera spadła liczba 
błędów, wzrosło też bezpieczeństwo i wygo-
da użytkowania. Przeniesienie kodów z wer-
sji drukowanej do medium elektronicznego 
dodatkowo podniosło poprzeczkę w wyści-
gu wydajności. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Kody, kody, kody
Kody kreskowe są współcześnie powszechnie 
stosowane, od kart pokładowych linii lotniczych 
po szpitalne opaski dla pacjentów. Wymyślili je 
dwaj absolwenci inżynierii Uniwersytetu Drexela  
w USA, Norman Woodland i Bernard Silver. 
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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

 }  19-21 października 2021 r.  
Wisła

Konferencja „Linie i stacje 
elektroenergetyczne”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  29-30 września 2021 r.  
Wisła

II Konferencja 
„Elektroenergetyczna 
automatyka zabezpieczeniowa” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  7-9 września 2021 r.  
Kołobrzeg

XVI Konferencja  „ Oświetlenie 
dróg i miejsc publicznych – 
sposoby zarządzania systemami 
oświetlenia”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  30 czerwca 2021 r.  
Konferencja on-line

„Systemy łączności w energetyce 
– współpraca operatorów 
elektroenergetycznych  
i telekomunikacyjnych”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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



INTEGRUJEMY
środowisko energetyków

ORGANIZUJEMY
specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje

PRZYGOTOWUJEMY
wnioski o dotacje unijne na projekty energetyczne

PROWADZIMY
działalność normalizacyjną, typizacyjną,

doradczą, wydawniczą i edukacyjną

WYKONUJEMY
analizy prawne, techniczne i ekonomiczne

KREUJEMY
nowe rozwiązania

WSPIERAMY
zachodzące zmiany i wdrożenia

nowych technologii w elektroenergetyce


