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Jednym z najistotniejszych wyzwań stojących obecnie przed ope-
ratorami systemów dystrybucyjnych jest cyfryzacja wielu obsza-
rów działalności. Rozbudowa sieci inteligentnej, instalacja na ma-
sową skalę liczników zdalnego odczytu, modernizacja systemów 
łączności dyspozytorskiej – to tylko niektóre z realizowanych pro-
cesów, w których niezbędne jest stałe poszerzanie kompetencji 
cyfrowych oraz współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi. 
O możliwościach jak najlepszego dwustronnego wykorzystania 
wiedzy, doświadczeń, technologii i innych posiadanych zasobów 

rozmawiamy dziś z dr. inż. Jackiem Oko, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Punktem wyj-
ścia do dyskusji z gościem Rozmowy miesiąca jest ogłoszona w lutym decyzja dotycząca warunków 
zapewnienia dostępu do infrastruktury należącej do operatorów systemów dystrybucyjnych w celu 
podwieszenia infrastruktury telekomunikacyjnej. Taki obszar współpracy wydaje się potencjalnym 
źródłem konfliktu, dlatego znacznie bardziej konstruktywnym podejściem jest próba dostrzeżenia 
szans, jakie wynikają ze współdziałania. O roli dialogu w wypracowywaniu najlepszych rozwiązań 
mówi nasz gość. Sukces na tym polu możemy osiągnąć, jak twierdzi Prezes Jacek Oko, gdy nowych 
regulacji nie będziemy traktowali jako zła koniecznego, a raczej jako nowe pole współpracy i narzę-
dzie, które do tej pory nie było wystarczająco wykorzystywane. Ponadto rozbudowujący swoje sieci 
operatorzy telekomunikacyjni i energetyczni doświadczają podobnych ograniczeń prawnych i ad-
ministracyjnych. Ich przezwyciężenie, działanie na rzecz zmian legislacyjnych usprawniających pro-
ces inwestycyjny stanowi również pole do współdziałania.

O tym, jak ważny jest dynamiczny proces cyfryzacji działalności OSD świadczy choćby skala pla-
nowanych instalacji liczników zdalnego odczytu, o której piszemy w dziale Rynek i regulacje. Zgodnie 
z ustawą licznikową do końca 2028 roku w takie urządzenia ma być wyposażone  80 proc. łącznej 
liczby wszystkich punktów poboru energii. Krótki czas i ogromny zakres przedsięwzięcia stanowią 
znaczne wyzwanie logistyczne i ekonomiczne. Bez niego niemożliwe jest jednak zrealizowanie in-
nych istotnych celów. Jednym z nich jest choćby rozwój energetyki prosumenckiej. Na temat poten-
cjału tego obszaru rozmawialiśmy w maju podczas zorganizowanej przez PTPiREE konferencji zaty-
tułowanej „Prosument energii odnawialnej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego”. 
Obszerną relację z tego wydarzenia, a także pokonferencyjne wnioski i propozycje prezentujemy na 
łamach bieżącego wydania.

Rozwój nie tylko energetyki prosumenckiej, ale całej branży dystrybucji w dużej mierze uzależ-
niony jest od jakości stanowionego prawa, w tym legislacji na szczeblu Unii Europejskiej. Aby głos 
dystrybutorów energii był właściwie wyrażany niezbędna jest dobra współpraca wszystkich europej-
skich operatorów. Jednym z pól takiego sformalizowanego współdziałania będzie powstała właśnie 
nowa europejska organizacja operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych  EU 
DSO Entity. W skład zarządu, jako reprezentanta operatorów z najliczniejszym gronem użytkowni-
ków przyłączonych do sieci, wybrano Grzegorza Doleckiego, Wiceprezesa Zarządu PGE Dystrybucja. 
O celach organizacji piszemy w dziale Rynek i regulacje.

W pozostałych działach naszego pisma jak zawsze znajdą Państwo  spektrum aktualności praw-
nych oraz informacji z życia spółek i całej branży. Zapraszam do lektury, życząc jednocześnie udanych 
wakacji wszystkim energetykom wybierającym się na zasłużony wypoczynek!

Wojciech Tabiś 
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Energa-Operator, Instytut Maszyn Przepły-
wowych Polskiej Akademii Nauk, gmina 
Przywidz oraz firma Stay-On wspólnie wypra-
cują rozwiązania integrujące różne elementy 
systemu energetycznego i nowe jednostki 
wytwarzania energii odnawialnej na potrze-
by społeczności lokalnych. 

Działania prowadzone będą jako część 
europejskiego projektu SERENE, dofinanso-
wanego przez Unię Europejską w ramach 
programu Horyzont 2020. W projekcie udział 
bierze 14 europejskich partnerów. W jego ra-
mach utworzone będą obszary demonstra-
cyjne w trzech krajach europejskich: Danii, 
Niderlandach i Polsce. Projekt uzyskał wspar-
cie UE w wysokości ponad 5 mln euro. Na ob-
szary demonstracyjne wybrano te, które obej-
mują tereny wiejskie i mniejsze miejscowości. 
W Polsce będzie to gmina Przywidz. 

Podstawowym celem projektu SERENE 
jest zapewnienie lokalnym społecznościom 
jak największej samowystarczalności ener-
getycznej opierając się na  odnawialnych 
źródłach energii. Kluczem do sukcesu bę-
dzie sprawna integracja różnych nośników 

energii, takich jak ciepło oraz energia elek-
tryczna, w ramach spójnego systemu. 

Projekt obejmie m.in. wypracowanie 
rozwiązań bilansowania wytwarzanej ener-
gii z zapotrzebowaniem na nią przy wyko-
rzystaniu magazynów energii. Dzięki odpo-
wiedniemu opomiarowaniu użytkownicy 
sieci będą mogli bardziej świadomie i aktyw-
nie włączyć się w funkcjonowanie systemu 
energetycznego. Uwzględniając potrzeby 
operatora systemu dystrybucyjnego, poziom 
pobieranej energii regulować będzie mogła 
również cała wspólnota energetyczna.  n

 » Tauron Dystrybucja

Bochnia z Pendolino
Spółka Tauron Dystrybucja przyłączyła 
do sieci podstację trakcyjną w małopol-
skiej Bochni. Dzięki inwestycji za 58 mln zł,  
w regionie kursować mogą szybkie po-
ciągi Pendolino, zwiększyło się też bez-
pieczeństwo energetyczne. Roboty trwały 
osiem lat. Przyłączenie podstacji Bochnia 
to jedna z siedmiu realizowanych przez 
oddział spółki w Tarnowie tego typu 
umów dla PKP. Pierwszy etap prac, po-
legający na wybudowaniu Głównego 
Punktu Zasilania Wygoda, trwał dwa lata 
i zakończył się w 2016 roku. Obecnie GPZ 
Wygoda włączono do sieci elektroenerge-
tycznej spółki Tauron Dystrybucja. Zasila 
m.in. dużych klientów przemysłowych  
z Bochni. W kolejnych etapach przewidzia-
na jest przebudowa jednotorowych linii 
napowietrznych 110 kV GPZ Dunajcowa 
– GPZ Biadoliny – GPZ Brzesko – GPZ 
Wygoda na linię dwutorową.  n

 » PKP Energetyka 
Umowa przyłączeniowa 
dla stacji w Warszawie
30 kwietnia PKP Energetyka podpisała  
z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi 
umowę przyłączeniową dla rozbudowa-
nej rozdzielni i nowej stacji elektroenerge-
tycznej w Warszawie. Za niespełna cztery 
lata powstanie nowoczesna inwestycja, 
dzięki której PKP Energetyka uzyska kolej-
ny punkt przyłączenia do sieci przesyłowej 
PSE. Jej realizacja zaowocuje wzrostem 
mocy w sieci PKP Energetyka. 

Nowa stacja PKP Energetyka o para-
metrach 110/15 kV powstanie w okolicach 
osiedla Golędzinów. Dla jej przyłączenia 
do sieci przesyłowej PSE rozbuduje roz-
dzielnię 110 kV w postaci stacji elektro-
energetycznej (SE) 220/110 kV Praga, a PKP 
Energetyka wybuduje nową stację elektro-
energetyczną Golędzinów oraz dwie linie 
kablowe, które połączą obie inwestycje. 
To już drugie, bezpośrednie przyłączenie 
PKP Energetyka do sieci przesyłowej, po 
RPZ Gołąbki, przyłączonym do SE 220/110 kV  
Mory. Zgodnie z umową, zakończenie 
realizacji przyłączenia wraz z budową no-
wej stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN 
Golędzinów planowane jest na grudzień 
2024 roku.  n

Celem projektu SERENE jest zapewnienie lokalnym 
społecznościom jak największej samowystarczalności 
ener getycznej 

 » Energa-Operator

SERENE pomoże budować energetyczne wspólnoty

Blisko rok Serwisowa Linia Kablowa pełni-
ła rolę awaryjnej sieci energetycznej PGE 
Dystrybucja w Łasku, zasilając tamtejszą 
oczyszczalnię ścieków. 

W lipcu ubiegłego roku uszkodzeniu 
uległ kabel SN na linii 15 kV Łask 2 – Prze-
mysł, zasilający oczyszczalnię ścieków  
w Łasku. W celu zabezpieczenia dostaw 
energii elektrycznej do oczyszczalni zasto-
sowano System Serwisowej Linii Kablowej 
(SSLK) na odcinku kabla o długości 300 m 
(pojemność jednego bębna), wykonując 
swoisty by-pass w miejscu uszkodzenia. Li-
nię serwisową rozwinięto na podmokłym 
terenie w pobliżu rzeki Grabi, pod mostem, 
na drodze wojewódzkiej nr 482.

SSLK stanowi innowacyjne rozwiązanie 
zaprojektowane przez łódzkich energety-
ków. SSLK to przenośna linia kablowa przy-
stosowana do czasowego podpięcia do 
odcinka sieci SN w miejsce wyłączonego 
(uszkodzonego) fragmentu linii. Wykorzysty-
wana bywa podczas awarii czy planowych 
wyłączeń (prac inwestycyjnych, moderni-
zacji sieci) tam, gdzie wyłączenia powodują 

znaczne niedogodności. Dzięki zastoso-
waniu SSKL, pomimo poważnej awarii linii  
15 kV, zapewniono normalną pracę oczysz-
czalni ścieków i spokojną naprawę uszkodze-
nia. Interwencyjne zastosowanie systemu 
było najdłuższym, bo 11-miesięcznym, wy-
korzystaniem linii na obszarze działania PGE 
Dystrybucja.

Potencjał tego nowoczesnego rozwią-
zania pozwala łódzkiemu oddziałowi spółki 
na jego jednoczesne wykorzystanie w kilku 
miejscach. Zdarzało się, że pracował nawet  
w czterech lokalizacjach.  n

 » PGE Dystrybucja

System sprawdził się w trudnym terenie

SSLK stanowi innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane 
przez łódzkich energety ków 
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Energa-Operator i Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 
będą wspólnie realizować praktyczne 
szkolenia i dzielić się doświadczeniem, aby 
jak najlepiej przeciwdziałać potencjalnym 
zagrożeniom. Ćwiczenia odbywać się bę-
dą na należącym do Energa-Operator poli-
gonie energetycznym w Bąkowie. Poligon, 
z którego na co dzień korzystają elektro-
monterzy Energa-Operator, pozwala na 
maksymalnie wierne odwzorowanie prac 
przy urządzeniach energetycznych, przy 
zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.  
Podjęta współpraca jest szczególnie waż-
na ze względu na nowe wyzwania, które 
niesie – zarówno dla pogotowia energe-
tycznego, jak i straży pożarnej – transfor-
macja energetyczna. Chociażby te, zwią-
zane z coraz powszechniej występującymi 
mikroinstalacjami, których działanie spra-
wia, że obiekt – mimo odcięcia zasilania  
z sieci – może w pewnych okolicznościach 
pozostawać pod napięciem.

Zawarte porozumienie o współpracy 
pozwoli na lepsze wykonywanie wspól-
nych zadań związanych np. z usuwaniem 
zniszczeń będących skutkiem niekorzyst-
nych zjawisk pogodowych.

Strażacy podzielą się m.in. swoją wie-
dzą teoretyczną i praktyczną z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej oraz przepro-
wadzą dla energetyków szkolenia z za-
kresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Energetycy pomogą strażakom lepiej roz-
poznawać zagrożenia związane z obiek-
tami energetycznymi oraz infrastrukturą 
sieciową. Przeprowadzą również szkole-
nia z zakresu obsługi niektórych urządzeń 
energetycznych.

Wspólne ćwiczenia pozwolą na lep-
sze prowadzenie nie tylko akcji związa-
nych z usuwaniem skutków np. wichur, 
ale również tych dotyczących gaszenia 
pożarów, które bardzo często wymagają 
współpracy obu służb i ścisłej koordyna-
cji ich działań. n

 » ENERGA-OPERATOR

Strażacy i energetycy wspólnie  
na poligonie energetycznym

Enea Operator zakończyła realizację in-
nowacyjnego projektu Smart I. W jego ra-
mach zmodernizowano pięć ciągów linio-
wych w rejonie Szczecina, Stargardu oraz 
Goleniowa. Zainstalowano na nich nowe 
lub dodatkowe stanowiska automatyki, 
które są częścią inteligentnych sieci. 

Dzięki temu Enea Operator może wy-
korzystywać dwa innowacyjne rozwią-
zania służące do zarządzania siecią ener-
getyczną – moduł FDIR oraz AVR. System 
FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and 
Restoration) samoczynnie lokalizuje 
miejsca uszkodzeń, a następnie wydzie-
la odcinek sieci, na którym znajduje się 
uszkodzenie. Następnie w czasie poniżej 
trzech minut przywraca zasilanie dla jak 
największej liczby odbiorców pozbawio-
nych napięcia w wyniku awarii. W tym 
kontekście głównymi składnikami po-
wstałej sieci inteligentnej były elementy 
lokalizujące zwarcia oraz sterowane łącz-
niki umożliwiające wykorzystanie auto-
matyki FDIR. 

Drugim z modułów zarządzania siecią 
wdrożonym dzięki projektowi Smart I jest 
AVR (ang. Advanced Voltage Regulation). 
Dla jego działania wybudowano dwie no-
we stacje kontenerowe transformujące 
średnie napięcie na niskie. Są one wyposa-
żone w łączniki zdalnie sterowane, sygna-
lizatory przepływu prądów zwarciowych 
oraz transformatory z regulacją napięcia. 
Algorytm AVR (opierając się na danych pły-
nących z pomiaru napięcia w stacji na szy-
nach nn oraz z sensorów zainstalowanych 
w głębi sieci nn) ma za zadanie utrzymać 
właściwe napięcie w sieci elektroenerge-
tycznej zasilającej bezpośrednio gospodar-
stwa domowe i dostarczyć pełne informa-
cje pracownikom spółka Enea Operator do 
jeszcze sprawniejszego zarządzania siecią. 

Projekt Smart I zrealizowano w latach 
2017-2021 w ramach unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020. Wartość projektu wyniosła 
około 16,9 mln zł, natomiast dofinansowa-
nie ze środków UE prawie 8,4 mln zł.  n

 » Enea Operator

Inteligentna sieć w Zachodniopomorskiem

 » PSE
Inwestycja  
w Wielkopolsce
Linia elektroenergetyczna 400 kV Piła 
Krzewina – Plewiska pozytywnie prze-
szła testy napięciowe i jest gotowa do 
przesyłu energii. Obecnie działa w ru-
chu próbnym. To kolejna inwestycja 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
w Wielkopolsce. Łącznie na nową in-
frastrukturę przesyłową w tym regionie 
spółka przeznaczy prawie 1,2 mld zł.  
Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – 
Plewiska trwała ponad pięć lat. 

Nowe połączenie o długości około   
92 km zastąpi wysłużoną infrastrukturę  
z lat 60. Projekt i budowę wykonało kon-
sorcjum firm IDS Energetyka i Enprom 
HVL. Obiekt będzie bardzo ważnym ele-
mentem Krajowego Systemu Elektroener-
getycznego i zapewni niezawodne dosta-
wy energii elektrycznej do ponad trzech 
milionów odbiorców w województwie 
wielkopolskim. Na realizację inwestycji Piła 
Krzewina – Plewiska oraz rozbudowę i mo-
dernizację obsługujących ją stacji najwyż-
szych napięć PSE pozyskały ponad 208 
mln zł dofinansowania z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko.  n

 » Enea Oparator
Kącik czytelniczy
Z okazji Dnia Dziecka Enea Operator wy-
posażyła kącik czytelniczy dla podopiecz-
nych Placówki Wsparcia Dziennego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na osiedlu 
Żydowce-Klucz w Szczecinie. Program 
„Przyłącz się do czytania” powstał, aby da-
wać dzieciom szansę na rozwój i moż-
liwości kreatywnego spędzania czasu. 
Pierwsza biblioteczka i miejsce do relaksu 
powstała w PWD TPD w Szczecinie przy ul. 
Rymarskiej. Jej podopieczni często nie ma-
ją na co dzień innej możliwości rozszerza-
nia wiedzy i rozwijania pasji. Placówka daje 
im warunki do tego, żeby mogli spokojnie 
się uczyć, wyrażać artystycznie i twórczo 
spędzać czas wolny. Właśnie takie miejsca 
wybiera Enea Operator do swojego nowe-
go programu.  n

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska
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 » Spowodowana pandemią 
konieczność nauki i pracy zdalnej, jak 
również rozwój wielu cyfrowych usług 
sprawiły, że Internet w gospodarstwie 
domowym stał się ,,artykułem’’ 
pierwszej potrzeby. Jednym  
z ważniejszych celów w planach 
działalności Prezesa UKE na 2021 rok 
jest m.in. wzrost dostępności usług 
telekomunikacyjnych. Jak z nią jest 
w Polsce na tle innych europejskich 
krajów?  
Dostęp do Internetu o przepływno-
ści co najmniej 30 Mb/s dla wszystkich 
mieszkańców krajów Unii Europejskiej 
był jednym z celów Europejskiej Agendy 
Cyfrowej. Niestety, jak dotychczas tyl-
ko dwóm krajom – Malcie i Cyprowi – 
udało się ten wynik osiągnąć. W Polsce 
ów wskaźnik kształtuje się na poziomie  
75 proc. gospodarstw domowych.  
W porównaniu z 2015 rokiem należy za-
uważyć jednak wzrost o ponad 21 pkt. 
proc. Znacząco poprawiliśmy swój wy-
nik, ale jeszcze sporo przed nami. 

Niewątpliwie dużą pomocą i uła-
twieniem w procesie zwiększania pozio-
mu wspomnianej dostępności są środki 
finansowe przewidziane w Krajowym 
Planie Odbudowy czy w Funduszach 
Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Ważna 
jest również współpraca międzyopera-
torska i maksymalizacja wykorzystania 
istniejącej infrastruktury technicznej, 

w tym słupów energetycznych, oraz 
wszystkie działania i decyzje, które bę-
dą ułatwiały przebieg procesu inwesty-
cyjnego. W kontekście nadchodzących 
sieci 5G należy się zastanowić, jak za-
chęcać operatorów do budowy stacji 
w miejscach, gdzie światłowód nawet 
przy wysokim procencie dofinansowa-
nia środkami unijnymi wciąż nie jest 
ekonomicznie uzasadnionym rozwiąza-
niem. Ta dyskusja czeka nas w nadcho-
dzących miesiącach.

 » W ramach ułatwienia 
dostępu do szerokopasmowego 
Internetu wzrasta rola współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami 
elektroenergetycznymi  
i telekomunikacyjnymi. W lutym 
ogłoszono decyzje dotyczące 
warunków zapewnienia dostępu do 
infrastruktury należącej do operatorów 
systemów dystrybucyjnych  
w celu podwieszenia infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Zauważając 
korzyści, jakie niesie rozwój sieci 
światłowodowych, OSD wskazywali 
na techniczne kwestie udostępniania 
swojej infrastruktury, np. prace pod 
napięciem. Jak postrzega Pan Prezes  
te aspekty współpracy w kontekście  
zapewnienia wzajemnego 
bezpieczeństwa i zachowania ciągłości 
dostaw energii elektrycznej?

Decyzje uwzględniają fakt, że zacho-
wanie ciągłości dostaw energii elek-
trycznej jest podstawowym zadaniem 
realizowanym przez OSD, a korzystanie 
z podbudowy słupowej w innym ce-
lu (m.in. do podwieszenia kabla tele-
komunikacyjnego) nie może naruszać 
tych kluczowych zadań. Przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni zobowiązani są do 
prowadzenia swoich inwestycji w spo-
sób możliwie jak najmniej uciążliwy dla 
OSD (czyli de facto dla odbiorców ener-
gii). Ponadto, podczas realizacji inwe-
stycji przedsiębiorca telekomunikacyj-
ny jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów powszechnie obowiązujące-
go prawa, w szczególności w zakresie 
prowadzenia prac z uwzględnieniem 
zasad bezpieczeństwa ludzi i infrastruk-
tury. Kwestie bezpieczeństwa mogą być 
ponadto szczegółowo uzgadniane pod-
czas negocjacji warunków umowy do-
tyczącej udostępnienia słupów przez 
OSD.

Warto jednak zauważyć, że współ-
praca przedsiębiorstw energetycznych 
i telekomunikacyjnych może się także 
odbywać na zasadach typowo komer-
cyjnych i może dotyczyć wykorzysta-
nia infrastruktury telekomunikacyjnej 
(masztów, słupów) na potrzeby budowy 
prywatnych sieci energetycznych (PGE 
LTE 450) czy też realizacji usług łączno-
ści dla OSD na potrzeby własne. 

Nowe pola współpracy 
telekomunikacji  
i energetyki
Wywiad z dr. inż. Jackiem Oko,  
Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
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Warto porozmawiać i w drodze dys-
kusji znaleźć rozwiązania korzystne dla 
obu stron. Nie traktujmy regulacji ja-
ko zła koniecznego, a raczej jako nowe 
pole współpracy i narzędzie, które do 
tej pory nie było wystarczająco wyko-
rzystywane. Tu mamy duży potencjał, 
szczególnie patrząc na proces cyfryzacji, 
jaki przechodzą teraz OSD – czy to zwią-
zany ze zdalnym odczytem liczników  
i zarządzaniem infrastrukturą, czy budo-
waniem nowoczesnych systemów ko-
munikacji dla ekip terenowych. W tym 
zakresie kompetencje telekomów mogą 
być nieocenione.

 » W ramach współpracy przy 
rozbudowie obu typów sieci 
operatorzy telekomunikacyjni  
i elektroenergetyczni doświadczają 
podobnego rodzaju ograniczeń 
administracyjnych i prawnych,  
np. związanych z pozyskiwaniem 
praw do nieruchomości.  
Czy widzi Pan Prezes pole  
do wspólnych starań  
o wprowadzenie zmian legislacyjnych 
usprawniających proces 
inwestycyjny?
To kolejne pole do współpracy z opera-
torami telekomunikacyjnymi, którzy od 
lat napotykają podobne problemy, co 
OSD. Wynikają one często nie tyle z pro-
cesów administracyjnych, co nastawie-
nia lokalnych społeczności. Syndrom 
NIMB (ang. Not In My Backyard) do-
tyka w równym stopniu obu branż. 
Współpraca i koordynacja inwestycji 
wydaje się tutaj szansą na jednorazo-
we przejście problematycznego tema-
tu lokalizacji, z szansą na zrealizowanie 
dwóch inwestycji jednocześnie.

Z drugiej strony, procesy inwestycyj-
ne rzeczywiście nie należą do najprost-
szych. W branży telekomunikacyjnej 
będziemy pracować nad rozwiązania-
mi, które pozwolą jak najwięcej decyzji 
załatwić w „jednym okienku” (najlepiej  
w miarę możliwości drogą elektronicz-
ną), dając tym samym gwarancję więk-
szej spójności merytorycznej i większej 
stabilności otoczenia regulacyjnego.

 » Jakie inne wspólne działania 
mogliby podjąć operatorzy 
telekomunikacyjni  
i elektroenergetyczni dla realizacji 
celów wytyczonych zarówno przez 
transformację energetyczną, jak  
i cyfrową rewolucję?

Operatorzy telekomunikacyjni w Polsce  
już dziś prężnie działają na krajo-
wym rynku energii odnawialnej. 
Obserwujemy wzrost zaangażowa-
nia największych spółek telekomuni-
kacyjnych w sektorze energetycznym. 
Odbywa się to nie tylko poprzez zwięk-
szanie udziału wykorzystywanej przez 
nich energii pochodzącej z OZE na po-
trzeby bieżącej działalności, ale także 
przez inwestycje operatorów w elek-
trownie fotowoltaiczne czy wiatrowe. 
Orange zapowiedział, że 60 proc. ener-
gii wykorzystywanej przez operatora do 
2025 roku będzie pochodzić ze źródeł 

odnawialnych, a do 2040 spółka chce 
być całkowicie neutralna klimatycznie. 
Natomiast T-Mobile zadeklarował, że 
na koniec 2021 roku wykorzystywanie 
OZE wyniesie niemal 100 proc. oraz że 
obniży do 2030 emisję CO

2
 o 90 proc.  

w porównaniu do jej wielkości z 2017 
roku. Grupa Cyfrowego Polsatu, w skład 
której wchodzi Polkomtel, oferuje usłu-
gi budowy instalacji fotowoltaicznych 
we współpracy ze spółkami działający-
mi w tej branży. Oprócz dominujących 
na rynku graczy, także i mniejsze przed-
siębiorstwa zaczynają wprowadzać roz-
wiązania z większym wykorzystaniem 

Dr inż. Jacek Oko, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
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„zielonej energii” w dostarczaniu usług 
komunikacji elektronicznej. Jako regula-
tor przewidujemy, że zmiany związane 
z europejską polityką Zielonego Ładu, 
Funduszem Odbudowy oraz koniecz-
nością przeobrażenia polskiego miksu 
energetycznego do 2050 roku spowo-
dują większą aktywność małych i śred-
nich przedsiębiorstw z branży teleko-
munikacyjnej związaną z OZE.  

Inwestycje telekomów w odnawial-
ne źródła energii sprawią, że operatorzy 
telekomunikacyjni z odbiorców energii 
stają się jej producentami, prosumen-
tami, a nawet dystrybutorami. Tak, jak 
do cyfryzacji OSD potrzebne są kom-
petencje branży telekomunikacyjnej, 
tak przedsiębiorstwa z sektora teleko-
munikacyjnego będą potrzebowały 
wiedzy OSD do realizacji swoich pla-
nów. To nowe, a zarazem naturalne po-
le współpracy, dlatego bardzo liczę na 
to, że współdziałanie przy instalowaniu 
światłowodów telekomunikacyjnych na 
infrastrukturze OSD będzie przebiegało 
w duchu sprawnej realizacji zadań oraz 
efektywnego rozwiązywania napotka-
nych problemów i będzie jednocześnie 
wstępem do owocnej kooperacji na in-
nych polach.

 » Z szerokiego spektrum spraw, 
które prowadzi UKE, gorącym 
tematem jest rozwój sieci 5G. Jak, 
Pana zdaniem, uruchomienie sieci 
5G wpłynie na rozwój gospodarki? 
Czy technologia 5G jest w stanie 
przysporzyć zauważalnych korzyści 
konsumentom, poza możliwością 
skorzystania ze znacznie większego 
transferu danych?
Po pierwsze, sieci nowej generacji są 
potrzebne, aby zapewnić operatorom 
możliwość sprawnej obsługi zwiększa-
jącego się co roku o kilkadziesiąt pro-
cent transferu generowanego przez 
użytkowników. Bez sieci 5G za chwilę 
zderzylibyśmy się ze spadającą śred-
nią przepływnością w urządzeniach 
abonenckich, wśród których dominują 
smartfony. Mówimy tu zatem o takiej 
prozaicznej sprawie, jak wysokiej jakości 
dostęp do mobilnego Internetu.

Po drugie, nowe modele biznesowe 
powstają dzięki nowym technologiom, 
a nie na odwrót. Dzięki sieciom 4G bar-
dzo rozpowszechniły się serwisy stre-
amingowe. Co rozwinie się dzięki 5G? 
Tego dowiemy się za kilka lat, ale z pew-
nością warto przyglądać się szeroko 

rozumianemu Internetowi rzeczy (IoT). 
Coraz więcej urządzeń, które czynią na-
sze życie bezpieczniejszym i wygodniej-
szym, jest podłączone do sieci. 

Po trzecie, widać duży potencjał sie-
ci prywatnych i przemysłowych. Takie 
sieci 5G z niskimi opóźnieniami, dzia-
łające na dedykowanych częstotliwo-
ściach, z możliwością ulokowania blisko 
stacji serwerów przetwarzających dane, 
wydają się wręcz predystynowane do 
zastosowań dla miast (zbieranie danych 
z szeregu czujników i ich przetwarza-
nie w trybie rzeczywistym) oraz fabryk 
(automatyzacja pracy urządzeń), dając 
szanse na optymalizacje czasowe, kosz-
towe czy energetyczne.

Sieci 5G z pewnością będą miały 
wpływ na naszą gospodarkę, szczególnie 

że staje się ona coraz silniejsza i coraz 
bardziej nowoczesna. Jednak wiele roz-
wiązań i nowych modeli biznesowych, 
które będą o tym decydować, jest jesz-
cze w fazie testów czy wręcz inkuba-
cji. Jestem o tym szczerze przekonany, 
pomimo inżynierskiego pragmatyzmu  
i podchodzenia z rezerwą do przeka-
zów medialnych i marketingowych firm  
z branży telekomunikacyjnej.

 » Dla sektora energetycznego 
przyznano rezerwację częstotliwości 
z zakresu 450 MHz na potrzeby 
budowy szerokopasmowej sieci 
LTE, której zadaniem ma być 
wspomaganie usług w obrębie 
systemu elektroenergetycznego. Jakie 
są perspektywy wykorzystania tego 
systemu w strefie nadgranicznej? 
Jakie są postępy uzgodnień w tym 
zakresie z sąsiadami Polski?
Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby uruchamiać sieć LTE 450 w obsza-
rach przygranicznych. Oczywiście, nale-
ży pamiętać, że na tych terenach stacje 
muszą pracować z warunkami wyko-
rzystywania częstotliwości określonymi  
w umowach międzynarodowych, któ-
rych Polska jest stroną, oraz w aktu-
alnych porozumieniach międzynaro-
dowych dotyczących wykorzystania 
częstotliwości z pasma 450 MHz. 
Większą elastyczność w planowaniu 
i uruchamianiu sieci LTE dają umowy 
bilateralne, czyli porozumienia z pań-
stwami sąsiednimi, które obecnie są w 
trakcie negocjacji. Proces ten nie jest 
jednak łatwy z uwagi na często rozbież-
ne interesy poszczególnych państw. 
Dotychczas podpisaliśmy stosowne po-
rozumienie z Białorusią. W toku są nego-
cjacje z Rosją, Ukrainą i Niemcami, któ-
re trwają od 2019. Dwa pierwsze kraje 
analizują nasze propozycje od prawie 
roku. Z uwagi na fakt, że wykorzystanie 
tego zakresu w Polsce i Niemczech się 
różni (różne podzakresy dla użytkowni-
ków cywilnych oraz rządowych, różne 
podzakresy dla systemów wąskopasmo-
wych oraz szerokopasmowych), porozu-
mienie z naszymi zachodnimi sąsiadami 
nie zostało jeszcze osiągnięte. Nie usta-
jemy jednak w staraniach, aby doprowa-
dzić te sprawy szczęśliwie do celu.

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wojciech Tabiś
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Ustawa licznikowa, 
czyli jeszcze bardziej 
cyfrowy świat 
Obowiązek wyposażenia na masową skalę odbiorców energii elektrycznej  
w liczniki zdalnego odczytu (LZO) zapowiadano przez lata. Tak samo było  
ze zmianą na scentralizowany model wymiany informacji na rynku  
energii elektrycznej. W obu przypadkach klamka w końcu zapadła,  
ale ramy regulacyjne wdrażania inteligentnego opomiarowania nie są 
jeszcze w pełni gotowe. 

Rynek czeka m.in. na rozporządzenie  
w sprawie systemu pomiarowego. Jest 
ono kluczowe dla startu przetargów OSD 
na liczniki zdalnego odczytu energii, a tym 
samym dla realizacji i tak już wymagające-
go harmonogramu ich montażu. 

W Polsce wdrożenie niektórych no-
wych przepisów zapowiadano przez lata. 
Należy do nich kwestia obowiązkowego 
wyposażenia w liczniki zdalnego odczytu 
energii co najmniej 80 proc. gospodarstw 
domowych i pozostałych odbiorców 
energii przyłączonych do sieci niskiego 
napięcia. 

W końcu przepisy te uchwalono. Po 
trwających od grudnia 2020 roku pracach 
parlamentarnych na początku czerwca 
2021 prezydent Andrzej Duda podpisał 
ustawę z 20 maja 2021 roku o zmianie 
ustawy Prawo energetyczne oraz nie-
których innych ustaw. Nakłada ona na 
operatorów systemów dystrybucyjnych 

obowiązek instalacji liczników zdalnego 
odczytu energii wedle określonego w niej 
harmonogramu. 

Przewiduje też utworzenie central-
nego systemu informacji rynku energii 
(CSIRE). Jeśli dodalibyśmy do tego m.in. 
regulacje dotyczące magazynów ener-
gii, ustawa zwana potocznie ,,licznikową’’ 
wprowadza w nowy, znacznie bardziej zło-
żony regulacyjnie i bardziej cyfrowy świat 
nie tylko OSD, ale cały polski rynek energii 
elektrycznej.

Inteligentne opomiarowanie  
na masową skalę 
Zgodnie z ustawą licznikową OSD ma-
ją do końca 2028 roku zainstalować LZO  
w punktach poboru energii stanowiących 
co najmniej 80 proc. łącznej liczby punk-
tów poboru energii u odbiorców końco-
wych, w tym stanowiących co najmniej 
80 proc. łącznej liczby punktów poboru 

energii u odbiorców końcowych w gospo-
darstwach domowych przyłączonych do 
sieci o napięciu znamionowym nie wyż-
szym niż 1 kV.

Wojciech Tabiś, dyrektor Biura Polskie-
go Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Ener-
gii Elektrycznej, otwierając zorganizowa-
ną przez PTPiREE VI Konferencję „Pomiary  
i diagnostyka w sieciach elektroenerge-
tycznych”, zaznaczył, że OSD już od kilku 
lat instalują liczniki zdalnego odczytu. 

– Obecnie na ponad 18 mln punktów 
poboru energii – według informacji PTPiREE  
– jest już zainstalowanych około 2,7 mln licz-
ników zdalnego odczytu. Oczywiście, głównie 
u odbiorców grup taryfowych A, B, C2x to jest 
już 99 proc. tych liczników. Warto również za-
znaczyć, że około 0,5 mln takich liczników jest 
również zainstalowanych u prosumentów – 
poinformował Wojciech Tabiś. 

Określony w ustawie licznikowej har-
monogram wymiany liczników przez 
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operatorów systemów dystrybucyjnych 
na inteligentne (LZO) zakłada, że do końca 
2023 roku będzie w nie wyposażonych co 
najmniej 15 proc. punktów poboru ener-
gii, do końca 2025 – co najmniej 25 proc., 
do końca 2027 – co najmniej 65 proc. od-
biorców, a do końca 2028 roku wspomnia-
ne już co najmniej 80 proc. 

Logistycznie i ekonomicznie skala 
wyzwania związana z wymianą liczników 
energii na LZO jest poważna. 

Logistycznie dlatego, że m.in. chodzi  
o wymianę liczników na dużą skalę. We-
dług danych PTPiRRE w czerwcu 2021 
roku  w skali kraju w LZO było wyposażo-
nych około 12 proc. odbiorców z grupy 
taryfowej G i blisko 36 proc. odbiorców  
z grup taryfowych C1x.

Rzecz jednak nie tylko w samej ska-
li wymiany liczników, ale też w czasie, ja-
ki realnie będą mieli OSD na wykonanie 
zadania. 

Po pierwsze, prace na ustawą liczniko-
wą trwały dosyć długo, ale terminu osią-
gnięcia celu instalacji LZO w co najmniej 
80 proc. punktów poboru energii nie prze-
sunięto poza 2028 rok. Po drugie, według 
planów dopiero za kilka miesięcy wydane 
ma być bardzo ważne rozporządzenie wy-
konawcze do owej ustawy, a mianowicie 
w sprawie systemu pomiarowego. Jest 
ono niezbędne do rozpoczęcia przez OSD 
przetargów na dostawy liczników zdalne-
go odczytu, bo dopiero określi m.in. wy-
magania techniczne i funkcjonalne, jakie 
powinien spełniać system oraz układy po-
miarowe i standardy komunikacji pomię-
dzy LZO a systemem zdalnego odczytu.

– Planujemy, zgodnie z harmonogra-
mem zaakceptowanym wewnętrznie, że 
[rozporządzenie w sprawie systemu po-
miarowego – przyp. autora] będzie wy-
dane do końca tego roku. Jak wiemy, jest 
to sprawa paląca, bowiem przetargi trzeba 
ogłaszać, trzeba wiedzieć, na czym się stoi, 
redagując SIWZ-y – deklarował Łukasz Bar-
tuszek z Departamentu Elektroenergetyki 
i Gazu Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
podczas VI Konferencji „Pomiary i diagno-
styka w sieciach elektroenergetycznych”.

Warto w tym miejscu zauważyć, że 
operatorzy są zobligowani do zakupów  
w ramach postępowania publicznego. Je-
go przeciętny czas trwania od chwili ogło-
szenia do momentu pierwszych dostaw 
liczników często przekracza półtora roku. 
Tym samym przyjmując, że zapowiada-
ne rozporządzenie pomiarowe wejdzie 
w życie pod koniec bieżącego roku, to 
instalacja liczników kupowanych według 

wymagań w nim określonych rozpocznie 
się w połowie 2023 roku.

Zgodnie z raportem Komisji Euro-
pejskiej „Benchmarking smart metering 
deployment in the EU-28” z 2020 ro-
ku na koniec 2018 w skali UE 34 proc. 
wszystkich punktów pomiarowych ener-
gii elektrycznej było wyposażonych 
w inteligentny licznik (około 99 mln  
inteligentnych liczników). Rozpatrując od-
dzielnie punkty pomiarowe energii elek-
trycznej gospodarstw domowych oraz 
MŚP okazało się, że w inteligentne liczniki 
wyposażone było 35 proc. gospodarstw 
domowych i 28 proc. MŚP.

Koszty i korzyści  
inteligentnego opomiarowania 
Z informacji podanych w uzasadnieniu 
projektu omawianej ustawy i ocenie skut-
ków regulacji (OSR) wynika, że według 
szacunków możliwe do osiągnięcia ko-
rzyści przez odbiorców energii z wdroże-
nia inteligentnego opomiarowania przez 
15 lat to ponad 11 mld zł (grupy taryfowe 

G i C1x) – przy kosztach przeniesionych 
na odbiorców energii w wysokości około  
7,2 mld zł. Oznacza to, że przez półtorej 
dekady korzyści z wdrożenia inteligent-
nego opomiarowania miałyby przeważyć 
nad kosztami o około 4,1 mld zł. Główna 
pozycja kosztowa, jak wynikało z przedsta-
wionej OSR wdrożenia ustawy licznikowej, 
to instalacja liczników (blisko 6,9 mld zł).

Natomiast główne pozycje szaco-
wanych korzyści dla odbiorców (grupy 
taryfowe G i C1x) to oszczędności wyni-
kające z obniżenia zużycia energii (świa-
dome zużycie energii – ponad 4,7 mld zł), 
zmniejszenie kosztów udziału we wspar-
ciu, utrzymania i budowie nowych źródeł 
wytwórczych (ponad 3,2 mld zł) i przenie-
sione na odbiorców korzyści OSD z ogra-
niczenia odczytów inkasenckich (około 
2,1 mld zł).

– Chcemy, aby koszt instalacji liczników 
zdalnego odczytu był jak najniższy i dlatego 
przed cyklem wymiany staramy się wydłu-
żyć okres legalizacji liczników statycznych  
z obecnych ośmiu lat do 12. Mamy kontak-
ty z innymi krajami, gdzie takie okresy są już 
wykorzystywane i wiemy również, że liczniki 
produkowane w Polsce znajdują tam zasto-
sowanie i spełniają ten wymóg – powiedział 
Wojciech Tabiś na wspomnianej konferen-
cji. – Mamy nadzieje, że przy wsparciu mini-
sterstw, urzędów centralnych uda się okres 
legalizacji wydłużyć i tym sposobem nie 
tylko ograniczyć koszty energii elektrycznej, 
w których jest zawarty koszt liczników, ale 
również zadbać o środowisko, ograniczając 
ilość złomu elektronicznego – dodał dyrektor 
Biura PTPiREE.

Energetyka  
przed informatycznym skokiem
Ustawa licznikowa, oprócz m.in. obowiąz-
ku montażu LZO przewiduje utworzenie 
centralnego systemu informacji rynku 
energii (CSIRE), którego operatorem (OIRE) 
będzie operator systemu przesyłowego 
energii elektrycznej, czyli spółka Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

– Wdrożenie CSIRE jest ogromnym wy-
zwaniem dla wszystkich uczestników rynku, 
ponieważ zmienia sposób wymiany infor-
macji i realizacji procesów detalicznego ryn-
ku energii elektrycznej. Z modelu wymiany 
informacji na zasadzie „peer to peer” pomię-
dzy sprzedawcami i operatorami systemów 
dystrybucyjnych przechodzimy na model  
z centralnym systemem datahub dla rynku 
energii elektrycznej – stwierdził Grzegorz 
Furgał, doradca zarządu spółki Tauron Pol-
ska Energia ds. komunikacji i PR.

 » » »
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Utworzenie CSIRE zgodnie z usta-
wą ma nastąpić w terminie trzech lat od 
dnia wejścia jej w życie, czyli ostatecznie 
w 2024 roku. W CSIRE mają być groma-
dzone i przetwarzane dane na potrzeby 
m.in. procesów zmiany sprzedawcy prądu 
czy rozliczeń za dostawy i sprzedaż ener-
gii elektrycznej, które za pośrednictwem 
OIRE będą udostępniane użytkownikom 
systemu elektroenergetycznego. 

Ustawa zakłada m.in., że po wdrożeniu 
CSIRE wszelkie rozliczenia za energię elek-
tryczną będą prowadzone wyłącznie na 
podstawie danych z tego systemu, z wy-
jątkiem sytuacji, w których w przypadku 
awarii nie byłoby możliwe dokonywanie 
rozliczeń z jego pomocą.

Nowe prawo w związku z CSIRE na-
kłada na użytkowników systemu elek-
troenergetycznego dwa podstawowe 
obowiązki – realizacji zdefiniowanych 
procesów rynku energii elektrycznej za 
pośrednictwem CSIRE oraz dostarczania 
do CSIRE wymaganego zakresu informa-
cji rynku energii.

W związku z tym uruchomienie CSIRE  
będzie wymagało od OSD m.in. przygo-
towania danych do migracji zasilającej 
CSIRE, a następnie jej przeprowadzenia 
przed uruchomieniem CSIRE i dostosowa-
nia realizacji procesów do modelu CSIRE, 

tj. takiego, w którym np. weryfikacja zgło-
szeń zmiany sprzedawcy będzie realizo-
wana automatycznie w CSIRE, a nie – jak 
jest dotychczas – w systemach OSD.

Tomasz Bendlewski, dyrektor Pionu 
Energetyki i Gazownictwa Asseco Poland 
wskazuje, że – w związku z wdrażaniem 
CSIRE – w przypadku przedsiębiorstw 
energetycznych konieczna będzie prze-
budowa lub reorganizacja dużej części 
obecnych procesów biznesowych. Ocenia 
on, że w konsekwencji zmiany dotkną całą 
architekturę IT tych przedsiębiorstw, syste-
mów związanych z komunikacją oraz ob-
sługą klienta, pomiarowych i części tych 
związanych z obsługą sieci energetycznej.

– Zakres zmian będzie wyjątkowo duży 
i wymusi wymianę lub gruntowną przebu-
dowę części systemów IT. Można zgodzić się 
z często przytaczanym stwierdzeniem, że  
w wyniku powstania CSIRE zmniejszy się 
liczba interfejsów pomiędzy systemami IT, 
ale niewątpliwie te, które powstaną będą 
o wiele bardziej złożone i zaawansowa-
ne technologicznie – komentuje Tomasz 
Bendlewski.

Projektodawcy ustawy wskazywali 
m.in., że centralizacja wymiany danych po-
miarowych, w tym informacji potrzebnych 
w procedurze zmiany sprzedawcy energii, 
ułatwi te procesy. 

– Usprawnienie i przyspieszenie proce-
dury zmiany sprzedawcy wpłynie na spa-
dek kosztów funkcjonowania sprzedawców 
energii elektrycznej, a tym samym odbiorcy 
końcowi będą mogli otrzymać korzystniej-
sze oferty w kwestii dostarczanej energii elek-
trycznej. Docelowo przewiduje się zmianę 
sprzedawcy w ciągu jednego dnia – napisa-
no w uzasadnieniu wprowadzanej ustawy. 

Zdaniem Tomasza Bendlewskiego, 
osobnym pytaniem, które warto sobie 
zadać, jest to, czy w rezultacie wyłonie-
nia OIRE i systemu CSIRE w przedsiębior-
stwach energetycznych pojawią się nowe 
produkty czy usługi.

– W tym przypadku przewidywanie jest 
zdecydowanie trudniejsze, bo zależy od wie-
lu zmiennych, a przede wszystkim od podej-
ścia uczestników rynku; w jakim stopniu bę-
dą chcieli (w zasadzie – musieli) dostosować 
się do zmian, a w jakim zechcą rzeczywiście 
wykorzystać pojawienie się OIRE do wykre-
owania nowego biznesu. Takich produktów 
czy usług możemy wyobrazić sobie sporo, 
a ich potencjalne powstanie również wpły-
nie na rozwój systemów IT – mówi Tomasz 
Bendlewski. 

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”  

oraz portalu wnp.pl

Według szacunków korzyści możliwe do osiągnięcia przez odbiorców energii z wdroże nia inteligentnego opomiarowania przez 15 lat to ponad 11 mld zł 
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PRZEMYSŁAW KAŁEK
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

Nowelizacja Prawa energetycznego

Zmiany dla rynku 
energetycznego
Wchodzą w życie jedne z najważniejszych zmian Prawa energetycznego,  
z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.  
Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne  
oraz niektórych innych ustaw wprowadza polski sektor energetyczny  
na drogę do gospodarki zeroemisyjnej i wdrożenia „Pakietu zimowego  
– czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Kluczowe znaczenie mają przede wszystkim nowe regulacje do-
tyczące magazynowania energii, jej pomiarów (inteligentnego 
opomiarowania i centralnego system wymiany informacji po-
miarowych), tworzenia tzw. zamkniętych systemów elektroener-
getycznych oraz odnoszące się do wprowadzania ograniczeń 
w poborze energii przez odbiorców. Skrócone zostają również 
terminy zmiany sprzedawcy. Nowelizacja ta pojawia się w mo-
mencie dynamicznej transformacji energetycznej. Przyjęty dla 
Polski ,,Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030’’  
zakłada m.in. redukcję udziału węgla w produkcji energii do  
56-60 proc. i OZE na poziomie 21-23 proc. w ogólnym zużyciu ener-
gii. Co więcej, tuż po uchwaleniu tych zmian do konsultacji społecz-
nych przekazano projekt kolejnej nowelizacji ustawy Prawo ener-
getyczne, która wprowadzi zupełnie nowe instytucje do polskiego 
systemu energetycznego, takie jak: agregacja, usługi elastyczności, 
umowy z cenami dynamicznymi, odbiorca aktywny czy obywatel-
ska społeczność energetyczna. Sektor energetyczny wszedł na dro-
gę radykalnej ewolucji.

Główne zmiany
Centralny system wymiany informacji rynkowej 

Wręcz rewolucyjne zmiany dotkną wymiany informacji na ryn-
ku energii. Powstaje centralny, ogólnokrajowy system ich gro-
madzenia i przetwarzania – Centralny System Informacji Rynku 
Energii (CSIRE) – zarządzany przez operatora informacji rynku ener-
gii (OIRE), którym staną się Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.  
Poprzez CSIRE, przekazywane będą obowiązkowo tzw. informa-
cje rynku energii pomiędzy wszystkimi użytkownikami systemu. Są 

to informacje dotyczące punktu pomiarowego, dane pomiarowe,  
o zdarzeniach rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu, pole-
cenia odbierane przez licznik zdalnego odczytu oraz inne niezbędne 
do dostarczania energii elektrycznej. Głównym zadaniem stawianym 
przed CSIRE jest umożliwienie – w sposób ujednolicony – wymiany 
informacji rynku energii pomiędzy użytkownikami systemu elektro-
energetycznego w celu realizacji procesów rynku energii, tj. sekwencji 
działań realizowanych przez co najmniej dwa podmioty będące użyt-
kownikiem systemu elektroenergetycznego lub operatorem infor-
macji rynku energii, na podstawie których następuje sprzedaż ener-
gii elektrycznej, jej wprowadzenie do sieci lub pobór lub świadczenie 
usług związanych z energią elektryczną. Majowa nowelizacja w spo-
sób szczegółowy określa zasady funkcjonowania CSIRE oraz obowiąz-
ki OIRE i użytkowników systemu związane z korzystaniem z niego. 
Wiele aspektów dotyczących CSIRE będzie w kolejnym kroku ustalone 
w rozporządzeniach wykonawczych. Ze względu na konieczne prace 
przygotowawcze poprzedzające wdrożenie CSIRE, system wymiany 
informacji ma rozpocząć prace w późniejszym terminie – 36 miesięcy 
od dnia opublikowania nowelizacji.

Inteligentne liczniki
Wykorzystanie wszystkich możliwości oferowanych przez CSIRE 
jest ściśle powiązane z inteligentnymi licznikami, zwanymi w usta-
wie ,,licznikami zdalnego odczytu’’ (LZO), wyposażonymi w funkcję 
komunikacji z systemem zdalnego odczytu, czyli systemem infor-
macyjnym służącym do pozyskiwania danych pomiarowych z LZO 
i informacji o zdarzeniach rejestrowanych przez nie oraz służącym 
do wysyłania poleceń do LZO. Dzięki LZO znane będzie aktualne 
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zapotrzebowanie na moc, dokładne zużycie i prognozy – a są to in-
formacje fundamentalne dla efektywnego korzystania m.in. z ener-
gii OZE. Na razie większość urządzeń mierzących energię elek-
tryczną to liczniki konwencjonalne. Konieczna będzie zatem ich 
wymiana na LZO. Według planów obejmie ona 17 mln liczników. 
Skala i koszt tych prac powoduje, że ustawodawca zdecydował się 
na rozłożenie w czasie tej wymiany, tak aby do 2028 roku co naj-
mniej 80 proc. odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o na-
pięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wyposażono w takie 
liczniki. Przyjęto następujący harmonogram ich wymiany:

 Ҍ do 31 grudnia 2023 roku − co najmniej 15 proc.,
 Ҍ do 31 grudnia 2025 roku − co najmniej 35 proc.,
 Ҍ do 31 grudnia 2027 roku − co najmniej 65 proc.

– łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końco-
wych ma zostać wyposażona w LZO. Wdrożenie tych zmian bę-
dzie kosztowało operatorów systemów elektroenergetycznych 
około 7 mld zł. Koszt ten będzie uwzględniony w taryfach.

Skrócenie terminu zmiany sprzedawcy  
oraz dodatkowe instrumenty ochrony odbiorców

Po 36 miesiącach od ogłoszenia nowelizacji dojdzie do skrócenia pro-
cesu zmiany sprzedawcy przez odbiorcę końcowego, tj. z rozpoczę-
ciem funkcjonowania CSiRE. Termin realizacji zmiany sprzedawcy wy-
nosić będzie siedem dni dla energii elektrycznej, liczonych od dnia 
poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzeda-
ży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. Kolejną zmianą 
wprowadzaną majową nowelizacją na korzyść odbiorców jest zakaz 
zawierania poza lokalem przedsiębiorstwa umowy sprzedaży paliw 
gazowych lub energii elektrycznej lub umowy kompleksowej doty-
czącej dostarczania tych paliw lub energii. Umowy zawarte z naru-
szeniem tego zakazu będą uważane za nieważne z mocy prawa. Ta 
zmiana ma wyeliminować praktyki niektórych sprzedawców, z który-
mi odbiorcy mieli do czynienia w ostatnich latach. Ochroną odbior-
ców podyktowane jest również przyznanie Prezesowi URE prawa 

do cofnięcia koncesji w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa ener-
getycznego decyzji o uznaniu praktyki rynkowej takiego przedsię-
biorstwa za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumie-
niu art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji  
i konsumentów. 

Zamknięte systemy dystrybucyjne
Ustawodawca dostrzegł, jak duże obciążenia administracyjne zwią-
zane są z utrzymywaniem sieci elektroenergetycznych i jak nieade-
kwatne są te wymagania dla podmiotów eksploatujących niewielkie, 
lokalne sieci elektroenergetyczne. Tacy lokalni operatorzy systemów 
elektroenergetycznych musieli do tej pory wypełniać takie same obo-
wiązki, jakie realizują najwięksi operatorzy zasilający obszary kilka wo-
jewództw, czyli m.in. zatwierdzanie taryf na dystrybucję energii elek-
trycznej przez Prezesa URE czy sporządzanie planów rozwoju sieci. 
Prowadziło to do sytuacji, w których właścicielom lokalnych sieci du-
żo łatwiej było udostępniać energię elektryczną swoim odbiorcom 
na zasadzie refaktury i obciążać ich kosztami dostarczania energii, niż 
uzyskiwać status operatora systemu. Nowelizacja Pe znosi te ciężary 
regulacyjne dla małych systemów elektroenergetycznych zwanych 
,,zamkniętymi systemami dystrybucyjnymi’’. Za taki system może zo-
stać uznany system dystrybucyjny na ograniczonym geograficznie 
obszarze zakładu przemysłowego, obiektu handlowego lub miejsca 
świadczenia usług wspólnych, do którego sieci przyłączonych jest 
nie więcej niż stu odbiorców paliw gazowych lub energii elektrycznej  
w gospodarstwach domowych, jeżeli w odniesieniu do całej działal-
ności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej lub paliw gazowych:  
(1) ze szczególnych względów technicznych lub bezpieczeństwa pro-
cesy eksploatacji lub wytwarzania dokonywane przez użytkowników 
tego systemu są zintegrowane lub (2) połowa ilości dystrybuowanej 
rocznie energii elektrycznej lub paliw gazowych jest zużywane przez 
właściciela lub operatora systemu dystrybucyjnego czy przedsiębior-
stwa powiązane z tym właścicielem lub operatorem. W zamkniętym 

Nowelizacja Pe wyposaża Prezesa URE w dodatkowe uprawnienie związane z procesem zatwierdzania  instrukcji ruchu  i eksploatacji sieci  operatorów systemów elektroenergetycznych
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systemie dystrybucyjnym należność za energię elektryczną dostarczo-
ną każdemu z odbiorców końcowych, którzy są jego użytkownikami, 
obliczona na podstawie skalkulowanych przez tego operatora stawek 
opłat dla usług dystrybucji, nie może być wyższa niż płatność według 
stawek opłat wynikających z zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy 
przedsiębiorstwa energetycznego, do którego sieci jest przyłączony 
albo – w przypadku braku takiego przyłączenia – na którego obsza-
rze działania zamknięty system dystrybucyjny jest położony, a zasa-
dy rozliczeń i warunki stosowania tej taryfy są takie same jak w taryfie 
tego przedsiębiorstwa energetycznego. Skorzystanie z tych ułatwień 
wymaga zgody udzielanej przez Prezesa URE na czas nie dłuższy niż 
okres koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

Magazynowanie energii elektrycznej
Nowelizacja Pe tworzy ramy prawne do komercyjnego wykorzystania 
magazynów energii elektrycznej. Po raz pierwszy magazyn taki może 
być użytkowany jako samodzielna instalacja świadcząca usługi maga-
zynowania na rynku energii – nie tylko na rzecz odbiorców czy wy-
twórców, ale również operatorów systemów elektroenergetycznych, 
oferując tym ostatnim usługi systemowe. Ułatwieniem regulacyjnym 
dla tych instalacji będzie brak obowiązku występowania do Prezesa 
URE o koncesję na magazynowanie energii w magazynach o łącznej 
mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW. Większe ma-
gazyny, o mocy powyżej 50 kW, znajdą się w rejestrze prowadzonym 
przez operatorów systemów elektroenergetycznych. Korzystne dla 
optymalnego użytkowania magazynu energii jest zniesienie podwój-
nych opłat dystrybucyjnych oraz opłat przesyłowych rozliczanych za 
energię elektryczną pobraną z sieci do magazynu i oddaną z maga-
zynu do sieci. Opłaty te będą naliczane tylko w odniesieniu do różnicy 
energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii elektrycz-
nej i energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez ten magazyn  
w danym okresie rozliczeniowym. Nowelizacja dodaje do ustawy 
Prawo energetyczne przepisy określające wymagania stawiane wa-
runkom przyłączenia do sieci magazynów. Każdy magazyn będzie 
musiała zostać wyposażony we własny układ pomiarowo-rozlicze-
niowy. Za przyłączenie magazynu do sieci opłata ustalana będzie na 
podstawie połowy rzeczywistych nakładów poniesionych na reali-
zację przyłączenia przez operatora systemu elektroenergetycznego. 
Podmiot zamierzający przyłączyć magazyn do sieci będzie zobowią-
zany do wpłacenia zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej w wy-
sokości 30 zł/kW mocy przyłączeniowej uwzględnionej we wniosku 
o określenie warunków przyłączenia. Operatorzy systemów elektro-
energetycznych będą mogli budować magazyny tylko w ograniczo-
nym zakresie, jako zintegrowane części swoich sieci.

Zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji  
sieci elektroenergetycznych

Nowelizacja Pe wyposaża Prezesa URE w uprawnienie do zatwier-
dzania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci operatorów systemów 
elektroenergetycznych, jeżeli spełniają wymagania określone  
w ustawie Prawo energetyczne, równoważą interesy użytkow-
ników systemu oraz nie stanowią zagrożenia dla rozwoju konku-
rencji na rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego. W innym 
przypadku Prezes URE będzie mógł wezwać operatora syste-
mu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, który 
przedłożył instrukcję, do jej zmiany w oznaczonym zakresie, usta-
lając mu w tym celu odpowiedni termin. W razie niewykonania 
wezwania w tym czasie, Prezes URE będzie mógł samodzielnie 
zmienić instrukcję w zakresie objętym wezwaniem i zatwierdzić ją  
w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany.

Postępowanie taryfowe
Nowelizacja umożliwia przedsiębiorstwu energetycznemu rozpoczę-
cie działalności przed zatwierdzeniem taryfy przez Prezesa URE, o ile 
wniosek o jej zatwierdzenie zostanie złożony w ciągu 30 dni od dnia 
uzyskania odpowiedniej koncesji. Do czasu zatwierdzenia taryfy oraz 
wprowadzenia jej do stosowania, w rachunkach z odbiorcami stoso-
wane będą zaliczki, podlegających rozliczeniu po zatwierdzeniu ta-
ryfy. Wprowadza się również przepis nakazujący złożenie wniosku  
o zatwierdzenie taryfy nie później niż na dwa miesiące przed upływem 
okresu obowiązywania taryfy dotychczasowej.

Odszkodowania dla odbiorców za wprowadzane ograniczeń  
w poborze energii elektrycznej 

Do ustawy doszły przepisy dające odbiorcom prawo do odszkodo-
wania rekompensującego skutki ograniczeń w poborze energii elek-
trycznej wprowadzonych przez operatorów systemów elektroenerge-
tycznych w razie zagrożenia bezpieczeństwa jej dostaw. Odbiorcom, 
którzy zastosują się do takich ograniczeń, przysługiwać będzie wy-
nagrodzenie w przypadkach określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów. Wynagrodzenie to należne będzie za każdą kilowatogo-
dzinę niepobranej energii elektrycznej w danej godzinie, ustalanej 
na podstawie obowiązującego odbiorcę planu wprowadzania ogra-
niczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Wynagrodzenie 
nie będzie wyższe niż pięciokrotność średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłaszanej przez Prezesa URE.

Zmiany w zakresie poboru opłaty mocowej
Przy okazji nowelizacji ustawy Prawo energetyczne wprowadzana 
jest zmiana porządkująca pobór ryczałtowej opłaty mocowej będącej 
stawką miesięczną zależną od rocznego zużycia energii elektrycznej 
i płatną za punkt poboru energii. Dotychczasowe brzmienie ustawy 
o rynku mocy ograniczało grupę odbiorców obciążonych opłatą ry-
czałtową do gospodarstw domowych. Grupę tę rozszerzono teraz 
o odbiorców zaliczanych do tzw. grupy taryfowej G, w skład której 
wchodzą m.in.: mieszkania rotacyjne, pracowników placówek dyplo-
matycznych i zagranicznych przedstawicielstw, domki letniskowe, do-
my kempingowe, altany w ogródkach działkowych, w których nie jest 
wykonywana działalność gospodarcza, oświetlenia i zasilania dźwi-
gów w budynkach mieszkalnych oraz wszystkie inne odbiory zasila-
ne z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i o mocy 
umownej nie większej niż 16 kW.

Świadectwa kwalifikacyjne
Zmiany objęły również procedury wydawania świadectw kwalifika-
cyjnych osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji 
lub sieci. Wszystkie świadectwa kwalifikacyjne będą tracić ważność 
po upływie pięciu lat od dnia ich wydania. Zezwolono na dopusz-
czenie do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach 
energetycznych – pod nadzorem uprawnionego pracownika – osób 
nieposiadających świadectw kwalifikacyjnych: (i) w celu przyuczenia 
do zawodu, z uwzględnieniem przepisów dotyczących zatrudnienia 
młodocianych; (ii) reprezentujących organy nadzoru, (iii) prowadzą-
cych specjalistyczne prace serwisowe. Doprecyzowano również, że 
Prezes URE powołuje komisje kwalifikacyjne (i) w przedsiębiorstwach 
energetycznych zatrudniających co najmniej 200 osób wykonują-
cych prace, które wymagają posiadania świadectw kwalifikacyjnych 
oraz (ii) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych zrzeszających 
co najmniej 200 członków, jeżeli ich statuty zawierają postanowie-
nia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki 
energetycznej.  n
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Narodziny OSD UE
8 czerwca powstała nowa europejska organizacja operatorów 
elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych  
– OSD UE (ang. EU DSO Entity). Podczas inauguracji jej działalności,  
tj. założycielskiego posiedzenia walnego zgromadzenia,  
powołano także zarząd EU DSO, stanowiący organ wykonawczy organizacji. 

Pierwszym prezesem wybrano Vincenza Ranieriego, szefa wło-
skiego operatora sieci dystrybucyjnej e-distribuzione mającego 
ponad 31 mln odbiorców przyłączonych do sieci. 

Zarząd OSD UE składa się z przedstawicieli członków  
(w tym prezesa i trzech wiceprezesów), reprezentujących po-
nad 800 operatorów systemów dystrybucyjnych w Europie. 
Jest ich 27, z czego po dziewięciu reprezentuje trzy grupy OSD:  
(1) z ponad milionem przyłączonych do sieci użytkowników,  
(2) z więcej niż 100 tys., ale mniej niż milionem oraz (3) z mniej niż 
100 tys. odbiorców. Każdy z wybranych wiceprezesów należy do 
jednej z tych grup.

W skład zarządu, jako reprezentanta operatorów z najliczniej-
szym gronem użytkowników przyłączonych do sieci, wybrano 
Grzegorza Doleckiego, wiceprezesa ds. Operatora PGE Dystrybu-
cja. Kadencja zarządu potrwa nie dłużej niż cztery lata.

Pierwsze spotkanie poświęcono także omawianiu planu dzia-
łania stowarzyszenia, aspektom zarządzania stowarzyszeniem 
oraz licznym kwestiom operacyjno-organizacyjnym.

OSD UE będzie stanowiło platformę współpracy między 
wszystkimi OSD energii elektrycznej oraz zapewni ścisłą współ-
pracę z ENTSO-E, stowarzyszeniem operatorów systemów 
przesyłowych.

Do głównych zadań OSD UE należeć będzie m.in.:
 Ҍ udział w opracowywaniu kodeksów sieci istotnych dla eksplo-

atacji i planowania sieci dystrybucyjnych,
 Ҍ ułatwianie elastyczności i odpowiedzi odbioru oraz dostępu 

użytkowników sieci do rynku,
 Ҍ promowanie eksploatacji i planowania sieci dystrybucyjnych  

w koordynacji z eksploatacją i planowaniem sieci przesyłowych,
 Ҍ ułatwianie integracji odnawialnych źródeł energii, wytwarza-

nia rozproszonego i innych zasobów trwale obecnych w sieci 
dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie energii,

 Ҍ wkład w cyfryzację systemów dystrybucyjnych, w tym wpro-
wadzenie inteligentnych sieci i inteligentnych systemów 
pomiarowych,

 Ҍ wspieranie rozwoju zarządzania danymi, bezpieczeństwa cy-
bernetycznego i ochrony danych we współpracy z odpowied-
nimi organami i podmiotami objętymi regulacją.
Utworzenie EU DSO Entity to jeden z rezultatów przyjęcia 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943  
z 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej i zapisów rozdziału VI Praca systemu dystrybucyjne-
go: „Operatorzy systemów dystrybucyjnych współpracują ze so-
bą na poziomie Unii za pośrednictwem organizacji OSD UE, aby 
wspierać urzeczywistnienie i funkcjonowanie rynku wewnętrzne-
go energii elektrycznej oraz propagować optymalne zarządzanie 
systemami dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz ich skoordyno-
waną pracę.”

Nowo powstałe stowarzyszenie OSD UE będzie oficjalnie 
częścią procesu prawodawstwa europejskiego. Jest nadzie-
ją na mocny, spójny głos operatorów dystrybucyjnych w eu-
ropejskim układzie instytucjonalnym, zarówno wobec Komisji 
Europejskiej, jak i siostrzanych organizacji, takich jak ENTSO-E  
czy ACER. Będzie podmiotem eksperckim działającym we wspól-
nym interesie Unii i zwiększającym efektywność sieci dystry-
bucyjnych energii elektrycznej, przy zachowaniu współpracy  
z operatorami systemów przesyłowych i ENTSO-e. Ma być zatem 
faktycznym odpowiednikiem ENTSO-e w zakresie opracowywania 
przepisów UE w formie kodeksów sieci dotyczących dystrybucji.

Ze szczegółowymi informacjami na temat działalności stowa-
rzyszenia oraz aktualnościami można zapoznać się poprzez stro-
nę: https://www.eudsoentity.eu.

Opracowała Barbara Pomorska,  
Biuro PTPiREE

Grzegorz Dolecki, wiceprezes zarządu ds. Operatora PGE Dystrybucja, został oficjalnie 
powołany do Zarządu EU DSO, jako jeden z 27 dyrektorów reprezentujących ponad 800 
Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) funkcjonujących w Europie
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1.
Prace nad nowelizacją Pe
oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI

• Propozycja poprawki PTPiREE do projektu nowelizacji Pe – odroczenie terminu legalizacji 
ponownej

• Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne – uchwalona przez parlament  – druk sejmowy 
808_u

• Pismo do MKiŚ ws. zapisów rozporządzenia CSIRE dotyczących kwestii jakości energii

2.
Regulacje dotyczące OZE 
i rozwiązań prosumenckich

• Sprawozdanie sejmowej komisji ESK dotyczące rządowej nowelizacji ustawy o OZE 
• Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
• Propozycja MKiŚ rozwiązań dotycząca systemu wsparcia prosumentów 
• Pismo MKiŚ ws. propozycji FOEEiG i PSEW dotyczącej rozwoju odnawialnej energetyki 

przemysłowej
• Pismo FOEEiG i PSEW ws. rozwoju odnawialnej energetyki rozproszonej
• Propozycja rozwiązań legislacyjnych ws. rozwoju odnawialnej energetyki rozproszonej

3. Rynek mocy
• Pismo MKiŚ z odniesieniem się do uwag PTPiREE ws. nowelizacji ustawy o rynku mocy 
• Projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy  – wersja z 13 maja

4. Sprzedaż rezerwowa • Materiał opracowany w ramach OSD  – PTPiREE i przekazany URE, PSE i TOE

5.
Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

• Ankieta ewaluacyjna ex post z realizacji ,,Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i 
obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 roku z perspektywą do roku 2030’’ 
(SPA 2020) – uzupełnienie PTPiREE

• Tabela do sprawozdania finansowego z zadań realizowanych w latach 2014-2020  
wynikających ze SPA 2020

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w maju 2021 roku

Prace nad nowelizacją Pe oraz 
aktami prawnymi dotyczącymi AMI

7 maja przedstawiciele PTPiREE uczest-
niczyli w posiedzeniu senackiej Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
poświęconemu nowelizacji ustawy Prawo 
energetyczne w zakresie AMI. Omawiana 
była m.in.  przekazana na ręce przewod-
niczącej komisji propozycja poprawki 
PTPiREE dotycząca wprowadzenia zmian 
mających na celu możliwość powtór-
nego złożenia wniosków o odroczenie 
terminu legalizacji ponownej i zezwole-
nie na dalsze użytkowanie liczników, dla 
których okres ten upłynął w 2020 roku. 
Reprezentantka GUM wyjaśniła, że – zda-
niem Urzędu – nie ma przeszkód dla po-
nawiania wniosków o odroczenie termi-
nu legalizacji dla tych samych liczników,  
a zatem nie jest potrzebne doprecyzowa-
nie przepisów w tym zakresie. 

Senat ustawę przyjął jednogłośnie  
13 maja (wraz z poprawkami o charakte-
rze porządkowym zgłoszonymi przez Biu-
ro Legislacyjne), natomiast 20 maja Sejm 

ostatecznie uchwalił regulację z poprawka-
mi wprowadzonymi w Izbie Wyższej. Usta-
wę skierowano do podpisu Prezydenta RP. 

Jak opisywano we wcześniejszych 
raportach, przyjęte zapisy wprowadzają 
także harmonogram instalacji przez OSD 
liczników zdalnego odczytu (m.in. wymóg 
instalacji u co najmniej 80 proc. odbior-
ców danego OSD do końca 2028 roku).

Prace nad rozwiązaniami dotyczący-
mi inteligentnego opomiarowania trwa-
ją również w ramach powołanego przy 
Ministrze Klimatu i Środowiska Zespołu 
ds. Wprowadzenia w Polsce Inteligent-
nego Opomiarowania. Kontynuowane 
są też uzgodnienia kształtu aktów wyko-
nawczych do znowelizowanej ustawy. 
W ich ramach PTPiREE zasygnalizowało 
MKiŚ potrzebę wprowadzenia zmian do 
projektu rozporządzenia Ministra Klimatu  
i Środowiska w zakresie procesów rynku 
energii realizowanych przez CSIRE, które 
zapewniłyby jednolity dostęp odbiorców 
do informacji – w szczególności parame-
trów jakości energii – niezależnie od tego, 
jaki mają licznik energii. 

Regulacje dotyczące OZE  
i rozwiązań prosumenckich

W ostatnich dniach kwietnia do Sejmu 
wpłynął rządowy projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o odnawialnych źródłach ener-
gii oraz niektórych innych ustaw. W ra-
mach pierwszego czytania w Komisji ds. 
Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych 
18 maja przyjęto szereg poprawek.  
W trakcie drugiego czytania podczas ple-
narnego posiedzenia Sejmu zgłoszono 
kolejne poprawki do projektu. Zatem skie-
rowano go do ponownego rozpatrzenia  
w komisji ESK. Projekt reguluje m.in. kwe-
stie przekazywania danych pomiarowych 
prosumentów, a także rozliczeń spółdzielni 
energetycznych. 

Zawiera przepisy dotyczące ograniczenia 
obowiązków koncesyjnych dla przedsiębior-
ców wykonujących działalność gospodarczą 
w małych instalacjach, przez podniesienie 
progu łącznej mocy zainstalowanej elek-
trycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w sko-
jarzeniu instalacji OZE, określonych jako ,,ma-
łe instalacje’’. 
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W pierwszej połowie maja PTPiREE 
analizowało projekt ustawy o zmianie usta-
wy o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych oraz niektórych innych ustaw 
(UD 207), uzasadnienie oraz OSR. Po ana-
lizie w ramach PTPiREE uznano, że projekt 
jest dość neutralny z punktu widzenia 
operatorów systemów elektroenergetycz-
nych, zatem w ramach zgłaszanych uwag 
zasygnalizowano jedynie zasadność ure-
gulowania kwestii minimalnej odległo-
ści, w jakiej mogą być lokalizowane tur-
biny wiatrowe od napowietrznych linii 
elektroenergetycznych.

Jednocześnie, dwutorowo – równole-
gle w ramach MKiŚ, jak i MRPiT – toczone 
są prace poświęcone zmianom w syste-
mie rozliczania prosumentów. Propozycja 
MKiŚ zakłada odejście od systemu opustów  
w związku z potrzebą dostosowania syste-
mu wsparcia prosumentów do wymagań 
dyrektywy rynkowej, natomiast koncep-
cja MRPiT zawiera – opiniowaną już przez  
PTPiREE w poprzednich miesiącach – pro-
pozycję rozliczenia prosumentów w rela-
cji oraz koncepcję prosumenta wirtualne-
go i zbiorowego. Przedstawiciele PTPiREE  
25 maja uczestniczyli w spotkaniu w gronie 
reprezentantów MKiŚ, MRPiT, OSD oraz PSE 
poświęconym koncepcjom i pożądanym 
kierunkom rozwoju energetyki rozproszonej.

Ponadto, w związku z otrzymany-
mi przez MKiŚ z Forum Odbiorców Ener-
gii Elektrycznej i Gazu oraz Polskiego 

Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej „pro-
pozycjami stworzenia podstaw dla rozwoju 
odnawialnej energetyki przemysłowej”, re-
sort klimatu zwrócił się do PTPiREE z proś-
bą o przedstawienie oceny skutków pakie-
tu propozycji legislacyjnych. Stanowisko 
PTPiREE przekazane zostanie w czerwcu po 
przeanalizowaniu materiału.

Rynek mocy

W maju do PTPiREE skierowano pismo,  
w którym MKiŚ odnosi się do uwag wobec 
projektu nowelizacji ustawy o rynku mocy 
zgłoszonych przez Towarzystwo w marcu.  
W drugiej połowie maja na portalu 
Rządowego Centrum Legislacji opublikowa-
no kolejną wersję projektu (3.7 z 13.05.2021) 
nowelizacji ustawy o rynku mocy, m.in. wraz 
z projektami rozporządzeń: ws. pobierania 
opłaty mocowej i ws. wykonania obowiązku 
mocowego. Projektowane regulacje  MKiŚ 
przekazało do RCL z prośbą o skierowanie 
ich do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą 
w najkrótszym możliwym terminie ze wzglę-
du na konieczność dostosowania ustawy  
o rynku mocy do przepisów rozporządzenia 
UE 2019/943 ws. wewnętrznego rynku ener-
gii elektrycznej. 

Sprzedaż rezerwowa

W maju kontynuowano uzgodnienia 
dotyczące zmiany modelu sprzedaży 

rezerwowej. Omawiano m.in. propozy-
cje zapisów legislacyjnych dotyczących 
sprzedaży rezerwowej, opracowane  
w ramach PTPiREE, wraz z uwagami i po-
stulatami zmian przygotowanymi przez 
TOE oraz PSE, a także materiały PTPiREE 
oraz PSE na temat alternatywnych me-
chanizmów zawierania umów rezerwo-
wych. Wypracowane opinie przesłano 
także do URE. Po przekazaniu zwrotne-
go stanowiska przez URE (zbieżnego  
z OSD i TOE) rozpoczęto prace nad no-
wym, wspólnym modelem sprzedaży 
rezerwowej.

Strategiczny plan adaptacji  
dla sektorów i obszarów wrażliwych 
na zmiany klimatu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy-
stąpiło do aktualizacji ,,Strategicznego 
planu adaptacji dla sektorów i obsza-
rów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektywą do roku 2030’’ 
(SPA 2020). Jest to pierwszy dokument 
w Polsce, który w całości poświęco-
ny jest kwestii adaptacji do zachodzą-
cych zmian klimatu. W związku z tym 
PTPiREE uzupełniło materiał w zakresie 
pytań dotyczących OSD w części doty-
czącej sektora energetycznego (DELG).

Biuro PTPiREE, 
Poznań, 31 maja 2021 roku

Nowelizacja ustawy o rynku mocy jest niezbędna ze względu na konieczność dostosowania jej do przepisów rozporządzenia UE 2019/943 ws. wewnętrznego rynku ener gii elektrycznej 
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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.

Implementacja 
dyrektywy rynkowej

Dopiero co opublikowano komplekso-
wą nowelizację ustawy Prawo energe-
tyczne w zakresie m.in. nowych zasad 
systemu pomiarowego, a już ujrzała 
światło dzienne kolejna obszerna zmia-
na tego podstawowego aktu prawnego 
w sektorze energetyki. 2 czerwca kon-
sultacjom publicznym poddano bo-
wiem ustawę o zmianie ustawy Prawo 
energetyczne oraz ustawy o odnawial-
nych źródłach energii, w szczególności 
implementującą do polskiego porządku 
prawnego tzw. dyrektywę rynkową, czy-
li dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 
roku w sprawie wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej oraz 
zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE.  
Samo pojawienie się projektu, a tak-
że znaczna część zaproponowanych 
zmian, nie były zaskoczeniem dla opera-
torów systemów dystrybucyjnych, gdyż 
PTPiREE od końca 2019 roku współpra-
cowało z resortem energii w celu wy-
pracowania rozwiązań wdrażających 
dyrektywę rynkową po stronie OSD. 
Projekt zakłada wiele zmian w działalno-
ści OSD i innych przedsiębiorstw, a tak-
że pojawienie się nowych podmiotów 
na rynku energii. 

Ujmując zwięźle zasadnicze kwestie, 
proponowane są zmiany w szczególno-
ści w następujących obszarach:
1. Dostosowanie zadań  OSP i OSD 

do przepisów dyrektywy 2019/944,  
w tym wprowadzenie przepisów 
dotyczących usług elastyczności  
i systemowych oraz wprowadzenie 
zmian w zakresie bilansowania. War-
to w tym miejscu podkreślić, że usłu-
gę elastyczności zaimplementowa-
no wprost z dyrektywy i zgodnie  
z postulatem OSD, jako  usługę 

świadczoną przez użytkowników 
systemu lub agregatorów na rzecz 
OSD w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa i zwiększenia efektyw-
ności rozwoju  systemu, w tym za-
rządzania jego ograniczeniami. Do 
dalszego doprecyzowania w aktach 
niższego rzędu pozostanie okre-
ślenie zasad nabywania usług ela-
styczności oraz ich katalogu.

2. Przepisy  regulujące  przesłanki  do  
bycia  właścicielem  instalacji maga-
zynowania energii przez OSD i OSP. 
Operator może posiadać, wznosić, 
obsługiwać magazyn energii lub 
nim zarządzać, gdy:

a)  Prezes URE decyzją wydaną na 
wniosek operatora uznał maga-
zyn energii za w pełni zintegro-
wany element sieci, albo 

b)  łącznie są spełnione następujące 
warunki: 

 ʱmagazyn jest niezbędny opera-
torowi w celu wywiązywania się 
z obowiązków wynikających z us- 
tawy, zapewnienia wydajnego, 
niezawodnego i bezpiecznego 
funkcjonowania systemu elektro-
energetycznego oraz nie będzie 
on wykorzystywany do obrotu 
energią elektryczną na rynkach 
energii elektrycznej,
 ʱPrezes URE decyzją wydaną na 
wniosek operatora wyraził zgodę 
na przeprowadzenie procedury 
przetargowej oraz zatwierdził jej 
warunki,
 ʱoperator przeprowadził procedurę  
w celu wyłonienia podmiotu ma-
jącego świadczyć usługi systemo-
we na jego rzecz z wykorzysta-
niem takiego magazynu,
 ʱw wyniku tej procedury nie wyło-
niono żadnego podmiotu.

3. Zmiany liberalizujące budowę linii 
bezpośrednich. Projekt zakłada, że 

zgoda Prezesa URE na budowę linii 
bezpośredniej nie będzie wymaga-
na w przypadku:

a)  budowy linii bezpośredniej na 
nieruchomości należącej do pod-
miotu występującego o pozwo-
lenie na budowę linii bezpośred-
niej, który zaopatrywać będzie 
w energię elektryczną wyłącznie 
obiekty do niego należące;

b)  budowy linii bezpośredniej do-
starczającej energię elektryczną  
do instalacji odbiorcy nieprzyłą- 
czonego do sieci elektroener- 
getycznej.

O ile sama liberalizacja przepisów  
w tym zakresie jest oczekiwaniem części 
rynku, o tyle wątpliwość budzą przepisy 
towarzyszące stanowiące, że pobieranie 
energii za pomocą linii bezpośredniej 
nie ogranicza prawa odbiorcy do przyłą-
czenia się do sieci elektroenergetycznej 
i pobierania z niej energii, a wyprowa-
dzanie mocy z jednostki wytwórczej za 
pomocą linii bezpośredniej nie ograni-
cza prawa wytwórcy do przyłączenia się 
do sieci elektroenergetycznej i pobie-
rania energii na potrzeby własne. Takie 
ukształtowanie sytuacji prawnej może 
doprowadzić do obejścia prawa przez 
podmioty nieprzyłączone do sieci i bu-
dujące linię bezpośrednią bez zgody 
Prezesa URE, następnie na mocy innych 
przepisów przyłączając się do sieci jako 
odbiorca lub wytwórca. 
4. Ramy  prawne  dla  funkcjonowania  

obywatelskich  społeczności energe-
tycznych,  definiowanych jako pod-
mioty posiadające zdolność praw-
ną, opierające się na dobrowolnym 
i otwartym uczestnictwie, mają-
ce za cel zapewnienie korzyści śro-
dowiskowych, gospodarczych lub 
społecznych dla swoich członków, 
udziałowców lub wspólników lub ob-
szarów lokalnych, na jakich prowadzą 
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działalność, które mogą zajmować się 
co najmniej jednym z poniższych:

a)  w odniesieniu do energii 
elektrycznej:
 ʱ   wytwarzaniem, w tym ze źródeł 
odnawialnych, 

 ʱ  dystrybucją,
 ʱ  obrotem,
 ʱ  agregacją, 
 ʱ  magazynowaniem, 

b)  realizowaniem przedsięwzięć słu-
żących poprawie efektywności 
energetycznej, 

c)  świadczeniem usług ładowania 
pojazdów elektrycznych, 

d)  świadczeniem innych usług,  
w tym usług systemowych lub 
usług elastyczności, 

e)  zużywaniem energii elektrycznej
 ʱ   z wykorzystaniem ich zdolności 
wytwórczych oraz z wykorzysta-
niem urządzeń, instalacji lub sie-
ci zlokalizowanych na obszarze 
swojego działania. 

Niewątpliwie analizie i wypracowaniu 
będzie tutaj podlegało ukształtowanie 
relacji umownych pomiędzy członkami 
takiej społeczności, samym podmiotem  
a przedsiębiorstwami energetycznymi.
5. Nowy model rozliczeń prosumen-

tów, w którym możliwe będzie ko-
rzystanie z osobnego rozliczenia 
energii elektrycznej wprowadzanej 
i pobieranej z sieci, przy czym mo-
del ten będzie dotyczył przyszłych 
prosumentów.

6. Wdrożenie mechanizmu nierynko-
wego ograniczania w wytwarzaniu  
z dużych odnawialnych źródeł 
energii przez OSP i OSD.

7. Nadanie uprawnień Prezesowi 
URE do ingerowania z urzędu lub 
na wniosek strony w treść umowy  
o świadczenie usług przesyłania 
lub dystrybucji paliw gazowych lub 
energii elektrycznej zawartej po-
między sprzedawcą  a OSD lub OSP 
w określonych przypadkach.

8. Przyznanie Prezesowi URE upraw-
nienia do udzielenia określonym 
podmiotom odstępstwa od stoso-
wania wskazanych w decyzji prze-
pisów w ramach realizacji projektu 
mającego na celu wdrożenie in-
nowacyjnych technologii, usług, 
produktów, modeli  współpracy 
użytkowników systemu, rozwiązań  
technologicznych lub teleinforma-
tycznych w ramach tzw. piaskowni-
cy regulacyjnej.

9. Doprecyzowanie przepisów doty-
czących unbundlingu.

10. Wprowadzenie obowiązku zawiera-
nia  z odbiorcą  energii  elektrycznej  
w  gospodarstwie  domowym wy-
łącznie umów kompleksowych. 

11. Prawo odbiorcy do zawierania 
umów z cenami dynamicznymi 
energii elektrycznej oraz prawo do 
otrzymywania informacji na temat 
korzyści i ryzyk związanych z takimi 
umowami. 

12. Przepisy  umożliwiające od 2026 
roku techniczną  zmianę  sprze-
dawcy energii elektrycznej w 24 
godziny.

13. Przepisy dotyczące odpowiedzi od-
bioru i odbiorcy aktywnego na rynku 
energii, w tym – agregatora na ryn-
ku energii elektrycznej, jego zadań  
i uprawnień.

Niewątpliwie znaczna część z wy-
mienionych zagadnień ze względu na 

swoją złożoność i istotność będzie jesz-
cze przedmiotem analizy w kolejnych 
odsłonach ,,Paragrafu w sieci’’.

Akty wykonawcze  
do Prawa energetycznego 

Uchwalona 20 maja nowelizacja Prawa 
energetycznego pociągnęła za sobą 
potrzebę wydania nowych aktów wy-
konawczych do ustawy. 24 czerwca 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska kon-
sultacjom poddało pierwsze z nich:

Rozporządzenie w sprawie  
systemu pomiarowego
Projekt rozporządzenia stanowi reali-
zację delegacji ustawowej zawartej  
w art. 11x ust. 2 znowelizowanej usta-
wy Prawo energetyczne, która nakłada 
na ministra właściwego do spraw ener-
gii obowiązek uregulowania – w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do 
spraw informatyzacji – następujących 
zagadnień: 

1)  wymagań funkcjonalnych, jakie 
spełnia system pomiarowy;

2)  wymagań w zakresie bezpieczeń-
stwa systemu pomiarowego, w tym 
jego ochrony przed nieuprawnio-
ną ingerencją oraz nieuprawnio-
nym dostępem do informacji rynku 
energii;

3) wymagań, jakie spełniają:
a)  układy pomiarowo-rozliczeniowe 

w zakresie energii elektrycznej  
w zależności od miejsca ich insta-
lacji oraz ich przeznaczenia inne-
go niż określone w pkt 9,

b)  dane pomiarowe oraz inne infor-
macje rejestrowane przez licznik 
zdalnego odczytu,

c)  polecenia odbierane przez licznik 
zdalnego odczytu, a także warun-
ki ich przesyłania,

d)  dane pomiarowe oraz polecenia 
wysyłane przez licznik zdalnego 
odczytu do urządzeń w gospo-
darstwie domowym, a także wa-
runki ich przesyłania;

4) standardów komunikacji pomiędzy 
licznikiem zdalnego odczytu a sys-
temem zdalnego odczytu;

5) sposobu funkcjonowania liczników 
zdalnego odczytu w trybie przed-
płatowym oraz sposób dokonywa-
nia rozliczeń w tym trybie;

6) sposobu wyznaczania zastępczych 
danych pomiarowych oraz skory-
gowanych danych pomiarowych;

 » » »
O ile sama liberalizacja 

przepisów  
jest oczekiwaniem 
części rynku, o tyle 
wątpliwość budzą 

przepisy towarzyszące 
stanowiące, że pobieranie 

energii za pomocą 
linii bezpośredniej nie 

ogranicza prawa odbiorcy 
do przyłączenia się do 

sieci elektroenergetycznej 
i pobierania z niej 

energii, a wyprowadzanie 
mocy z jednostki 

wytwórczej za pomocą 
linii bezpośredniej nie 

ogranicza prawa wytwórcy 
do przyłączenia się do 

sieci elektroenergetycznej 
i pobierania energii na 

potrzeby własne. 
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7) sposobu wyznaczania wskaźni-
ków skuteczności i niezawod-
ności komunikacji w systemie 
pomiarowym;

8) szczegółowego zakresu danych po-
miarowych i innych informacji po-
zyskiwanych z licznika zdalnego 
odczytu;

9) wymagań, jakie spełnia licznik 
zdalnego odczytu, aby umożliwić 
skomunikowanie z urządzeniami 
odbiorcy energii elektrycznej w go-
spodarstwie domowym;

10)  informacji przekazywanych odbior-
cy końcowemu, o którym mowa  
w art. 11t ust. 1 lub 6 Prawa energe-
tycznego, o liczniku zdalnego od-
czytu oraz o przetwarzaniu danych 
osobowych odbiorcy końcowego.

Rozporządzenie to jest istotne 
szczególnie z punktu widzenia OSD, 
gdyż określone wymagania techniczne 
i funkcje LZO pozwolą na przygotowa-
nie wymagań i procedury przetargo-
wej. Operatorzy systemów elektroener-
getycznych lub właściciele urządzeń, 
instalacji lub sieci w przypadku, gdy 
odbiorcom jest dostarczana energia 
elektryczna z urządzeń, instalacji lub 
sieci, na których nie wyznaczono ope-
ratora systemu elektroenergetycznego, 

będą zobowiązani dostosować użytko-
wane przed 4 lipca 2019 roku systemy 
zdalnego odczytu oraz LZO do wyma-
gań określonych w ustawie oraz w prze-
pisach projektowanego rozporządzenia 
w terminie do 4 lipca 2031 roku.

Rozporządzenie w sprawie  
procesów rynku energii
Określa ono:

1)  wykaz procesów rynku energii elek-
trycznej realizowanych za pośred-
nictwem centralnego systemu in-
formacji rynku energii,

2) sposób ich realizacji,
3)  zakres poleceń wysyłanych do licz-

nika zdalnego odczytu za pośred-
nictwem centralnego systemu in-
formacji rynku energii oraz warunki 
ich wysyłania,

4)  wymagania dotyczące zapewnie-
nia poprawności i kompletności 
informacji rynku energii oraz ich 
weryfikacji,

5)  wskaźniki jakości informacji rynku 
energii przekazywanych przez po-
szczególnych użytkowników syste-
mu i sposób ich publikacji,

6)   wzór szablonu oceny skut-
ków w zakresie ochrony danych 
pomiarowych.

Rozporządzenie w sprawie rejestru 
magazynów energii elektrycznej
Propozycja tego aktu prawnego wyni-
ka z nowego obowiązku nałożonego 
nowelizacją Prawa energetycznego na 
operatorów systemów elektroenerge-
tycznych (OSE), związanego z rozwojem 
technologii magazynowania energii 
elektrycznej i ujęciem ich przyłączenia 
oraz statystyki przyrostu w ramy formal-
ne. Rozporządzenia określa:

1)  wzór rejestru magazynów energii 
elektrycznej, który obowiązani są 
prowadzić OSE,

2)  wzór informacji – w przypadku, 
gdy magazyn energii elektrycznej 
wchodzi w skład jednostki wytwór-
czej lub instalacji odbiorcy końco-
wego przyłączonej do sieci danego 
operatora systemu elektroenerge-
tycznego, posiadacz magazynu jest 
obowiązany przekazać operatoro-
wi informację, zgodnie ze wzorem 
zawartym w przepisach wykonaw-
czych, zawierającą określone dane, 
a także – w przypadku zmiany – do-
konać ich aktualizacji.

3) format danych zamieszczanych 
w rejestrze magazynów energii 
elektrycznej.

n

Pod pewnymi warunkami operator może posiadać, wznosić, obsługiwać magazyn energii lub nim zarządzać
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Hulajnogi elektryczne szturmem podbi-
ły rynek szybkiej miejskiej elektromobilno-
ści. Wpisały się na stałe w pejzaż większości 
miast w Polsce. Korzystających z tego ty-
pu urządzeń można podzielić na dwie gru-
py. Pierwszą są właściciele takiego pojazdu. 
Druga to korzystający sporadycznie z tego 
środka transportu, wynajmujący hulajnogi 
na minuty. Ta ostatnia forma elektromobilno-
ści jest z nami od połowy 2018 roku. Pierwszą 
firmą w naszym kraju oferującą te usługi było 
amerykańskie przedsiębiorstwo LIME. 

Obydwie formy korzystania z hulajnóg 
niosą za sobą odpowiedzialność. Nie zwal-
niają użytkowników  z obowiązujących 
przepisów ruchu drogowego. Te jednak do-
piero na początku 2021 roku zaczęły przewi-
dywać restrykcje w korzystaniu z tego typu 
urządzeń. 

W styczniu 2021 roku Minister Infrastruk-
tury przedstawił projekt nowelizacji Prawa 
o ruchu drogowym. Dokument wydzie-
la pojazdy takie jak hulajnogi z dotychczas 
stosowanej grupy urządzeń transportu oso-
bistego (UTO). Urządzenie transportu oso-
bistego to pojazd napędzany elektrycznie, 
bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie prze-
znaczony do poruszania się wyłącznie przez 
kierującego znajdującego się na nim (np. de-
skorolka elektryczna, elektryczne urządzenie 
samopoziomujące).

Projekt ustawy definiuje hulajnogę elek-
tryczną jako pojazd napędzany elektrycz-
nie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia  
i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do 
poruszania się wyłącznie przez kierującego 
znajdującego się na nim.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycz-
nych, UTO i sprzętu sportowo-rekreacyjnego 
są bardziej restrykcyjne niż te dla rowerów. 
Po pierwsze, wyżej wymienione pojazdy mo-
gą poruszać się wyłącznie po drogach dla 
rowerów, pasach rowerowych wydzielonych 
z jezdni lub trasach pieszo-rowerowych. Gdy 
żadna z tych opcji nie jest możliwa, w przy-
padku hulajnogi elektrycznej trzeba skorzy-
stać z jezdni, jednak tylko, gdy ograniczenie 
prędkości na niej to nie więcej niż 30 km/h.

Jeśli chodzi o hulajnogi elektrycz-
ne i UTO prawo zabrania poruszania się 

nimi (na drogach publicznych) dzieciom 
przed ukończeniem 10. roku życia (nawet 
pod opieką rodziców). Młodzież w wieku 
10-18 lat może korzystać z nich, ale musi 
posiadać kartę rowerową lub prawo jaz-
dy dowolnej kategorii (AM, A1, B1 lub T). 
Osoby pełnoletnie mają jedynie znać prze-
pisy ruchu drogowego, jednak ich zna-
jomości nie trzeba poświadczać żadnym 
dokumentem.

Hulajnogi i UTO można parkować na 
chodniku – w miejscu do tego przezna-
czonym, a gdy takie nie występuje – rów-
nolegle i jak najbliżej zewnętrznej krawę-
dzi chodnika najbardziej oddalonej od 
jezdni, pod warunkiem że nie obowiązu-
je zakaz postoju lub zatrzymywania się,  
a także szerokość chodnika pozostawiona 
dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m. 
Za naruszenie przepisów objętych noweli-
zacją ustawy będą obowiązywać mandaty, 
które w zależności od rodzaju przewinienia 
mogą wynieść od 50 do 500 zł.

Taryfikator 
 50 zł – za naruszenie obowiązku korzy-

stania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu 
rowerowego, biegnących w kierunku jazdy 
rowerzysty 

50 zł – za naruszenie zakazu poruszania 
się w ciągu pieszym 

100 zł – za czepianie się pojazdów 
100 zł – przejazd na czerwonym świetle 

100 zł – za naruszenie warunków zatrzy-
mania lub postoju pojazdu na chodniku 

100 zł – za przewożenie innej osoby, 
zwierzęcia lub ładunku 

200 zł – za korzystanie podczas jazdy  
z telefonu w sposób wymagający trzymania 
słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kieru-
jącego pojazdem 

300-500 zł – za kierowanie na drodze pu-
blicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie 
ruchu pojazdem przez osobę znajdującą się 
w stanie po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 pro-
mila) lub podobnie działającego środka (lub 
orzeczone przez sąd do 14 dni aresztu lub 
grzywna do 5 tys. zł)

 350 zł – za nieustąpienie przez kierujące-
go pojazdem pierwszeństwa pieszym znaj-
dującym się na przejściu 

500 zł – za jazdę w stanie nietrzeźwości 
(lub orzeczone przez sąd do miesiąca aresz-
tu, do 5 tys. zł grzywny i zakaz prowadzenia 
pojazdów  na okres od sześciu miesięcy do 
trzech lat)

Ze względu na rosnącą liczbę użytkow-
ników hulajnóg w miejscach publicznych 
oraz coraz większą liczbę wypadków z ich 
udziałem konieczne stało się wprowadzenie 
tak restrykcyjnych przepisów.  Przestrzeganie 
nowego prawa wpłynie przede wszystkim 
na zachowanie ładu oraz bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników dróg i chodników.  

Kasper Teszner, Biuro PTPiREE

Prawo o ruchu drogowym

Hulajnogi elektryczne
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Hulajnogi mo gą poruszać się wyłącznie po drogach dla rowerów, pasach rowerowych wydzielonych z jezdni lub trasach 
pieszo-rowerowych 
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System łączności krytycznej 

TETRA dla spółek energetycznych
Infrastruktura sieci elektroenergetycznych należy do infrastruktury krytycznej, 
a zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej zalicza się  
do newralgicznych zadań we współczesnych społeczeństwach,  
gdyż jej brak skutkuje natychmiastowym, łańcuchowym obezwładnieniem 
wszystkich najważniejszych systemów technicznych. 

Okoliczności te uzasadniają potrzebę 
szczególnego traktowania systemu elek-
troenergetycznego, tak w skali kraju, jak 
i Unii Europejskiej. Infrastruktura syste-
mu energetycznego jest wymieniona 
na pierwszym miejscu listy infrastruktur  
o znaczeniu krytycznym w dyrektywie 
RE 2008/114/WE z 8 grudnia 2008 roku 
w sprawie rozpoznawania i wyznacza-
nia europejskiej infrastruktury krytycznej 
oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy 
jej ochrony oraz w ustawie z 26 kwiet-
nia 2007 roku o zarządzaniu kryzyso-
wym. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie 
z jej art. 6 ust. 5 „właściciele oraz posia-
dacze obiektów, instalacji lub urządzeń 
infrastruktury krytycznej mają obowią-
zek ich ochrony, w szczególności przez 
przygotowanie i wdrażanie, stosownie 
do przewidywanych zagrożeń, planów 
ochrony infrastruktury krytycznej oraz 
utrzymywanie własnych systemów re-
zerwowych zapewniających bezpie-
czeństwo i podtrzymujących funkcjo-
nowanie tej infrastruktury, do czasu jej 
pełnego odtworzenia”. W związku z tym 
infrastruktura sieci tele- i radiokomu-
nikacyjnych, warunkująca zarządzanie 
i sterowanie elementami energetycz-
nych sieci przesyłowych zaliczonych do 
kategorii infrastruktury krytycznej, jest 
integralnym jej elementem. Ten obo-
wiązek ustawowy ma istotny wpływ na 
wybór systemu radiokomunikacyjnego 
dla sektora energetyki, w tym technolo-
gii jego wykonania, modelu operowania 
i utrzymania. Oznacza to potrzebę użyt-
kowania sieci dedykowanych, wydzielo-
nych wyłącznie dla służbowej łączności 

dyspozytorskiej i telesterowania zasoba-
mi sieci energetycznej.

Sterowanie pracą sieci średniego  
i niskiego napięcia wymaga zapewnienia  
w sieci radiowej bardzo wysokiego po-
ziomu pewności pracy oraz bezpieczeń-
stwa transmisji poleceń i potwierdzeń. 
Poziom pewności i bezpieczeństwa mu-
si być znacznie wyższy od takiego, jaki 
są w stanie zapewnić jakiekolwiek sieci 
publiczne. Jak pokazuje codzienne do-
świadczenie i praktyka inżynierska, bez-
pieczeństwo sieci dyspozytorskiej musi 
być na poziomie zbliżonym do tego, jakie 
obowiązuje w sieciach policji i służb bez-
pieczeństwa publicznego, zaś gotowość 
do działania systemu radiokomunikacyj-
nego w sektorze elektroenergetycznym 
oznacza funkcjonowanie i dostępność 
podczas awarii masowych spowodowa-
nych brakiem zasilania na rozległym ob-
szarze w wyniku katastrof naturalnych, 
takich jak tornada, trąby powietrzne, or-
kany, powodzie, śnieżyce, oblodzenia in-
frastruktury energetycznej, oraz innych 
sytuacji kryzysowych. 

Spośród krytycznych dla energetyki 
wymagań technicznych i funkcjonalnych 
należy wymienić: 

 � grupową komunikację głosową, 
 � natychmiastowe zestawianie połączeń 

grupowych – za pomocą jednego przy-
cisku PTT (push-to-talk) w radiotelefonie, 

 � przesyłanie danych dla telemetrii i stero-
wania siecią energetyczną SCADA (Su-
pervisory Control And Data Acquisition), 

 � autonomiczną pracę stacji bazowej, 
jako stacji retransmisyjnej dla ko-
munikacji między radiotelefonami,  

w przypadku uszkodzenia łącza z in-
frastrukturą sieci, 

 � komunikację głosową w miejscach, 
gdzie nie ma zasięgu stacji bazowych 
w trybie bezpośredniej łączności mię-
dzy radiotelefonami (tzw. DMO), 

 � gwarantowany dostęp do sieci, system 
priorytetów połączeń, a w sytuacji na-
tłoku w sieci – wywłaszczanie połączeń 
na rzecz mających wyższy priorytet, 

 � przenoszenie połączeń w toku pomię-
dzy stacjami bazowymi bez ich zrywa-
nia (handover), jako właściwość syste-
mu komórkowego, 

 � możliwość dynamicznego tworzenia  
i rekonfiguracji grup użytkowników, 

 � odporność urządzeń na narażenia śro-
dowiskowe (skrajne wartości tempera-
tury, wilgoć, kurz, transport po drogach 
gruntowych). 
Wymienione wymagania funkcjonal-

ne powinny być bezwzględnie spełnia-
ne również w sytuacjach kryzysowych, 
np. gdy część infrastruktury energe-
tycznej i krajowych systemów łączności 
uległa zniszczeniu w następstwie klęski 
żywiołowej. 

Ponadto wybrane do realizacji rozwią-
zanie systemowe powinno gwarantować: 

 � interoperacyjność z sieciami: publicz-
nymi (PSTN, GSM), telefonicznymi we-
wnętrznymi energetyki oraz służb pu-
blicznego bezpieczeństwa, ratownictwa 
i zarządzania kryzysowego na poziomie 
regionalnym i ogólnokrajowym, 

 � odporność na przeciążenia w sytu-
acjach awarii i nagłego zwiększenia 
liczby wywołań na ograniczonym te-
renie z zachowaniem wymaganych  
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czasów zestawiania połączeń (wywoła-
nie standardowe 500 ms, a wywołanie 
w trybie alarmowym do 300 ms) i prio-
rytetów użytkowników, 

 � dojrzałość techniczną i dostępność 
sprzętu w czasie kilkunastu lat, 

 � zgodność ze standardami telekomu-
nikacyjnymi stosowanymi w Europie  
w sieciach dyspozytorskich służb  
publicznych, 

 � wymaganą dostępność usług sieci.
Te kryteria wynikają z wieloletnich 

doświadczeń personelu eksploatującego 
elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne, 
a także służb odpowiedzialnych za łącz-
ność radiową w sektorze elektroenerge-
tyki w kraju i za granicą. Uwzględniają 
one obecne potrzeby przekazywania in-
formacji koniecznych do realizacji proce-
sów utrzymania sieci elektroenergetycz-
nych, jak i poprawnego funkcjonowania 
urządzeń sterowania dostawami ener-
gii elektrycznej. Ich spełnienie umożliwi 
również wykorzystanie cyfrowej łącz-
ności radiowej do przesyłania danych 
z pomiarów zbiorczych poboru energii 
elektrycznej przez jej odbiorców (smart 
metering).

Ponadto system łączności używa-
ny w sytuacjach katastrofalnych musi 
cechować dojrzałość technologiczna, 
niezawodność oraz dostępność sprzętu  
w stosunkowo długim czasie, a takim jest 
właśnie trankingowy system łączności 
radiowej oparty na technologii TETRA. 
Istotna jest również zgodność ze standar-
dami telekomunikacyjnymi stosowanymi 
w Europie w sieciach łączności dla służb 
publicznych.

Według oceny większości specjali-
stów, system TETRA jest zdecydowanie 
lepiej przygotowany do realizacji radio-
wych sieci dyspozytorskich niż usługa 
PTT w CDMA2000 czy LTE. Ograniczeniem 
może być mniejsza szybkość transmisji 
danych, jednak obecne potrzeby sekto-
ra elektroenergetyki w zakresie teleste-
rowania realizowanego drogą radiową 
nie wymagają łączy o większych prze-
pływnościach niż te, które oferuje system  
TETRA. Porównując przydatność sys-
temów, należy także brać pod uwagę  
i to, że w przypadku przyjęcia oferty ko-
mercyjnych operatorów na korzystanie 
z usług oferowanych w sieci publicznej 
PAMR (Public Access Mobile Radio) spółki 
dystrybucyjne pozostawałyby jedynie jed-
nymi z wielu użytkowników-abonentów.

Energetyka w naszym kraju (OSD, 
OSP), podobnie jak polska administracja 

państwowa, podjęła decyzje o wdroże-
niu systemu łączności TETRA i od 2018 
roku następuje intensywny rozwój tego 
systemu. Energa-Operator jako jedyna 
w Polsce wprowadziła na szeroką skalę 
niezawodny w przypadku klęsk żywioło-
wych i awarii masowych oraz niezależny 
od operatorów komórkowych system 
łączności TETRA. Sieć pokrywa cały ob-
szar dystrybucji Grupy. Tauron Dystrybu-
cja również analizuje budowę systemu 
TETRA na swoim obszarze, zmierzając do 
całkowitego pokrycia tą usługą terenu 
swojego działania.

Również ETSI (European Telecommu-
nications Standards Institute) od 2018 roku  
intensywnie pracuje nad standaryzacją 
systemu. Od tego czasu pojawiło się wie-
le dokumentów standaryzacyjnych sys-
temu TETRA, m.in. dotyczących interfejsu 
międzysystemowego ISI (Inter-system In-
terface), który zapewnienia możliwości łą-
czenia ze sobą różnych (autonomicznych, 
rozdzielnych) sieci TETRA, szczególnie  
w kontekście operacji transgranicznych. 
Dysponując ISI, użytkownicy danej sieci 
regionalnej mogą korzystać z własnego 
sprzętu i komunikować się wewnątrz swo-
jej sieci. Mogą również łączyć się z użyt-
kownikami innej sieci (korzystającej z zu-
pełnie odmiennych urządzeń radiowych), 
np. zlokalizowanej po drugiej stronie gra-
nicy państwa. Możliwe jest też tworzenie 
większych sieci TETRA na bazie różnych 
rozwiązań sprzętowych. Przygotowując 
pakiet standardów, ETSI dopuścił wyko-
rzystanie protokołu IP, co może znacząco 
przyspieszyć i zwiększyć efektywność łą-
czenia różnych sieci TETRA. Jest to istotne 
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzyso-
wych i katastrofalnych.

Nie sposób nie wspomnieć tutaj  
o rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2196 
ustanawiającym kodeks sieci NC ER do-
tyczący stanu zagrożenia i stanu odbu-
dowy systemów elektroenergetycznych. 
Wymusza on konieczność szybkiego do-
stosowania systemów łączności głosowej, 
infrastruktury związanej z systemami łącz-
ności, w szczególności systemów zasilania, 
celem spełnienia wymogów zawartych  
w rozporządzeniu. System radiowy TE-
TRA jest przewidywany jako system ope-
racyjno-dyspozytorski OSD i jako rezer-
wowy system łączności OSP dla wsparcia 
planu odbudowy systemu elektroener-
getycznego. Kluczowe dla tego kodek-
su wymagania plasują system TETRA na 
czołowym miejscu w zakresie łączności 
krytycznej. Do najważniejszych należą 

te, które dotyczą rezerwowego zasilania, 
interoperacyjności, redundancji sprzęto-
wej czy też obostrzeń wobec korzystania  
z usług obcych operatorów:

 � OSP, OSD i wybrane SGU dysponują 
systemem komunikacji głosowej o od-
powiedniej redundancji (nadmiarowo-
ści) i źródłami rezerwowego zasilania 
przez co najmniej dobę w razie całko-
witej utraty zasilania zewnętrznego lub 
awarii pojedynczych urządzeń.

 � OSP ustala w porozumieniu z OSD, 
wybranymi SGU oraz sąsiednimi OSP, 
tworzącymi wspólny obszar synchro-
niczny, takie wymagania techniczne 
dla systemów komunikacji głosowej, 
aby możliwa była wzajemna rozpo-
znawalność, interoperacyjność i na-
tychmiastowa zdolność do udzielenia 
odpowiedzi. 

 � Redundancja aktywnego sprzętu sie-
ciowego musi być uzyskana przez jego 
zainstalowanie przynajmniej dwa razy 
w systemie. Instalacja nie musi być 
związana z lokalizacją sprzętu, ale z do-
stępnością funkcji i usług.

 � Dla realizacji kanałów komunikacji na-
leży unikać publicznych operatorów 
komunikacyjnych, gdyż nie gwarantują 
oni utrzymania ciągłości świadczenia 
usług w przypadku rozległej awarii 
elektroenergetycznej.
Komunikacja krytyczna w trakcie 

usuwania awarii systemu elektroenerge-
tycznego, spowodowanych np. klęskami 
żywiołowymi, wiąże się z szeregiem pre-
cyzyjnych wymagań dotyczących nie-
zawodności usług, o których wcześniej  
w artykule wspomniano. W sytuacjach 
zwykłej pracy ruchowej systemu elek-
troenergetycznego sieć TETRA ma  
w niezawodny sposób zapewnić łączność 
głosową pomiędzy dyspozytorem a eki-
pami pogotowia energetycznego oraz 
telesterowanie elektroenergetyczną siecią 
średniego napięcia. Obecnie w systemie 
elektroenergetycznym funkcjonuje kil-
ka tysięcy zdalnie sterowanych odłączni-
ków – wszystkie pracujące w standardzie  
TETRA. Dzięki technologii TETRA znacznie 
skrócił się czas usuwania awarii sieci elek-
troenergetycznej, co ma ogromny wpływ 
na wskaźniki SAIDI i SAIFI. Miejmy na-
dzieję, że system TETRA będzie używany  
w sytuacjach kryzysowych jak najrza-
dziej, a jego niezawodność wykorzysta-
na przede wszystkim w codziennej pracy 
energetyków.

Maciej Skoraszewski
Biuro PTPiREE



Prosument energii odnawialnej  
– aktywny uczestnik systemu 
elektroenergetycznego
19 i 20 maja PTPiREE zorganizowało w formule online konferencję 
„Prosument energii odnawialnej jako aktywny uczestnik systemu elek-
troenergetycznego”.  Wzięło w niej udział 80 uczestników, przede wszyst-
kim przedstawiciele operatorów systemu dystrybucyjnego oraz repre-
zentanci urzędów i instytucji centralnych: URE, MKiŚ, MRTiP, NFOŚiGW. 
Całość debaty poświęcono wycinkowi problematyki odnawialnych źró-
deł energii,  jakim są prosumenci.

Prosument – definicja,  zasady rozliczeń
Nazwa „prosument’’ to połączenie dwóch słów: „producent’’ i ,,konsu-
ment’’. Szczegółowo opisuje to definicja: Prosument energii odnawialnej to 
odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawial-
nych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że 
w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej dzia-
łalności gospodarczej.

W celu rozwoju rynku mikroinstalacji (prosumenckich instalacji OZE 
o mocy do 50 kW) wprowadzono szereg ułatwień formalnoprawnych 
związanych z ich przyłączeniem do sieci:

 � w przypadku, gdy przewidywana moc zainstalowana mikroinstalacji 
nie przekracza mocy określonej w wydanych odbiorcy warunkach 
przyłączenia, przyłączenie mikroinstalacji odbywa się na podstawie 
zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, po zainstalowaniu odpo-
wiednich układów zabezpieczających i urządzenia pomiarowo-roz-
liczeniowego (art. 7 ust. 8d4 PE),

 � OSD ma obowiązek przyłączenia mikroinstalacji w ciągu 30 dni od 
dokonania zgłoszenia,

 � koszt montażu układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-roz-
liczeniowego ponosi OSD, a za przyłączenie mikroinstalacji do elek-
troenergetycznej sieci dystrybucyjnej nie jest pobierana opłata.
Ustalono także zasady rozliczania prosumentów. Rozliczenia energii 

elektrycznej wprowadzonej do i pobranej z sieci przez prosumentów od-
bywają się w następujący sposób: sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości 
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec 
ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby 
własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię 
elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

 � większej niż 10 kW – w stosunku 1 do 0,7;
 � nie większej niż 10 kW – w stosunku 1 do 0,8. 

Od ilości rozliczonej energii elektrycznej – w sposób określony po-
wyżej – prosument energii odnawialnej nie uiszcza:

 � na rzecz sprzedawcy opłat z tytułu jej rozliczenia;
 � opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości ener-

gii elektrycznej pobranej przez prosumenta energii odnawialnej; 
opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę wobec operatora systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłą-
czona jest mikroinstalacja.
Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dys-

trybucyjnej nie wcześniej niż na rok przed datą dokonania rozliczenia. Ja-
ko datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni 
dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym została wprowadzo-
na do sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna  
w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozlicze-
niowe, jednak nie dłużej niż na kolejny rok od daty wprowadzenia jej do 
sieci. Sprzedawca zobowiązany jest do informowania prosumenta ener-
gii odnawialnej o ilości rozliczonej energii zgodnie z okresami rozlicze-
niowymi przyjętymi w umowie kompleksowej.

Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem definicji prosumenta  
o prosumenta zbiorowego (np. spółdzielnie albo wspólnoty mieszkanio-
we, samorządy) oraz wirtualnego (gdy nie ma możliwości zabudowania 
instalacji PV na własnej posesji). Wydaje się, że spowodują one dalszy 
skokowy wzrost zarówno liczby prosumentów, jak i jednostkowych mo-
cy przyłączanych mikroinstalacji.

Prosument – programy pomocowe
Niezależnie od ułatwień formalnoprawnych powstało także wiele pro-
gramów wsparcia, mających za zadanie ułatwienie konsumentowi ener-
gii elektrycznej metamorfozy do roli prosumenta. Najbardziej znanym  
z tych programów jest Mój Prąd, który pozwalał na otrzymanie dotacji  
w maksymalnej wysokości 50 proc. kwalifikowanych kosztów mikroin-
stalacji (ale nie więcej niż 5 tys. zł). Zgodnie z informacjami opublikowa-
nymi na stronie internetowej programu, do 20 maja 2021 roku dofinan-
sowania udzielono ponad 200 tys. prosumentów.

Inne programy wsparcia to np. Czyste Powietrze, gdzie oprócz wy-
miany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe istniała także możli-
wość dofinansowania zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej 
czy ulga termomodernizacyjna.

Rys. 1. Rezultaty programu Mój Prąd Źródło: https://mojprad.gov.pl/
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Niezależnie od programów centralnych także samorządy wystar-
towały z własnymi projektami dofinansowania dla mieszkańców, np. 
konkurs „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” w ramach 
WRPO 2014-2020.

Prosument – rozwój
Wraz z uproszczeniem procedury przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 
oraz uruchomieniem programów wsparcia rozpoczął się bardzo dyna-
miczny wzrost  (blisko 10-krotny) zarówno liczby, jak i mocy zainstalo-
wanej mikroinstalacji. Na początku 2019 roku było ich w naszym kraju  
54 214, a do końca pierwszego kwartału 2021 roku już 521 599.

W pierwszym kwartale 2021 roku OSD przyłączyli do swoich sieci 
ponad 64 tys. nowych mikroinstalacji o łącznej mocy przeszło 456 MW. 
Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku liczba wszystkich mikroinsta-
lacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad 521 tys., 
a ich moc ponad 3,4 GW. Stanowi to dwukrotnie więcej przyłączonych 
mikroinstalacji oraz ich mocy niż w takim okresie ubiegłego roku i blisko 
sześciokrotnie więcej niż w porównywalnych miesiącach 2019 roku przy 
ponad sześciokrotnym wzroście zainstalowanej mocy.

W trudnej sytuacji związanej z pandemią OSD w 2020 roku przyłą-
czyli do swoich sieci ponad trzykrotnie więcej mikroinstalacji (303 172) 
niż w całym 2019 roku (100 212), co jednocześnie stanowi dwukrotnie 
więcej niż wynosiła łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączo-
nych w latach poprzednich. W 2020 roku przyłączono mikroinstalacje  
o mocy dwukrotnie większej (2015 MW) niż wynosiła łączna moc wszyst-
kich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich (992 MW).

Średnia moc jednostkowa przyłączonych do sieci mikroinstalacji 
wynosi około 6,5 kWp, jednak widać wyraźnie, że systematycznie ona 
rośnie. Wydaje się, że rozszerzenie definicji prosumenta o prosumenta 
zbiorowego i wirtualnego spowoduje nie dość, że dalszy dynamiczny 
rozwój rynku, to także zwiększenie średniej mocy mikroinstalacji.

Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 4 469,8 MW we-
dług stanu na 31 marca 2021 roku (źródło: PSE SA). Mikroinstalacje pro-
sumenckie stanowią więc blisko 78 proc. wszystkich źródeł PV w KSE.

Według Raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) –  
w 2020 roku roczny przyrost mocy energii odnawialnej na świecie zwięk-
szył się o 45 proc. do prawie 280 gigawatów. Przewiduje się, że w latach 
2021 i 2022 będzie to odpowiednio dodatkowe 270 i 280 gigawatów. 
Szacunki te są o 25 proc. wyższe niż prognozy agencji z listopada ze-
szłego roku. Zmiana jest spowodowana szybszym niż oczekiwano roz-
wojem odnawialnych źródeł energii w Chinach, Stanach Zjednoczo-
nych i Europie. Moc wytwarzana przez elektrownie wiatrowe zwiększyła 
się dwukrotnie w porównaniu do 2019 roku, natomiast ta pochodząca  
z energii słonecznej o prawie 50 proc. w tym samym okresie (źródło: CIRE).

Według sprawozdania z działalności Prezesa URE w 2020 roku w na-
szym kraju spadły wskaźniki koncentracji w produkcji energii elektrycznej. 
Obrazujący stopień koncentracji wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) 
wyniósł 2019,9. Zakres wartości od 1 800 do 5 000 określany jest jako wy-
soka koncentracja. HHI w Polsce od kilku lat jest w trendzie spadkowym. 
W ubiegłym roku spadł również inny popularny wskaźnik koncentracji 
– CR3. W ocenie Prezesa URE do spadków obu wskaźników przyczynił 

się w głównej mierze wzrost udziału w krajowym bilansie energii  
z OZE, czyli źródeł przeważnie małych i rozproszonych (źródło: CIRE).

Prosument – współodpowiedzialność za bezpieczeństwo 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Tak szybki rozwój energetyki prosumenckiej niewątpliwie cieszy. Jednak 
wydaje się, że nikt nie zdawał sobie sprawy z tak dużej jego dynamiki 
– przyrost ilościowy i jakościowy odbywają się w sposób wykładniczy. 
Duże nasycenie sieci niskiego napięcia mikroinstalacjami powoduje wie-
le zjawisk, wcześniej w ogóle nie występujących.

W sieci niskiego napięcia, budowanej pierwotnie dla przesyłu energii 
elektrycznej w kierunku od źródła (transformator) do odbiorcy, pojawiły 
się nowe źródła energii w postaci mikroinstalacji. Powodują one zmiany 
w kierunku przepływu energii oraz wpływają na podwyższenie napięcia 
w sieci. W skrajnych przypadkach wartość napięcia jest tak duża, że mo-
że doprowadzić do uszkodzenia urządzeń z niej zasilanych lub samych 
elementów sieci elektroenergetycznej. Może także doprowadzić do wy-
łączenia mikroinstalacji z powodu przekroczenia zadanego w nastawach 
falownika poziomu napięcia. Na rysunku 3 przedstawiono niekorzystne 
zjawiska zachodzące w linii nn z przyłączonymi do niej mikroinstalacjami.

Ponieważ to operator sieci dystrybucyjnej odpowiada za odbiór 
energii z OZE, musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby takie sytuacje 
nie występowały. Niestety, OSD nie mają informacji o planowanych w sie-
ci nn inwestycjach OZE – formalne przyłączenie mikroinstalacji następuje 

Rys. 2. Rezultaty programu Czyste Powietrze Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/

Tabela 1. Liczba i moc mikroinstalacji w poszczególnych latach oprac. Konrad Pachucki
 

Wykres 2. Moc mikroinstalacji PV przyłączonych do sieci OSD rys. Konrad Pachucki

Wykres 1. Liczba mikroinstalacji PV przyłączonych do sieci OSD rys. Konrad Pachucki
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na podstawie zgłoszenia po jej fizycznym podłączeniu do sieci. Tak więc 
OSD ma jedynie 30 dni na podjęcie działań mających na celu umożliwie-
nie poprawnej pracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną.

W tym czasie OSD musi także zainstalować inteligentny układ po-
miarowy pozwalający na rozliczanie zarówno energii pobranej z sieci 
elektroenergetycznej, jak też i wyprodukowanej w mikroinstalacji prosu-
menckiej. Zaburza to ustalony wcześniej harmonogram wymiany licz-
ników energii elektrycznej na inteligentne, niezbędne dla zbudowania 
Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

W trakcie badań falowników, zleconych przez największych OSD  
w kraju, okazało się także, iż wprowadzają one do sieci zakłócenia skutku-
jące brakiem możliwości przesyłania danych pomiarowych za pomocą 
protokołu PLC, co uniemożliwia w skrajnym przypadku przesyłanie do 
OSD informacji na temat pracy sieci w trybie online.

Z racji swej budowy i dostępu do sieci większości instalowanych 
dzisiaj inwerterów, nieograniczony dostęp do sterowania nimi posiada 
producent (dystrybutor). Dostęp ten pozwala na odczytywanie online 
parametrów sieci elektroenergetycznej, ale także sterowanie pracą mikro-
instalacji. Nietrudno sobie wyobrazić, zwłaszcza w dobie następujących 
coraz częściej cyberataków na infrastrukturę krytyczną różnych państw, 
atak polegający na wyłączeniu w jednej chwili inwerterów jednego lub kil-
ku producentów. W skrajnym przypadku, przy jednoczesnym wyłączeniu 
kilku MW w szczycie poboru, może to doprowadzić do blackoutu.

Prosument – wnioski i propozycje
Z uwagi na zbiegające się w jednym czasie planowane zmiany dotyczą-
ce prosumenta: rozszerzenie jego definicji o prosumenta zbiorowego  
i wirtualnego, rozpoczęcie 1 lipca 2021 roku trzeciego naboru wniosków 
na dofinansowanie instalacji prosumenckich w ramach programu Mój 
Prąd, od 1 stycznia 2022 roku zmiany w rozliczeniach pomiędzy prosu-
mentem a OSD (likwidacja net meteringu na rzecz sprzedaży nadwyżek 
energii do sieci i zakupu w przypadku jej braku – mniej korzystne dla 
prosumenta), wydaje się, że 2021 może być kolejnym rokiem z bardzo 
dynamicznym wzrostem liczby i wartości mikroinstalacji OZE.

Dla bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, a tym 
samym zapewnienia ciągłości zasilania dla wszystkich odbiorców energii 
elektrycznej, oraz dla optymalizacji kosztów jego funkcjonowania w celu 
zminimalizowania przewidywanego wzrostu opłat za energię elektryczną, 
konieczne jest spełnienie kilku, wydawałoby się oczywistych, postulatów:
1. ograniczenie wielkości mocy prosumenckiej przyłączanej do sieci na 

zgłoszenie (wpłynęłoby to na zwiększenie kontroli OSD nad rozwo-
jem źródeł we wrażliwej sieci nn, ale również na planowanie inwesty-
cji niezbędnych do przyłączenia kolejnych mikroinstalacji OZE),

2. celem nadrzędnym budowy instalacji prosumenckich powinno 
być wytwarzanie energii na własne potrzeby (konieczność promo-
wania we wszystkich programach wsparcia rozwiązań zwiększają-
cych autokonsumpcję), co zmniejsza negatywny wpływ mikroin-
stalacji OZE na system elektroenergetyczny,

3. promowanie sieci elektroenergetycznej jako wirtualnego magazy-
nu prowadzi do dalszego przewymiarowania mikroinstalacji przez 
odbiorców i wzrostu liczby instalacji, które będą wyłączane lub ich 
produkcja ograniczana,

4. możliwość weryfikacji przez OSD spełnienia przez inwertery wyma-
gań kodeksu sieci NC RfG, IRiESD oraz norm (przywołanych w de-
klaracjach zgodności urządzeń) poprawności fizycznego podłącze-
nia mikroinstalacji do wewnętrznej instalacji odbiorczej oraz nastaw 
zabezpieczeń inwerterów,

5. OSD, kierując się bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej 
do wszystkich odbiorców, powinien mieć możliwość sterownia 
mikroinstalacją OZE (wyłączenia mikroinstalacji lub ograniczenia 

możliwości generacji przy zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciu  
w miejscu zainstalowania inwertera, co zapobiega uszkodzeniu 
urządzeń odbiorczych oraz mikroinstalacji), do czego niezbędne 
jest wyposażenie wszystkich falowników w jeden protokół oraz ze-
standaryzowany port wejściowy/wyjściowy,

6. projektowane w przepisach prawa zmiany w zakresie rozliczenia 
OSD z prosumentami (opłaty sieciowe) powinny być wprowadza-
ne w sposób odzwierciedlające koszty funkcjonowania sieci, przej-
rzyste i wolne od dyskryminacji, z osobnym rozliczeniem energii 
elektrycznej wprowadzanej i pobieranej z sieci,

7. dla nowych modeli prosumenta wymóg posiadania licznika zdal-
nego odczytu przez podmioty tworzące prosumenta nie może być 
nadmiarowy wobec harmonogramu instalacji liczników zdalnego 
odczytu realizowanego przez OSD (w przypadku braku licznika 
zdalnego odczytu – OSD korzysta z profili w IRIESD dla wyznacze-
nia danych pomiarowych),

8. po wykonaniu obowiązku instalacji liczników zdalnego odczytu 
(zgodnie z harmonogramem ujętym w nowelizacji ustawy Prawo 
energetyczne) sumaryczne bilansowanie realizowane w systemie te-
leinformatycznym powinno być realizowane dla danych 15-minuto-
wych, gdyż liczniki zdalnego odczytu z takim okresem rejestracji do-
konują zapisu odrębnie ilości energii pobranej i wprowadzonej z/do 
sieci dystrybucyjnej (z zastrzeżeniem, że wszystkie punkty PPE przypi-
sane do prosumenta, prosumenta zbiorowego i prosumenta wirtual-
nego wyposażono w liczniki zdalnego odczytu),

9. dyskutowana obecnie możliwość zmiany okresu użytkowania 
liczników z ośmiu do 12 lat dla liczników zdalnego odczytu może 
zmniejszyć koszty wdrożenia systemu inteligentnego opomiaro-
wania o około 2,3 mld zł, co przełoży się na mniejsze stawki opłat 
za energię elektryczną.

Mamy nadzieję, że konferencja „Prosument energii odnawialnej ja-
ko aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego” spełniła Państwa 
oczekiwania. Najbliższy rok przyniesie wiele zmian w zasadach przyłą-
czania, rozliczania i wsparcia dla instalacji prosumenckich.  Liczymy na to, 
że będziemy mogli przedstawić ich wpływ na rozwój energetyki prosu-
menckiej wiosną przyszłego roku, już w formule stacjonarnej.

Sebastian Brzozowski, Biuro PTPiREE

Rys. 3. Napięcie i przepływ energii w sieci nn z mikroinstalacjami 
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Pomiary i diagnostyka  
w sieciach 
elektroenergetycznych
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej  
było już po raz szósty organizatorem konferencji naukowo-technicznej 
„Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”, która odbyła się 
online 16 i 17 czerwca. Honorowy patronat nad nią objęli Minister Klimatu  
i Środowiska oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 

Trwający stan epidemii nadal narzuca 
szereg ograniczeń. Brak możliwości bez-
pośredniego spotkania nie był jednak 
przeszkodą w organizacji konferencji. 
Ponownie, dzięki formie online, mogli-
śmy utrzymać ciągłość naszego corocz-
nego wydarzenia i zorganizować je z suk-
cesem. Swój udział potwierdziło blisko stu 
uczestników, a w programie znalazło się 
aż 18 wystąpień, które tworzyły pięć sesji 
tematycznych. 

Otwarcia dokonali wspólnie Ewa Siko-
ra, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych 
Energa-Operator oraz Wojciech Tabiś, dy-
rektor Biura PTPiREE. Wojciech Tabiś przy-
bliżył obecną sytuację legislacyjną oraz 
wyzwania, jakie określono w nowelizacji 
Prawa energetycznego. Ustawę tę Prezy-
dent RP podpisał dwa tygodnie przed na-
szą konferencją. Dyrektor Tabiś podkreślił, 
że mimo faktu, iż operatorzy systemów 
dystrybucyjnych mają doświadczenie 
związane z instalacją i użytkowaniem licz-
ników zdalnego odczytu (LZO), czeka ich 
bardzo duże wyzwanie. Wspomniał rów-
nież o dynamice przyrostu LZO w ostat-
nich latach w szczególnej grupie odbior-
ców, którą są prosumenci. Zwrócił uwagę 
na konieczność zmiany okresu użytkowa-
nia liczników z ośmiu do 12 lat, co m.in. 

w zdecydowany sposób ograniczy kosz-
ty ponoszone przez odbiorców. Dyrektor 
Ewa Sikora zaakcentowała istotną rolę 
służb pomiarowych i liczników w działal-
ności OSD. Uczciła również chwilą ciszy 
zmarłych w wyniku epidemii kolegów, 
pracowników energetyki.

Pierwszą sesję tematyczną dotyczą-
cą zagadnień prawnych i regulacyjnych 
poprowadził Mariusz Jurczyk – Tauron 
Dystrybucja, członek Rady Dyrektorów  
ds. Dystrybucji przy PTPiREE, która od lat 
pracuje nad zagadnieniem inteligentne-
go opomiarowania.

Referat inaugurujący, dotyczący usta-
wy z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie 
ustawy Prawo energetyczne oraz nie-
których innych ustaw wraz z projektami 
aktów wykonawczych, wygłosił Łukasz 
Bartuszek z Ministerstwa Klimatu i Środo-
wiska. Uczestnicy konferencji mogli zapo-
znać się z nowymi regulacjami oraz har-
monogramem dalszych prac nad aktami 
wykonawczymi opracowanymi przy zaan-
gażowaniu zespołów zadaniowych, w któ-
rych skład weszli również przedstawiciele 
PTPiREE. 

Drugim wystąpieniem w tej sesji był 
referat przygotowany przez Marka Kule-
sę z Towarzystwa Obrotu Energią, który 

przybliżył słuchaczom zagadnienia wy-
nikające z nowelizacji Pe z perspektywy 
sprzedawców energii.

Nie zabrakło w tej części obrad rów-
nież punktu widzenia Polskich Sieci Elektro-
energetycznych, przedstawionego przez 
Lesława Winiarskiego, który odpowiada za 
wdrożenie Centralnego Systemu Informacji 
Rynku Energii (CSIRE) – wspierającego ry-
nek energii elektrycznej. 

Tę część zakończył referat mece-
nas Katarzyny Zalewskiej-Wojtuś z Biura  
PTPiREE, zawierający dodatkowe informa-
cje prawne, które mają wpływ na zagad-
nienia związane z pomiarami energii.

Kolejne dwie sesje dotyczyły różno-
rakich aspektów technicznych układów 
pomiarowych. W sesji poświęconej ja-
kości energii słuchacze mogli zapo-
znać się zarówno z praktycznymi, jak  
i teoretycznymi informacjami odnoszą-
cymi się do wykorzystania danych po-
miarowych. Warto zauważyć, że zagad-
nienia jakości energii są uwzględniane  
w wymaganiach dla liczników zdalnego 
odczytu. W niedalekiej przyszłości da-
ne pozyskane z LZO umożliwią szybszą 
identyfikację zakłóceń, a tym samym 
przyczynią się do poprawy jakości sieci 
elektroenergetycznej.
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Reklama

W trakcie kolejnej sesji zamykającej 
pierwszy dzień konferencji prelegenci 
podzielili się wiedzą na temat techno-
logii komunikacji dla odczytu liczników 
energii elektrycznej oraz doświadcze-
niami z wdrożeń aplikacji i systemów 
wspierających służby operatorskie w 
zakresie układów pomiarowych. W tej 
części mogliśmy się dowiedzieć m.in., 
jakie są najnowsze techniki komunikacji 
pomiędzy LZO a ISD (Infrastruktura Sieci 
Domowej) oraz LZO a OSD.

W drugim dniu konferencji zapla-
nowano dwie sesje. Pierwszą z nich po-
święcono aplikacjom i rozwiązaniom 
wspierającym służby operatorskie, na-
tomiast drugą – wykorzystywaniu da-
nych pomiarowych z liczników zdalne-
go odczytu.

Duże zainteresowanie wzbudził re-
ferat Enea Operator, w którym Krzysz-
tof Frontczak kontynuował, znaną  
z poprzedniej edycji konferencji, tema-
tykę technologii RFID i jej wykorzystania  
w spółce. Enea Operator planuje zakup 
i wdrożenie w poszczególnych oddzia-
łach przedsiębiorstwa bezobsługowych 
magazynów licznikowych, które mają za 

zadanie ułatwić i poprawić obieg maga-
zynowy urządzeń pomiarowych. Jest to 
tym bardziej istotne, że w najbliższych 
latach masowe wprowadzenie LZO bę-
dzie wymagało skoordynowanego po-
dejścia ze względu na niespotykaną 
dotąd skalę wymiany liczników oraz 
napięty harmonogram ich instalacji. 
Stąd też każde działanie powodujące 
ułatwienia logistyczne będzie bardzo 
korzystne. W kolejnej edycji konferencji 
powinniśmy dowiedzieć się  dalszych 
szczegółów.

Wśród wielu interesujących wystą-
pień warto zwrócić uwagę na  wspólny 
referat Bartosza Marczyńskiego (Tauron 
Dystrybucja SA) oraz Katarzyny Szurow-
skiej (Future Processing SA). Pokazano  
w nim, że pomimo znacznej liczby da-
nych, można je szybko przetwarzać  
i wykorzystywać w różnych obszarach 
spółki.

Z kolei profesor Sławomir Cieślik 
zwrócił uwagę na konieczność wykorzy-
stania szeregu danych i informacji, jakie 
będzie niosło powszechne wykorzy-
stanie LZO. – Nie należy skupiać się tyl-
ko na pobieraniu i gromadzeniu danych, 

ale trzeba je wykorzystywać! – apelował 
mówca. Planujemy rozwinięcie tej te-
matyki w kolejnej edycji konferencji.

Należy zaznaczyć, że większość refe-
ratów przygotowali przedstawiciele ope-
ratorów zrzeszonych w PTPiREE. Wśród 
uczestników konferencji znalazło się też 
wielu reprezentantów dostawców roz-
wiązań wykorzystywanych przez OSD.

Niestety, ze względu na formę wy-
darzenia, zabrakło rozmów kuluaro-
wych. Sądzę jednak, że po konferencji 
będzie wiele okazji do interakcji pomię-
dzy autorami referatów a uczestnikami, 
wymiany doświadczeń oraz rozmów, dla 
których inspiracją będą treści referatów.

Jednocześnie w imieniu organizato-
rów dziękuję za pozytywne opinie, które 
do nas wpłynęły w formie ankiety udo-
stępnionej uczestnikom.

Zainteresowanych odsyłamy na stronę  
internetową http://pomiary.ptpiree.pl/ 
poświęconą konferencji, na której – zgod-
nie z dobrą praktyką – udostępniono część 
materiałów za zgodą ich autorów.

Rafał Świstak 
Biuro PTPiREE
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Wydarzenia w branży
Nowy prezes  

Enea Operator 

16 czerwca Rada Nadzorcza powoła-
ła na stanowisko prezesa zarządu spół-
ki Enea Operator Marka Rusakiewicza. 
Jest doktorem nauk społecznych, ab-
solwentem Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. Ukończył liczne kursy i szko-
lenia z bankowości, finansów i zarządza-
nia, w tym dla członków rad nadzorczych 
oraz z zakresu zarządzania zasobami 
ludzkimi. 

Był posłem na Sejm X kadencji, sekre-
tarzem miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 
dyrektorem Invest-Banku oraz prezesem: 
Agencji Rozwoju Regionalnego SA, PGNiG 
,,Termika’’ Energetyka Przemysłowa SA. Ma 
ponaddwudziestoletnie doświadczenie w 
zarządzaniu spółkami, przedsiębiorstwami 
i majątkiem Skarbu Państwa. Autor licz-
nych analiz ekonomiczno-finansowych  
i studiów wykonalności projektów in-
westycyjnych, a także programów re-
strukturyzacji, w tym w branży ciepłow-
niczo-energetycznej i deweloperskiej. 
Doświadczony konsultant, doradca mini-
stra środowiska oraz kilku wojewodów. 

Marek Rusakiewicz jest społeczni-
kiem, zaangażowanym w liczne przed-
sięwzięcia zarówno lokalne, jak i krajowe, 

za które uzyskał wiele odznaczeń, w tym 
Krzyż Wolności i Solidarności oraz Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 
Zasłużony dla miasta Gorzowa Wielko-
polskiego i honorowy obywatel woje-
wództwa lubuskiego.

Inwestycje PSE  
na Pomorzu

Inwestycje Polskich Sieci Elektroener-
getycznych – operatora systemu prze-
syłowego – wspierają rozwój morskich 
farm wiatrowych. Jak podaje PSE, do 
2030 roku około 4,5 mld zł spółka prze-
znaczy na budowę lub modernizację 
stacji i linii przesyłowych w wojewódz-
twie pomorskim. Szacuje się, że do 2040 
roku morskie farmy wiatrowe będą mo-
gły dostarczyć do polskiego systemu 
elektroenergetycznego około 11 GW 
mocy, co stanowi równowartość niemal 
20 proc. całego obecnego potencjału 

wytwórczego.  PSE wydały już warunki 
przyłączenia dla morskich farm wiatro-
wych o łącznej mocy 8,4 GW. Pierwsze 
z nich zaczną produkować energię elek-
tryczną już w 2026 roku.

Obecnie w Pomorskiem znajdu-
je się niewiele jednostek wytwórczych  
i energia elektryczna musi być do niego 
przesyłana z innych regionów. Jak czyta-
my w komunikacie PSE, aby  energia wy-
twarzana na Pomorzu popłynęła w głąb 
kraju, spółka musi rozbudować sieci naj-
wyższych napięć;  potrzeba m.in. dwóch 
nowych stacji elektroenergetycznych 
oraz czterech linii o napięciu 400 kV.  
Trwają konsultacje społeczne propo-
nowanych przebiegów linii, zarówno  
z instytucjami, władzami samorządowy-
mi, jak i mieszkańcami ponad 20 gmin 
województwa pomorskiego. Spółka roz-
poczęła inwentaryzację środowiskową 
zmierzającą do pozyskania decyzji śro-
dowiskowej dla inwestycji.  

n

Marek Rusakiewicz, nowo wybrany prezes Enea Operator
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Szacuje się, że do 2040 roku morskie farmy wiatrowe będą mogły dostarczyć do polskiego sys temu elektroenergetycznego 
około 11 GW mocy, co stanowi równowartość niemal 20 proc. całego obecnego potencjału wy twórczego

WYDARZENIA



30 l ENERGIA elektryczna czerwiec 2021

FELIETON

W końcu przyszła pora na ożywienie 
zmarłych odtwórców ról w produkcjach 
realizowanych po ich śmierci, czym zasły-
nął ostatnio Disney, prezentując najnow-
sze filmy ze świata Gwiezdnych Wojen. 
Z kolei w mediach społecznościowych 
można znaleźć coraz więcej amatorskich 
produkcji, w których oryginalni „aktorzy” 
są zastępowani generowanymi kompute-
rowo, często z bardzo dużym realizmem. 
Czyżby przyszłość oznaczała możliwość 
zastąpienia jednym kliknięciem dowolnej 
osoby inną oraz totalnego rozprzestrze-
niania fałszywych materiałów zdjęcio-
wych i filmowych?

Technologia deepfake, dostępna na 
rynku od 2017, stanowi rosnący zbiór za-
awansowanych algorytmów sztucznej in-
teligencji wyspecjalizowanych w popra-
wie lub zmianie dźwięków, zdjęć i filmów. 
Póki co, aby osiągnąć zadowalający efekt, 
autorzy muszą włożyć znaczny wysiłek  
w postaci wiedzy, umiejętności oraz dys-
ponować zaawansowanym sprzętem. Do-
piero połączenie możliwości stacji graficz-
nych, różnorodnego oprogramowania do 
modelowania 3D i algorytmów AI pozwa-
la uzyskać dobre, choć niedoskonałe re-
zultaty. Tym bardziej, że dostępne obecnie 
algorytmy wymagają żmudnego dostoso-
wania do każdego konkretnego materia-
łu źródłowego i zakresu jego modyfikacji. 
Na przykład, algorytm podnoszący jakość 

archiwalnych zdjęć do rozdzielczości 4K  
i koloryzujący je zadziała w trybie automa-
tycznym w sposób daleki od oczekiwań. 
Za to w rękach artysty pozwoli pokazać 
nieistniejący już dawno świat w sposób 
niedostępny jeszcze kilka lat temu. Każdy  
z nas może wypróbować na platformie My-
Heritage złożony algorytm DeepNostalgia, 
ożywiający stare, czarno-białe zdjęcia por-
tretowe. Dzięki temu możemy zobaczyć 
naszych przodków w sposób dotychczas 
niedostępny. Co więcej, w przyszłości naj-
prawdopodobniej będziemy mogli zostać 
wspólnie z naszymi zmarłymi pradziad-
kami umieszczeni na jednym zdjęciu lub 
scenie wideo, a to może oznaczać dla nas 
osiągnięcie zupełnie nowego poziomu 
doznań i emocji. To także przykład możli-
wości tworzenia fałszywych wspomnień 
i zdarzeń, które nigdy nie miały miejsca. 
Cóż, niemal każda nowa technologia mo-
że mieć dwa oblicza – tworzące nową 
wartość i jakość oraz niszczące.

Dopóki algorytmy sztucznej inteligen-
cji służą celom rozrywkowym, sprawiając 
uśmiech u osób oglądających, lub udo-
stępniając znacznie lepszą jakość starych 
produkcji, jest OK. Gorzej, gdy będziemy 
świadkami nadużywania tej technologii 
w różnych dziedzinach życia, włącznie 
z możliwością oczerniania konkretnych 
osób, sugerując ich udział w zdarzeniach, 
które nie miały miejsca lub przebiegały 

zupełnie inaczej. W końcu to, co widzi-
my jest dla nas najbardziej przekonujące. 
Kiedy rozmawiamy przez wideo komuni-
katora ze znajomymi lub uczestniczymy  
w wideokonferencji zakładamy, że jeste-
śmy pewni osób, które znajdują się na 
ekranie komputera lub smartfona. Tym-
czasem już dziś pojawiają się próby wyłu-
dzenia w ten sposób cennych informacji 
lub pieniędzy. Z jednej strony bawi nas 
możliwość dokonania zmian tła lub do-
dania śmiesznych animacji podczas wide-
orozmów, z drugiej zaś  powinniśmy być 
bardziej wrażliwi na możliwość wyłudze-
nia od nas wiedzy poprzez podszywanie 
naszych rozmówców pod inną tożsamość. 
Zauważmy też, jak bardzo może zmie-
nić się w przyszłości rola rzeczoznawców, 
których zadaniem jest weryfikacja kon-
kretnych zdarzeń i ich skutków. Wygląda 
na to, że coraz częściej będą oni musieli 
korzystać z komputerów, aby sprawdzić 
wiarygodność dostępnych materiałów. 
To z kolei będzie wymagało tworzenia al-
gorytmów, które  potrafią rozpoznać pra-
cę wykonaną przez inne algorytmy. Przy-
szłość prawdy wygląda na zdecydowanie 
bardziej złożoną niż nam się wydaje. Tym-
czasem delektuję się zdjęciami i filmami 
z przedwojennej Warszawy, wykonanymi 
przez Mariusza Zająca, do czego i Państwa 
gorąco zachęcam. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Przyszłość 
prawdy
Oglądanie filmów z fałszywymi postaciami było dotychczas domeną kina. 
Zastępowanie aktorów kaskaderami w realizacji niebezpiecznych ujęć  
było normą do czasu wprowadzenia do kinematografii komputerów,  
które sprowadziły rolę aktorów do wykonywania uproszczonych ewolucji 
w studiu na zielonym tle, a potem wkomponowania ich do scen 
generowanych w zaawansowanych aplikacjach 3D. 
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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

 }  1-2 grudnia 2021 r.  
Wisła

XX Konferencja  „Systemy 
Informatyczne w Energetyce 
SIwE '21”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  3-4 listopada 2021 r.  
Wisła

II Konferencja  „Linie i stacje 
elektroenergetyczne” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  8-9 września 2021 r.  
Wisła

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

 }  11-13 października 2021 r.  
Rawa Mazowiecka/Ossa

XXII Spotkanie techniczne 
Przedstawicieli Transportu  
OSD i OSP

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

tel. 61 846-02-10 
teszner@ptpiree.pl 
http://transport.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

 }  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



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


