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  -  systemy łączności w energetyce zawodowej 

(integracja systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, 

bezpieczeństwo systemów łączności, łączność w sytuacjach kryzysowych),

  -  cyberbezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego,

  -  nowe elementy sieci elektroenergetycznej i ich wpływ na transmisję danych,

  -  integracja rynku energii (CSIRE, OIRE),

  -  migracja systemów IT do chmury,

  -  pozyskiwanie, przetwarzanie oraz wymiana danych pomiarowych,

  -  paszportyzacja sieci (automatyzacja procesu akwizycji danych i ich opracowania),

  -  wykorzystanie algorytmów AI w pracy sieci elektroenergetycznej,

  -  rozwiązania mobilne w zarządzaniu pracą zespołów technicznych,

  -  zarządzanie energetyką rozproszoną 

(prognozowanie wytwarzania, przesył danych oraz sterowanie OZE),

  -  aktualne wdrożenia w energetyce zawodowej.

Szczegółowe informacje: http://siwe.ptpiree.pl

Kontakt: 
Karolina Nowińska, tel. +48 61 846-02-15, kom. 609-223-890, e-mail: nowinska@ptpiree.pl
Sebastian Brzozowski, tel. 61 846-02-31, kom. 601-386-475, e-mail: brzozowski@ptpiree.pl

W programie m.in.:
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W NUMERZE

Sierpień jest w Polsce miesiącem, w którym tradycyj-
nie obchodzony jest Dzień Energetyka. Doroczne świę-
to stanowi okazję do spojrzenia na dokonania ostat-
nich miesięcy, dostrzeżenia największych osiągnięć  
i podziękowań dla najbardziej zaangażowanych osób. 
Dziś na naszych łamach słowa uznania do energetyków 
kieruje Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. 

W życzeniach Pani Minister zwraca uwagę na nadzwyczajne okoliczności, z jakimi 
w ciągu ostatnich miesięcy muszą mierzyć się polscy energetycy. Najważniejsze  
z nich to oczywiście kryzys energetyczny spowodowany działaniami Rosji oraz pan-
demia COVID-19. Są jednak i inne wyzwania, wśród których najistotniejszym wydaje 
się transformacja energetyczna. Zawód energetyka, odkąd sięgamy pamięcią, był 
jednak traktowany przez wykonujących go pracowników jako szczególna misja. Być 
może dzięki takiemu podejściu wyzwania stawiane przed naszą branżą udaje się re-
alizować mimo wielu przeciwieństw. 

O tym, jak w praktyce wygląda codzienność branży, gdzie i w jaki sposób re-
alizowane są innowacyjne projekty, rozbudowy i modernizacje sieci, jakie działania 
podejmowane są w całym kraju na rzecz środowiska i społeczności lokalnych pisze-
my od lat we wszystkich wydaniach naszego miesięcznika. Towarzysząc działaniom 
sektora, przynosimy co miesiąc pakiet informacji ze spółek oraz wydarzeń w branży, 
które obrazują codzienność życia naszego sektora. Codzienność, którą w czasie świę-
ta próbujemy podsumować, opisać i docenić. Dlatego też w imieniu Biura PTPiREE 
oraz redakcji „Energii Elektrycznej” przyłączam się do najlepszych życzeń dla wszyst-
kich Koleżanek i Kolegów energetyków. Wzajemne wsparcie w realizacji codzien-
nych wyzwań niech będzie dla nas wszystkich źródłem siły oraz energii do dalszego 
rozwoju branży. 

Na temat wybranych aspektów tego rozwoju i zachodzących zmian piszemy na 
łamach bieżącego wydania miesięcznika. W dziale Rynek i regulacje podsumowuje-
my trwający proces przyłączeń mikroinstalacji. Ich łączna moc to obecnie ok. 8 GW, 
choć ze względu na niedawną zmianę systemu rozliczeń dynamika przyrostu liczby 
nowych instalacji zmniejsza się. Wciąż bardzo prężnie rozwijającym się rynkiem po-
zostają stacje ładowania samochodów elektrycznych. Analizę dostępności do tego 
typu urządzeń w europejskich stolicach publikujemy w dziale Elektromobilność. 

Z kolei w dziale Łączność polecamy opracowanie na temat wpływu otoczenia na 
transmisję radiową w energetyce. Wśród zapowiadanych wydarzeń warto odnoto-
wać doroczne targi bielskie, na które wraz z organizatorami zapraszamy we wrześniu.

Tymczasem polecam lekturę sierpniowego wydania naszego miesięcznika, ży-
cząc raz jeszcze wielu sukcesów wszystkim energetykom! 

Wojciech Tabiś
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Ostatnie lata są dla sektora energetycznego pełne wyzwań. 
Transformacja energetyczna, pandemia COVID, a w ostatnim roku 
kryzys energetyczny spowodowany działaniami Rosji oraz agresja 
tego państwa na Ukrainę stanowią kolejne nadzwyczajne okolicz-
ności, z którymi przyszło się Państwu zmierzyć. 

Pomimo niespokojnych czasów, system energetyczny pracuje 
prawidłowo, a dostawy energii elektrycznej do odbiorców nie są 
zagrożone. Jest to kluczowe dla zapewnienia otoczenia sprzyjają-
cego zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu. 

Dobrą sytuację sektora zawdzięczamy Państwa ciężkiej pracy 
i poświęceniu, które gwarantuje odporność systemu elektroener-
getycznego niezależnie od zawirowań w regionie czy na świecie.

Co więcej, pomimo wyzwań związanych z utrzymaniem pra-
widłowego działania systemu elektroenergetycznego, w ostat-
nich latach udało się kontynuować transformację energetyczną 
Polski. Dobrym przykładem jest m.in. zrealizowanie celu dla udzia-
łu odnawialnej energii w miksie energetycznym i dalszy wzrost 
liczby przyłączeń odnawialnych źródeł – do poziomu 8,176 GW 
na koniec maja 2022 roku. 

Państwa postawa podczas ostatnich kryzysów i zawirowań 
pozwala z optymizmem spojrzeć w przyszłość  i utwierdza w prze-
konaniu, że fundamenty polskiego modelu transformacji zostały 
ukształtowane prawidłowo. 

W nadchodzących latach najważniejsze będzie kontynuowa-
nie działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju sieci elektroener-
getycznej – zarówno przez operatora systemu przesyłowego, jak 
również operatorów systemów dystrybucyjnych. Infrastruktura ta 
będzie kluczowa tak dla zapewnienia dalszego zazieleniania sieci 
elektroenergetycznej, jak i dla wyprowadzania energii ze strate-
gicznych programów, takich jak elektrownia atomowa i morskie 
farmy wiatrowe, oraz dostarczenia jej do odbiorców. 

Pragnę wyrazić również wdzięczność wszystkim zaangażowa-
nym w prace zapoczątkowane przez Prezesa URE nad Kartą Efek-
tywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – 
udana współpraca pomiędzy sektorem a administracją publiczną 
jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego rozwoju i trans-
formacji sieci elektroenergetycznych. Odpowiada ona także na 
główne wyzwania związane z transformacją, w tym te związane 
z koniecznością odpowiedniego bilansowania systemu elektro-
energetycznego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 
państwa.

Bezpieczeństwo energetyczne, w tym zdolność systemu 
do zbilansowania się, stanowi jedno z podstawowych wyzwań. 
Tym bardziej pragnę wyrazić wdzięczność Państwu, którzy mimo 

niejednokrotnie bardzo ciężkich warunków zewnętrznych, za-
pewnili bezpieczeństwo dostaw oraz angażują się w prace nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami, mającymi na celu dalszą popra-
wę warunków bilansowania systemu, takie jak np. rozwój usług 
elastyczności. Dobra współpraca i wzmożone działania są bar-
dzo istotne szczególnie w okresie zimowym, który stanowi jedno  
z największych wyzwań ostatnich lat. 

Mam nadzieję, że tegoroczny Dzień Energetyka będzie okazją 
do podsumowania z satysfakcją dokonań sektora oraz motywacją 
dla dalszych starań w zakresie zapewniania bezpiecznego i nisko-
emisyjnego systemu energetycznego.   

Anna Moskwa 
Minister Klimatu i Środowiska

Życzenia z okazji 
Dnia Energetyka

DZIEŃ ENERGETYKA



DZIEŃ ENERGETYKA

XIV KONFERENCJA, 6-7.09.2022 R., Mrągowo

PRACE POD NAPIĘCIEM W SIECIACH nn,
SN I WN W POLSCE I NA ŚWIECIE

Planowana tematyka konferencji:

1. Najnowsze rozwiązania i technologie PPN
2. Aspekty ekonomiczne oraz zagadnienia normalizacyjne dotyczące PPN
3. Doświadczenia ze stosowania PPN oraz nowości w zakresie sprzętu i narzędzi
4. Aspekty organizacyjne, szkolenia oraz bhp i bezpieczeństwo PPN
5. Nowości oraz kierunki rozwoju PPN w Polsce
6. Najnowsze instrukcje PTPiREE dotyczące PPN w sieciach nn oraz SN – nowe technologie
7. Nowe rozwiązania w zakresie linii/pól tymczasowych/przenośnych
8. Nowości PPN zaprezentowane na ostatniej konferencji ICOLIM w 2022 r.
9. Prace pod napięciem, a wskaźniki SAIDI/SAIFI
10. Nowe narzędzia i sprzęt do PPN
11. Jakość szkoleń a zachowanie bezpieczeństwa wykonywania PPN

Konferencji tworzyć będzie wystawa sprzętu oraz pokaz prac pod napięciem.
 
Kontakt:
Karolina Nowińska, tel.: +48 61 846-02-15, e-mail: nowinska@ptpiree.pl 

Szczegółowe informacje: hp://ppn.ptpiree.pl

Organizatorzy:
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PKP Energetyka otworzyła Centrum 
Monitorowania Alarmów (CMA). Z syste-
mem jest już zintegrowane 50 obiektów. Ich 
liczba będzie rosła tak, że do 2024 roku CMA 
obejmie całą Polskę – prawie 1200 strategicz-
nych obiektów infrastruktury, w tym infra-
struktury krytycznej. 

Centrum Monitorowania Alarmów 
zwiększy bezpieczeństwo infrastruktury ko-
lejowej i energetycznej, za którą odpowiada 
PKP Energetyka. To m.in. 486 podstacji trak-
cyjnych, 328 kabin sekcyjnych, stacje pa-
liw czy Rejonowe Dyspozytury Energetyki. 
Dodatkowo systemem CMA objęte będą 
wszystkie pociągi sieciowe PKP Energetyka. 

Centrum Monitorowania Alarmów „sły-
szy, widzi, analizuje i reaguje”. Pozwala na 
prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz 
monitoring sygnałów alarmowych. CMA 
agreguje wszystkie sygnały z obiektów i od-
powiada nawet na najmniejsze pobudze-
nie, dzięki czemu możliwa jest najwyższa 

precyzja i dokładność w przekazywaniu 
informacji o zagrożeniu, a w konsekwencji 
szybkie i adekwatne reagowanie na zdarze-
nia. Najważniejsze korzyści, które daje CMA 
to m.in. skrócenie procesu decyzyjnego  
w reakcji na zagrożenia, łatwość pozyskiwa-
nia precyzyjnego materiału dowodowego 
czy minimalizacja i wczesne wykrywanie po-
tencjalnego ryzyka wypadku.  n

PGE Dystrybucja przebudowuje linię śred-
niego napięcia wraz z magistralą Sztabin, co 
znacząco zwiększa możliwości zasilania  od-
biorców. Koszt inwestycji w powiecie augu-
stowskim przekroczy 3 mln zł. W jej ramach 
w Hruskiem, Jastrzębnie Drugiej i Jastrzębnie 
Majątku oraz Sztabinie powstanie ponad  
10 km linii kablowych SN i  nn. Podziemne li-
nie kablowe zastąpią podatne na uszkodze-
nia i wyeksploatowane napowietrzne linie 
SN przebiegające przez podmokłe tereny 
otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

Nowe linie kablowe w dużej części będą 
przebiegały w pasach drogowych. Zmniej-
szy to awaryjność sieci, a tym samym po-
prawi pewność zasilania mieszkańców. 
Modernizacja linii wpisana jest w Program 
Kablowanie Sieci – jeden z najważniejszych 
realizowanych przez spółkę PGE Dystrybu-
cja. Jego sprawna realizacja możliwa jest 
dzięki udziałowi środków finansowych z te-
gorocznej emisji akcji PGE SA, których łącz-
na wartość wyniosła 3,2 mld zł. Grupa PGE 
na inwestycje dystrybucyjne przeznaczyła  
z emisji dodatkowe 1,6 mln zł. 

Przebudowa linii SN i nn to także 
budowa dwóch stacji kontenerowych, 

czyli wymiana wszystkich urządzeń elek-
troenergetycznych na kompaktowe, 
mieszczące się w jednym budynku. Roz-
wiązanie to niweluje możliwość uszko-
dzeń powodowanych m.in. przez warunki 
pogodowe, ale także poprawia funkcjo-
nalność stacji, zmniejszając powierzch-
nię zajmowaną przez oprzyrządowanie.  
W wyniku tej inwestycji zdemontowanych 
będzie ponad 9 km linii napowietrznych, 
a przestrzeń, którą zajmowały w dużej 
mierze wróci do stanu naturalnego. Pla-
nowany termin zakończenia inwestycji to 
czwarty kwartał 2022 roku.  n

 » PGE Dystrybucja

Z nową mocą przesyłową

 » PKP Energetyka 

Centrum Monitorowania Alarmów 

Zd
ję

ci
e:

 P
G

E 
D

ys
tr

yb
uc

ja

PGE Dystrybucja przebudowuje linię średniego napięcia 
wraz z magistralą Sztabin

 » Energa-Operator 

Inwestycje na Pomorzu
Nowa stacja elektroenergetyczna spół-
ki Energa-Operator, która powsta-
nie w gminie Zblewo, przyczyni się 
do zwiększenia potencjału przyłą-
czeniowego zarówno dla odbiorców, 
jak i OZE. Poprawi również bezpie-
czeństwo energetyczne około 50 tys. 
mieszkańców powiatu starogardzkie-
go i okolic. Będą to gminy Starogard 
Gdański, Kaliska, Lubichowo, a także 
sama gmina Zblewo, na terenie któ-
rej planowane są znaczne inwestycje. 
Ponadto GPZ  stanowić ma dogodne 
zasilanie dla podstacji trakcyjnych PKP, 
ułatwiając m.in. elektryfikację linii kole-
jowej Tczew-Kościerzyna. 

Nowa stacja planowana jest w ukła-
dzie H5, umożliwiającym dwustronne 
zasilanie obiektu. Podobnie jak inne 
GPZ-y spółki, ten w Zblewie wyposażo-
ny zostanie w automatykę pozwalającą 
zdalnie kontrolować parametry energii 
elektrycznej, a także sterować pracą stacji. 

Charakter terenów, które zasili GPZ 
Zblewo, sprawia, że przebiegające 
przez nie linie średniego napięcia są 
szczególnie narażone na działanie nie-
korzystnych warunków pogodowych. 
Budowa stacji pozwoli skrócić poje-
dyncze ciągi linii SN, a także stworzyć 
około 20 km nowych ich powiązań. 
Gęstsza sieć sprawi, że nawet w przy-
padku uszkodzenia któregoś z odcin-
ków odbiorcy będą mogli być cały czas 
zasilani z innej strony. GPZ Zblewo po-
łączone zostanie z siecią dystrybucyjną 
za pomocą dwutorowej linii wysokie-
go napięcia wybudowanej na słupach 
serii Pylon. Stanowią one nowatorskie 
rozwiązanie opracowane przez Energę 
Invest, spółkę zależną Energi SA z Gru-
py Orlen, oraz naukowców Politechni-
ki Gdańskiej. Dzięki ich zastosowaniu 
możliwe jest wydłużenie przęseł nawet 
do 400 m, co ogranicza liczbę  niezbęd-
nych stanowisk konstrukcji wsporczych, 
pozwalając m.in. na oszczędność mate-
riałów, takich jak stal czy beton. Słupy 
Pylon przystosowane są także do zasila-
nia zamontowanych na nich urządzeń 
komunikacyjnych służących m.in. do 
łączności ekip pogotowia energetycz-
nego oraz sterowania siecią bezpośred-
nio z linii WN.   n
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Centrum Monitorowania Alarmów do 2024 roku obejmie 
całą Polskę 
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 » PGE Dystrybucja 
30 mln zł na poprawę 
zasilania w Łomży
Białostocki Oddział PGE Dystrybucja 
podpisał umowę na modernizację stacji 
110/15 kV Łomża 1. Jej całkowity koszt 
to ponad 30 mln zł, a zakończenie prac 
planowane jest na czwarty kwartał 2023 
roku. W Łomży rozpoczęto modernizację 
Głównego Punktu Zasilania. 

Funkcjonująca w ramach stacji 
rozdzielnia 110 kV jest także istotnym 
węzłem sieciowym biorącym udział 
w wyprowadzeniu mocy z Elektrow-
ni Ostrołęka. Rozdzielnia jest połączo-
na dwoma liniami 110 kV ze stacją  
w Ostrołęce. Jedna z tych linii łączy bez-
pośrednio obie stacje, natomiast druga 
biegnie pośrednio przez stację Łomża 2.  
Połączenie to zapewnia bezpieczeń-
stwo energetyczne  mieszkańców za-
chodniej części Podlasia. Energia elek-
tryczna, która trafia do stacji Łomża 1 
z Elektrowni Ostrołęka rozdzielana jest 
dalej ciągami liniowymi Łomża 1 – Jan-
tar – Wizna – Jeżewo – GPZ 1 w kierun-
ku Białegostoku oraz przez stację Za-
mbrów na Wysokie Mazowieckie. Przy 
zakłóceniach w pracy sieci 400 kV taki 
układ stanowi dodatkowe podtrzyma-
nie zasilania dużej części województwa 
podlaskiego. Przebudowywana stacja 
jest zatem ważnym elementem syste-
mu elektroenergetycznego w przypad-
ku awarii bądź zakłóceń w dostawach 
energii elektrycznej na liniach najwyż-
szego napięcia. 

W ramach projektu zmodernizo-
wana będzie cała infrastruktura obiek-
tu, w tym m.in. rozdzielnia 110 i 15 kV.  
W przypadku rozdzielni 110 kV zosta-
nie zastosowana tradycyjna aparatura 
napowietrzna 110 kV w dotychczaso-
wym układzie dwusystemowym. Sta-
cyjna Elektroenergetyczna Automatyka 
Zabezpieczeniowa będzie zastąpiona 
nowoczesnymi urządzeniami cyfrowy-
mi współpracującymi z systemem te-
lemechaniki. GPZ, dzięki nowoczesnym 
układom EAZ i systemowi telemecha-
niki, stanie się w pełni zautomatyzowa-
ną stacją bezobsługową. n

Informacje ze spółek opracowała  
Marzanna Kierzkowska

Polskie Sieci Elektroenergetyczne roz-
wijają program dostaw inwestorskich. 
Zakupiona będzie aparatura i urządzenia 
niezbędne do rozbudowy i eksploata-
cji sieci przesyłowej najwyższych napięć. 
Spółka prowadzi lub przygotowuje w tym 
celu aż 25 przetargów, w ramach których 
planuje wydać około 2,7 mld zł. 

Dzięki programowi dostaw inwestor-
skich PSE zyskały możliwość budowania 
bezpośrednich relacji z producentami  
i kształtowania ich oferty pod kątem po-
trzeb spółki. Centralizacja zakupów po-
zwala również operatorowi na ujednolice-
nie stosowanych rozwiązań technicznych 
oraz lepsze zarządzanie zamówionym 
asortymentem. 

PSE wyłączyły zakupy i dostawy apa-
ratury sieciowej z zakresu umów z wyko-
nawcami projektów inwestycyjnych. Są 
one kupowane bezpośrednio od produ-
centów lub dostawców. W ten sposób 
spółka zamierza poprawić jakość dostaw 
i zapewnić lepszą kontrolę realizacji za-
mówienia oraz – dzięki efektowi skali – 
uzyskać korzystniejsze warunki zakupu 
bezpośrednio u dostawców. W zakresie 
dostaw znajduje się również aparatura 
niezbędna do bieżącej eksploatacji Krajo-
wego Systemu Elektroenergetycznego. 

W ramach programu dostaw inwe-
storskich PSE rozstrzygnęły dotychczas 10 

przetargów na łączną kwotę 900 mln zł.  
Sześć kolejnych projektów o wartości  
480 mln zł jest na etapie przetargu, a dzie-
więć o łącznej wartości 1,3 mld zł – w fazie 
przygotowania. Dotyczą one zakupu m.in. 
systemów kablowych, wyłączników, prze-
kładników i przewodów. n

 » PSE 

Rozwój sieci przesyłowej najwyższych napięć

Energa-Operator przebuduje Główny 
Punkt Zasilania Działdowo, aby zwięk-
szyć potencjał przyłączeniowy dla od-
nawialnych źródeł energii w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. Projekt  
o wartości 9,7 mln zł  zrealizowany będzie 
z wykorzystaniem dofinansowania Unii 
Europrejskiej. Przebudowa GPZ Działdowo 
zwiększy szacowany potencjał przyłącze-
niowy dla OZE o ponad 14 MW oraz po-
prawi bezpieczeństwo dostaw energii 
dla odbiorców i wpłynie na redukcję strat 
związanych z jej przesyłem. Zakres inwe-
stycji obejmuje wymianę obecnie pracu-
jących transformatorów o mocy 25 MVA 
na urządzenia o mocy 40 MVA, a także 

przebudowę napowietrznych mostów 
łączących stanowiska transformatorów  
z rozdzielnią średniego napięcia na mosty 
kablowe. 

W ostatnich latach Energa-Operator po-
zyskała już z  UE łącznie ponad 228 mln zł.  
Pozwoliły one m.in. na przebudowę 10 
GPZ-ów, a także realizację siedmiu przed-
sięwzięć z zakresu budowy i modernizacji 
linii na wszystkich poziomach napięć. Pro-
jekt „Przebudowa GPZ Działdowo w celu 
umożliwienia rozwoju energetyki odna-
wialnej” uzyskał dofinasowanie w kwocie 
4,1 mln zł w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  n

 » Energa-Operator 

Więcej przyłączeń OZE
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PSE na zakup aparatury i urządzeń, które posłużą do 
rozbudowy siecie przesyłowej planuje wydać około  
2,7 mld zł



W naszym kraju na koniec 2021 roku, według danych publikowa-
nych przez Agencję Rynku Energii (ARE), było nieco pand 805,5 tys. 
prosumentów energii odnawialnej, a moc zainstalowana ich mikro-
instalacji sięgnęła 5,86 GW. Wówczas znakomitą większość wśród 
nich, bo ponad 845,2 tys., stanowili właściciele mikroinstalacji foto-
woltaicznych o mocy zainstalowanej blisko 5,86 GW.

Na początku sierpnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Parla-
mentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego 
Zielonego Ładu, a jego temat brzmiał: „Szanse i wyzwania dla ener-
getyki prosumenckiej w obliczu kryzysu energetycznego w Euro-
pie. Czy potrzebujemy zmian regulacji dla fotowoltaiki w Polsce?” 

Przewodnicząca zespołu, poseł Jadwiga Emilewicz, ocenia-
jąc m.in., że 2021 to był najlepszy rok dla energetyki obywatelskiej  
w Polsce, wskazała, iż formalnie od 1 kwietnia 2022, a efektywnie 
od 1 lipca 2022 energetyka prosumencka w naszym kraju działa już  
w nowym porządku prawnym.

To jest fakt warty zapamiętania, bo tzw. opustowy system roz-
liczeń w przypadku nowych prosumentów zastąpiono 1 kwietnia 
2022 roku  sprzedażowym, tzw. net billing, ale w drugim kwartale 
2022 rozliczali się oni jeszcze w starym systemie.

– W systemie net billingu prosument jest aktywnym uczestnikiem 
rynku. Oznacza to, że sprzedaje wyprodukowaną przez instalację fo-
towoltaiczną energię, która nie jest zużywana na bieżąco, a kupu-
je energię, gdy instalacja nie pokrywa bieżącego zapotrzebowania 
– wyjaśniał Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE, podczas 
wzmiankowanego posiedzenia zespołu parlamentarnego.

Firmy zajmujące się sprzedażą i montażem instalacji fotowolta-
icznych, ale naturalnie nie tylko one, spodziewały się, że zmiana sys-
temu rozliczeń prosumentów spowoduje pogorszenie koniunktury 

na rynku mikroinstalacji. To wynikało z ocen, że nowy system będzie 
mniej korzystny niż opustowy. 

– Z całą pewnością  net billing wprowadzony nową ustawą  
w pierwszym okresie obowiązywania, bo jesteśmy na początku tej dro-
gi, zdecydowanie zmniejszył zainteresowanie przydomową fotowolta-
iką. Widzimy spadki zarówno w liczbie mikroinstalacji, jak i zainstalo-
wanej mocy – mówiła Jadwiga Emilewicz.

Z danych ARE wynika, że w miesiącach pierwszego półrocza 
2022 przyrost mikroinstalacji był dość zmienny, ale generalnie po-
twierdzają one informację podaną przez posłankę Emilewicz. 

Według danych ARE za pierwsze półrocze 2022 w styczniu przy-
było ponad 21 tys. mikroinstalacji, w lutym ponad 54 tys., w marcu 
kolejne ponad 44 tys,. w kwietniu aż ponad 93 tys., ale w maju już 
niespełna 24 tys., a w czerwcu jeszcze mniej - trochę ponad 22 tys.

Ireneusz Zyska podczas spotkania zespołu parlamentarnego 
powiedział, że za wcześnie jest na ocenę net billingu. Stwierdził, 
że w opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska rzeczywisty rezultat 
wprowadzonych zmian będzie można ocenić w drugiej połowie 
2022 roku.

– Obecnie jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy w sposób (...) w pełni 
prawdziwy mogli ocenić sytuację, ponieważ statystykę zaburza okres 
przejściowy związany z uruchomieniem nowego systemu rozliczeń 
oraz efekt kumulacji zgłoszeń przyłączeń mikroinstalacji w pierw-
szym kwartale 2022 roku w celu zachowania prawa rozliczeń w sta-
rym systemie, który był postrzegany jako bardziej korzystny – dowo-
dził Ireneusz Zyska. 

Jego zdaniem, obecnie niewątpliwe statystyczne zmniejsze-
nie przyłączeń w nowym systemie rozliczeń jest, według oceny 
resortu klimatu, „też spowodowane negatywnym PR-em, który 

Prosumenci  
mają już moc 8 GW 
W Polsce po zmianie systemu rozliczeń prosumentów statystyki wykazują 
spadek liczby przyłączeń mikroinstalacji, ale nadal przybywa ich całkiem 
sporo. Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku instalacji prosumenckich 
było ponad 1,1 mln, a ich moc zainstalowana sięgnęła około 8 GW. Zdaniem 
zarówno przedstawicieli rządu, jak i ekspertów, z oceną skutków zmian 
rozliczeń prosumentów należy się jeszcze wstrzymać. 

IRENEUSZ CHOJNACKI
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został w toku dyskusji publicznej w momencie wdrożenia nowe-
go systemu rozliczeń przedstawiony”.

Także zdaniem przynajmniej niektórych ekspertów na odpo-
wiedzialną ocenę skutków zmian systemu rozliczeń prosumentów 
jest jeszcze za wcześnie.

– Biorąc pod uwagę zmianę systemu rozliczeń prosumentów, 
wzrost cen mikroinstalacji PV, rosnące ceny energii elektrycznej oraz 
jednak już pewien poziom nasycenia rynku, dopiero mniej więcej za 
rok będzie można odpowiedzialnie ocenić sytuację na rynku mikro-
instalacji PV po zmianie systemu rozliczeń prosumentów – ocenił  
w czerwcu Szymon Kowalski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia 
Fotowoltaiki.

Minister Zyska zwrócił uwagę, że należy pamiętać, iż sieć ener-
getyczna była traktowana jak magazyn energii, a nie może być tak 
postrzegana, bo ma swoje ograniczenia i takąż elastyczność.

– Stąd też zmiana systemu zachowana prosumentów, którą chcie-
liśmy spowodować zmianą sytemu rozliczeń, czyli zakupu domowego 
magazynu energii, zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną  
w określonych godzinach doby. Z pewnością net billing temu sprzyja – 
skomentował Zyska. 

Jak podawał pełnomocnik rządu ds. OZE, dotychczasowy sys-
tem rozliczeń prosumentów nie zapewniał też zgodności z pra-
wem Unii Europejskiej, nie był bowiem rynkowym sposobem wy-
nagradzania prosumentów i nie zapewniał odrębnego rozliczania 
energii wprowadzonej i pobieranej z sieci, czego wymaga tzw. dy-
rektywa rynkowa (w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrz-
nego energii elektrycznej) oraz dyrektywa Red II (o promowaniu 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych).

– Należy zwrócić uwagę, że system opustów nie był sprawiedliwy 
wobec wszystkich uczestników rynku, wobec wszystkich odbiorców 
energii, którzy nie są także prosumentami, ponieważ prosumenci roz-
liczający się w starym systemie są zwolnieni z części opłat dystrybucyj-
nych, co faworyzuje ich w stosunku do innych uczestników rynku ener-
gii, którzy nie są prosumentami i kupują energię na własne potrzeby, ale 
muszą ponosić 100 proc. wszystkich opłat, w tym opłatę dystrybucyjną 
zmienną – mówił Ireneusz Zyska. 

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodar-
ki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu Paweł Wróbel, 
dyrektor RE-Source Poland Hub przedstawił założenia unijnej stra-
tegii na rzecz energetyki słonecznej.

– Rozwój energetyki słonecznej wymaga wsparcia dla prosumen-
tów – w ramach inicjatywy na rzecz paneli dachowych, jak również 
instalacji wielkoskalowych. Tutaj Komisja Europejska przedstawiła za-
lecenia dla państw jak promować i wzmocnić rozwój modelu cPPA, 
tj. sprzedaży zielonej energii dla przedsiębiorstw. Unijna strategia kła-
dzie nacisk na skrócenie i uproszczenie procedur wydawania pozwo-
leń i przyłączeń. Jest to spójne z postulatami RE-Source Poland, za-
równo dla energetyki słonecznej, jak i wiatrowej – wskazywał Paweł 
Wróbel.

Zdaniem Ireneusza Zyski zmiany w ustawie o OZE dają szan-
se na dotarcie energetyki obywatelskiej do kolejnych gospodarstw 
domowych, do bardzo licznej ich grupy. 

– Prosument zbiorowy, który jako instytucja zafunkcjonował  
w ustawie, daje nam potencjalnie szanse na ,,zaadresowanie'' ener-
getyki obywatelskiej do blisko 13 mln gospodarstw domowych  
w budynkach wielorodzinnych. A w przyszłości, dokładnie od 2 lipca 
2024 roku, do ograniczonej tylko populacją liczby prosumentów, bo 
wejdzie wówczas w życie instytucja prosumenta wirtualnego. Trwa  
vacatio legis tych przepisów. One są powiązane z wejściem w życie 
Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Co z kolei pomoże 

nam w wejściu w życie instytucji prosumenta wirtualnego – konsta-
tował Ireneusz Zyska.

W Polsce, według danych ARE, na koniec pierwszego półrocza 
2022 było nieco ponad 1,1 mln prosumentów energii odnawialnej, 
wobec około 604,3 tys. rok wcześniej, a moc zainstalowana mikroin-
stalacji wyniosła przeszło 7,99 GW, przy 4 GW z okładem na koniec 
czerwca 2021 roku. 

W strukturze mikroinstalacji nadal zdecydowanie dominuje fo-
towoltaika. Na koniec pierwszego półrocza 2022, także według da-
nych ARE, moc zainstalowana mikroinstalacji PV wyniosła ponad 
7,98 GW, a rok wcześniej niemal równo 4 GW. 

Jak powiedział pełnomocnik rządu ds. OZE, resort klimatu  
w dłuższym czasie nie przewiduje spadku zainteresowania inwe-
storów, prosumentów własną fotowoltaiką w ramach systemu net 
billing. Ocenił, że powinno ono w kolejnych miesiącach wzrastać,  
a – jak dodał – „szczególną motywacją będzie do tego, niestety, 
wzrost cen energii”.

– Będzie on następował nie tylko w Polsce, ale również w innych 
krajach europejskich. Myślę, że jest to tendencja raczej trudno odwracal-
na, choć przewidujemy, iż na pewnym etapie te ceny się ustabilizują, ale 
będą na wyższym poziomie niż obecnie – prognozuje Ireneusz Zyska. 
 n

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”  

oraz portalu wnp.pl

W Polsce, według danych ARE, na koniec pierwszego półrocza 2022 było nieco ponad  
1,1 mln prosumentów energii odnawialnej 
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami wykonawczymi

•  Odniesienie się MKiŚ do uwag MFiPR oraz MRiT dot. projektu nowelizacji ustawy Prawo 
energetyczne (UC74) – czerwiec 2022 roku

• Pismo Sekretarza Komitetu RM ds. Cyfryzacji do Sekretarza Stałego RM z informacją  
o przyjęciu projektu UC74 – lipiec 2022 roku

• Pismo MKiŚ z prośbą o opinię ws. postulatów przewoźników kolejowych – 19.07.2022 roku
• Stanowisko PTPiREE ws. postulatów przewoźników kolejowych – 25.07.2022 roku

2. Regulacje dotyczące OZE i rozwiązań prosumenckich

• Propozycje nowelizacji ustaw w zakresie linii bezpośredniej – propozycja MKiŚ – lipiec 
2022 roku

• Analiza konsekwencji wprowadzenia przepisów dot. linii bezpośredniej – materiał 
analityczny MKiŚ

•  Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. maksymalnych ilości i wartości energii  
elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych  
następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027 – 30.06.2022 roku

3.
Rozporządzenie MKiŚ ws. szczegółowych zasad stwierdzania posiadania  
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji  
lub sieci

• Rozporządzenie MKiŚ z dnia 1 lipca 2022 roku ws. szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  
– Dziennik Ustaw poz. 1392 z 1.07.2022 roku

4. SRKE – projekt rozporządzenia MEiN ws. Sektorowej Ramy Kwalifikacji  
w sektorze energetyka

• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki ws. Sektorowej Ramy Kwalifikacji  
w sektorze energetyka – 22.07.2022 roku

• Załącznik do rozporządzenia MEiN ws. SRKE
• Uzasadnienie do rozporządzenia ws. SRKE
• Ocena Skutków Regulacji ws. SRKE

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w lipcu 2022 roku

Prace nad nowelizacją Pe  
oraz aktami wykonawczymi 

Na stronach Rządowego Centrum 
Legislacji opublikowano koresponden-
cję wskazującą na przyjęcie 6 lipca przez 
Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji 
projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw (UC74). Jak wynika z zamieszczo-
nych dokumentów, wersję tę przyjęto  
w wyniku czerwcowych i lipcowych 
uzgodnień MKiŚ z dwoma resortami, 
tj. MFiPR oraz MRiT. Projekt ma na celu  
w szczególności implementację do pol-
skiego porządku prawnego przepisów 
dyrektywy PE i Rady 2019/944 z dnia  
5 czerwca 2019 roku w sprawie wspól-
nych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 
2012/27/UE. PTPiREE aktywnie uczestni-
czyło we wszystkich dotychczasowych 
etapach kształtowania regulacji. 

Ponadto wznowiono prace nad 
projektem nowelizacji Pe znoszącym 
obligo giełdowe oraz zaostrzającym 
odpowiedzialność w zakresie mani-
pulacji na rynku energii elektrycznej 
(UD162) – projekt skierowano do roz-
patrzenia przez Komitet Ekonomiczny 
Rady Ministrów.

W drugiej połowie lipca prowadzo-
no korespondencję z MKiŚ w związku 
z propozycją przewoźników kolejo-
wych ewentualnej nowelizacji ustawy 
Pe w zakresie przepisów dotyczących 
zmiany ustalania zamówionej mocy dla 
elektrycznych pojazdów kolejowych. 
Na prośbę resortu przekazano opinię 
i stanowisko PTPiREE w zakresie wpro-
wadzenia w przepisach ustawy Prawo 
energetyczne instytucji pozwalającej na 
stosowanie sumatorów mocy, co mia-
łoby umożliwić przewoźnikom kolejo-
wym skorzystanie z zakupu energii elek-
trycznej w modelu TPA.

Regulacje dotyczące OZE  
i rozwiązań prosumenckich

W lipcu prowadzono uzgodnienia z przed-
stawicielami resortów klimatu i środowi-
ska oraz rozwoju i technologii w kwestii 
wprowadzenia do polskich regulacji prze-
pisów dotyczących linii bezpośrednich. 
W sierpniu przewidziana jest kontynuacja 
prac; m.in. na początek miesiąca zaplano-
wano spotkanie z udziałem przedstawi-
cieli PTPiREE – dokument analityczny MKiŚ 
na temat konsekwencji wprowadzenia 
przepisów o liniach bezpośrednich, a tak-
że sam projekt nowelizacji zamieszczono  
w materiałach źródłowych. 

Ponadto do konsultacji przekazano 
projekt rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie maksymalnych ilości i wartości 
energii elektrycznej z odnawialnych źró-
deł energii, które mogą zostać sprzedane 
w drodze aukcji w poszczególnych nastę-
pujących po sobie latach kalendarzowych 
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2022-2027. Intencją regulacji jest określe-
nie ilości i wartości energii elektrycznej  
z OZE, które będą mogły zostać zakon-
traktowane w ramach aukcyjnego sys-
temu wsparcia OZE w następujących po 
sobie – wskazanych w tytule rozporzą-
dzenia – latach. 

Rozporządzenie MKiŚ w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji lub sieci

1 lipca w Dzienniku Ustaw opubliko-
wano rozporządzenie Ministra Klimatu  
i Środowiska w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifika-
cji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji lub sieci. PTPiREE – na 
zaproszenie resortu – aktywnie uczestni-
czyło zarówno w prekonsultacjach pro-
jektu rozporządzenia na przełomie lat 
2021/2022, jak i w konsultacjach publicz-
nych w marcu bieżącego roku. Większość 
uwag i sugestii zgłaszanych przez branżę 
uwzględniono.

SRKE – projekt rozporządzenia 
Ministra Edukacji i Nauki w sprawie 
Sektorowej Ramy Kwalifikacji  
w sektorze energetyka

W ostatnich dniach lipca do konsulta-
cji publicznych skierowano projekt roz-
porządzenia Ministra Edukacji i Nauki  
w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji 
w sektorze energetyka. 

Jak wynika z informacji przekazy-
wanych przez MKiŚ na wcześniejszym 
etapie prac, projekt SRK w sektorze 
energetyka opracowano na przełomie 
2019/2020 roku na zlecenie i pod nad-
zorem Instytutu Badań Edukacyjnych. 
Prace były realizowane przez konsor-
cjum Fundacji Klaster Czyste Powietrze 
oraz EPRD Biuro Polityki Gospodarczej  
i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Prze-
prowadzono weryfikację projektu SRKE 
pod kątem zgodności z założeniami Zin-
tegrowanego Systemu Kwalifikacji, tj. 
wprowadzonego w 2015 roku ustawą 
zbioru zasad, standardów, nowych funk-
cji i ról oraz procedur regulujących spo-
sób działania różnych podmiotów (osób 
i instytucji) związanych z nadawaniem 
kwalifikacji oraz zapewnianiem ich jako-
ści. Dotychczas do ZSK włączono sektoro-
we ramy usług rozwojowych, budownic-
twa, turystyki i sportu.

Poddany konsultacjom projekt roz-
porządzenia stanowi, że do Zintegro-
wanego Systemu Kwalifikacji włącza się 
Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze 
energetyka, natomiast kwalifikacje, do 
których odnosi się SRKE, przygotowują 
do wykonywania działalności związanej 
z wytwarzaniem, obsługą i eksploatacją 
urządzeń, sieci i instalacji energetycz-
nych oraz aktywności pomocniczych 
w sektorze energetyka, w szczególno-
ści w ramach zawodów i specjalności 
wskazanych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 roku o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Według założeń pomysłodawców, 
SRKE ma być narzędziem wspierającym 
podniesienie kwalifikacji funkcjonują-
cych w sektorze energetyki do poszcze-
gólnych poziomów PRK, co umożliwia 

porównywanie kwalifikacji, stwarza wa-
runki dla mobilności zawodowej pra-
cowników sektora oraz pozwala na świa-
dome i zindywidualizowane podejście 
do rozwoju kariery zawodowej. Dodat-
kowo SRKE ułatwić ma opracowanie 
i włączenie do ZSK kwalifikacji rynko-
wych, otwierając możliwość formalne-
go potwierdzenia kompetencji uzyska-
nych w drodze szkoleń i doświadczenia 
zawodowego (odpowiedź na edukację 
realizowaną zarówno w miejscu pracy, 
jak i przez nieformalne, kursowe formy 
kształcenia). Zapisy załącznika do roz-
porządzenia  określają charakterystykę 
rezultatów uczenia się dla poszczegól-
nych poziomów SRK w sektorze energe-
tyka, ujęte w kategoriach wiedzy, umie-
jętności oraz kompetencji społecznych. 

Biuro PTPiREE, Poznań, sierpień 2022 roku

Konsultowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów określa maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej  
z odnawialnych źró deł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji
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PARAGRAF W SIECI

Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych

5 sierpnia Sejm, po rozpatrzeniu i uwzględnieniu części poprawek 
Senatu, przyjął tekst ustawy o dodatku węglowym. Ustawa, bę-
dąca odpowiedzią na znaczący wzrost cen nośników energii, jaki 
obserwuje się obecnie na rynkach unijnym i krajowym, regulu-
je zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodat-
ku węglowego, a także właściwość organów w tych sprawach. 
Dodatek węglowy, stanowiący zryczałtowaną kwotę pieniężną  
w wysokości 3 tys. zł, przysługuje osobie w gospodarstwie domo-
wym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego go-
spodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, ko-
za, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami sta-
łymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków. 

Przyznanie dodatku nie jest związane z kryterium dochodo-
wym i przysługuje zarówno gospodarstwom jednoosobowym, 
jak i wieloosobowym, przy czym dofinansowanie może otrzymać 
tylko jedna osoba pozostająca w danym gospodarstwie. Przyjmu-
je się też, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego 
gospodarstwa domowego. 

W celu uzyskania dodatku trzeba złożyć w gminie wniosek 
na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(wówczas potrzebny jest podpis kwalifikowany lub profil za-
ufany) nie później niż do 30 listopada. Informacje we wniosku 
o wypłatę dodatku węglowego podaje się pod rygorem od-
powiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
Sama wypłata powinna nastąpić nie później niż w ciągu mie-
siąca od dnia złożenia wniosku. Postępowanie jest możliwie 
uproszczone; przyznanie przez wójta, burmistrza albo pre-
zydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania 
decyzji. Dopiero odmowa przyznania dodatku węglowego, 
uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobra-
nego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji orga-
nu. Środki na realizację wypłat dodatku węglowego pochodzą  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i są przekazywane samo-
rządom przez wojewodów, którzy z kolei wnioskują o ich przy-
znanie do ministra właściwego do spraw energii.  

Nowe rozporządzenie w sprawie kwalifikacji 

2 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu  
i Środowiska z 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych za-
sad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmują-
ce się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. poz. 1392). 

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady stwierdzania posia-
dania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz 
urządzeń i instalacji, w szczególności: rodzaje prac, stanowisk oraz 
urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadec-
two kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich 
eksploatacją oraz zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej nie-
zbędnej do wykonywania czynności związanych z eksploatacją 
urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stano-
wisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci.

Paneuropejski Plan Rozwoju Sieci

Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów 
Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System 
Operators for Electricity – ENTSO-E) rozpoczęła proces konsul-
tacji Paneuropejskiego Planu Rozwoju Sieci na lata 2030-2040. 
ENTSO-E zrzesza 39 operatorów systemów przesyłowych ener-
gii elektrycznej (OSP) z 35 krajów Europy. Plan przewiduje reali-
zację 164 projektów dotyczących przesyłania i magazynowania 
energii elektrycznej, które mogą przyczynić się do europejskiej 
transformacji energetycznej. Konsultacje trwają do 16 września. 
Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem: https://
www.entsoe.eu/news/2022/08/01/entso-e-releases-pan-europe-
an-network-development-plan-for-2030-2040-tyndp-2022-for-
consultation-until-16-september/.

Gotowi na 55 (Fit for 55)

Trwają prace nad nowym pakietem energetycznym Unii 
Europejskiej, nazwanym zbiorczo ,,Gotowi na 55 (Fit for 55)''. 
Pakiet przedstawiła 14 lipca 2021 roku Komisja Europejska. Ma 
on zmniejszyć w UE do 2030 roku emisje gazów cieplarnianych 
netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 
roku i zapewnić krajom Wspólnoty neutralność klimatyczną do 
2050 roku. W toku tych prac 22 czerwca Rada Unii Europejskiej 
uzgodniła wyższe cele dla źródeł odnawialnych i efektywno-
ści energetycznej. Wyznaczyła wiążący unijny cel w wysokości  
40 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym ko-
szyku energetycznym w 2030 roku. Obecny cel zakłada co naj-
mniej 32 proc. Zgodnie ze stanowiskiem Rady UE państwa człon-
kowskie mają ograniczać zużycie energii końcowej o 1,1 proc. 
rocznie od 1 stycznia 2024 roku, o 1,3 proc. od 1 stycznia 2026  
i o 1,5 proc. od 1 stycznia 2028 do 31 grudnia 2030, przy czym 
będą mogły przenieść maksymalnie 10 proc. nadwyżki oszczęd-
ności na kolejny okres. 

n

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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Stacje ładowania  
pojazdów elektrycznych  
w europejskich stolicach
Wobec unijnej propozycji zakończenia w 2035 roku rejestracji po-
jazdów z silnikami spalinowymi oraz deklaracji wielu krajów euro-
pejskich o całkowitym przejściu na ,,elektryki’’ do 2040 roku bardzo 
ważnym zagadnieniem staje się dostępność stacji ładowania aut 
na prąd. Brytyjska witryna internetowa Uswitch przeanalizowała 
to zagadnienie w 31 europejskich stolicach. 

Publiczne stacje ładowania pozwalają zwykle na zasilanie 
akumulatorów samochodów z mocą 7 KW (choć niektóre oferują  

22 kW), zapewniając około 40 km zasięgu na godzinę ładowania. 
Najlepiej używać ich do doładowania akumulatorów w trakcie po-
stoju pojazdu, zamiast próbować  naładować w pełni. Za tę usłu-
gę można zapłacić za pomocą aplikacji w telefonie, karty do ła-
dowania samochodów elektrycznych lub płatności zbliżeniowej. 
Niestety, sposoby te są często różne w ramach jednej aglomeracji.

Z treścią całego opracowania można zapoznać się na stronie 
Uswitch. n

Źródło: https://www.uswitch.com/electric-car/ev-charging/european-capitals-best-density-ev-charging-stations/
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Lokalizacja stacjonarnych radiotelefonów trankingowych w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych

Wpływ otoczenia  
na transmisję radiową

W dobie intensywnego rozwoju elektro-
niki, informatyki i telekomunikacji łącz-
ność radiowa stała się niezastąpionym 
narzędziem wspomagającym pracę ze-
społów utrzymania ruchu elektroenerge-
tycznego. Większość stacji elektroener-
getycznych, a w szczególności GPZ-y, są 
wyposażone w terminale abonenckie 
trankingowej sieci łączności bezprze-
wodowej. Wiszące na słupach SN an-
teny rozłączników radiowych świadczą  
o coraz szerszym wykorzystaniu technik 
telekomunikacyjnych w służbie elektro-
energetyki. Łączność radiowa pozwa-
la przede wszystkim zaoszczędzić czas. 
Skraca się czas wyłączenia linii spod na-
pięcia oraz usunięcia awarii. Możliwość 
natychmiastowego połączenia pomię-
dzy dyspozytorami w RDR-ach i ODR-ach  
a zespołami pogotowia energetycz-
nego znacznie usprawniła ich pracę. 
Zmniejszają się zatem straty związane  
z przerwami w dostawie energii elek-
trycznej do odbiorcy.

Radiotelefony pozwalają prowa-
dzić zarówno korespondencję głosową, 
jak i transmisję danych. Ich lokalizacja 
w pobliżu urządzeń elektroenergetycz-
nych pociąga jednak za sobą pewne 
niebezpieczeństwa. Są to oczywiście 
zagrożenia czysto techniczne, związa-
ne z możliwością wadliwej pracy syste-
mu trankingowego, do braku łączności  
w ogóle.

Główną przyczyną tego typu za-
grożeń jest sama lokalizacja terminala  
w miejscu o bardzo dużych natężeniach 

pola elektromagnetycznego. Silne po-
le powoduje podniesienie się poziomu 
tzw. tła, czyli obniżenie czułości części 
odbiorczej terminala, co w połączeniu  
z jego pracą np. na granicy zasięgu sta-
cji bazowej może w pewnych warunkach 
propagacyjnych uniemożliwić nawiąza-
nie łączności bądź powodować zrywanie 
prowadzonej transmisji.

Wysokie napięcia, szczególnie  
w GPZ-ach, gdzie dodatkowo natężenia 
przepływających prądów są stosunkowo 
duże, powoduje znaczne ryzyko powsta-
wania zakłóceń radioelektrycznych, ne-
gatywnie wpływających na prowadzenie 
korespondencji. 

Powstawanie zakłóceń radioelek-
trycznych jest przy wysokich napięciach 
i przepływie dużych mocy zależne od kil-
ku przyczyn. Głównymi z nich są iskrze-
nia i snopienia na osprzęcie. Niedokładny 
montaż i powstające w jego wyniku luzy 
w połączeniach, stanowiące dla przepły-
wu prądu zarówno przerwy, jak i pojem-
ności gromadzące ładunek elektryczny, 
powodują iskrzenia, które ze względu na 
pojemnościowy charakter mikrośrodo-
wiska osprzętowego generują zakłóce-
nia radioelektryczne o częstotliwościach 
dochodzących do setek MHz. Odległości 
od anteny radiotelefonu takich źródeł za-
kłóceń w stacjach elektroenergetycznych 
nie przekraczają zwykle 100 m, a jeżeli 
zdarzy się, że zakłócenia występują w ka-
nale radiowym wykorzystywanym przez 
terminal, to mogą one wyeliminować ta-
ki kanał z pracy.

Inną ważną przyczyną powstawania 
widma zakłóceń są uloty na izolatorach. 
Powodują one mniejszy poziom zakłóceń 
niż iskrzenia, mogą jednak niekorzystnie 
wpływać na pracę radiotelefonów.

Przy wysokich natężeniach pola elek-
trycznego może także wystąpić groma-
dzenie się ładunku na metalowych, nie-
uziemionych elementach wyposażenia 
stacji, takich jak szafki, drzwi, rynny i me-
talowe ogrodzenia. Ładunek rozładowuje 
się zwykle sam skokowo, lecz zdarzają się 
sytuacje, że iskrzenia występują w spo-
sób cykliczny w odstępach mikrosekun-
dowych. Widmo częstotliwości zakłóceń 
przy tego typu iskrzeniach jest identycz-
ne jak w przypadku snopienia na osprzę-
cie, moc generowanych zakłóceń mniej-
sza lecz powierzchnia ich emisji bardzo 
duża (np. ogrodzenie stacji), w związku  
z czym dużo większy jest wpływ na pracę 
części odbiorczej radiotelefonu.

Źródłem zakłóceń są również czyn-
ności łączeniowe, lecz czas ich trwania  
i częstotliwość występowania klasyfikuje 
je jako nieszkodliwe dla pracy systemów 
radiokomunikacyjnych.

Szczególnie szkodliwy wpływ na wid-
mo częstotliwości radiowych mają ele-
menty osprzętu o wymiarach do kilku 
centymetrów. Pojawiające się na nich 
iskrzenia mogą być przyczyną zakłóceń 
o bardzo dużym poziomie, ze względu 
na występujące przy małych wymiarach 
rezonanse. Przy rezonansie moc genero-
wanych zakłóceń może wzrosnąć nawet 
kilkunastokrotnie.

MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE
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Aby zapewnić prawidłową, niezakłó-
coną pracę urządzeń radiokomunikacyj-
nych, należy przede wszystkim stosować 
się do poniższych zaleceń:

 � instalacja radiotelefonu powinna być 
wykonana zgodnie z zasadami sztuki 
radiotechnicznej, tzn.:
 • radiotelefon   powinien    być połą-

czony  z  fiderem  i  anteną za pomo-
cą  odpowiednich złączy; złącza  na 
kablach powinny  być zaprawione 
precyzyjnie, połączenie elemen-
tów toru antenowego wykonane  
w stopniu zapewniającym  dosta-
teczne połączenie zarówno mecha-
niczne, jak i galwaniczne, 

 • urządzenie z torem antenowym po-
winno być uziemione, przy czym na-
leży  zastosować linkę  uziemiającą  
grubszą  od  linki  określonej  przepi-
sami;  prądy wysokiej częstotliwości 
(zakłócenia radioelektryczne) rozpły-
wają  się  jedynie  po  powierzchni  
przewodu, a nie  przez cały jego  
przekrój, w związku z czym wymaga-
na jest duża średnica linki,

 • obudowa zasilacza powinna być 
ekranowana i uziemiona,

 � radiotelefon należy umieścić możli-
wie jak najdalej od urządzeń wyso-
kiego napięcia,

 � należy pamiętać (w miarę możliwo-
ści) o usunięciu wadliwych połączeń 
na osprzęcie sieci elektroenerge-
tycznej i ewentualnym wypełnieniu 
przerw i otworów technologicznych 
w osprzęcie pastą przewodzącą,

 � należy połączyć galwanicznie sąsia-
dujące ze sobą, lecz nieuziemione 
metalowe elementy wyposażenia, 
takie jak drzwi, metalowe szafki, 
metalowe parapety – w celu unik-
nięcia samoistnego wyrównywania 
ładunków.

Źródłem zakłóceń mogących mieć 
wpływ na pracę systemu łączności radio-
wej mogą być również wszelkiego rodza-
ju iskrzenia komutacyjne pochodzące od 
sprzętu pomocniczego.

W GPZ-ach ich źródłem są przede 
wszystkim wentylatory do chłodzenia 
transformatorów. Fizycznie nie da się wy-
eliminować takich źródeł zakłóceń, ale 
można zmniejszyć ich wpływ na łączność 
radiową poprzez prawidłowe zainstalo-
wanie i uziemienie radiotelefonu.

Należy pamiętać również o tym, że 
źle zaprawione złącza w torze anteno-
wym urządzenia radiokomunikacyjne-
go mogą być przyczyną tworzenia się 
interferencji i intermodulacji pomiędzy 
sygnałami roboczymi dochodzącymi do 
anteny odbiorczej a zakłóceniami radio-
elektrycznymi, zarówno indukowanymi 
w całym torze antenowym, jak i sygna-
łami zakłóceń na zaciskach zasilających 
radiotelefon.

System łączności bezprzewodowej 
jest ważnym narzędziem wspomaga-
jącym pracę służb ruchowych w elek-
troenergetyce. Zakłócenia jego pracy 
mogą w pewnym stopniu szkodliwie 
wpływać na pracę całej sieci elektro-
energetycznej. Poprzez brak możliwości 
porozumiewania się czy też sterowania 
odłącznikami wydłuża się czas usunię-
cia ewentualnych awarii oraz rozłączeń 
ruchowych. Bezawaryjna praca syste-
mu radiokomunikacyjnego w głównej 
mierze zależy od użytkownika, który ma 
wiedzę na temat zagrożeń wpływają-
cych na  jego funkcjonowanie oraz po-
trafi im zapobiegać. 

n

System łączności bezprzewodowej jest ważnym narzędziem wspomagającym pracę służb ruchowych w elektroenergetyce
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Tegoroczny ENERGETAB zbliża się wiel-
kimi krokami. Targi stają się niezwykle 
ważnym forum wymiany praktycznych 
spostrzeżeń i rozmów o rzeczywistości 
i przewidywanych kierunkach rozwoju 
branży czy wdrażanych innowacjach. To 
także, a może przede wszystkim możli-
wość nawiązania bezpośrednich kontak-
tów biznesowych między wystawcami  
a projektantami, dostawcami usług  
i czołowymi przedstawicielami przedsię-
biorstw energetycznych czy władz samo-
rządowych. Ma to ogromne znaczenie 
szczególnie teraz,  w zaistniałej sytuacji 
geopolitycznej na świecie, w Europie  
i Polsce, co bez wątpienia ma wielki 
wpływ na branżę elektroenergetyczną.

Zakres tematyczny produktów pre-
zentowanych przez ponad 300 polskich  
i zagranicznych wystawców tegorocznych 
targów jest bardzo szeroki; obejmuje kom-
pleks zagadnień związanych z energetyką 
zawodową i przemysłową, w tym aparaty 
i systemy pomiarów, automatyki  i stero-
wania, budowę i osprzęt sieci przesyło-
wych i dystrybucyjnych, energooszczędne 
oświetlenie przemysłowe i drogowe, za-
stosowania informatyki i telekomunikacji 
w energetyce, prezentacje innowacyjnych 
technologii sieciowych i stosowanych 
specjalistycznych maszyn czy urządzeń. 
Wraz z lawinowo rosnącym zaintereso-
waniem odnawialnymi źródłami energii  
i technologiami bardziej przyjaznymi dla 
środowiska znaczącą część targów zajmu-
ją właśnie urządzenia i aparatura związana 
z tą szybko rozwijającą się branżą – swoje 
najnowsze rozwiązania zaprezentują tu-
taj producenci paneli fotowoltaicznych, 
turbin wiatrowych, pomp cieplnych i ma-
gazynów energii, a także dostawcy falow-
ników i układów automatyki związanych  
z tymi technologiami. 

Targom towarzyszyć będą konferencje, 
których tematyka dotyczyć ma problemów 
związanych z transformacją energetyczną  

i zwrotowi ku ,,zielonej energii”.  W pierw-
szym dniu bielskiej imprezy wystawien-
niczej zaplanowano debatę na temat ma-
gazynowania energii i głównych trendów 
technologicznych w tym zakresie. Podczas 
niej szczególny nacisk zostanie położony 
na potrzeby budowy dużych magazynów 
energii niezbędnych dla łagodzenia trud-
ności w bilansowaniu popytu i podaży oraz 
utrzymania parametrów jakościowych sys-
temu elektroenergetycznego. 

Natomiast 14 września – druga część 
konferencji pt. ,,Fotowoltaika dziś i jutro”, 
której udana premiera części pierwszej  
w wersji zdalnej miała miejsce 25 i 26 ma-
ja. Strefa OZE to pokazy najnowszych urzą-
dzeń i rozwiązań technologicznych w tej 
branży. Kolejna, która będzie się zapewne 
cieszyć dużym zainteresowaniem zwiedza-
jących, to Strefa Elektromobilności, w której 
prezentowane zostaną zarówno stacje ła-
dowania samochodów kilku producentów, 
jak i pojazdy elektryczne – niektóre z nich 
do dyspozycji zwiedzających na zlokalizo-
wanym obok torze do próbnych jazd. 

Od dwóch lat podczas targów ENER-
GETAB jest organizowana strefa praktycz-
nych pokazów innowacyjnych technolo-
gii sieciowych, w tym prac pod napięciem. 
Warto dodać, że Ośrodek Doskonalenia 
Zawodowego w ZIAD Bielsko-Biała jest 

przodującym w kraju centrum szkolenia 
w technologiach PPN. Natomiast w sa-
lach wykładowych ośrodka zobaczymy 
indywidualne prezentacje promocyjne 
wystawców.

Od lat duże zainteresowanie wzbu-
dzają werdykty w konkursie na szczegól-
nie wyróżniające się produkty prezento-
wane na targach; mają one szanse zdobyć 
wielce prestiżowe nagrody, jak np. Puchar 
Ministra Klimatu i Środowiska.

Warto zatem odwiedzić tegoroczne 
Międzynarodowe Energetyczne Targi Biel-
skie ENERGETAB – największe w Polsce 
targi nowoczesnych urządzeń, aparatury 
i technologii dla przemysłu energetycz-
nego – zarówno konwencjonalnego, jak 
i związanego z odnawialnymi źródłami 
energii. Teren targów znajduje się w uro-
kliwie położonym obszarze rekreacyjnym 
u stóp Dębowca i Szyndzielni należącym 
do firmy ZIAD Bielsko-Biała SA i obejmuje 
ponad 30 tys. m2 powierzchni ekspozy-
cyjnej, zarówno w hali wielofunkcyjnej, jak  
i w pawilonach namiotowych oraz na tere-
nach otwartych, na których wystawcy naj-
częściej eksponują wielkogabarytowe czy 
cięższe produkty.

Po więcej szczegółowych informacji 
zapraszamy na stronę http://energetab.pl/. 

n

W tegorocznych Targach ENERGETAB weźmie udział ponad 300 polskich i zagranicznych wystawców
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Od 13 do 15 września 2022 roku

35. Międzynarodowe Energetyczne  
Targi Bielskie ENERGETAB®
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Zatłoczone ulice miejskie już 170 lat te-
mu doprowadziły do powstania komi-
tetu budowy metra w rozległym i lud-
nym Londynie. Pierwsza linia o długości 
6,5 km połączyła 10 stycznia 1863 roku 
City z dworcem kolejowym Paddington. 
Nazwano ją „Metropolitan” i od niej po-
chodzi ,,metro’’ stosowane w wielu języ-
kach, ale oczywiście nie w angielskim. 
Początkowo pociągi miały napęd parowy, 
co mocno zakłócało ruch kołowy i pie-
szy na powierzchni. Przez liczne kominy 
wentylacyjne wydobywały się okresowo 
kłęby dymu i pary, płosząc konie i psu-
jąc widoczność. Elektrowozy zagościły  
w metrze na stałe w grudniu 1890 roku.

W Europie kontynentalnej metro po-
jawiło się jako pierwsze w Budapeszcie 
w 1896 roku, zaś w USA w Bostonie rok 
później. W Warszawie, już dwa lata po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
zaplanowano – na podstawie koncepcji  
z 1903 roku – z  budowę dwóch linii me-
tra. W 1927 roku wykonano prace geolo-
giczne oraz zaprojektowano lokalizację 
stacji. Rozpoczęto też poszukiwania in-
westora finansowego w tym przedsię-
wzięciu, które zniweczył wielki kryzys. 
Zaraz po II wojnie światowej planowano 
skorzystać z ogromnych zniszczeń stolicy 
i potraktować metro jako jeden z prio-
rytetów transportowych i obronnych, 
gdzie tunel głęboki miał dodatkowo peł-
nić funkcję schronu przeciwatomowego.  
W końcu, po wielu zmianach decyzji 
i przerwach w projekcie, w 1994 roku 
otwarto pierwszą linię, której popular-
ność przeszła wszelkie oczekiwania pro-
jektantów, w 2015 centralny odcinek dru-
giej linii, a pięć lat później całą drugą linię 
warszawskiego metra.

Tymczasem w tym roku oddano do 
użytku dwunastą linię London Undergro-
und o długości 118 km, która połączyła 
Essex na wschodzie z Berkshire na zacho-
dzie, przecinając pod ziemią centrum sto-
licy  Zjednoczonego Królestwa. Nazwano 
ją na cześć królowej ,,Elizabeth’’. Była to 
największa inwestycja budowlana w Eu-
ropie o wartości 19 mld funtów. Powstało 
10 nowych stacji i 50 km tuneli. Dzięki jej 
realizacji w ramach jednego węzła prze-
siadkowego pasażerowie mogą dostać 
się bezpośrednio do dowolnego z czte-
rech stołecznych lotnisk. Dojazd z pery-
ferii do centrum będzie możliwy średnio 
w ciągu 45 minut, a londyńska sieć kolei 
podziemnej (której około połowa długo-
ści znajduje się de facto na powierzchni) 
po rozbudowie obsłuży w ciągu roku na-
wet 200 mln pasażerów przewożonych 
pomiędzy 272 stacjami na trasach o łącz-
nej długości 402 km. 

Co ciekawe, podobnie jak w przypad-
ku metra warszawskiego, pierwsze plany 
linii ,,Elizabeth’’ sięgały początku lat 20.  
XX wieku, a sama inwestycja jest pierwszą 
nową linią w mieście od 30 lat. Ponieważ 
Londyn jest miastem o wielowiekowej hi-
storii, w trakcie inwestycji dokonano licz-
nych cennych odkryć archeologicznych. 
Znaleziono dziesiątki tysięcy artefaktów 
z historii i prehistorii miasta, z których 
najciekawsze pokazano na specjalnej 
wystawie.

Dużym wyzwaniem inżynierskim 
było opracowanie nowego, częściowo 
zautomatyzowanego systemu sterowa-
nia ruchem. Ze względu na dużą liczbę 
równocześnie poruszających się po tych 
samych torach pociągów z różnych linii, 
wprowadzono system automatycznego 

kierowania ruchem na odcinku central-
nym. Dzięki temu możliwe stało się bez-
pieczne zwiększenie częstości kursowa-
nia składów, z uwzględnieniem faktu, że 
najnowsze z nich mają 200 m i zajmują 
całą długość zmodernizowanych pe-
ronów. Wykorzystano w tym celu sy-
mulację, która w ciągu kilku miesięcy 
przetestowała wszystkie potencjalne sce-
nariusze zdarzeń i odpowiednio dobrała 
końcowe parametry. Pasażerowie dyspo-
nują ponadto sprawnym systemem infor-
macyjnym, który na bieżąco aktualizuje 
dane, udostępniając dokładne komuni-
katy dla podróżujących i służb zarządza-
jących londyńską koleją podziemną.

Warto wspomnieć, że w dużych 
metropoliach, w których kwestie emi-
sji gazów cieplarnianych, zachowania 
wysokiej jakości powietrza i dbałości  
o zdrowie mieszkańców są bardzo waż-
ne, metro stanowi doskonałą alternatywę 
dla transportu indywidualnego. Nie blo-
kuje cennej przestrzeni na powierzchni 
(pozwalając na rozwój ścieżek dla jedno-
śladów i poszerzenie chodników), emitu-
je o ponad połowę mniej gazów cieplar-
nianych od transportu autobusowego  
i dysponuje dużym potencjałem popra-
wy efektywności energetycznej, związa-
nej m.in. ze stosowaniem inteligentne-
go oświetlenia, optymalizacją częstości 
kursów i prędkości pociągów, odzyskiem 
energii podczas hamowania, zarządza-
niem systemem wentylacyjnym i klima-
tyzacyjnym. Coraz częściej też miasta 
eksploatujące metro i linie tramwajowe 
instalują własne farmy fotowoltaiczne, 
aby uczynić transport publiczny jeszcze 
bardziej ekologicznym. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Ekologicznie 
pod ziemią
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TERMINARZ

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

 }  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

 }  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

 }  6-7 września 2022 r. 
Mrągowo

XIV Konferencja 
„Prace pod napięciem w sieciach 
nn, SN i WN w Polsce i na świecie”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846–02–15 
nowinska@ptpiree.pl 
http://ppn.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

 }  22-23 września 2022 r. 
Słok  k . Bełchatowa

Szkolenie 
„Ochrona przed porażeniem  
w stacjach SN/nn i liniach nn”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

tel. 61 846–02–10 
teszner.k@ptpiree.pl 
http://ochrona_por.ptpiree.pl

 }  13-14 października 2022 r. 
Słok  k . Bełchatowa 

Szkolenie 
„Zespolona instalacja 
uziemiająca”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

tel. 61 846–02–10 
teszner.k@ptpiree.pl 
http://ochrona_por.ptpiree.pl

 }  9-10 listopada 2022 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

 }  23-24 listopada 2022 r. 
Warszawa 

Konferencja  
„Usługi elastyczności –  
nowa rola OSD na rynku energii”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846–02–15 
nowinska@ptpiree.pl 
http://elastycznosc.ptpiree.pl

 }  17-18 listopada 2022 r. 
Słok  k . Bełchatowa 

Szkolenie 
„Ochrona przed porażeniem  
w obiektach WN”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

tel. 61 846–02–10 
teszner.k@ptpiree.pl 
http://ochrona_por.ptpiree.pl

 }  1-2 grudnia 2022 r. 
Wisła 

Szkolenie „Ochrona przed 
porażeniem w liniach SN. 
Ochrona przed przepięciami”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

tel. 61 846–02–10 
teszner.k@ptpiree.pl 
http://ochrona_por.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


