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W NUMERZE

Transformacja energetyczna jest obszarem wymaga-
jącym synergii wielu kompetencji. Wiedza technicz-
na związana funkcjonowaniem sieci idzie w parze  
z doświadczeniem w zakresie informatyki, automatyki  
i nowych technologii. Zmiana postaw społecznych wy-
maga odpowiedniego otoczenia prawnego i ekono-
micznego. Korekta nawyków związanych z użytkowa-
niem energii nie jest możliwa bez wsparcia z zakresu 
psychologii i socjologii, a budowanie akceptacji spo-

łecznej dla daleko idących zmian wymaga sprawnej komunikacji. Podobnych przy-
kładów jest jeszcze wiele, a wszystkie one wybrzmiewają bardzo wyraźnie w kontek-
ście jednego, ale jakże ważnego elementu transformacji energetycznej – procesu 
instalacji liczników zdalnego odczytu. 

Temat ten, przywołany ustawą z dnia 20 maja 2021 roku, nie jest w naszym środo-
wisku nowy. OSD na wiele lat przed tą datą rozpoczęły proces instalacji liczników in-
teligentnych na wybranych obszarach, dzięki czemu obecnie działa ich już w Polsce 
prawie trzy miliony. PTPiREE wspiera swoich członków w procesie transformacji, wy-
korzystując swoje kompetencje do propagowania pożądanych postaw społecznych. 
Warto przypomnieć, że już w 2014 roku wspólnie z NFOŚiGW realizowaliśmy z dużym 
sukcesem projekt „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – dla domu, środowiska  
i gospodarki”, prowadząc m.in. badania i kampanie społeczne. Teraz za sprawą usta-
wy, ale również rozwoju energetyki prosumenckiej temat liczników zdalnego odczy-
tu jest bardzo aktualny. Niezmiernie nam miło, że zaproszenie do Rozmowy miesiąca 
przyjął Łukasz Bartuszek, radca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wnikliwa ana-
liza problematyki liczników zdalnego odczytu dokonana przez naszego gościa jest 
bardzo cenna, zwłaszcza że dostrzega złożoność i wieloaspektowość tego procesu.

W kolejnych działach naszego pisma zajmujemy się m.in. problematyką rynku. 
Analizujemy mocną pozycję dystrybutorów energii energetycznej w budowaniu wy-
ników grup energetycznych. Interesującym zagadnieniem jest również w tym kon-
tekście planowane utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. 
Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z pewnością zmieni ich strukturę przy-
chodów, ale raczej nie zagrozi dominującej pozycji sektora dystrybucji. 

W związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą nabrało na znaczeniu za-
gadnienie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. W bieżącym wydaniu przy-
bliżamy Państwu jeden z elementów systemu – łączność dyspozytorską jako część 
infrastruktury krytycznej.  

W pozostałych działach naszego miesięcznika przynosimy bogaty pakiet infor-
macji ze spółek, analizy zmian w prawie, a wydanie jak zawsze kończymy ciekawym 
felietonem – tym razem o tworzeniu mapy wszechświata.

Zapraszam do lektury!
Wojciech Tabiś
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK

 » PGE Dystrybucja 

Lepsze zasilanie 
Zamościa
PGE Dystrybucja zakończyła moder-
nizację infrastruktury dystrybucyjnej 
Zamościa i okolic. Nowa inwestycja przy-
czyni się do poprawy jakości dostaw 
energii elektrycznej dla mieszkańców. 
Zwiększy również możliwości przyłą-
czeniowe odnawialnych źródeł energii. 
Jej wartość wyniesie prawie 3,5 mln zł.  
Dzięki zastosowaniu większego prze-
kroju przewodu linii oraz nowego prze-
wodu odgromowego z wbudowanymi 
włóknami światłowodowymi zwiększy 
się niezawodność działania nowocze-
snych urządzeń i zabezpieczeń pracują-
cych w stacjach elektroenergetycznych.  
Zakres prac obejmie demontaż istnie-
jącej napowietrznej linii 110 kV i budo-
wę nowej, wyposażonej w nowoczesne 
przewody, które pozwolą dostosować li-
nię do pracy w temperaturze do +80°C. 
Długość przebudowywanego odcinka 
to 2,76 km. Inwestycja jest realizowana  
z wykorzystaniem słupów rurowych  
z fundamentami palowymi.  n

 » Enea Operator 

Graty na kwiaty
Enea Operator, we współpracy ze stu-
dentami oraz szkołami patronackimi, 
zorganizowała akcje wymiany elektro-
śmieci na sadzonki kwiatów. Rośliny 
można było dostać za stare telefony, ła-
dowarki, niedziałający sprzęt elektro-
niczny czy drobne AGD. Zbiórki odbyły 
się w Szczecinie, Poznaniu i Nowej Soli. 
Dzięki nim specjalistyczne firmy, które 
zajmują się gospodarką odpadami, mo-
gły te śmieci posegregować, poddać 
recyclingowi lub utylizacji. W ubiegłym 
roku zbiórkę elektrośmieci w Szczecinie 
Enea Operator zorganizowała razem ze 
studentami miejscowego uniwersytetu. 
Akcja cieszyła się tak dużym zaintereso-
waniem, że zdecydowano rozszerzyć ją  
na inne miasta z obszaru działania spółki.  
Elektroodpady nie mogą być wyrzucane 
łącznie z innymi odpadami, ponieważ 
zawierają substancje szkodliwe oraz tru-
jące. Dlatego tak ważna jest ich selekcja  
i utylizacja w odpowiedni sposób.  n

W 2021 roku Tauron Dystrybucja przezna-
czył na inwestycje na Dolnym Śląsku po-
nad 500 mln zł. Najważniejsze inwestycje 
prowadzone są w okolicach Wrocławia  
i Wałbrzycha. Kontynuowane były też pra-
ce przy budowie jednej z największych  
w Polsce stacji elektroenergetycznych GPZ 
Pasikurowice. Kolejne ważne zadanie inwe-
stycyjne dla Dolnego Śląska to rozpoczęcie 
kompleksowej przebudowy GPZ Czechnica. 
Prace służą rewitalizacji obiektów elektro-
ciepłowni miejskiej. Niektóre linie napo-
wietrzne 110 kV będą zastąpione kablo-
wymi, a słupy i linie napowietrzne zostaną 
usunięte z przestrzeni centrum Wrocławia, 
co poprawi jego estetykę. Ważna dla regio-
nu inwestycja energetyczna to budowa li-
nii kablowej 110 kV GPZ Kurkowa – GPZ 
Walecznych o długości 3,2 km. Prace będą 

realizowane w centrum Wrocławia i dlate-
go, ze względu na istniejącą zabudowę i już 
wybudowane sieci podziemne, muszą być 
wykonywane niecodzienną metodą prze-
wiertów sterowanych. 

Z kolei Oddział w Wałbrzychu realizuje 
duże inwestycje, które zaspokoją potrzeby 
przyłączeniowe dużych inwestorów. To np. 
przebudowa linii WN zlokalizowanej pomię-
dzy GPZ Świebodzice a GPZ Pawłowice, któ-
rej łączna długość wynosi 22,6 km. Obecnie 
przebudowywany jest ostatni odcinek linii 
w gminie Świebodzice. Warte wymienienia 
są również takie inwestycje jak moderniza-
cja GPZ Oława i rozbudowa rozdzielni 110 kV  
o pole liniowe w GPZ Kąty Wrocławskie.  
W obu przypadkach prace są prowadzone  
w celu przyłączenia nowych farm wiatro-
wych, które dopiero mają powstać. n

Pierwsi mieszkańcy osiedla przy ul. 
Podmiejskiej w Mławie zgłosili chęć udziału 
w programach EUniversal oraz OneNet. Tam 
zlokalizowano jeden z polskich obszarów de-
monstracyjnych obydwu przedsięwzięć. Na 
osiedlu zamontowana będzie nowatorska 
stacja transformatorowa pozwalająca na lep-
sze wykorzystanie energii z mikroinstalacji.  

EUniversal oraz OneNet to innowacyjne 
projekty dofinansowane ze środków unijne-
go programu badawczo-rozwojowego Ho-
ryzont 2020. Ich wspólnym celem jest stwo-
rzenie rozwiązań umożliwiających sprawne 
funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, 
w której pracować będą liczne rozproszone 
źródła energii, np. przydomowe mikroinsta-
lacje fotowoltaiczne. Najważniejszym aspek-
tem prowadzonych w ich ramach działań 
jest współpraca OSD z użytkownikami sieci 

energetycznej. Uczestnicy badań przyczynią 
się do wypracowania rozwiązań niezbęd-
nych dla powodzenia procesu transformacji 
energetycznej zarówno w Polsce, jak i całej 
Unii Europejskiej. Ich doświadczenia posłużą 
tworzeniu nowego rynku usług związanych 
z elastycznością sieci, z którego w przyszło-
ści korzystać będzie mógł być każdy z kon-
sumentów energii. Programy EUniversal 
oraz OneNet pozwolą również sprawdzić 
w praktyce najnowsze, opracowane przy 
udziale spółki Energa-Operator, rozwiązania 
technologiczne, takie jak inteligentna stacja 
średniego napięcia, która w sposób autono-
miczny dostosowuje parametry pracy sieci 
elektroenergetycznej do aktualnego obcią-
żenia, uwzględniając ilość energii wprowa-
dzanej do niej przez mikroinstalacje. 

n

 » Energa-Operator  

EUniversal i OneNet w Mławie

 » Tauron Dystrybucja

Energetyczny rozwój Dolnego Śląska 

Energa-Operator, Enspirion oraz Instytut Energetyki organizują spotkania z mieszkańcami obszarów demonstracyjnych
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Częstochowski oddział spółki Tauron 
Dystrybucja zawarł porozumienia o współ-
pracy w zakresie kształcenia w zawodach 
związanych z energetyką z trzema kolejnym 
szkołami elektrycznymi regionu. 

W sumie spółka ma zawarte już 33 po-
rozumienia ze szkołami zawodowymi. 
Ma również pod swoją opieką cztery klasy 
patronackie, w których m.in. funduje sty-
pendia uczniom. Tauron Dystrybucja prze-
konuje młodych ludzi, że praca energetyka 
jest ciekawa, potrzebna i perspektywiczna. 
Jednocześnie  chętnie też zatrudnia absol-
wentów szkół zawodowych z elektrycznym 

czy energetycznym profilem wykształcenia, 
zapewnia im dobrą i stabilną pracę w dużej 
firmie, która wciąż się rozwija. Spółka zapew-
nia szkołom praktyki uczniowskie oraz orga-
nizuje wizyty w swoich obiektach. 

Równie ważnym i potrzebnym dla szkół 
aspektem współpracy jest dofinansowa-
nie wyposażenia pracowni elektrycznych. 
Dzięki wsparciu finansowemu spółki Tau-
ron Dystrybucja placówki oświatowe mo-
gą zakupić materiały, urządzenia i specja-
listyczne wyposażenie. Spółka uczestniczy 
też w różnych inicjatywach realizowanych 
przez szkoły, takich jak dni otwarte, obej-
muje patronaty nad konkursami tematycz-
nymi. Włącza się także w lokalne wydarze-
nia: Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych, 
targi pracy, Targi Szkolne „Zawodowiec”, 
organizowane przez Wydział Funduszy 
Europejskich i Rozwoju częstochowskiego 
Ratusza.

Prowadzone działania doceniono. Tau-
ron Dystrybucja otrzymał dyplom i statuetkę 
,,Pracodawca wspierający szkolnictwo zawo-
dowe” w konkursie pod patronatem prezy-
denta miasta. n

 » Tauron Dystrybucja 

Współpraca ze szkołami średnimi

Pracownicy spółki PKP Energetyka przy-
gotowali specjalne punkty zasilające, 
dzięki którym codzienna praca służb  
i wolontariuszy, a co za tym idzie pomoc 
dziesiątkom tysięcy uchodźców, jest ła-
twiejsza i bezpieczniejsza. 
Od początku wybuchu wojny w Ukrainie 
trwa nieprzerwany napływ uchodźców prze-
kraczających granicę przez przejście kolejo-
we i drogowe Medyka-Mościska. 

Pawilon Odpraw Celnych w Przemy-
ślu i punkt w Medyce są dwoma z czte-
rech ośrodków recepcyjnych działających  
w Podkarpackiem. 

Od 24 lutego ilość energii potrzebnej 
do obsługi przyjeżdżających osób była zbyt 
duża, jak na możliwości istniejącej instala-
cji w pawilonie. Utrzymanie odpowiedniej 
temperatury w halach i przejściach pod-
ziemnych, zwłaszcza podczas nocnych 
przymrozków, podgrzewanie posiłków, 
ładowanie sprzętu elektronicznego – to 
wszystko wymagało stałego i pewnego za-
silania. Widząc ogromne zapotrzebowanie 

na punkty poboru energii i przeciążenia 
dostępnej instalacji, pracownicy Rejonu 
Serwisowego Przemyśl PKP Energetyka 
wykonali rozdzielnicę do zasilania tymcza-
sowych obiektów infrastruktury z wieloma 
punktami przyłączeniowymi, zabezpieczo-
nymi urządzeniami różnicowoprądowymi  
i nadprądowymi. Potrzeba zapewnienia 
dostaw energii elektrycznej pojawiła się 
także w momencie uruchomienia punktu 
recepcyjnego tuż przy przejściu granicz-
nym w Medyce, gdzie oprócz budynku 
nieczynnego dworca kolejowego nie było 
odpowiedniej infrastruktury energetycznej. 
Pracownicy Rejonu Serwisowego Przemyśl 
znów stanęli na wysokości zadania i przy-
gotowali punkt poboru energii elektrycz-
nej w postaci tymczasowej rozdzielnicy 
elektrycznej zasilanej z napowietrznej sieci 
przesyłowej spółki PKP Energetyka. Ponow-
nie zadbano o pełne bezpieczeństwo zasi-
lanych odbiorców poprzez zabudowę od-
powiednich aparatów zabezpieczających 
oraz gniazd wtykowych rozdzielnicy. n

 » PKP Energetyka 

Pomoc uchodźcom z Ukrainy  » PSE 

Rozbudowa linii 
Ostrów-Kromolice
Wojewoda Wielkopolski wydał pozwo-
lenie na budowę podwieszenia dru-
giego toru linii elektroenergetycznej 
Ostrów Wielkopolski – Kromolice. Drugi 
tor podwoi moce przesyłowe tej linii. 
Uruchomienie drugiego toru linii 400 
kV między Ostrowem Wielkopolskim 
a Kromolicami umożliwi pełne wyko-
rzystanie wybudowanej już infrastruk-
tury sieciowej. Prace budowlano-mon-
tażowe przy podwieszaniu linii zaczną 
się pod koniec trzeciego kwartału bie-
żącego roku, a prąd popłynie nowym 
torem u schyłku 2023. PSE realizują w 
Wielkopolsce równocześnie cztery in-
westycje liniowe oraz rozbudowują  
i modernizują sześć stacji elektroenerge-
tycznych. Szacunkowa wartość przedsię-
wzięć w regionie to ponad 1,2 mld zł.  n

 » Enea Operator  

Nowoczesna 
infrastruktura
W trzecim kwartale Enea Operator ma 
zakończyć modernizację stacji WN/SN 
Recław. Monitorowanie sieci energe-
tycznej będzie w dużej mierze zdalne.  
Środki finansowe pochodzą z unijnego 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.  Cel inwesty-
cji to poprawa bezpieczeństwa ener-
getycznego oraz jakości i ciągłości 
dostaw energii elektrycznej dla odbior-
ców. Nowoczesna infrastruktura ułatwi 
także bieżącą obsługę stacji dzięki no-
wemu systemowi nadzoru lokalnego, 
który pozwoli na zebranie i przesłanie 
kompletnych informacji o stanie tech-
nicznym i pomiarach wielkości elek-
trycznych. Monitorowanie sieci będzie 
w dużej mierze zdalne, co przyspieszy 
reakcję na zakłócenia. Nowe pola tzw. 
rezerwowe zostaną przystosowane 
do przyłączenia źródeł lub odbiorców  
o wysokim poziomie automatyzacji.  n

Częstochowski oddział spółki Tauron Dystrybucja wspiera 
szkoły zawodowe o profilu elektrycznym i energetycznym
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Marzanna Kierzkowska



6

ROZMOWA MIESIĄCA

l ENERGIA elektryczna kwiecień 2022

Liczniki transformacji
Wywiad z Łukaszem Bartuszkiem, radcą, Ministerstwo Klimatu  
i Środowiska.

 » Konferencja „Inteligentnie  
w energetyce. Wsparcie budowy 
inteligentnej sieci energetycznej w Polsce” 
rozpoczęła kampanię informacyjną 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
na temat wdrażania w naszym kraju 
inteligentnych sieci elektroenergetycznych 
oraz liczników zdalnego odczytu (LZO). Jak 
ważna jest edukacja obywateli w zakresie 
zmian zachodzących na rynku energii?

Zarówno jako twórcy prawa, jak i członko-
wie społeczeństwa obywatelskiego po-
szukujemy rozwiązań mogących wyjść 
naprzeciw dostrzeżonym wyzwaniom za-
chodzącym na różnych płaszczyznach ży-
cia społecznego. Prowadząc analityczne 
,,wykopaliska’’ docieramy do warstwy fun-
damentalnej, jaką jest świadomość i wio-
dąca doń edukacja. Pomimo zawłaszczania 
przez sferę normatywną coraz to nowych 
terytoriów, wciąż tak wiele zależy od spo-
sobu zachowań poszczególnych Iksińskich, 
również tych zdeterminowanych wykład-
nią przepisów, która w ogromnej mierze 
zasadza się na uznawanym tu i teraz świa-
topoglądzie. Jest on kształtowany od naj-
młodszych lat poprzez zastosowanie na-
rzędzi oddziałujących na nas świadomie, jak  
i w sferze podświadomości. Tworzymy  
w ten sposób nasz świat, którego jesteśmy 
nieodłącznym elementem i za który jeste-
śmy odpowiedzialni. To, ile i jakich nośni-
ków energii zużywamy, przekłada się na 
cały łańcuch procesów energetycznych od 
pozyskania ich z danego źródła, poprzez 
przesył, a na utylizacji urządzeń tudzież rekul-
tywacji terenów poprzemysłowych kończąc.  
W konsekwencji oddziałujemy na środo-
wisko, a tym samym na jakość naszego ży-
cia i warunkujemy możliwość zaistnienia 
przyszłych pokoleń w znośnym świecie. 
Edukacja, a co za tym idzie dokonywanie 
świadomych wyborów i liczenie się z ich 
konsekwencjami są świadectwem dojrzało-
ści i egzystencjalną postawą, w szczególno-
ści w obliczu światowych zagrożeń warto-
ści przyrodniczych, demokratycznych praw  
i wolności, człowieczeństwa i innych.

 » Kiedy pojawią się pierwsze rezultaty 
wdrożenia na szeroką skalę LZO?

Stworzone nowelizacją ustawy Prawo ener-
getyczne z dnia 20 maja 2021 roku wraz  
z aktami wykonawczymi ramy prawne dla 
wdrożenia inteligentnego opomiarowania 
stanowią pierwszy kompleksowy zestaw 
normatywny będący punktem wyjścia dla 
transformacji sektora elektroenergetyczne-
go w Polsce w kierunku jego digitalizacji. 
Początki wdrożenia LZO w naszym kraju, któ-
re można nazwać masowymi, miały miejsce 
blisko 10 lat temu. Zabrakło jednak wówczas 
obudowy prawnej czy zasad wynikających  
z innych dokumentów nie mających formal-
nie charakteru przepisów powszechnie obo-
wiązujących, jak np. IRiESP/D, pozwalających 
na pełne zdiagnozowanie łańcucha skutków 
dla wszystkich użytkowników systemu elek-
troenergetycznego. Dodatkowo wdrożenia 
te miały charakter dobrowolny, podykto-
wany decyzjami biznesowymi, jak również 
chęcią wdrożenia innowacyjnych rozwiązań 
w spółce. Mówiąc o efektach, można by za-
stosować kilka podziałów. Jednym z nich 
jest podział na efekty, które niejako powsta-
ją z automatu, tj. z chwilą instalacji LZO na 
danym obszarze i uruchomieniem systemu 
zdalnego odczytu – np. oszczędności zwią-
zane ze zdalnym odczytem i rozliczanie za 
rzeczywiste zużycie energii elektrycznej, jak 
również w dużej mierze te związane z moni-
torowaniem pracy sieci. Do drugiej kategorii 
należą efekty, które dla swojego ziszczenia się 
potrzebują podjęcia jakichś czynności i zwy-
kle następują po jakimś czasie na skutek roz-
powszechnienia rozwiązań pozwalających na 
aktywne uczestnictwo w rynku energii oraz 
LZO. Są to efekty uwzględniające w pełni roz-
winiętą świadomość zaangażowanych stron 
– np. związane z aktywnym odbiorcą energii. 

 » Jakie korzyści związane  
z wykorzystaniem danych z LZO 
wynikają dla poszczególnych grup 
interesariuszy – odbiorców energii, 
operatorów elektroenergetycznych  
czy też dla środowiska?

O korzyściach związanych z wdrożeniem sys-
temu inteligentnego opomiarowania wie-
le już powiedziano. Nie sposób przytoczyć 
tutaj wszystkich. Dlatego wspomnę jedynie  
o tych rzadziej wyrażanych w różnych wystą-
pieniach. Jedną z nich jest możliwość zasto-
sowania przedpłatowej formy rozliczeń, co 
ma szczególnie istotne znaczenie dla współ-
właścicieli nieruchomości i stron stosunku 
najmu. Do tej pory przedpłatowy układ po-
miarowo-rozliczeniowy był instalowany je-
dynie w przypadkach wyszczególnionych  
w ustawie, jak nielegalny pobór czy zwłoka 
w zapłacie. Z chwilą wejścia w życie wzmian-
kowanych przepisów, każdy odbiorca, u któ-
rego zainstalowano LZO, będzie mógł wystą-
pić do operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego (OSD) o bezpłatną 
zmianę formy rozliczeń na przedpłatową. 
Inną, bardzo często niedostrzeganą korzyścią 
jest korzyść środowiskowa związana z lep-
szym zarządzaniem energią, co z kolei pro-
wadzi do przejścia z inwestycji ekspansyw-
nej, czyli kosztem obszarów przyrodniczych, 
na rzecz inwestycji intensywnej, czyli zwięk-
szania efektywności rozwiązań technologicz-
nych bez jednoczesnego zwiększania gaba-
rytów samych urządzeń. Oczywiście to, jakie 
korzyści i w jakich rozmiarach zostaną osią-
gnięte zależy od samych uczestników rynku. 
LZO, tak jak wszystkie inne ludzkie artefak-
ty techniczne, pozostają bowiem „poza do-
brem i złem”. To, czy zrobimy z nich najlepszy 
z możliwych użytków pozostaje już w dome-
nie czysto ludzkiej.

 » Ustawa Prawo energetyczne  
z dnia 20 maja 2021 roku, tzw. ustawa 
licznikowa, zakłada montaż liczników  
u co najmniej 80 proc. odbiorców do 
2028 roku, natomiast wielu operatorów  
takie liczniki montuje u swoich 
odbiorców już od kilku lat, m.in. 
tych przyłączających mikroinstalacje 
prosumenckie. Obecnie zainstalowanych 
już jest 3 mln LZO. Czy wymiana 
liczników na inteligentne będzie 
,,akceleratorem’’ przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej?
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Założeniem przyjętych rozwiązań jest umoż-
liwienie przejścia do niskoemisyjnej gospo-
darki poprzez zaktywizowanie konsumenta 
energii. Samowystarczalność energetyczna 
nabiera obecnie szczególnego znaczenia  
w kontekście wydarzeń za naszą wschodnią 
granicą. Zarówno na płaszczyźnie fizycznej 
– zapewnienie ciągłości dostaw bez wzglę-
du na dostępność i rodzaj surowca oraz je-
go ceny, ale i w wymiarze psychologicznym 
– poczucie niezależności i tożsamości z ener-
gią będącą wytworem własnym. Właściwy 
pomiar energii elektrycznej wytworzonej 
w mikroinstalacji przy pomocy zaawanso-
wanego licznika jest wymogiem prawnym. 
Upowszechnienie LZO zniesie de facto ten 
dodatkowy wymóg, skoro LZO będzie już  
i tak zainstalowany. Na marginesie pragnę za-
uważyć, że fakt instalacji LZO przez OSD jesz-
cze na wiele lat przed wprowadzeniem ram 
prawnych ma niewątpliwie wartość dodaną. 
Po pierwsze, zebrane doświadczenia spółek 
można było w dosyć prosty i niekontrower-
syjny sposób przekuć na normy prawne w ra-
mach działającego przy ministrze właściwym 
ds. energii zespołu do spraw wprowadzenia 
w Polsce inteligentnego opomiarowania, 
a przygotowane rozwiązania nie były ode-
rwane od rzeczywistości. Takie podejście do 
tworzenia prawa (nazwałbym je ,,deklarato-
ryjnym’’) gwarantuje, że jest ono akceptowal-
ne społecznie, a tym samym wykonywane, 
czyli ma szansę zaistnieć (ustawa uzyska-
ła poparcie niemalże całego Sejmu RP i 100 
proc. Senatu, a – według przeprowadzonych 
badań opinii publicznej zdecydowana więk-
szość Polek i Polaków popiera digitalizację 
sektora energetycznego). O prawie można 
powiedzieć, że istnieje dopiero wtedy, gdy 
zachodzi intencjonalne odniesienie do jego 
norm, czyli wykonanie. Po drugie, przyjęte 
regulacje nie skutkują koniecznością natych-
miastowego zdemontowania powieszo-
nych już LZO, a te zainstalowane wpisują się 
w ustawowy harmonogram skoro spełnia-
ją wymagania określone w rozporządzeniu  
w sprawie systemu pomiarowego. Po trzecie, 
z tych względów cały proces instalacji LZO 
będzie przebiegał znacznie sprawniej. Stąd 
zarówno dotychczasowe działania OSD, 
jak i wprowadzone ramy prawne, wza-
jemnie się dopełniając, będą niewątpliwie 
,,akceleratorem’’ przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej.

 » Informacje i dane pomiarowe  
z liczników zdalnego odczytu posłużą 
do rozliczeń w systemie CSIRE, który 
jest największym wdrożeniem systemu 
informatycznego w polskiej energetyce. 

Jakie, Pana zdaniem, przyniesie on 
korzyści dla sektora OSD? Jak zmieni jego 
działanie?

Korzyści z CSIRE polegające na otwarciu ryn-
ku energii elektrycznej dla wszystkich jego 
uczestników są powszechnie znane i wpi-
sują się w te związane z szerokim dostępem 
do informacji. Szeroki dostęp do informacji  
i transparentność podnoszą standardy dzia-
łania danych podmiotów. Swego czasu naj-
więksi w kraju OSD pracowali nad inicjatywą 
utworzenia Centralnego Systemu Wymiany 
Informacji (CSWI), który z założenia miał słu-
żyć do wymiany danych oraz informacji na 
detalicznym rynku energii elektrycznej mię-
dzy OSD, sprzedawcami oraz podmiotami 
odpowiedzialnymi za bilansowanie (POB). 
Wymiana ta miała następować w sposób 
automatyczny, na podstawie zestandary-
zowanych komunikatów elektronicznych, 
co zdecydowanie ułatwiłoby i przyspieszy-
ło funkcjonowanie procesów rynku ener-
gii, za których realizację są odpowiedzialni 
właśnie OSD. CSIRE, jako przedsięwzięciu  
w dużej mierze czerpiącemu z doświadczeń 
z tamtych lat, przyświecają podobne założe-
nia. Dodatkowo, będąc płaszczyzną wymiany 
informacji dla szerokiego kręgu uczestników 
rynku prowadzoną przez niezależny od niego 
podmiot, jakim jest operator systemu przesy-
łowego elektroenergetycznego (OSP), CSIRE 
powinien przysłużyć się do budowy wizerun-
ku OSD jako niezależnego operatora dbają-
cego o dostęp wszystkich zainteresowanych 
odbiorców do swojej sieci. 

 » Jaką rolę w upowszechnianiu wiedzy 
na temat inteligentnego opomiarowania 
mogą pełnić organizacje takie jak PTPiREE?

Bez PTPiREE nie rozmawialibyśmy teraz  
o ustawie licznikowej i korzyściach z niej pły-
nących. Najprawdopodobniej bylibyśmy 
na etapie niewiążących założeń, rozważań,  
a może i tłumaczeń dla Komisji Europejskiej, 
dlaczego do tej pory nie wdrożyliśmy inteli-
gentnego opomiarowania w Polsce. PTPiREE 
jest stowarzyszeniem skupiającym w sobie 
OSD i OSP, czyli przedsiębiorstwa energe-
tyczne, które należą do kluczowych uczest-
ników zespołu ds. wprowadzenia w Polsce 
inteligentnego opomiarowania, odpowie-
dzialnego za wypracowanie obowiązują-
cych rozwiązań prawnych w tym zakresie  
i na którego barkach spoczywa wdrożenie 
inteligentnego opomiarowania w naszym 
kraju, w tym instalacja kilkunastu milionów 
LZO oraz uruchomienie CSIRE. Siłą rzeczy 
posiada ono najznakomitszych  ekspertów 
w dziedzinie pomiarów. Pełniąc rolę nieja-
ko koordynatora wdrożeń w Polsce, PTPiREE 
zapewne będzie zaangażowane w bieżące 
monitorowanie sytuacji, jak i przekazywanie 
wiedzy odbiorcom na temat funkcjonalno-
ści LZO, do czego z kolei zobowiązuje par. 19 
rozporządzenia w sprawie systemu pomiaro-
wego. PTPiREE organizuje albo uczestniczy  
w wielu wydarzeniach związanych z inteli-
gentnym opomiarowaniem, jak chociażby 
konferencja naukowo-techniczna „Pomiary  
i diagnostyka”. Wreszcie, PTPiREE mocno 
wspiera działania Ministerstwa Klimatu i Śro-
dowiska w upowszechnianiu wiedzy na te-
mat inteligentnego opomiarowania, służąc 
swoją wiedzą i doświadczeniem z pierw-
szej ręki.

 » Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Wojciech Tabiś

Łukasz Bartuszek, radca, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
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IRENEUSZ CHOJNACKI

Mocna pozycja dystrybucji  
w biznesie koncernów
W 2021 roku wspólnym mianownikiem segmentów dystrybucji energii elektrycznej  
grup Tauron, PGE, Energa i Enea był wzrost dostaw energii do odbiorców końcowych 
i wysoki udział w wynikach finansowych koncernów. Jeśli ziszczą się rządowe plany 
utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, to w 2023 roku właśnie 
dystrybucja będzie kluczowym biznesem wszystkich koncernów, już okrojonych  
z elektrowni węglowych.

Z końcem marca 2022 roku największe polskie grupy energetyczne 
– PGE, Tauron, Enea i Energa, która od kwietnia 2020 roku kontrolowa-
na jest przez PKN Orlen – zakończyły publikację giełdowych raportów 
rocznych za 2021. Może to ostatnie, albo przedostatnie raporty roczne 
tych grup w obecnej ich postaci. 

– W 2023 roku będziemy już firmą bez aktywów węglowych; firmą, 
która będzie się koncentrować na rozwoju OZE i ogromnych inwestycjach 
w dystrybucję – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, 
podczas konferencji prasowej dotyczącej wyników finansowych gru-
py za 2021 rok.

Ta ocena wiąże się z faktem, że elektrownie węglowe PGE, Tauro-
na, Enei oraz Energi mają być wydzielone i znaleźć się w Narodowej 
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). 

Rząd przyjął program transformacji sektora elektroenergetyczne-
go i wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych, który 
przewiduje powstanie NABE. Zakłada on, że Skarb Państwa nabę-
dzie od PGE, Enei, Energi i Taurona aktywa związane z wytwarzaniem 
energii w elektrowniach zasilanych węglem kamiennym i brunatnym,  
w tym spółek serwisowych świadczących usługi na ich rzecz. 

Zgodnie z owym programem, datowanym w lutym 2022, na 
czwarty kwartał bieżącego roku zaplanowane jest nabycie akcji 
(udziałów) poszczególnych spółek bezpośrednio przez Skarb Państwa, 
a następnie ich konsolidacja w ramach NABE lub poprzez warunko-
we nabycie akcji (udziałów) spółek przez PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna (PGE GiEK), pod warunkiem nabycia akcji PGE GIEK 
przez Skarb Państwa. 

Wybór modelu transakcji uzależniono od rezultatów analiz zwią-
zanych z programem NABE. Władze założyły, że NABE będzie działała 
w formie spółki holdingowej skupionej wokół PGE GiEK, gdzie spółki 
nabywane od Enei, Taurona i Energi będą spółkami zależnymi wcho-
dzący w skład jej grupy kapitałowej.

Po planowanym wydzielaniu ze wskazanych grup aktywów wę-
glowych, do czasu rozwinięcia na większą niż obecnie skalę zero-  
i niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej, ich biznesmen  
o największym znaczeniu ekonomicznym będzie dystrybucja energii 
elektrycznej. 

Ten segment od dawna ma już znaczący bądź dominujący udział 
w budowaniu wyników grup PGE, Tauron, Enea i Energa, a dane za 
2021 rok, w którym koniunktura sprzyjała operatorom (według da-
nych PSE zużycie energii w Polsce wzrosło o 5,4 proc.), potwierdziły 
tę sytuację. 

Tauron nadal na czele sektora dystrybucji 
Główną firmą grupy Tauron, która działa w segmencie dystrybucji 
energii elektrycznej jest Tauron Dystrybucja świadczący na koniec 
2021 roku usługi dystrybucji energii elektrycznej dla blisko 5,8 mln od-
biorców końcowych na obszarze około 57 tys. km2.

Grupa Tauron w 2021 roku dostarczyła odbiorcom końcowym 
(wolumen dystrybucji) blisko 52 TWh energii elektrycznej, tj. o około  
7 proc. więcej niż rok wcześniej, a całkowity wolumen energii elektrycz-
nej dostarczonej przez grupę odbiorcom taryfowym w 2021 roku wy-
niósł prawie 54 TWh, łącznie z dostawami m.in. do sąsiedniego OSD. 

Podane wolumeny dostaw oznaczają, że podobnie jak w po-
przednich latach, także w 2021 roku spółka Tauron Dystrybucja była 
największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce po wzglę-
dem wolumenu dostaw.

Grupa Tauron w 2021 roku osiągnęła ponad 25 mld zł przychodów,  
o 23 proc. więcej niż rok wcześniej, i zysk EBITDA na poziomie około 
4,15 mld zł, wobec niemal 4,23 mld zł rok wcześniej.

– Na wypracowane wyniki finansowe znaczący wpływ miał wzrost 
wolumenów dystrybucji i produkcji energii elektrycznej. Sytuację grupy 
Tauron poprawiały także przychody z rynku mocy, a także – co jest bardzo 
istotne – wzrost dochodowości segmentu OZE – komentował Krzysztof 
Surma, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

Sam segment dystrybucji grupy Tauron wypracował ponad  
2,97 mld zł zysku EBITDA, w największym stopniu budując wynik gru-
py na tym poziomie i dając jej około 71 proc. zysku EBITDA, czyli po-
dobnie jak w 2020 roku.

W 2021 roku nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosły ponad  
2,9 mld zł i były niższe o 38 proc. od poniesionych w 2020 roku, kiedy 
stanowiły około 4,04 mld zł (bez inwestycji kapitałowych). 
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W samy segmencie dystrybucji grupy Tauron w 2021 roku nakłady 
inwestycyjne sięgnęły 2,044 mld zł, wobec 1,908 mld zł rok wcześniej. 
Główne ubiegłoroczne kierunki inwestycji w dystrybucji to ponad mi-
liard złotych na inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbior-
ców, około 0,88 mld zł na  modernizację i odtworzenie sieci oraz 38 
mln zł na budowę systemu łączności dyspozytorskiej.

Dystrybucja w PGE ze spadkiem inwestycji 
W grupie PGE firmą odpowiedzialną za segment dystrybucji jest 
spółka PGE Dystrybucja, działająca na obszarze prawie 130 tys. km2,  
która na koniec 2021 roku dostarczała energię elektryczną do około 
5,59 mln klientów.

W 2021 roku grupa PGE wypracowała raportowany zysk EBITDA 
na poziomie około 9,5 mld zł. Segment dystrybucja grupy w 2021 
roku był druga linią biznesową pod względem udziału w wyniku 
EBITDA grupy PGE. Dystrybucja PGE w 2021 roku wypracowała blisko 
2,8 mld zł zysku EBITDA, wobec 2,3 mld zł rok wcześniej, który stanowił 
29 proc. zysku EBITDA grupy za 2021 rok. 

Wydatki inwestycyjne grupy PGE w 2021 roku liczone kasowo wy-
niosły blisko 4,7 mld zł, wobec nieco ponad 5,9 mld zł rok wcześniej. 

– Wydatki inwestycyjne w 2021 roku spadły o około miliard złotych w 
stosunku do 2020 roku. Przede wszystkim ze względu na to, że w segmen-
cie energetyki konwencjonalnej ograniczamy już wydatki inwestycyjne. 
Wiąże się to z tym, że energetyka konwencjonalna będzie przechodziła 
do NABE – wyjaśniał Lechosław Rojewski, wiceprezes zarządu PGE ds. 
finansowych.

Segment energetyki konwencjonalnej nie był jedynym w grupie 
PGE, który w 2021 roku zanotował spadek wydatków inwestycyjnych. 
Zmalały liczone kasowo inwestycje w segmencie dystrybucji, z blisko 
1,8 mld zł w 2020 roku do niespełna 1,5 mld zł w 2021 roku. 

– W segmencie dystrybucji niestety również zanotowaliśmy mniej-
sze wyniki w inwestycjach. Związane to było przede wszystkim z sytuacją 
pandemiczną, z niemożliwością realizacji niektórych inwestycji, przesu-
waniem ich w czasie. W tym roku spodziewamy się znacznego ,,odbicia’’ 
w tym sektorze – powiedział Lechosław Rojewski.

PGE w prezentacji podała, że w 2022 roku w segmencie dystry-
bucji na poziomie powtarzalnego zysku EBITDA, czyli skorygowanego 
o zdarzenia jednorazowe, spodziewa się wyniku na poziomie z 2021 
roku, który wyniósł około 2,7 mld zł. 

Energa trzyma pozycję trzeciego największego OSD 
Podstawową dla rentowności grupy Energa jest linia biznesowa zaj-
mująca się dystrybucją energii elektrycznej, która w Polsce stano-
wi działalność regulowaną, opartą na taryfach zatwierdzanych przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

W grupie Energa liderem Linii Biznesowej Dystrybucja jest fir-
ma Energa-Operator, która – działając na około 75 tys. km2 – na ko-
niec 2021 roku zaopatrzyła w energię elektryczną około 3,2 mln 
klientów. Energa-Operator w minionym roku dostarczyła im prawie  
23,1 TWh energii elektrycznej, o około 6 proc. więcej niż w 2020 ro-
ku. Największe wzrosty wolumenu nastąpiły w grupach A oraz B, ale 
wzrost zanotowały wszystkie grupy taryfowe.

Grupa Energa w 2021 roku wypracowała zysk EBITDA w wysokości 
prawie 2,45 mld zł w porównaniu do niecałych 2,04 mld zł w 2020.

Najwyższy wzrost EBITDA w grupie Energa, z 1,79 mld zł w 2020 
roku do prawie 2,05 mld zł w 2021 roku, odnotowano w Linii Bizneso-
wej Dystrybucja. Energa wyjaśnia, że związane to było przede wszyst-
kim ze wzrostem marży w dystrybucji energii elektrycznej, wyższymi 
przychodami z przyłączeń oraz korzystną wyceną rezerw aktuarial-
nych na koniec 2021 roku. 

Wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja grupy Energa za 2021 rok 
oznaczają, że w minionym roku wypracowała ona 84 proc. zysku EBIT-
DA grupy Energa wobec blisko 88 proc. w 2020 roku.

W 2021 roku nakłady inwestycyjne w grupie Energa sięgnęły bli-
sko 2,11 mld zł (rok wcześniej około 1,72 mld zł), z czego najwięcej 
wyniosły inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja – około 1,53 mld zł  
(rok wcześniej 1,35 mld zł).

Inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja obejmowały rozbu-
dowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców,  
a także modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności 
dostaw energii elektrycznej. Poniesiono również nakłady na innowa-
cyjne technologie i rozwiązania sieciowe, takie jak m.in. program prze-
budowy sieci do standardów smart grid.

Nakłady inwestycyjne spółki Energa-Operator stanowią, jak poda-
ła Energa, 99,9 proc. wszystkich wydatków inwestycyjnych Linii Bizne-
sowej Dystrybucja.

Enea w dystrybucji z inwestycjami powyżej planu 
Grupa Enea w 2021 roku zainwestowała 1,98 mld zł, przy planie sięga-
jącym 2,5 mld zł, co oznacza, że zrealizowała 79 proc. planu, przekra-
czając założenia w segmencie dystrybucji, a nakłady były mniejsze niż 
w 2020 roku, kiedy wyniosły około 2,4 mld zł.

Enea w samym segmencie dystrybucji planowała w 2021 roku 
nakłady inwestycyjne na poziomie 901 mln zł, a zainwestowała około 
1,03 mld zł, czyli sporo więcej niż zakładała, ale z drugiej strony mniej 
niż w 2020 roku, kiedy w tym segmencie inwestycje wyniosły blisko 
1,18 mld zł.

W grupie Enea dystrybucją energii elektrycznej zajmuje się Enea 
Operator. W 2021 roku spółka dostarczyła klientom około 20,33 TWh 
energii elektrycznej, wobec 19,42 TWh rok wcześniej, co oznacza 
wzrost o 4,7 proc., który nastąpił zarówno w segmencie odbiorców 
biznesowych, jak i gospodarstw domowych. 

EBITDA wypracowana w obszarze dystrybucji grupy Enea w 2021 
roku ukształtowała się na poziomie 1,4 mld zł i wzrosła rok do roku oko-
ło 80 mln zł. Ta poprawa wyniku jest skutkiem wyższej marży, na którą 
wpływ miały głównie większe przychody ze sprzedaży usług dystry-
bucyjnych. W 2021 roku Enea Operator dostarczyła odbiorcom końco-
wym 20,3 Twh, co rok do roku oznacza wzrost o blisko 5 proc. 

Enea zaprezentowała plan wydatków inwestycyjnych grupy na 
2022 rok, sięgających 3,2 mld zł. 

– Z kwoty 3,2 mld zł planowanych nakładów inwestycyjnych  
w 2022 roku, około 600 mln to są nakłady, które w części będą prze-
znaczone na akwizycje, w części nie będą powodowały przepływów 
pieniężnych. Trwa jeszcze proces optymalizacji nakładów. Pracujemy 
nad optymalizacją, która będzie skutkowała zmniejszeniem nakła-
dów w wytwarzaniu – wyjaśniał Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. 
finansowych, podczas konferencji poświęconej wynikom grupy  
za 2021 rok. 

W przypadku samego segmentu dystrybucji Enei planowane  
w 2022 roku nakłady inwestycyjne to 1,264 mld zł; największe spośród 
wszystkich segmentów. 

Reasumując, jakkolwiek potoczą się losy projektu NABE, sama dys-
trybucja też potrzebuje swoistego nowego otwarcia. Drogą, która ma 
do tego prowadzić, jest przygotowywane porozumienie regulatora z 
sektorem. Przynajmniej zgodnie z pierwotnymi założeniami zespół, 
który wypracowuje porozumienie, miał zakończyć prace do końca I 
połowy 2022. Tak czy inaczej, za kilka miesięcy zobaczymy wartość tej 
inicjatywy.

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

Regulacje dotyczące OZE i rozwiązań 
prosumenckich 

W drugiej połowie marca do Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, w ramach udziału 
w konsultacjach publicznych, przekazano 
uwagi PTPiREE do projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o odnawialnych źródłach ener-
gii oraz niektórych innych ustaw (UC99). 
Celem regulacji jest przede wszyst-
kim wdrożenie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 
grudnia 2018 rpku w sprawie promowa-
nia stosowania energii ze źródeł odnawial-
nych, tzw. RED II. Postulaty PTPiREE doty-
czyły m.in. modyfikacji projektowanych 
zapisów o klastrach energii.

,,Polityka energetyczna Polski  
do 2040 roku’’  
– realizacja działań w 2021

W lutym w ramach prac nad podsumo-
waniem realizacji PEP 2040 w 2021 ro-
ku PTPiREE – na prośbę Departamentu 
Strategii i Planowania Transformacji 
Klimatycznej MKiŚ – przekazało informa-
cje dotyczące realizacji poszczególnych 
działań i celów szczegółowych związa-
nych z zakresem działania operatorów.  

W marcu przekazano również dodatko-
we wyjaśnienia w sprawie realizacji dzia-
łań związanych z opracowaniem krajo-
wego planu skablowania sieci średnich 
napięć, a także w zakresie stworzenia 
warunków funkcjonowania Internetu 
Rzeczy – w ramach działania „Budowa 
inteligentnych sieci elektroenergetycz-
nych” – którego realizację przewidziano 
do 2023 roku.

Projekt rozporządzenia MKiŚ  
ws. szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń,  
instalacji lub sieci

Na początku marca do MKiŚ przekazano 
wypracowane w ramach PTPiREE uwagi 
do skierowanego w lutym do konsulta-
cji publicznych projektu rozporządzenia 
Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posia-
dania kwalifikacji przez osoby zajmujące 
się eksploatacją urządzeń, instalacji lub 
sieci. PTPiREE – na zaproszenie resortu – 
aktywnie uczestniczyło również w pre-
konsultacjach projektu rozporządzenia na 
przełomie lat 2021/2022.

Prace nad przepisami 
usprawniającymi  
realizację inwestycji sieciowych

W marcu kontynuowane były prace  
i robocze uzgodnienia przedstawicieli 
PTPiREE (OSD, PSE i Biura PTPiREE) z przed-
stawicielami MKiŚ w zakresie potrzeb in-
westycyjnych operatorów i propozycji 
zmian w prawie, które usprawniłyby pro-
wadzenie inwestycji sieciowych. W marcu 
odbyło się spotkanie z przedstawiciela-
mi MKiŚ, w następstwie którego przeka-
zano do resortu klimatu listę inwestycji 
OSD proponowanych do ujęcia w spe-
custawie przesyłowej oraz uzupełniono 
uzasadnienie do zmian przepisów ogól-
nych. W związku z potrzebą jej skrócenia 
i powiązania z inwestycjami OSP trwają 
dalsze prace nad wypracowaniem opty-
malnej propozycji regulacji. Jednocześnie 
odbyło się spotkanie z PGE SA mają-
ce na celu wytyczenie wspólnych celów  
i uspójnienie zgłaszanych propozycji,  
w tym przede wszystkim objęcie inwe-
stycji operatorów dystrybucyjnych sieci 
elektroenergetycznych specustawą prze-
syłową. Uzgodnienia są kontynuowane  
w kwietniu. 

Biuro PTPiREE, Poznań, kwiecień 2022 roku

L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Regulacje dotyczące OZE i rozwiązań prosumenckich
• Uwagi PTPiREE do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii  

oraz niektórych innych ustaw – UC99 (wdrożenie RED II) – 18.03.2022 roku

2. ,,Polityka energetyczna Polski do 2040 roku’’ – realizacja działań w 2021 roku
• Odpowiedź PTPiREE na zapytanie MKiŚ ws. realizacji w  2021 roku działań związanych  

z PEP 2040  

3.
Projekt rozporządzenia MKiŚ ws. szczegółowych zasad stwierdzania posia-
dania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji 
lub sieci

• Uwagi PTPiREE do projektu rozporządzenia MKiŚ ws. szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci 
– 4.03.2022 roku

• Uwagi PTPiREE do projektu załącznika do rozporządzenia MKiŚ ws. szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji lub sieci – 4.03.2022 roku

4. Prace nad przepisami usprawniającymi realizację inwestycji sieciowych

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w marcu 2022 roku
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Rozporządzenie Ministra Klimatu  
i Środowiska  
z dnia 22 marca 2022 roku  
w sprawie systemu pomiarowego

Rozporządzenie wydano na podstawie 
art. 11x ust. 2 ustawy Prawo energe-
tyczne i jest ono jednym z aktów służą-
cych wdrożeniu Centralnego Systemu 
Informacji Rynku Energii. Celem rozpo-
rządzenia jest zapewnienie, żeby systemy 
pomiarowe działały w sposób niezawod-
ny, zapewniając użytkownikom systemu 
elektroenergetycznego prawidłowe rozli-
czenie za energię elektryczną oraz świad-
czone usługi, jak również pozyskiwanie, 
przetwarzanie i udostępnianie danych 
pomiarowych i innych informacji z za-
chowaniem zasad bezpieczeństwa tych 
danych i informacji, w szczególności ich 
poufności. Rozporządzenie określa:
1. wymagania funkcjonalne, jakie spełnia 

system pomiarowy;
2. wymagania w zakresie bezpieczeń-

stwa systemu pomiarowego, w tym 
ochrony tego systemu przed nie-
uprawnioną ingerencją w ten system 
oraz nieuprawnionym dostępem do 
informacji rynku energii;

3. wymagania, jakie spełniają:
a. układy pomiarowo-rozliczenio-

we w zakresie energii elektrycznej  
w zależności od miejsca ich instala-
cji oraz ich przeznaczenia,

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

c. polecenia odbierane przez licznik 
zdalnego odczytu, a także warunki 
ich przesyłania,

d. dane pomiarowe oraz polecenia 
wysyłane przez licznik zdalnego 
odczytu do urządzeń w gospodar-
stwie domowym, a także warunki 
ich przesyłania;

4. standardy komunikacji pomiędzy licz-
nikiem zdalnego odczytu a systemem 
zdalnego odczytu;

5. sposób funkcjonowania liczników 
zdalnego odczytu w trybie przedpła-
towym oraz sposób dokonywania roz-
liczeń w tym trybie;

6. sposób wyznaczania zastępczych da-
nych pomiarowych oraz skorygowa-
nych danych pomiarowych;

7. sposób wyznaczania wskaźników sku-
teczności i niezawodności komunika-
cji w systemie pomiarowym;

8. szczegółowy zakres danych pomiaro-
wych i innych informacji pozyskiwa-
nych z licznika zdalnego odczytu;

9. wymagania, jakie spełnia licznik zdal-
nego odczytu, aby umożliwić skomu-
nikowanie z urządzeniami odbiorcy 
energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym;

10. informacje przekazywane odbiorcy 
końcowemu przez operatora syste-
mu elektroenergetycznego o liczniku 
zdalnego odczytu oraz o przetwarza-
niu jego danych osobowych.
Rozporządzenie weszło w życie 23 

kwietnia 2022 roku, z wyjątkiem prze-
pisów dotyczących współpracy z Cen-
tralnym Systemem Wymiany Informa-
cji Rynku Energii, które wejdą w życie  
1 lipca 2024, a więc z dniem rozpoczę-
cia funkcjonowania scentralizowane-
go systemu pobierania i przekazywania 
danych.

Rozporządzenie Ministra Klimatu  
i Środowiska z dnia 23 marca 2022 roku  
w sprawie dokonywania rejestracji, 
bilansowania i udostępniania 
danych pomiarowych oraz rozliczeń 
spółdzielni energetycznych

Rozporządzenie to wydano na podstawie 
art. 38c ust. 14 ustawy o odnawialnych 
źródłach energii i określa:

1. zakres i sposób dokonywania rejestra-
cji danych pomiarowych oraz bilanso-
wania ilości energii, o których mowa  
w art. 38c ust. 5 ustawy o OZE;

2. sposób dokonywania przez sprze-
dawcę rozliczenia ze spółdzielniami 
energetycznymi i poszczególnymi 
jej członkami, czyli ilości energii elek-
trycznej wprowadzonej i pobranej  
z sieci dystrybucyjnej elektroenerge-
tycznej przez wszystkich wytwórców 
i odbiorców energii elektrycznej spół-
dzielni energetycznej po sumarycz-
nym jej bilansowaniu z wszystkich faz 
na podstawie danych pomiarowych; 

3. sposób wyliczenia opłat za usługę dys-
trybucji, których wysokość zależy od ilo-
ści pobranej energii elektrycznej przez 
wszystkich wytwórców i odbiorców 
spółdzielni energetycznej, z uwzględ-
nieniem cen i stawek opłat w poszcze-
gólnych grupach taryfowych stosowa-
nych wobec spółdzielni energetycznej 
i poszczególnych jej członków;

4. zakres danych pomiarowych obej-
mujących godzinowe ilości ener-
gii elektrycznej wprowadzonej do 
jego sieci dystrybucyjnej i z tej sieci 
pobranej przez wszystkich wytwór-
ców i odbiorców energii elektrycz-
nej spółdzielni energetycznej przed  
i po sumarycznym jej bilansowaniu  
z wszystkich faz:

a. przekazywanych między przed-
siębiorstwami energetycznymi 
oraz sposób przekazywania tych 
danych,

b. udostępnianych przez sprzedaw-
cę spółdzielni energetycznej  
i poszczególnym członkom tej 
spółdzielni oraz sposób udostęp-
niania tych danych w systemie 
teleinformatycznym;

5. zakres informacji dotyczących rozli-
czenia spółdzielni energetycznej i po-
szczególnych członków tej spółdzielni;

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.
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6. podmiotowy zakres spółdzielni 
energetycznej.
Dane pomiarowe pozyskiwane ze 

spółdzielni energetycznej i poszczegól-
nych członków tej spółdzielni są reje-
strowane przez liczniki zdalnego odczy-
tu, które rejestrują odrębnie ilość energii 
elektrycznej poszczególnych wytwórców 
lub odbiorców będących członkami danej 
spółdzielni energetycznej:

 Ҍ wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej – stanowiącej 
sumę energii elektrycznej wprowa-
dzonej do tej sieci z wszystkich faz,

 Ҍ pobranej z sieci dystrybucyjnej elek-
troenergetycznej – stanowiącej sumę 
energii elektrycznej pobranej z tej sieci 
z wszystkich faz.
Rozporządzenie weszło w życie  

z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o systemie handlu uprawnieniami  
do emisji gazów cieplarnianych  
oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja wprowadza zmiany umoż-
liwiające wykorzystanie dochodów ze 
sprzedaży uprawnień do emisji na wspar-
cie modernizacji sektora energetycznego. 
W tym celu projekt proponuje utworze-
nie państwowego funduszu celowego – 
Funduszu Transformacji Energetyki (FTE).

W projektowanej ustawie wskaza-
no przedsięwzięcia, które będą mogły 
skorzystać ze wsparcia ze środków FTE.  
W szczególności są to inwestycje z zakresu: 

 Ҍ energetyki jądrowej, 
 Ҍ odnawialnych źródeł energii, 
 Ҍ sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 
 Ҍ wysokosprawnej kogeneracji i efek-

tywnych systemów ciepłowniczych, 
 Ҍ gazowych jednostek wytwórczych, 
 Ҍ magazynów energii, 
 Ҍ innowacyjnych technologii, 
 Ҍ poprawy efektywności energetycznej, 
 Ҍ sprawiedliwej transformacji, 
 Ҍ wychwytu i składowania dwutlenku 

węgla.
Z finansowania ze środków FTE wy-

łączone będą przedsięwzięcia związane  
z wykorzystaniem stałych paliw kopalnych.

Projekt rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska  
w sprawie metodyki obliczania 
emisji gazów cieplarnianych, 
określenia wskaźników ich emisji  
oraz wartości opałowej  
dla poszczególnych paliw  
i wartości energetycznej energii 
elektrycznej

Konieczność wprowadzenia nowych roz-
wiązań legislacyjnych wynika z wejścia  
w życie nowelizacji art. 30h pkt 2 ustawy o 

systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw, która polegała na usunięciu 
z delegacji ustawowej obowiązku okre-
ślenia w drodze rozporządzenia wskaźni-
ka emisji gazów cieplarnianych dla energii 
elektrycznej. Wskutek nowelizacji wskaź-
nik emisji gazów cieplarnianych dla ener-
gii elektrycznej określa minister właściwy 
do spraw klimatu w drodze rozporządze-
nia do  31 grudnia każdego roku.

Projekt rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska w sprawie 
zmiany wielkości udziału ilościowego  
sumy energii elektrycznej 
wynikającej z umorzonych świadectw  
pochodzenia potwierdzających 
wytworzenie energii elektrycznej  
z odnawialnych źródeł energii  
w 2023 roku

Celem wydania projektowanego rozpo-
rządzenia jest zmiana w 2023 roku, okre-
ślonej w art. 59 pkt 1 i 2 ustawy o OZE, 
wielkości udziału ilościowego sumy ener-
gii elektrycznej wynikającej z umorzonych 
świadectw pochodzenia potwierdzają-
cych wytworzenie energii elektrycznej  
z OZE (dla tzw. zielonych certyfikatów usta-
wowo określona wartość to 19,35 proc.,  
a dla tzw. błękitnych certyfikatów –  
0,65 proc.), podobnie jak to miało 
miejsce w 2022 roku, dla którego, na 

W projektowanej ustawie wskaza no przedsięwzięcia, które będą mogły skorzystać ze wsparcia ze środków FTE. M.in. są to inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii
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podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu  
i Środowiska w sprawie zmiany wielkości 
udziału ilościowego sumy energii elek-
trycznej wynikającej z umorzonych świa-
dectw pochodzenia potwierdzających 
wytworzenie energii elektrycznej z od-
nawialnych źródeł energii w 2022 roku, 
wielkości wynoszą 18,5 proc. dla tzw. zie-
lonych certyfikatów i 0,5 proc. dla tzw. błę-
kitnych certyfikatów. Co istotne jednak, 
w projektowanym rozporządzeniu, w po-
równaniu do poziomu obowiązującego  
w 2022 roku, przewiduje się zmianę wiel-
kości udziału odnoszącego się do tzw. zie-
lonych certyfikatów (obniżenie o 8,5 punk-
tu procentowego – z 18,5 do 10 proc.).

Przekazanie do konsultacji  
projektu planu rozwoju  
w zakresie zaspokojenia  
obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania  
na energię elektryczną  
na lata 2023-2032 przez PSE SA

Projekt planu przewiduje m.in. budowę 
linii HVDC, która będzie miała za zadanie 
umożliwienie przesyłania energii wytwo-
rzonej w morskich źródłach wiatrowych 
znajdujących się na północy Polski do 

ośrodków przemysłowych zlokalizowa-
nych na południu kraju. Drugą ważną 
zmianą w podejściu do długotermino-
wego planowania pracy systemu elektro-
energetycznego jest propozycja budowy 
przez operatora systemu przesyłowego 
zasobów wytwórczych lub magazyno-
wych. Mogłyby być one wykorzystywa-
ne na potrzeby interwencyjne lub w ce-
lu poprawy warunków funkcjonowania 
sieci elektroenergetycznej w sytuacjach, 
gdy zbiór jednostek wytwórczych oraz 
magazynów energii dostępnych dla ope-
ratora do redysponowania nie jest wy-
starczający. Gdyby ich operatorem były 
PSE SA, z powodów ograniczeń regulacyj-
nych zasady aktywacji i pracy tego źródła, 
musiałyby one gwarantować jego wyko-
rzystywanie wyłącznie w sytuacjach eks-
tremalnych i nieingerowanie w funkcjo-
nowanie mechanizmów rynkowych.

Lokalizacja  
farm fotowoltaicznych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku  
zajmował się sprawą lokalizacji farm fo-
towoltaicznych na terenach, dla których 
nie uchwalono miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. W wyroku  

z 12 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygn. 
akt II SA/Gd 171/22 sąd ten stwierdził, że 
na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (u.p.z.p.) względem instalacji OZE, 
którą zgodnie z art. 2 pkt 13 w zw. z art. 2  
pkt 22 ustawy o OZE jest instalacja foto-
woltaiczna, nie istnieje konieczność wery-
fikacji, czy zamierzenie inwestycyjne doty-
czące takiej instalacji spełnia wymagania 
zawarte w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 
u.p.z.p. (tzw. zasada dobrego sąsiedztwa).

Ponadto WSA wskazał, że z powyż-
szych uregulowań nie wynika ograniczenie 
stosowania art. 61 ust. 3 u.p.z.p. do instala-
cji OZE o określonej mocy, np. do 100 kW  
czy do 500 kW. WSA podkreślił, że w od-
niesieniu do inwestycji w zakresie budo-
wy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 
przekraczającej 1000 kW konieczna jest 
analiza jej zgodności ze studium, bowiem 
nie stanowi ona wyjątku przewidzianego 
w art. 10 ust. 2a pkt 1 u.p.z.p. Niemniej nie 
oznacza to, że względem takiej inwesty-
cji należy dokonać oceny z perspektywy 
spełnienia przez nią warunku „dobrego są-
siedztwa” zawartego w art. 61 ust. 1 pkt 1 
i 2 u.p.z.p. Taką interpretację WSA uznał za 
chybioną. 

n

W projektowanym rozporządzeniu, w porównaniu do poziomu obowiązującego w 2022 roku, przewiduje się zmianę wielkości udziału odnoszącego się do tzw. zielonych certyfikatów
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Rosnąca liczba zarejestrowanych w Polsce 
samochodów elektrycznych wymusza po-
wstawanie nowych punktów ładowania 
pojazdów elektrycznych. Nowo powstają-
ce punkty zlokalizowane są najczęściej przy 
stacjach benzynowych, na terenie parkin-
gów obok centrów handlowych. Pojawiają 
się też punkty ładowania zlokalizowane na 
parkingach osiedlowych (rys. 1). Stąd też 
pojawia się pytania: jakie zagrożenie dla 
punktów ładowania stanowi wyładowanie 
piorunowe i czy same ładowarki będą wy-
magać ochrony przed wyładowaniami at-
mosferycznymi i przepięciami?

Producenci samochodów w instruk-
cjach obsługi pojazdu zawierają niekie-
dy krótką informację ładowaniu pojazdu 
w trakcie burzy, np. „W przypadku braku 
ochrony przeciwprzepięciowej instalacji, 
odradza się ładowanie pojazdu w cza-
sie burzy (wyładowania atmosferyczne-
go)” lub informują o zagrożeniu i zalecają 
kontakt z operatorem punktu ładowania: 
„Z reguły stacje ładowania posiadają za-
bezpieczenia przed przepięciami. Najle-
piej dowiedzieć się od operatora stacji, 
czy posiada ona odpowiednie urządzenia 
zabezpieczające.” 

Punkty ładowania pojazdów mogą 
posiadać jedną lub kilka ładowarek i być 
zlokalizowane na zewnątrz budynku lub  
w jego wnętrzu. W zależności od punktu 
rozmieszczenia stanowisk do ładowania 
różny jest poziom zagrożenia spowodo-
wany wyładowaniem piorunowym.

W przypadku usytuowania ładowarek 
w otwartym terenie (nierzadko w ekspo-
nowanym miejscu) sprawia, że mogą być  

one podatne na skutki wywołane pobli-
skim wyładowaniem atmosferycznym. 
Oddziaływanie piorunowego impulsu 
elektromagnetycznego (LEMP) może 
wywołać udary przepięciowe znacznie 
przekraczające wytrzymałość dielektrycz-
ną komponentów elektrycznych znaj-
dujących się wewnątrz stacji ładowania 
pojazdów. W przypadku, gdy wyładowa-
nie piorunowe wystąpiło w trakcie łado-
wania (gdy samochód jest połączony ze 
stacją), może to doprowadzić nawet do 
uszkodzeń w samym pojedzie (np. uszko-
dzenie regulatora ładowania albo baterii). 
Przykłady zagrożenia spowodowanego 
wyładowaniem piorunowym pokazano 
na rys. 2.

W wyniku bezpośredniego uderze-
nia pioruna (np. w latarnię uliczną, rys. 2c) 
część prądu pioruna może wpłynąć do 
instalacji stacji ładowania pojazdu. Przez 
przyłączony do stacji ładowania przewód 
prąd pioruna może wpłynąć do pojazdu i 
uszkodzić elektroniczne systemy sterujące 
ładowaniem lub nawet zniszczyć baterię. 
Jeżeli stacja ładowania ma ochronę przed 
przepięciami to udar piorunowy odpro-
wadzany jest przez ograniczniki przepięć  
i stacja ładowania, jak również przyłączony 
do niej pojazd, nie ulegną uszkodzeniu.

Z uwagi na przedstawione powyżej 
zagrożenia oraz możliwe straty gospo-
darcze (w systemie ładowania, jak też 
uszkodzenie pojazdu) warto rozważyć 

Ochrona odgromowa i przepięciowa  
punktów ładowania 
samochodów elektrycznych

KRZYSZTOF WINCENCIK 
DEHN POLSKA

Rys. 1. Przykładowe punkty ładowania pojazdów elektrycznych: a) punkt przy centrum handlowym, b) punkt na parkingu 
osiedlowym



16 l ENERGIA elektryczna kwiecień 2022

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

zastosowanie środków ochrony przed 
przepięciami minimalizujących ryzyko 
wystąpienia strat. Dla ogólnodostępnych 
punktów ładowania pojazdów elektrycz-
nych konieczność stosowania środków 
ochrony przepięciowej wynika z zapisów 
normy PN-HD 60364-7-722, gdzie stwier-
dzono: „Punkt podłączeniowy zastoso-
wany w przestrzeni publicznej jest uzna-
wany za część usługi publicznej i dlatego 

powinien być chroniony przed przejścio-
wymi przepięciami.” Tak więc dobór środ-
ków ochrony powinien uwzględniać 
miejsce usytuowania stacji ładowania po-
jazdów, a przyjęte rozwiązania winny być 
realizowane w oparciu o zapisy normy PN-
-HD 60364-5-534.

W przypadku, gdy stacja ładowania 
pojazdów elektrycznych oraz doprowa-
dzone do niej kable zasilające i sygnałowe 

znajdują się w strefie LPZ 0
A
 (jak na rys. 2c), 

podzespoły stacji być narażone na oddzia-
ływanie części prądu pioruna (wyładowa-
nie bezpośrednie lub pobliskie) na skutek 
połączeń galwanicznych lub sprzężeń in-
dukcyjnych lub pojemnościowych. W ta-
kim przypadku do ochrony instalacji elek-
trycznej nn należy zastosować ogranicznik 
przepięć typu 1, dla którego udarowy prąd 
wyładowczy (I

imp
) nie powinien być mniej-

szy niż 12,5 kA (w przypadku braku wy-
konania analizy ryzyka wg normy PN-EN 
62305-2).

Dobierając ogranicznik przepięć ty-
pu 1, nie należy zapominać o konieczno-
ści zapewnienia prawidłowej koordynacji 
energetycznej z urządzeniami elektronicz-
nymi wewnątrz stacji. Energia przepusz-
czona przez SPD typu 1 musi być na tyle 
mała, by nie stanowić zagrożenia dla ob-
wodów wejściowych urządzeń elektro-
nicznych wewnątrz stacji , które mogą być 
wyposażone w małe warystory pastylko-
we (stanowiące SPD typu 3).

W przypadku, gdy stacja ładowania po-
jazdów elektrycznych oraz doprowadzone 
do niej kable zasilające znajdują się w stre-
fie LPZ 0

B
 (jak na rysunku 2a), tzn. mogą 

być jedynie narażone na oddziaływania 
impulsu elektromagnetycznego (LEMP)  
w wyniku sprzężeń indukcyjnych lub po-
jemnościowych, do ochrony instalacji 
można zastosować SPD typu 2. Przykład 
zastosowania ograniczników przepięć ty-
pu 1 oraz typu 2 w obwodach zasilania 
stacji ładowania pokazano na rys. 3.

Rozmieszczona w punkcie ładowa-
nia grupa ładowarek pojazdów jest po-
łączona ze sobą nie tylko za pomocą 
kabli energetycznych, ale również prze-
wodami sygnałowymi. W przypadku, 
gdy SPD są wymagane w liniach zasila-
jących to dodatkowe SPD są zalecane 
również w innych liniach, takich jak linie 
telekomunikacyjne czy sygnałowe. Wy-
dane w Niemczech w roku 2021 „Wytycz-
ne techniczne dotyczące infrastruktury 
ładowania” (edycja czwarta) zawierają 
wymóg ochrony linii przesyłu sygnałów 
za pomocą ograniczników kategorii D1  
i C2 (spełniających wymagania normy 
PN-EN 61643-21). W zależności od miej-
sca montażu SPD w obwodach przesyłu 
sygnałów stosujemy odpowiednio:
• SPD kategorii D1, wytrzymujące częścio-

wy prąd pioruna (badane prądem uda-
rowym I

imp
 o kształcie 10/350 μs) – insta-

lujemy granicy stref LPZ 0/1 (gdzie jest 
możliwe oddziaływanie częściowych prą-
dów piorunowych);

Rys. 2. Zagrożenie przepięciowe stacji ładowania samochodów spowodowane wyładowaniem piorunowym: a) pojazd  
i ładowarka chronione przed wyładowaniem bezpośrednim, umiejscowione w strefie LPZ 0B utworzonej przez konstrukcję 
budynku, b) pojazd i ładowarka narażone na bezpośrednie wyładowanie piorunowe, c) pojazd i ładowarka chronione 
przed wyładowaniem bezpośrednim (strefa LPZ 0B zapewniona przez słup oświetleniowy); istnieje jednak zagrożenie 
wpłynięciem części prądu pioruna do instalacji stacji ładowania.

Rys. 3. Przykład ochrony przepięciowej stacji ładowania pojazdów: a) ogranicznik przepięć typu 1 (DEHNshield) i przykład 
jego zabudowy w stacji wolnostojącej, b) ogranicznik przepięć typu 2 (DEHNcord) i przykład jego zabudowy w stacji 
ładowania zamocowanej na ścianie budynku



17kwiecień 2022 ENERGIA elektryczna l

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

• SPD kategorii C2, wytrzymujące prądy in-
dukowane (badane prądem udarowym 
I
n
 o typowym kształcie 8/20 μs), które 

umiejscowione są na granicy stref LPZ 1/2 
i wyższych.

Zastosowany w obwodach przesyłu 
sygnału ogranicznik przepięć włączany 
jest szeregowo w chroniony obwód, a je-
go pojawienie się nie może w żadnym wy-
padku powodować zakłóceń w przesyle 
sygnału. Dlatego niezbędny jest prawidło-
wy dobór ogranicznika obejmujący wery-
fikację szeregu parametrów takich jak np. 
maksymalne napięcie trwałej pracy, prąd 
znamionowy, graniczna częstotliwość pa-
sma roboczego, rezystancja szeregowa, 
pojemność między żyłami itd.

Zaprojektowanie i wykonanie ochrony 
przepięciowej dla systemów ładowania 
pojazdów elektrycznych wymaga przy-
jęcia odpowiedniej koncepcji ochrony,  
a następnie jej ścisłej realizacji. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku punktów 
ładowania umiejscowionych w otwartym 
terenie ze stanowiskami ładowania wy-
posażonymi w urządzenia i systemy elek-
troniczne wrażliwe na piorunowe impulsy 
elektromagnetyczne

Kompleksowa ochrona odgromowa  
i przepięciowa wszystkich systemów mo-
że znacząco podnieść wskaźnik efektyw-
ności tych systemów. Dzięki skutecznej 
ochronie redukuje się nakłady na serwis  

i konserwację, jak również ponoszone 
koszty napraw i części zamiennych. Więcej 
na temat możliwości rozwiązań systemo-
wych dla stacji ładowania można znaleźć 
na stronach www.dehn.pl.  n

Rys. 4. Ochrona przepięciowa stacji ładowania i terminala rozliczeniowego

Ochrona przed przepięciami, ochrona odgromowa, sprzęt bezpieczeństwa
DEHN chroni.

• kompaktowy − łatwy do zabudowy także w ograniczonych przestrzeniach
• uniwersalne mocowanie − różne opcje montażu
• optyczny wskaźnik stanu ogranicznika
• zestyk zdalnej sygnalizacji
• technika wtykowa („push-in“) − szybkie podłączenie przewodów
• podłączenie szeregowe lub odgałęźne
• montaż na szynie TH35 lub na ścianie, w zależności od sytuacji wewnątrz rozdzielnicy

DEHNcord 3P TT 275 FM
ochrona przepięciowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych

REKLAMA
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GMC Hummer EV

Jedna z większych legend motoryzacyjnych. Dla wielu osób 
jest symbolem amerykańskiej motoryzacji – zuchwałej, potężnej 
i skutecznej, nawet jeśli czasami absurdalnej. Stworzony na po-
trzeby wojska w 1980 roku. Pierwsza generacja potocznie zwana 
Hum-Vee trafiła do armii w  liczbie 55 tys. egzemplarzy. Kolejna 
– H1 – była przeznaczona już na rynek cywilny i stała się hitem 
sprzedaży głównie w Stanach Zjednoczonych. Czasy współczesne 
nawet na takich legendach wymuszają adaptację do obecnego 
rynku. W tym przypadku nie jest inaczej; teraz Hummer staje się 
,,elektrykiem’’. 

To elektryczne monstrum, mierzące ponad 5,5 m długości, 
wyposażono w baterię o pojemności 200 kWh, co daje 530 km 
zasięgu. W topowej odsłonie auto oferuje 830 KM w wersji SUV 
lub 1000 KM – pick-up. Przyspieszenie do 100 km/h pierwszemu 
zajmuje 3,5 sekundy, a w drugim przypadku jest jeszcze o pół se-
kundy szybciej. Zastosowanie tak dużych baterii w teorii powodu-
je bardzo długi czas jej ładowania. Nic bardziej mylnego! Dzięki za-
stosowaniu instalacji zdolnej przyjąć do 300 kW mocy ładowania, 
jesteśmy wstanie podnieść zasięg o 160 km w niecałe 10 minut. 

Nowy Hummer to nowe technologie. Został wyposażony m.in. 
w układ czterech skrętnych kół. Taki system znamy już z takich 

limuzyn jak np. Mercedes klasy S. Jednak w tym amerykańskim 
krążowniku działa on zdecydowanie inaczej. W Mercedesie ma je-
dynie ułatwiać manewrowanie w miejskim zgiełku. W przypadku 
Hammera koła skręcają pod tak dużym kątem, że umożliwiają po-
ruszanie się bokiem. 

W przeciwieństwie do spartańskiego Hummera H1, model EV 
będzie autem przesiąkniętym elektroniką. W środku królują ekrany 
ciekłokrystaliczne. Jeden ma przekątną 13,4 cala, drugi 12,3. Tylna 
szyba i drzwi do przestrzeni ładunkowej są sterowane elektrycz-
nie, a wielkie okna można wyjąć z panoramicznego dachu i ukryć 
w przednim bagażniku.

Najtańszą odmianę, Hammer EV 2 wyceniono na niecałe 80 
tys. dolarów. Za model Hummer EV 1st Edition trzeba zapłacić 
znacznie więcej – ponad 112 tys. dolarów. Praktycznie całą prze-
widzianą w przedsprzedaży pulę już wyprzedano. Niestety nie ma 
jeszcze informacji, czy ten model będzie dostępny poza Stanami 
Zjednoczonymi. Nawet jeżeli byłby oferowany w Polsce, jego ma-
sa całkowita przekracza dopuszczalne normy na kategorię B. Co 
za tym idzie, będą mogły poruszać się nim tylko osoby z prawem 
jazdy kategorii C. 

Kasper Teszner, Biuro PTPiREE

To elektryczne monstrum, mierzące ponad 5,5 m długości, wyposażono w baterię o pojemności 200 kWh, co daje 530 km zasięgu
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Specyfika potrzeb łączności sektora elektroenergetycznego

System łączności dyspozytorskiej 
elektroenergetyki elementem 
infrastruktury krytycznej 

Energetyka jest newralgicznym sekto-
rem gospodarki z punktu widzenia bez-
pieczeństwa państwa. Zapewnienie cią-
głości dostaw energii elektrycznej zalicza 
się do fundamentalnych zadań we współ-
czesnych społeczeństwach, gdyż brak 
dostaw energii elektrycznej powoduje 
natychmiastowe, łańcuchowe obezwład-
nienie wszystkich najważniejszych syste-
mów technicznych.  

W dobie dzisiejszych zagrożeń, szcze-
gólnie tych skierowanych na bezpieczeń-
stwo dostaw energii elektrycznej, należy 
zadbać o ochronę infrastruktury technicz-
nej sektora elektroenergetycznego, w tym 
o sieci telekomunikacyjne będące podsta-
wą funkcjonowania infrastruktury przesy-
łu i dystrybucji energii. Sieci telekomuni-
kacyjne, a w szczególności dyspozytorskie 
sieci radiokomunikacyjne, które zapew-
niają zarządzanie i sterowanie elementami 
energetycznych sieci przesyłowych i dys-
trybucyjnych, są integralnym elementem 
infrastruktury energetyki i jako takie zali-
cza się do infrastruktury krytycznej.

Bezpieczeństwo państwa wyma-
ga, aby sieć radiowa, stanowiąca waż-
ny  składnik sieci telekomunikacyjnej 
i informatycznej, pokrywała możliwie 
wszystkie obszary obsługiwane przez 
podmioty gospodarcze odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo energetyczne kra-
ju. To stwierdzenie wiąże się z potrze-
bą szczególnego traktowania systemu 
elektroenergetycznego, tak w skali kra-
ju, jak i Unii Europejskiej. Infrastruktura 

systemu energetycznego jest wymie-
niona na pierwszym miejscu listy infra-
struktur o znaczeniu krytycznym w dy-
rektywie RE 2008/114/WE z 8 grudnia 
2008 roku w sprawie rozpoznawania  
i wyznaczania europejskiej infrastruktury 
krytycznej oraz oceny potrzeb w zakre-
sie poprawy jej ochrony oraz w Ustawie 
z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządza-
niu kryzysowym.  Należy zwrócić uwagę, 
że zgodnie z jej art. 6 ust. 5 „właściciele 
oraz posiadacze obiektów, instalacji lub 
urządzeń infrastruktury krytycznej mają 
obowiązek ich ochrony, w szczególności 
przez przygotowanie i wdrażanie, sto-
sownie do przewidywanych zagrożeń, 
planów ochrony infrastruktury krytycznej 
oraz utrzymywanie własnych systemów 
rezerwowych zapewniających bezpie-
czeństwo i podtrzymujących funkcjo-
nowanie tej infrastruktury, do czasu jej 
pełnego odtworzenia”. Ten obowiązek 
ustawowy ma istotny wpływ na wybór 
systemu radiokomunikacyjnego dla sek-
tora energetyki, w tym technologii jego 
wykonania, modelu operowania i utrzy-
mania. Oznacza to potrzebę użytkowa-
nia sieci dedykowanych,  wydzielonych 
wyłącznie dla służbowej łączności dys-
pozytorskiej i telesterowania zasobami 
sieci energetycznej. Należy wspomnieć, 
że systemy łączności publicznej nie za-
pewniają gwarancji działania usług pod-
czas rozleglej awarii zasilania, są wrażliwe 
na awarie infrastruktury transmisyjnej 
oraz nie umożliwiają działania w trybie 

autonomicznym bez połączenia z głów-
nymi węzłami łączności, w związku  
z czym nie spełniają kryteriów.

W zdecydowanej większości krajów 
służby energetyczne faktycznie dysponują 
wydzieloną siecią łączności przewodowej 
i radiowej ze względu na specyficzne wy-
magania i odpowiedzialność, w tym ma-
terialną, za skutki braku energii elektrycz-
nej w krytycznych sytuacjach. W polskich 
spółkach energetycznych OSD używane 
są autonomiczne i niezależne od sieci pu-
blicznych systemy łączności radiowych. 
Wynika to ze specyfiki pracy, bowiem łącz-
ność radiowa – oprócz tego, że potrzebna 
jest do działania w warunkach normalnej 
pracy – przede wszystkim potrzebna jest 
podczas usuwania skutków awarii ma-
sowych spowodowanych katastrofami 
naturalnymi  oraz innymi sytuacjami kry-
zysowymi.  W trakcie usuwania skutków 
kataklizmów zasadniczym czynnikiem 
staje się przekazywanie informacji o sta-
nie zasilania odbiorców wrażliwych, tj. ta-
kich, w przypadku których brak zasilania 
może wiązać się z narażeniem zdrowia, 
życia, uszkodzeniem majątku publicznego 
znacznej wartości lub szkodami środowi-
ska naturalnego. 

Spółki sektora energetyki – OSD i OSP 
– zrzeszone są w Polskim Towarzystwie 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. 
PTPiREE pełni rolę operatora systemu 
łączności radiowej elektroenergetyki, jed-
nocześnie będąc dysponentem zasobów 
częstotliwości. Towarzystwo zajmuje się 

MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE
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m.in. projektowaniem sieci radiowych, za-
sięgów radiowych stacji przygranicznych 
w sposób minimalizujący potencjalny 
wpływ na sieć innego OSD, uzgadnianiem 
i koordynacją instalacji stacji bazowych 
spoza obszaru OSD.

W ramach prac zespołów roboczych 
PTPiREE wypracowano wymagania dla 
radiowej sieci dyspozytorskiej w sekto-
rze elektroenergetycznym. Wprowadzo-
no je do projektowania sieci radiowych 
w opracowaniu pt. „Standard operatora 
sieci łączności radiowej w zakresie wy-
mogów stawianych projektom bazowym 
realizowanym w systemie TETRA”. W do-
kumencie na pierwszym miejscu stawia 
się bardzo wysoki stopień niezawodności 
pracy oparty na nadmiarowości wyposa-
żenia w ramach komórki, nadmiarowości 
zasilania czy przyjęciu strategii awaryjnej 
w celu umożliwienia samodzielnego dzia-
łania stacji. Ze względu na wykorzysty-
wanie łączności radiowej do sterowania 
pracą sieci średniego i niskiego napięcia, 
niezwykle ważne jest zapewnienie w sie-
ci radiowej bardzo wysokiego poziomu 
pewności pracy oraz bezpieczeństwa 
transmisji poleceń i potwierdzeń. Wyma-
gany poziom pewności i bezpieczeństwa 
w sieci radiowej musi być znacznie wyż-
szy od takiego, jaki są w stanie zapewnić 
jakiekolwiek sieci publiczne. Pewność 
pracy musi opierać się na odpowiedniej 

nadmiarowości rozwiązań. Właściwymi 
metodami działania w celu stworzenia 
nadmiarowości są m.in.: podwajanie wie-
lu ważkich elementów stacji radiowych 
oraz węzłów sterowania siecią radiową, 
zwielokrotnianie powiązań między stacja-
mi radiowymi, częściowe pokrywanie się 
zasięgów sąsiednich stacji radiowych czy 
też zwiększanie liczby kanałów radiowych 
w stacjach, co umożliwia obsługę większej 
liczby użytkowników.

Z uwagi na znaczenie sektora ener-
getycznego w bezpieczeństwie państwa, 
system łączności na potrzeby sektora elek-
troenergetycznego powinien być przede 
wszystkim w pełnej dyspozycji sektora 
elektroenergetycznego, a najlepiej, gdyby 
był jego własnością, tak aby zminimalizo-
wać wpływy tego, co się dzieje w innych 
systemach łączności, zwłaszcza publicz-
nych (np. planowane i nieplanowane 
wyłączenia, awarie, fluktuacje obciążenia 
ruchem itp.). Sieć łączności elektroener-
getyki powinna być systemem dyspo-
zytorskim umożliwiającym bezkolizyjne 
funkcjonowanie służb obsługi sieci elek-
troenergetycznych w każdych warunkach, 
w tym kryzysowych, w wymiarze lokal-
nym, krajowym i europejskim. Ze względu 
na wymagania funkcjonalne i niezawod-
nościowe niezbędna jest dojrzałość tech-
niczna i technologiczna urządzeń łączno-
ści w perspektywie kilkunastu lat. 

System łączności powinien być stan-
daryzowany, ale mieć charakter  otwarty 
i podatny na stosowanie w jego ramach 
najnowszych technik i technologii. Fak-
tycznie podstawowym i najczęściej wy-
korzystywanym standardem sieci i usług 
dyspozytorskiej sieci ruchomej jest TETRA 
(Terrestrial Trunked Radio), którego głów-
ne specyfikacje są zawarte w normach 
europejskich (np. EN 300 392, EN 300 395, 
EN 300 396) lub równorzędnych. Stan-
dard ten stworzono w celu zaspokojenia 
potrzeb służb zarządzania kryzysowego 
(ang. mission critical services) i jest szero-
ko stosowany, zwłaszcza w krajach Euro-
py, a także zalecany w relacjach transgra-
nicznych. Wykonane przez PTPiREE liczne 
analizy pokazały, że to właśnie standard 
TETRA może wypełnić wymagania stawia-
ne radiokomunikacyjnym systemom dys-
pozytorskim w sektorze elektroenergetyki.

Podsumowując, jak pokazuje codzien-
ne doświadczenie i praktyka inżynierska, 
bezpieczeństwo sieci dyspozytorskiej mu-
si być na poziomie zbliżonym do tego, ja-
kie obowiązuje w policji i służbach bezpie-
czeństwa publicznego, zaś gotowość do 
działania systemu radiokomunikacyjnego 
w sektorze elektroenergetycznym oznacza 
gotowość jego funkcjonowania i dostęp-
ność podczas awarii masowych spowo-
dowanych brakiem zasilania na rozległym 
obszarze.  n

W ramach prac zespołów roboczych PTPiREE wypracowano wymagania dla radiowej sieci dyspozytorskiej w sektorze elektroenergetycznym
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Minęło pięć lat od wystrzelenia w kosmos 
przez naukowców z Lawrence Berkeley 
National Laboratory pięciu tysięcy ma-
łych robotów, które mają pomóc w stwo-
rzeniu najbardziej szczegółowej mapy 
wszechświata. Każdy z robotów ma zaled-
wie 10 cm długości i szerokość palca, a ca-
ły projekt nazwano DESI (ang. Dark Energy 
Spectroscopic Instrument). Budowę klu-
czowego instrumentu pomiarowego roz-
poczęto w 2015 roku, a w 2019 zainstalo-
wano go na czterometrowym teleskopie 
Nicholasa U. Mayalla w Kitt Peak National 
Observatory w pobliżu Tucson w Arizonie.

Zadaniem robotów jest pozycjono-
wanie pomiarów dokonywanych przez 
instrument z dokładnością do 10 mikro-
metrów oraz zbieranie światła odległych 
galaktyk. Dokładność mikrometrowa wy-
daje się niezwykle wyśrubowana (mniej 
niż grubość ludzkiego włosa), ale w skali 
wszechświata – miliardów lat świetlnych – 
nie jest to wcale dużo i wymaga dodatko-
wych korekt oraz przeliczeń. 

W pierwszej kolejności badacze stwo-
rzyli mapę 3D pyłu kosmicznego naszej 
galaktyki, aby odfiltrować jego wpływ na 
pomiary dalej położonych obiektów. Pył 
kosmiczny to zazwyczaj szczątki gwiazd 
sprzed miliardów lat. Formuje się najczę-
ściej w chmury, które stanowią przeszko-
dę dla astronomów w oglądaniu obiek-
tów niebieskich położonych w większej 
odległości. Dopiero po korekcie pomiarów  
o wpływ pyłu, stało się możliwe precyzyj-
ne umieszczenie na mapie dalszych obiek-
tów (docelowo – bagatela! – 35 milionów 
galaktyk), które dotychczas były niewi-
doczne lub ich koordynaty  zafałszowane. 
Jak dotąd udało się  zrealizować 10 proc. 
zadań, docierając do światła obiektów od-
ległych od Ziemi o nawet 13 miliardów 
lat świetlnych. Oprócz tego naukowcy 

zbierają również informacje o tzw. ciemnej 
materii oraz czarnych dziurach. 

Obecnie ciemna energia, co do istnienia 
której trwają zażarte dyskusje astrofizyków, 
stanowi około 70 proc. zawartości wszech-
świata. Gdy wszechświat się rozszerza, poja-
wia się więcej ciemnej energii, która jeszcze 
bardziej przyspiesza ekspansję w cyklu, któ-
ry sprawia, że jej udział we wszechświecie 
stale rośnie. To właśnie ciemna energia bę-
dzie najprawdopodobniej stanowiła o osta-
tecznych losach wszechświata i odpowie 
na pytania: Czy będzie się rozszerzał bez 
końca? Czy ponownie zapadnie w sobie  
w odwróconym Wielkim Wybuchu? A mo-
że rozerwie się na części? 

Uważa się, że ogromne czarne dziu-
ry znajdują się w centrum prawie każdej 

dużej galaktyki, takiej np. jak Droga Mlecz-
na. Ich istnienia w centrach małych galak-
tyk dotychczas nie potwierdzono. Czar-
ne dziury same są prawie niemożliwe do 
zlokalizowania – można je wyśledzić tylko 
wtedy, gdy przyciągają wystarczająco du-
żo materii. Oprócz wymienionych, DESI 
wykrywa również dużo nowych kwaza-
rów, czyli kolejnych nietypowych obiek-
tów „gwiazdopodobnych”, emitujących 
ciągłe promieniowanie elektromagne-
tyczne o ogromnej mocy, porównywalnej 
z mocą mniejszych galaktyk. Kwazary są 
wielkości naszego Układu Słonecznego,  
a w ich centrum znajdują się czarne dziu-
ry, do których wpływa emitowana ener-
gia. Stanowią one częsty element struktur 
wszechświata sprzed miliardów lat.

DESI ma przed sobą jeszcze wiele do 
zrobienia. Podczas badań skatalogowa-
ło już ponad 7,5 miliona galaktyk, a nowe 
są dodawane w tempie ponad miliona 
miesięcznie. Tylko w listopadzie 2021 roku  
DESI skatalogował przesunięcia ku czerwie-
ni (na bazie której określa się ich odległość 
od Ziemi) 2,5 miliona galaktyk. Oczekuje 
się, że do końca swojej pracy w 2026 roku  
DESI będzie miał w swoim katalogu ponad 
35 milionów galaktyk, co umożliwi ogrom-
ną różnorodność badań z zakresu kosmolo-
gii i astrofizyki.

Już teraz naukowcy zauważyli, że w roz-
kładzie galaktyk na mapie trójwymiarowej 
tworzą się ich charakterystyczne struktury: 
ogromne skupiska, włókna i puste przestrze-
nie. Stanowią one zapis historii wszechświa-
ta i rezultat Wielkiego Wybuchu. Z punktu 
widzenia czasu trwania życia każdego z nas 
te informacje mogą się wydawać nieistotne, 
jednak stanowią element odpowiedzi na od-
wieczne pytania człowieka: Skąd pochodzi-
my i dokąd zmierzamy? 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Największa mapa  
na świecie
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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

 }  12-13 maja 2022 r. 
Wisła 

II Konferencja  
„Elektroenergetyczna 
automatyka zabezpieczeniowa” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }   21-22 czerwca 2022 r. 
Kołobrzeg  

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

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  16-18 maja 2022 r.  
Licheń Stary 

Konferencja „XXIII Spotkanie 
techniczne Przedstawicieli 
Transportu OSD i OSP”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

tel. 61 846-02-10 
teszner.k@ptpiree.pl

http://transport.ptpiree.pl

 }   25-26 maja 2022 r. 
Warszawa

IX Konferencja „Przyłączanie i 
współpraca OZE z systemem 
elektroenergetycznym” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  5-6 października 2022 r. 
Wisła 

Konferencja 
„Linie i stacje 
elektroenergetyczne” 

 }  Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  9-10 listopada 2022 r. 
Warszawa 

II Konferencja  
„Prosument energii odnawialnej 
jako aktywny uczestnik systemu 
elektroenergetycznego”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  25-27 października 2022 r. 
Wisła 

XXI Konferencja 
„Systemy Informatyczne  
w Energetyce SIwE’22” 

 }Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  7-8 czerwca 2022 r. 
Kołobrzeg 

VII Konferencja Naukowo-
Techniczna „Pomiary  
i Diagnostyka w Sieciach 
Elektroenergetycznych”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  21-22 września 2022 r. 
Toruń 

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

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  11-12 maja 2022 r.  
Wisła 

Konferencja  „BHP i Ochrona 
Środowiska w Energetyce”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Konrad Pachucki 

tel. 61 846-02-22 
pachucki@ptpiree.pl 
http://bhp.ptpiree.pl




