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W programie m.in.:
   cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej,
   systemy łączności w energetyce
   (integracja systemów informatycznych i telekomunikacyjnych),
   CSIRE (Centralny System Informacji Rynku Energii),
   automatyzacja procesu akwizycji i przetwarzania danych,
   migracja systemów IT do chmury,
   systemy wspierające obrót energią elektryczną,
   wsparcie IT dla zarządzania generacją rozproszoną,
   aktualne wdrożenia w energetyce zawodowej.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa dostawców rozwiązań IT dla energetyki.
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W NUMERZE

Transformacja sektora energetycznego w czasie woj-
ny na Ukrainie i kryzysu na rynku paliw nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Możliwe zagrożenia spowodowane 
niestabilną sytuacją koncentrują naszą uwagę na efek-
tywności energetycznej, czy – mówiąc inaczej – po-
szanowaniu energii. Na temat całego spektrum spraw 
towarzyszących temu zagadnieniu rozmawiamy dziś  

z przedstawicielem instytucji, która poszanowanie energii ma wpisane nie tylko w 
nazwę, ale i w organizacyjne DNA. Naszym gościem jest Sebastian Bodzenta, pre-
zes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., która realizuje programy i dzieli się 
ekspercką wiedzą z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Zmierzanie w kie-
runku gospodarki niskoemisyjnej wymaga umiejętnego poruszania się w wielu ob-
szarach – technicznych, ekonomicznych, prawnych, czy środowiskowych. Paleta za-
gadnień związanych z tym zagadnieniem jest bardzo zróżnicowana. Wśród spraw 
kluczowych są nakłady inwestycyjne pozwalające na realizację celów klimatycznych. 
Mówimy również o rozwoju odnawialnych źródeł energii, geotermii, walce z zanie-
czyszczeniem powietrza, białych certyfikatach, czy szeroko rozumianej edukacji na 
rzecz świadomego oszczędzania energii i metod ograniczenia jej strat. Najtańszą bo-
wiem energią – jak twierdzi nasz rozmówca – jest ta, której nie zużywamy.

Kontekst nakładów finansowych pojawia się również w dziale Rynek i regula-
cje. Piszemy w nim o potrzebach inwestycyjnych naszego sektora. Prace, które po-
przedziły podpisanie Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej 
Energetyki pokazały, że potrzeby inwestycyjne dystrybucji energii elektrycznej wy-
noszą około 130 mld zł w latach 2023-2030. I to tylko w zakresie tzw. inwestycji 
koniecznych.

Innym zagadnieniem poruszanym na łamach bieżącego wydania naszego czaso-
pisma jest bezpieczeństwo systemów łączności. Specjaliści branży telefonii bezprze-
wodowej zwracają bowiem uwagę na fakt, że obecnie systemy zasilania awaryjnego 
w krajach europejskich są niewystarczające, aby przy rozległych przerwach w dosta-
wach prądu, zapewnić funkcjonowanie łączności.

W kolejnym dziale relacjonujemy ważne dla naszej branży wydarzenia. Były nimi 
bez wątpienia: podpisanie wspomnianej Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dys-
trybucyjnych Polskiej Energetyki oraz Forum Dystrybutorów Energii, które odbyło się 
w Lublinie podczas Targów ENERGETICS. Relacjonując istotne wydarzenia branżowe 
zwracamy Państwa uwagę na tegoroczną edycję organizowanej przez PTPiREE Kon-
ferencji SIwE, która tradycyjnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 

Bieżące wydanie zamyka felieton poświęcony innemu spojrzeniu na fotowoltaikę. 
Zapraszam do lektury

Wojciech Tabiś
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Z krajobrazu Pól Marsowych w Kaliszu – 
miejsca, w którym często organizowane 
są koncerty i inne ciekawe wydarzenia 
pod gołym niebem – zniknie napowietrz-
na linia wysokiego napięcia. Jest ona czę-
ścią oplatającego miasto energetyczne-
go pierścienia, umożliwiającego zasilanie 
newralgicznych stacji wysokiego napię-
cia  (110 kV/15 kV) z kilku stron. Energa-
Operator, dzięki współpracy z Ratuszem,  
Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Dobrzec’’,  
a także firmą Dr Marcus International, 
wkrótce dokona jej skablowania. 

W ramach planowanej przebudowy 
pod ziemią ułożony będzie trzyżyłowy od-
cinek linii elektroenergetycznej o długości 
prawie 3 km. W tym celu wykorzystanych 
zostanie 18 stalowych bębnów kablowych 
o średnicy 3,6 m, z których każdy zmieści 
od 400 do 600 m kabla. Zasilanie waż-
nych węzłów elektroenergetycznych za 

pomocą więcej niż jednej linii jest istotne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego. Takie rozwiązanie pozwala na 
dostarczenie energii do odbiorców nawet 
wtedy, gdy dojdzie do uszkodzenia któ-
regoś z innych elementów sieci. W tym 
przypadku podczas imprez masowych 
odcinek przebiegający m.in. nad Polami 
Marsowymi, o ile pozwalały na to warunki 
ruchowe, musiał być czasami wyłączany. 
Gdyby w tym samym momencie doszło 
do wyłączenia innej linii, spora część Kali-
sza oraz okolic byłaby pozbawiona napię-
cia. Przeniesienie tej linii pod ziemię po-
zwoli na organizację imprez plenerowych 
przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego 
bezpieczeństwa pracy głównych punktów 
zasilania w Kaliszu, a tym samym ciągłości 
dostaw energii dla tysięcy odbiorców. 

Finał prac planowany jest na koniec 
czerwca 2023 roku.  n

Enea Operator prowadzi w stolicy 
Wielkopolski szereg inwestycji w ramach 
kompleksowego programu modernizacji 
sieci energetycznej średniego i niskiego na-
pięcia #Poznań2030. Ma on na celu poprawę 
ich niezawodności. Ostatnio spółka urucho-
miła nowo wybudowaną dwusystemową 
rozdzielnię sieciową Garaszewo (110 kV) oraz 
dwie przebudowane linie energetyczne we 
wschodniej części miasta. Wcześniej Enea 
Operator zrealizowała inwestycje zarówno 
na Starym Mieście, jak i w dzielnicach pery-
feryjnych. Dotychczas najbardziej znaczą-
cym przedsięwzięciem była instalacja mo-
dułu FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and 

Restoration), który ulokowano w centrum 
Poznania. Jest on elementem automatyki in-
teligentnej sieci energetycznej (smart grid) 
średniego napięcia. W ramach tego zadania 
spółka zmodernizowała 28 stacji średniego 
napięcia na niskie oraz wyposażyła je w peł-
ną telemechanikę, a także zmodyfikowała 
trzy Główne Punkty Zasilania. 

Do najnowszych realizacji należy wspo-
mniana rozdzielnia Garaszewo (110 kV)  
oraz dwie przebudowane linie 110 kV. Ku 
końcowi zbliża się również budowa sta-
cji Towarowa na terenie tzw. wolnych to-
rów w Poznaniu, gdzie powstać ma nowa 
dzielnica miasta.  n

 » Enea Operator 

Modernizacja sieci w Poznaniu

 » Energa-Operator 

Inwestycja w Kaliszu »  PSE

OSP radzą przed zimą
Operatorzy systemów przesyłowych  
z regionu Morza Bałtyckiego na spo-
tkaniu w Helsinkach omówili skutki 
kryzysu energetycznego w Europie 
oraz perspektywy pokrycia zapotrze-
bowania przez źródła wytwórcze. 

W przypadku ograniczeń w dostę-
pie do energii, operatorzy będą sta-
rali się zminimalizować skutki dla od-
biorców. Powołana przez OSP z tych 
państw grupa ekspercka na bieżąco 
monitoruje sytuację, przede wszystkim 
w celu identyfikacji potrzeb i możli-
wości wykorzystania zdolności trans-
granicznych. Według opublikowanych 
przez stowarzyszenie europejskich 
operatorów ENTSO-E wstępnych wnio-
sków z prognozy na sezon zimowy 
2022/2023, rynek energii stoi w obliczu 
podwyższonego ryzyka w zakresie wy-
starczalności generacji. Zidentyfikowa-
no także możliwość obniżenia margi-
nesów bezpieczeństwa w porównaniu 
do poprzednich zim. Najtrudniejsze 
będą warunki pracy systemów elektro-
energetycznych w styczniu i lutym. 

W regionie Morza Bałtyckiego, w sce-
nariuszu uwzględniającym niskie pozio-
my zbiorników wodnych, ryzyko braku 
wystarczalności może wystąpić na po-
łudniu Szwecji, w południowej Norwegii 
oraz we wschodniej Danii. W scenariuszu 
uwzględniającym niską generację ze źró-
deł jądrowych, ryzyko braku wystarczal-
ności znacząco wzrasta w południowej 
Szwecji oraz Finlandii. Przedstawiciele za-
rządów OSP regionu Morza Bałtyckiego 
zadeklarowali gotowość do współpra-
cy w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
operacyjnego pracy systemów elektro-
energetycznych, w tym wymiany nie-
zbędnych informacji, jak również udzie-
lania pomocy międzyoperatorskiej. 

Operatorzy nadal zalecają odbior-
com oszczędzanie energii. Wyznaczony 
cel, wynoszący 10 proc. brutto zużycia, 
uzgodniła Rada Unii Europejskiej, jako 
narzędzie służące do obniżenia cen ener-
gii, jak również do uniknięcia ograniczeń 
w jej dostępności. W spotkaniu uczestni-
czyli następujący OSP z regionu Morza 
Bałtyckiego: Elering, AST, Litgrid, Svenska 
kraftnät, Statnett, Energinet, Fingrid, PSE 
oraz 50Hertz.  n
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Przedstawiciele inwestora i partnerów projektu symbolicznie zainaugurowali przebudowę linii w Kaliszu
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Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych 
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie zyskają 
nowe możliwości nauki i rozwoju w bran-
ży elektroenergetycznej, wśród nich m.in. 
płatne staże oraz dofinansowania kursów 
i egzaminów na uprawnienia. Wszystko 
dzięki umowie o współpracy, jaką wła-
śnie zawarła placówka ze spółką Energa-
Operator. Podpisano ją podczas Kongresu 
Doradztwa Zawodowego zorganizo-
wanego przez Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratora Oświaty. Dzięki niej w szkole 
powstaną klasy patronackie. Uczniowie 
kształcący się w zawodzie technik auto-
matyk i technik teleinformatyk będą mieli 
możliwość odbywania   praktyk i płatnych 
staży w spółce. Energa-Operator wesprze 
finansowo także realizowane przez nich 
projekty techniczne, np. kupując niezbęd-
ne urządzenia i komponenty. Autorzy naj-
lepszych prac otrzymają nagrody. 

W ramach programu ,,Energia do na-
uki’’ Energa-Operator organizuje m.in. 
wykłady eksperckie energetyków oraz 
wizyty w obiektach infrastruktury elektro-
energetycznej. Współfinansuje też kursy  

i egzaminy na uprawnienia SEP dla 
uczniów. Współpraca daje również moż-
liwość przekazywania w celach edu-
kacyjnych wybranym placówkom wy-
cofanego z eksploatacji sprzętu oraz 
elementów będących częścią sieci elek-
troenergetycznej. Energa-Operator wspie-
ra finansowo zakup sprzętu niezbędne-
go do wyposażania szkolnych stanowisk 
laboratoryjno-warsztatowych. 

Ze szkołami branżowymi i uczelniami 
wyższymi w ramach programu ,,Energia 
do nauki’’ spółka współpracuje od prze-
szło 10 lat. Każdego roku praktyki odbywa  
w niej około100 młodych osób. Energa-
-Operator ufundowała już wyposażenie 
dla 17 laboratoriów elektroenergetycz-
nych w szkołach branżowych z obszaru 
swojego działania.  

n

 » Energa-Operator 

Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Warszawski oddział PGE Dystrybucja zakończył prace związane 
z modernizacją stacji wysokiego na średnie napięcie w Dylewie. 
Funkcjonujący dotychczas na linii łączącej Ostrołękę z Myszyńcem 
układ odczepowy zastąpiono układem H4, a pojedynczą linię za-
silającą – linią dwutorową. Dla odbiorców oznacza to znaczne 
podwyższenie pewności zasilania; dotychczas każde uszkodze-
nie na tej linii powodowało uciążliwe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej. Obecnie, dzięki wpięciu przelotowemu w linię wy-
sokiego napięcia, odpowiednia automatyka przełączy odbiorców 
Dylewa do alternatywnego ciągu zasilania. Podobnie na pozio-
mie SN dotychczasowy jeden transformator 10 MVA zastąpiono 
dwoma jednostkami o mocy 16 MVA, co pozwala na wzajemne 
rezerwowanie i zwiększenie możliwości rozwoju. Nowoczesną 
i kompaktową rozdzielnicę otrzymała również rozdzielnia SN,  
a napowietrzne wyjścia linii ustąpiły miejsca bezpiecznym i gwa-
rantującym niezawodną pracę podziemnym ciągom kablowym. 
Zmiany objęły także linię 110 kV zasilającą obiekt – obecny układ 
jednotorowy (tzw. odczep) zastąpiono układem dwutorowym. 
Pozwala to na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa i pewności 
zasilania, a dzięki wyższej obciążalności linii ułatwi w przyszłości 

dodatkowe zwiększanie mocy przyłączeniowych. Stacja jest także 
ważnym punktem przyłączeniowym energii generowanej ze źró-
deł odnawialnych. Wydane dotychczas warunki przyłączeniowe 
dla producentów energii z OZE odbieranej przez stację Dylewo 
sięgają 17 MW. Koszt inwestycji przekroczył 13 mln zł.  n

 » PGE Dystrybucja 

Modernizacja stacji 110/15 kV Dylewo

Koszt inwestycji przekroczył 13 mln zł
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Grzegorz Górski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie oraz Grzegorz Smoliński, 
dyrektor generalny Oddziału Energa-Operator w Olsztynie
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Energetycy ze spółki PGE Dystrybucja 
w trakcie sytuacji kryzysowych będą 
działali ramię w ramię z „terytorialsami”. 
Przedsiębiorstwo zawarło kolejne po-
rozumienia z trzema brygadami Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Jego stronami są: 10 
Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej 
im. mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”  
w Kielcach, 6 Mazowiecka – im. rtm. Witolda 
Pileckiego w Radomiu i 11 Małopolska – im. 
gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”. 

Dzięki wspólnym ćwiczeniom i szkole-
niom, ale również udostępnieniu posiadanej 
infrastruktury wypracowany jest najlepszy 

model współpracy z zakresu bezpieczeństwa 
energetycznego. Żołnierze będą pomagali 
podczas usuwania awarii spowodowanych 
gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, 
m.in. przy usuwaniu powalonych drzew. Bę-
dą też strzegli ważnych obiektów elektro-
energetycznych i infrastruktury spółki. Ener-
getycy przeszkolą wojskowych w zakresie 
bezpieczeństwa w kontakcie z urządzeniami 
energetycznymi. 

PGE Dystrybucja podobne porozumie-
nia podpisała już z 2 Lubelską Brygadą Obro-
ny Terytorialnej, 3 Podkarpacką, 5 Mazowiec-
ką, 9 Łódzką  oraz 1 Podlaską n

W Jarosławiu powstanie inwestycja węzło-
wa dla rozwoju całego regionu. Trzy pod-
mioty – Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 
PGE Dystrybucja i gmina Jarosław – pod-
pisały list intencyjny dotyczący budowy 
stacji najwyższych napięć. Strony deklaru-
ją współpracę w zakresie rozbudowy sieci 
elektroenergetycznej. W ramach porozu-
mienia ma powstać nowa stacja najwyż-
szych napięć (400/110 kV) Jarosław wraz 
z wprowadzeniem do niej linii Rzeszów- 
-Chmielnicka oraz infrastruktura towarzy-
sząca operatora systemu dystrybucyjnego 
– spółki PGE Dystrybucja. Prace studialne 
nad koncepcją budowy stacji elektroener-
getycznej 400/110 kV Jarosław już roz-
poczęły PSE. Zadaniem tej stacji będzie 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego południowo-wschodniej Polski oraz 
stworzenie możliwości przyłączeniowych 
dla nowych stref przemysłowych. 

PSE w najbliższych latach planują 
wiele nowych inwestycji i moderniza-
cji dla zapewnienia efektywnej i bez-
piecznej pracy Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego w południowo-
-wschodniej części naszego kraju. Ma to 
na celu przede wszystkim poprawę pew-
ności zasilania odbiorców energii elek-
trycznej, w tym terenów inwestycyjnych, 
oraz stworzenie warunków pod przyłącze-
nie OZE. Co istotne, rozwój infrastruktury 
PSE umożliwi także – tak ważną obecnie 
– współpracę z systemem elektroenerge-
tycznym Ukrainy.

Listę potrzeb inwestycyjnych nie-
zbędnych do poprawy pewności zasilania 
odbiorców energii elektrycznej na Pod-
karpaciu oraz rozwoju sieci przesyłowej 
i dystrybucyjnej przygotowano z udziałem 
m.in. ekspertów  PSE oraz PGE Dystrybucja,  
a także władz samorządu województwa 
podkarpackiego.

Lokalizacja stacji elektroenergetycznej 
400/110 kV Jarosław będzie określona na 
etapie sporządzania studium wykonalno-
ści. Przed jej wyborem przeanalizowane 
zostaną wszelkie uwarunkowania tech-
niczne, planistyczne, społeczne, ekono-
miczne i środowiskowe.  n

 » PSE, PGE Dystrybucja

Stacja elektroenergetyczna na Podkarpaciu

 » PGE Dystrybucja

Kolejne porozumienie z WOT  » Tauron Dystrybucja 

Więcej drzew
Tauron Dystrybucja posadził ponad ty-
siąc drzew w dolnośląskiej Kamiennej 
Górze. To nie pierwsza taka inicjatywa 
spółki. W ciągu roku w ramach progra-
mu „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla 
przyrody” Górny i Dolny Śląsk wzboga-
cił się już o 3,5 tysiąca nowych okazów, 
które odbudują zielone zasoby połu-
dnia kraju. 

Tauron Dystrybucja tworzy swoją 
„zieloną infrastrukturę”, żeby zrówno-
ważyć ubytki w zieleni spowodowane 
pracami eksploatacyjnymi w pobliżu 
urządzeń energetycznych, niezbędny-
mi dla zapewnienia ciągłości dostawy 
energii elektrycznej do klientów. 

Nasadzenia w Kamiennej Górze 
pozwolą zazielenić teren, który ucier-
piał na skutek anomalii pogodowych  
i działania szkodników. Rezultat to 
1010 drzew (głównie buków) na ty-
siącu metrów kwadratowych lasu. 
Dzięki temu w ciągu roku drzewa wy-
tworzą tlen dla ponad 600 osób oraz 
pochłoną ponad 5 ton CO

2
. 

Podczas jesiennej akcji Tauron Dys-
trybucja zwracał uwagę na to, że wy-
bór drzewa ma ogromne znaczenie 
także dla bezpieczeństwa ludzi. Wyso-
kie gatunki, jak dochodzące do 30 me-
trów buki,  spółka sadzi z dala od in-
frastruktury energetycznej i przy okazji 
przypomina, że należy zachować mi-
nimum dwa metry od słupów i linii 
energetycznych. Dzięki temu można 
zapobiec wrastaniu gałęzi w przewo-
dy, a także uniknąć zagrożenia zwią-
zanego ze zrywanymi przewodami 
energetycznymi przez konary. Firma 
przygotowała też poradnik „Co sadzić, 
by nie przesadzić”, który można pobrać 
ze strony internetowej operatora.  n
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Dzięki współpracy z WOT wypracowany jest model współpracy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego

Wy bór drzewa ma ogromne znaczenie także  
dla bezpieczeństwa ludzi 
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK

 » Enea Operator 

750 mln złotych  
na inwestycje
Enea Operator pozyskała we wrześniu 
finansowanie w wysokości ponad 
750 mln zł, w tym ponad 422 mln zł  
ze Skarbu Państwa, na inwestycje. 
Dotyczą one rozbudowy i moderniza-
cji sieci w zakresie stacji WN/SN, linii 
wysokiego i średniego napięcia, licz-
ników zdalnego odczytu oraz przyłą-
czania do sieci. 750 mln zł pochodzi  
z emisji akcji Enei SA skierowanej 
do inwestorów, również dotychcza-
sowych akcjonariuszy, m.in. Skarbu 
Państwa. 

Pieniądze będą przeznaczone 
na realizację do końca 2023 roku 
pięciu inwestycji w obszarze dystry-
bucji. Pierwsza z nich zakłada budo-
wę i modernizację wybranych stacji  
WN/SN. Druga – budowę lub przebu-
dowę kilku linii 110 kV oraz budowę 
jednej rozdzielni sieciowej. Trzecia 
obejmuje zarówno budowę nowych, 
jak i przebudowę istniejących frag-
mentów sieci SN. Czwarta to zakup  
i montaż liczników zdalnego odczytu. 

W ramach piątej inwestycji pla-
nuje się budowę, przebudowę lub 
modernizację infrastruktury elektro-
energetycznej w celu umożliwienia 
przyłączenia klientów do średniego  
i niskiego napięcia.

Wszystkie te zamierzenia stano-
wią realizację celu ogłoszonego przez 
Grupę Kapitałową Enea w jej strategii 
do 2030 roku, z perspektywą do 2040 
roku,  czyli osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 roku.

To z kolei wpisuje się w plany UE. 
Zbudowanie gospodarki i społeczeń-
stwa o zerowej emisyjności to zarów-
no pilne wyzwanie – z uwagi na ro-
snącą liczbę ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych – jak i szansa na tworze-
nie nowych miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych.  

n

Informacje ze spółek  
opracowała  

Marzanna Kierzkowska

W ramach pilotażu Energa-Operator za-
montowała nowatorski układ pomiaro-
wy w jednej ze stacji abonenckich śred-
niego napięcia w Gdyni. Zastosowane 
rozwiązanie pozwala na pomiar energii  
w miejscu jej dostarczania bez konieczno-
ści rozbudowy rozdzielnicy średniego na-
pięcia o dodatkowe pole. Oznacza to m.in. 
oszczędność dla odbiorcy, który jest wła-
ścicielem takiej stacji. Tego typu licznik za-
montowano w Polsce po raz pierwszy. 

Nowatorski pośredni układ pomia-
rowy działa z wykorzystaniem sensorów 
(dzielników) napięciowych średniego na-
pięcia.  Umożliwia to rezygnację z klasycz-
nych przekładników napięciowych stoso-
wanych przy pomiarze pośrednim. W ich 
miejsce zastosowane zostaną przekładniki 
(sensory) małej mocy montowane bezpo-
średnio w konektorowej głowicy kablo-
wej. To rozwiązanie możliwe jest w przy-
padku większości dostępnego obecnie 
osprzętu SN. 

W celu dostosowania napięcia do-
starczanego przez sensor do znormali-
zowanych (metrologicznych) napięć po-
miarowych, takich, jakie otrzymuje się  
z układów wyposażonych w przekładniki 
napięciowe, wykorzystano, opracowany 

przez austriacką firmę Zelisko, wzmac-
niacz VMA. Wraz z zestawem sensorów 
pozwala on uzyskać klasę pomiarową 0,2, 
a weryfikacja parametrów całego układu 
potwierdzana jest wzorcowaniem Głów-
nego Urzędu Miar i ma świadectwo wzor-
cowania zgodne z PN-EN ISO/IEC 17025. 

Testowy montaż prototypowego ukła-
du pomiarowego ma na celu sprawdzenie 
poprawności pomiaru energii elektrycznej 
w porównaniu z obecnie stosowanymi 
rozwiązaniami. Etap testów potrwa przy-
najmniej kilka miesięcy. Jeżeli przebiegną 
one pomyślnie, nowy układ będzie sto-
sowany w innych stacjach abonenckich 
średniego napięcia na obszarze działania 
spółki Energa-Operator.  n

 »  Energa-Operator

Testy nowatorskiego układu pomiarowego 

PGE Dystrybucja zakończyła moder-
nizację stacji 220/110/15 kV Piotrków. 
Zakres inwestycji obejmował jej rozbudo-
wę o dodatkowe pole rozdzielni 110 kV  
w celu umożliwienia przyłączenia far-
my wiatrowej Moszczenica zlokalizowa-
nej w Gazomi i Psarach o mocy 30 MW. 
Realizacja tego zadania stanowiła dla spół-
ki duże wyzwanie ze względu na zaburzo-
ne łańcuchy dostaw spowodowane wojną 
na Ukrainie i ogólnoświatowym kryzysem 
gospodarczym.  

W oczekiwaniu na dostawę głównych 
elementów inwestycji, spółka wykorzy-
stała innowacyjną technologię mobilne-
go pola tymczasowego, które umożliwiło 
utrzymanie ciągłości dostaw energii przez 
cały proces modernizacji stacji. W jego ra-
mach wybudowano pole liniowe w wy-
konaniu kompaktowym z zastosowaniem 

jako izolacji gazu – sześciofluorku siarki. 
Zabudowano również komplet przekład-
ników napięciowych i ograniczników 
przepięć oraz zainstalowano układy elek-
troenergetycznych automatyk zabezpie-
czeniowych. Wartość inwestycji to blisko 
1,6 mln zł.   n

 » PGE Dystrybucja 

Nowe moce z farmy wiatrowej Moszczenica

Etap testów potrwa przy najmniej kilka miesięcy 
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W oczekiwaniu na dostawę głównych elementów 
inwestycji, spółka wykorzy stała innowacyjną technologię 
mobilne go pola tymczasowego 
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 » Energetyka podlega intensywnej 
transformacji. Proces ten musi nabrać 
przyspieszenia z powodu wojny 
w Ukrainie i wynikających z tego 
faktu konsekwencji dla rynku paliw 
energetycznych. Jakie działania 
powinniśmy wdrożyć już teraz, a jakie  
w dłuższym czasie, aby zaradzić 
możliwym zagrożeniom 
spowodowanym niestabilną sytuacją  
na rynku energii?

Destabilizacja wywołana wojną w Ukrainie 
była dla rynku energii dosyć nieoczekiwa-
na, ale politycy zarówno w kraju (aktualiza-
cja PEP2040 o filar suwerenności energe-
tycznej), jak i za granicą (plan RepowerEU 
zakładający ograniczenie zależności od ro-
syjskich paliw kopalnych) szybko zareago-
wali na bieżącą sytuację. W najtrudniejszym 
położeniu są gospodarstwa dotknięte ubó-
stwem energetycznym i to do nich po-
winniśmy w pierwszej kolejności kierować 
wsparcie, zapewniając rozwiązania samo-
rządom, które będą mogły z powodzeniem 
wdrażać je na poziomie lokalnym.

W dłuższym czasie nie ma już odwrotu 
od transformacji energetycznej w kierun-
ku neutralności klimatycznej, gdyż unijne 
przepisy w tym zakresie od 2019 roku wy-
znacza Europejski Zielony Ład i jego kolejne 
wcielenia w postaci pakietu klimatycznego 
Fit for 55. Komisja Europejska jest w swym 
postanowieniu konsekwentna. Cele reduk-
cyjne emisji gazów cieplarnianych możemy 
realizować na dwa sposoby i oba z nich są 
słuszne. Filarami, na których powinniśmy 
się oprzeć, są rozwój niskoemisyjnych źró-
deł energii oraz poprawa efektywności 

energetycznej. I właśnie dewizę energy ef-
ficiency first (,,efektywność energetyczna 
na pierwszym miejscu’’) powinniśmy stoso-
wać jak najczęściej, w myśl zasady, że naj-
tańsza energia to ta, której nie zużywamy. 

 » Spośród wielu obszarów aktywności 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii 
(KAPE) propaguje wiedzę związaną 
z efektywnością energetyczną. Kto 
jest odbiorcą docelowym i kto może 
korzystać z tej eksperckiej wiedzy? 

Efektywność energetyczna, czy inaczej po-
szanowanie energii, jest wpisane w nazwę 
naszej firmy i jest filarem działalności KAPE. 
Właśnie w tym zakresie widzimy największy 
potencjał, co przekłada się również na ofer-
tę dla naszych klientów. Chcemy być lide-
rem w świadczeniu kompleksowych usług 
z zakresu poprawy efektywności energe-
tycznej w Polsce i realnie wpływać na po-
prawę stanu środowiska naturalnego. Nasi 
pracownicy mają wysokie kompetencje 
w tej dziedzinie, stanowiąc jednocześnie 
zgrany i elastyczny zespół, dzięki czemu dla 
konkretnych projektów potrafimy stworzyć 
interdyscyplinarne grupy, które komplekso-
wo wykonują postawione zadania. Naszą si-
łą w realizacji projektów doradczych jest łą-
czenie wiedzy technicznej i ekonomicznej.

Odbiorcami usług KAPE są zarówno 
duże zakłady przemysłowe, dla których wy-
konujemy audyty energetyczne, pozysku-
jemy świadectwa charakterystyki energe-
tycznej (tzw. białe certyfikaty) i liczymy ślad 
węglowy, ale również jednostki samorządu 
terytorialnego. Te korzystają z naszej eks-
perckiej wiedzy w kwestii przygotowania 

dokumentów strategicznych z zakresu 
planowania energetycznego oraz ochrony 
środowiska. Co cztery lata znaczący zespół 
w KAPE aktywnie uczestniczy w przygoto-
waniach obowiązkowych audytów energe-
tycznych dla przedsiębiorstw. Naszą uwagę 
skupiamy również na tematyce optymali-
zacji zużycia energii w budynkach i tworze-
niu analiz ekonomiczno-energetycznych 
wraz z rekomendacjami. 

Kolejnym polem działania są profe-
sjonalne ekspertyzy i analizy dotyczące 
konkretnych zagadnień związanych ener-
gią na potrzeby instytucji rządowych, or-
ganizacji pozarządowych oraz instytucji 
naukowych.

Naszym celem jest dążenie do popra-
wy konkurencyjności polskiej gospodarki 
opierając się na aktywnym wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii i na zasadach 
zrównoważonego rozwoju. 

 » Zmierzanie w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej wymaga istotnych 
nakładów inwestycyjnych. Czy 
analizy KAPE dotyczą również strony 
ekonomicznej proponowanych 
rozwiązań? Czy można skorzystać  
z Państwa wiedzy na temat finansowania 
niezbędnych działań w celu wdrożenia 
mechanizmów pozwalających na 
osiągnięcie wskazanych celów 
klimatycznych?

Naszym celem jest kompleksowa ob-
sługa klientów w zakresie dochodzenia 
do gospodarki niskoemisyjnej, poczyna-
jąc od tworzenia we współpracy z sek-
torem samorządowym niezbędnych 

Najtańsza energia to ta, której nie zużywamy

Efektywność energetyczna 
na pierwszym miejscu
Wywiad z Sebastianem Bodzentą, prezesem Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii S.A.
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dokumentów strategicznych, a na współ-
pracy przy wdrażaniu niezbędnych inwe-
stycji kończąc. Jest w tym działaniu miej-
sce dla doradztwa przy projektowaniu 
rozwiązań przyjaznych środowisku i po-
zwalających na osiągnięcie zakładanych 
celów klimatycznych. Bardzo istotnym 
elementem oferowanej usługi jest anali-
za ekonomiczna alternatywnych modeli 
inwestycyjnych i pomoc w konstruowa-
niu montażu finansowego wybranego 
wariantu. Przy decyzjach inwestycyjnych 
wspieramy naszych klientów również  
w aplikowaniu o pomoc finansową ze 
środków krajowych czy europejskich. 
Jednym z modułów tej formy współpra-
cy jest  doradztwo na etapie przygotowa-
nia i realizacji projektu, obejmujące opra-
cowanie dokumentów przetargowych, 
wsparcie w wyborze firm wykonawczych 
i nadzór w imieniu właściciela nad realiza-
cją procesu inwestycyjnego. Zatem istotą 
naszej usługi jest asystowanie klientowi  
w trakcie całego procesu inwestycyjnego, 
od pomysłu na modernizację, poprzez za-
proponowanie różnych wariantów finan-
sowania, nadzór nad realizacją, aż do za-
kończenia zadania.

 » Jednym z problemów związanych  
z klimatem jest kwestia zanieczyszczenia 
powietrza, co – w świetle obecnych 
niedoborów dobrej jakości paliw – może 
nasilić występowanie smogu.  
Jak walczyć z tym zjawiskiem?  

Jak pokazują badania, w Polsce mamy 
obecnie najgorszą jakość powietrza w ca-
łej Unii Europejskiej. W ramach walki ze 
smogiem konieczne jest wzmocnienie ro-
li programu Czyste Powietrze i przyspie-
szenie wymiany kotłów na paliwo stałe na 
źródła niskoemisyjne. 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że 
jest to proces rozłożony w czasie. Dobrze, 
że Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz 
Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej przejęły zada-
nia związane z wdrażaniem tego progra-
mu. NFOŚiGW kontynuuje współpracę  
z gminami na mocy dotychczas zawartych 
porozumień o współfinansowanie realizacji 
przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków 
Funduszu Termomodernizacji i Remontów. 

Polem, na którym widzimy szansę po-
prawy jakości powietrza jest dążenie do 
powstawania efektywnych energetycz-
nie systemów ciepłowniczych, poprzez 
modernizację istniejących. Stąd m.in. za-
angażowanie KAPE w program ELENA,  

w którym pełnimy rolę krajowego integra-
tora projektów inwestycyjnych moderni-
zacji źródeł ciepła w powiatowych przed-
siębiorstwach ciepłowniczych.

Niebawem będziemy również zaanga-
żowani w kolejny program z udziałem Eu-
ropejskiego Banku Inwestycyjnego, jako 
„krajowy integrator samorządowych ini-
cjatyw rozwoju zeroemisyjnego publicz-
nego transportu zbiorowego napędza-
nego wodorem”, co pozwoli na obniżenie 
emisyjności w transporcie publicznym  
w polskich miastach i tym samym popra-
wi jakość powietrza w tych, które aktywnie 
zaangażują się w program. 

 » W jaki sposób system tzw. białych 
certyfikatów promuje efektywność 
energetyczną oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego? 

Świadectwa efektywności energetycz-
nej (białe certyfikaty) są instrumentem 
wsparcia państwowego w celu aktywi-
zacji przedsięwzięć mających na celu 
poprawę efektywności energetycznej. 
W ramach systemu podmioty zainte-
resowane mogą złożyć wniosek o ich 
przyznanie dla planowanego przedsię-
wzięcia ograniczającego zużycie paliw 
i energii. Katalog wspieranych inicjatyw 
jest uregulowany w ustawie o efektyw-
ności energetycznej i obwieszczeniu wy-
konawczym, jednak zakres jest bardzo 
szeroki i świadectwa efektywności ener-
getycznej można otrzymać niemal na 
każdy rodzaj przedsięwzięcia prowadzą-
cy do redukcji energochłonności proce-
su, zakładu czy budynku, o ile końcowa 
oszczędność energii przekroczy 10 toe 
(ton oleju ekwiwalentnego). 

Z wyróżnieniem w kategorii "Lider doradztwa dla zrównoważonego rozwoju" podczas gali Diamenty Sustainable Economy
fot. Executive Club
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Wartość przyznawanych świadectw 
efektywności energetycznej często sta-
nowi kilkudziesięcioprocentowy udział  
w kosztach modernizacji, istotnie popra-
wiając ekonomiczne uzasadnienie przepro-
wadzenia inwestycji.

Poprzez realizację przedsięwzięć moż-
na osiągnąć znaczące redukcje zapotrze-
bowania na paliwa i energię, co wpływa na 
bezpieczeństwo energetyczne oraz możli-
wości wydłużenia czasu pracy dzięki pali-
wie i energii zgromadzonych w rezerwach.

 » W jakim stopniu rozwój OZE 
pozwoli na pokrycie zapotrzebowania 
Polski na energię? Jakie są możliwości 
bilansowania tych źródeł, pozwalające 
na stabilne dostawy do odbiorców  
i na realne zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego? 

W polskich warunkach jak najbardziej istnie-
ją możliwości realizacji europejskich celów 
w zakresie OZE (45 proc. w miksie energe-
tycznym do 2030 roku zgodnie z planem 
RepowerEU). Jak pokazał sukces programu 
Mój Prąd, Polacy chętnie inwestują w OZE, 
jeśli mają ku temu odpowiednie warunki 
i zachętę w postaci dopłat do inwestycji. 
Tym bardziej cieszy, że w czwartym nabo-
rze NFOŚiGW kwoty dofinansowań do mi-
kroinstalacji PV oraz magazynów energii 
zostaną zwiększone już od połowy grudnia 
2022 roku. 

Zwiększanie zapotrzebowania na OZE 
leży w interesie nas wszystkich, chociażby 
w kontekście zachodzących zmian klima-
tycznych i złej jakości powietrza. Oczywiście 
wiele źródeł odnawialnych, jak słońce czy 
wiatr, jest niestabilnych, a produkcja energii 
w ich przypadku uzależniona od pory dnia 
czy roku. Stąd kolejnym krokiem w kierun-
ku poprawy stabilności i bezpieczeństwa 
energetycznego powinny być inwestycje w 
domowe magazyny energii, które pozwolą 
oszczędzać energię użytkownikom indywi-
dualnym, odciążając tym samym przesta-
rzałe sieci elektroenergetyczne i uwalniając 
je na przesył energii z elektrowni zawodo-
wych do zakładów przemysłowych. 

Szansą na efektywne zarządzanie ener-
gią jest też tzw. bilansowanie lokalne i za-
wiązywanie klastrów energii w ramach 
regionalnych społeczności. Ważną cechą 
klastrów w kontekście niepewności na ryn-
ku energii jest możliwość uzyskania nieza-
leżności energetycznej. Z kolei w odbiorze 
społecznym powstanie klastrów pozwa-
la na aktywizację społeczeństwa i rozwój 
energetyki rozproszonej.

 » Rozwój geotermii wpisuje się  
w politykę gospodarki niskoemisyjnej. 
Ponadto mamy najbardziej wydajne 
złoża geotermalne w Europie. Jaki jest 
potencjał rozwoju tego typu energii 
w naszym kraju i jej ekonomiczne 
uzasadnienie?

Rozwój geotermii jak najbardziej wpisuje 
się w politykę klimatyczną. Oczywiście za-
wsze ważne są szczegóły i ostateczna de-
cyzja o korzystaniu z takiej możliwości tkwi 
w przepisach dotyczących parametrów od-
wiertów i rozwiązań technicznych samych 
ciepłowni geotermalnych.

Wydaje się, że obecnie największym za-
sobem wiedzy, jeśli chodzi o źródła danych 
dotyczących wydajności odwiertów, dys-
ponuje Państwowy Instytut Geologiczny  
i warto tam weryfikować założenia do te-
go typu projektów. Potencjał wykorzysta-
nia wód geotermalnych charakteryzuje się 
ograniczonym zasięgiem, dotyczy jedynie 
części Polski i obejmuje przede wszystkim 
rejony południowo-wschodne w pasie od 
Szczecina do Krakowa i to również z bardzo 
zróżnicowanym potencjałem.

Ciepło pozyskane z odwiertu jest  
w zasadzie neutralne z punktu widzenia 
oddziaływania na środowisko naturalne, 
oczywiście z uwzględnieniem procesu 
wytwarzania energii elektrycznej niezbęd-
nej do zasilania takich instalacji. Pozyska-
niu ciepła towarzyszyć musi (szczególnie  
w naszych warunkach, z uwagi na stosun-
kowo niskie parametry) wydobycie bardzo 
dużej ilości wody, najczęściej nieobojętnej 
chemicznie (mocno zasolonej, z dużą za-
wartością różnych związków mineralnych). 
Idealna sytuacja jest wtedy, kiedy ją, po 
dodatkowym uzdatnieniu, uda się wyko-
rzystać jako wodę użytkową i wtłoczyć do 
miejskiego wodociągu. Tak jest np. w Geo-
termii Mszczonów.

Najczęściej trudno uzasadnić ekono-
micznie wykonywanie tego typu źródeł 
ciepła. Zasadnicze przyczyny tego stanu 
rzeczy to relatywnie wysokie koszty wyko-
nania odwiertów w warunkach polskich  
z uwagi na ich dużą głębokość. Projekty ta-
kie muszą być silnie dotowane, praktycz-
nie do 100 proc. finansowania na pierwsze 
odwierty badawcze. Ponadto wykorzysta-
nie takiego źródła ciepła w układach cie-
płowniczych jest ograniczone, głównie 
z uwagi na niskie parametry temperatu-
rowe wody pozyskiwanej ze złoża (naj-
częściej 50-70 oC) i małą wydajność. Taka 
temperatura powoduje również koniecz-
ność podniesienia tego parametru przed 

wtłoczeniem do sieci ciepłowniczej przy 
wykorzystaniu pomp ciepła lub np. dodat-
kowych kotłów, co dodatkowo powodu-
je wzrost kosztów budowy źródeł ciepła 
i komplikacje układu technologicznego. 
Oczywiście istnieją w Polsce przypad-
ki bezpośredniego wykorzystania ciepła 
geotermalnego do zasilania sieci ciepłow-
niczej, ale na razie nieliczne i w skali kraju 
ciągle mało istotne. Problemem zatem są 
również ciągle dominujące w naszym kra-
ju wysokoparametrowe sieci ciepłowni-
cze. Trudno znaleźć w Polsce przykłady ni-
skoparametrowych sieci ciepłowniczych, 
a warto pamiętać, że bez tej zmiany nie 
będzie możliwa realizacja celów pakietów 
klimatycznych.

 » W kryzysie gospodarczym 
oszczędzanie energii stanie się 
koniecznością. W jaki sposób KAPE 
wspiera świadome oszczędzanie energii  
i metody ograniczenia jej strat?

KAPE realizuje wiele programów edukacyj-
nych i informacyjnych, poprzez które sta-
ramy się podnosić świadomość społecz-
ną na temat efektywności energetycznej  
i odnawialnych źródeł energii oraz skut-
ków zmian klimatycznych. Wspierają one 
także przedsiębiorstwa w realizacji stra-
tegii CSR-owych tak, aby w swojej dzia-
łalności uwzględniały interesy społecz-
ne i ochronę środowiska. Nasze projekty 
są finansowane ze środków krajowych  
i międzynarodowych. Dotyczą działań ter-
momodernizacyjnych związanych z pod-
noszeniem standardu energetycznego 
budynków, niskiej emisji, społeczności 
energetycznych, instrumentów finanso-
wych czy wprowadzania nowych etykiet 
energetycznych (projekt Label2020) i wie-
le innych, których nie sposób w tym miej-
scu wymienić. Dlatego po szczegóły za-
praszam na naszą stronę internetową 
www.kape.gov.pl do zakładki ,,Projekty”.  
Obecnie realizujemy kilkanaście z nich.

W ramach tej działalności organizujemy 
spotkania, warsztaty i konferencje. Przygo-
towujemy raporty, analizy i różnego rodza-
ju opracowania. Realizujemy również pro-
gramy pilotażowe po to, żeby przetestować 
i wyciągnąć wnioski z zaproponowanych 
rozwiązań. Podnoszenie świadomości jest 
elementem naszej misji i strategii, które od 
lat konsekwentnie realizujemy.

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wojciech Tabiś



Kondycja sektora dystrybucji energii elek-
trycznej, mimo bardzo trudnej sytuacji geo-
politycznej (wojna w Ukrainie) i niełatwych 
uwarunkowań makroekonomicznych (wy-
soka inflacja), jest w centrum zainteresowa-
nia m.in. władz i parlamentarzystów.

– My, jako ministerstwo klimatu, otrzy-
mujemy coraz więcej niepokojących sygna-
łów dotyczących odmów wydawania wa-
runków przyłączenia do sieci OSD względem 
inwestorów OZE. Zjawisko to staje się główną 
barierą dalszego rozwoju energetyki odna-
wialnej zarówno w Polsce, jak i w całej Euro-
pie – mówiła Anna Łukaszewska-Trzecia-
kowska, wiceminister klimatu i środowiska,  
25 października 2022 roku podczas po-
siedzenia sejmowej podkomisji stałej do 
spraw sprawiedliwej transformacji,.

– Zgodnie z informacjami URE z ostat-
nich lat, mamy obecnie do czynienia z na-
stępującą skalą odmów: 2017 rok i 2018 
rok – 260 powiadomień o odmowach, 2019 
rok i 2020 rok – już 1200, 2021 rok i 2022 rok 
– 3459, z czego 3415 dotyczy instalacji fo-
towoltaicznych. Obecnie skala odmów się-
ga już nawet 60-80 proc. wszystkich skła-
danych wniosków – informowała Anna 
Łukaszewska-Trzeciakowska.

Tę sytuację ma m.in. poprawić nowe-
lizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w sieciach przesy-
łowych. Projekt zawiera propozycję posze-
rzenia katalogu strategicznych inwestycji  

o sieć dystrybucyjną o napięciu znamiono-
wym 110 kV lub wyższym. 

Wedlu danych dostępnych na stro-
nie Rządowego Centrum Legislacji projekt 
ustawy pod koniec listopada 2022 roku był 
jeszcze na etapie prac rządowych. Na po-
trzebę objętych nim zmian dotyczących 
dystrybucji wskazywano także, jak wynika  
z dokumentów opublikowanych przez 
URE, podczas prac nad porozumieniem 
społecznym operatora z branżą. 

Te prace zakończono na początku li-
stopada. Prezes URE oraz szefowie pięciu 
największych dystrybutorów energii elek-
trycznej w naszym kraju podpisali wówczas 
Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystry-
bucyjnych Polskiej Energetyki. 

– Mamy do czynienia z początkową fazą 
transformacji sektora dystrybucji. Zachodzą-
ce w nim trendy, zjawiska i procesy powinny 
pilnie otrzymać należne finansowe i regula-
cyjne wsparcie, a także znacznie przyspieszyć 
– powiedział Rafał Gawin, Prezes URE.

– Karta tworzy stabilne otoczenie regu-
lacyjne dla przedsiębiorstw energetycznych  
w wieloletnim horyzoncie czasowym w za-
kresie, w jakim dotyczy ono prowadzenia in-
westycji w modernizację i rozwój sieci – dodał 
regulator.

Założeniem projektu była, jak wyjaśniał 
Prezes URE dziennikarzom po podpisaniu 
porozumienia, identyfikacja potrzeb inwe-
stycyjnych, które odpowiadają wyzwaniom 

stojącym przed OSD do 2030 roku. To, jak 
stwierdził, nie byłoby możliwe przy użyciu 
normalnych narzędzi administracyjnych, 
bo plany rozwoju operatorów są uzgadnia-
ne w perspektywie trzyletniej. 

– Uzgodniony dokument jest ważną de-
klaracją dla sektora dystrybucji energii elek-
trycznej, gdyż jasno określa wyzwania inwe-
stycyjne stojące przed branżą (…) do 2030 
roku, jak i związane z nimi potrzeby finanso-
we. Dziękuję Prezesowi Urzędu Regulacji Ener-
getyki za podjęcie tej inicjatywy, która poprzez 
pokazanie priorytetów inwestycyjnych, wy-
znacza kierunek rozwoju rynku energii – m.in. 
stwierdził Robert Zasina, prezes PTPiREE, cy-
towany w komunikacie URE. 

Wszelkie analizy, zarówno prawne, jak 
i inwestycyjne – jak wynika z raport zbior-
czego z prac Zespołu Projektowego – były 
dzielone na priorytety inwestycyjne, okre-
ślające nowe wyzwania OSD na podstawie 
opracowania Eurelectric „Connecting the 
dots: Distribution grid investment to power 
the energy transition Final Deliverable” ze 
stycznia 2021 roku.

Zgodnie z wynikami prac poprzedzają-
cymi podpisanie Karty, potrzeby inwesty-
cyjne dystrybucji w scenariuszu ,,Inwesty-
cje konieczne’’ wynoszą około 130 mld zł  
w latach 2023-2030. 

Szacunki obejmują inwestycje OSD wy-
nikające z koniecznej transformacji sektora 
i wymogów formalnoprawnych (obecnych 

Potrzeby inwestycyjne 
dystrybucji do 2030 
Prace, które poprzedziły podpisanie Karty Efektywnej Transformacji Sieci 
Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki pokazały, że potrzeby inwestycyjne 
dystrybucji energii elektrycznej wynoszą około 130 mld zł w latach 2023-2030.  
I to tylko te ocenione jako konieczne.

IRENEUSZ CHOJNACKI

RYNEK I REGULACJE
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i przygotowywanych do wdrożenia), w tym 
przede wszystkim przyłączeń odbiorców  
i wytwórców energii elektrycznej (w szcze-
gólności z OZE).

Główne kategorie inwestycyjne tego 
scenariusza to rozwój sieci niezbędny dla 
przyłączania OZE, magazynów energii elek-
trycznej, e-mobility (prawie 16,3 mld zł);  
zmiana struktury sieci WN i SN z napowietrz-
nej na kablową (blisko 16,9 mld zł); cyfry-
zacja i automatyzacja (około 10,8 mld zł);  
liczniki zdalnego odczytu – LZO (nie-
mal 12,3 mld zł) i przyłączenia klientów  
(42,3 mld zł).

Podane liczby oznaczają, że udział 
głównych kategorii inwestycyjnych w łącz-
nych nakładach szacowanych na latach 
2023-2030 w scenariuszu ,,Inwestycje ko-
nieczne’’ wynosi 76,2 proc. Wśród wskaza-
nych kategorii inwestycyjnych wyróżniają 
się nakłady na przyłączenia klientów, które 
w każdym roku wynoszą ponad 40 proc. 
głównych kategorii inwestycyjnych.

Realizacja scenariusza ,,Inwestycje ko-
nieczne’’ ma umożliwić wykonanie obo-
wiązków OSD wynikających z przepisów 
krajowych i unijnych, w tym realizację 
procesu wymiany LZD zgodnie z Pra-
wem energetycznym oraz przyłączenie 
tak odbiorców, jak i źródeł (OZE do mocy  
51,6 GW) do sieci OSD na podstawie 

zawartych umów o przyłączenie i wyda-
nych warunków przyłączenia oraz wyzna-
czonych na tej podstawie trendów rozwoju 
OZE do  2030 roku.

W pracach Komitetu Sterującego po-
wołanego w październiku 2021 roku, 
który pracował na Kartą, brał udział prof.  
Wojciech Myślecki, niezależny ekspert ryn-
ku energii. 

– Nad dokumentem pracowało znamie-
nite grono ekspertów. Jego podpisanie to krok 
milowy w transformacji polskiej energetyki. 
Karta jest bardzo ważnym porozumieniem 
pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego 
a Prezesem URE. I te strony są gotowe współ-
pracować na rzecz jak najlepszego rozwoju 
sektora i całej gospodarki – jest to jeden z naj-
ważniejszych rezultatów prac nad tym doku-
mentem – ocenił, cytowany w komunikacie 
URE, prof. Wojciech Myślecki. 

W Karcie strony uzgodniły możliwość 
różnicowania wynagrodzenia z kapitału 
zaangażowanego w inwestycje dystrybu-
cyjne uwzględniającego hierarchizację ce-
lów. Oznacza to, że uznane za priorytetowe 
projekty inwestycyjne mogą być wynagra-
dzane z wykorzystaniem mechanizmu do-
datkowej premii. 

URE podawał, że regulator w porozu-
mieniu z dystrybutorami podjął prace nad 
aktualizacją metodyki kształtowania zwrotu 

z kapitału (ZK), w szczególności jeśli cho-
dzi o wskaźnik średnioważonego kosztu 
kapitału (WACC). Wskazywał, że wypraco-
wane rozwiązania będą mogły znaleźć od-
zwierciedlenie w decyzjach dotyczących 
finansowania inwestycji w sektorze już  
w 2023 roku.

W związku z tym pod koniec listopada 
zapytaliśmy URE m.in. o to, czy jakieś usta-
lenia zawarte w Karcie Efektywnej Trans-
formacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej 
Energetyki lub z niej wynikające znajdują 
już odzwierciedlenie w sposobie ustalania 
taryf dla OSD na 2023 rok i ich wysokości? 

Regulator odpowiedział, że wszystkie 
największe OSD złożyły wnioski o nowe ta-
ryfy na 2023 rok i że są one „na etapie ana-
lizy”. Po podpisaniu Karty regulator mówił, 
że spodziewa się, iż taryfy dystrybucyjne na 
2023 rok mogą wzrosnąć, ale bynajmniej 
nie tylko z powodu inwestycji i wskazywał 
choćby koszty energii na pokrycie różnicy 
bilansowej. 

Abstrahując od taryf dystrybucyjnych 
na 2023 rok, generalnie wydaje się, że istot-
ne jest pozyskanie środków zewnętrznych 
na finansowanie inwestycji w dystrybucji.

– Obecny model regulacyjny (taryfa)  
i planowane środki pomocowe w wysokości 
około 7 mld zł pozwalają na jedynie częścio-
we sfinansowanie scenariusza ,,Inwestycje 
konieczne’’. Analizy wykazały, że do 2030 ro-
ku wysiłek inwestycyjny należy zwiększyć  
o około 38 mld zł. Te dodatkowe środki mogą 
zostać pozyskane poprzez zmianę obecnego 
modelu regulacyjnego lub poprzez zwiększe-
nie wysokości bezzwrotnych środków pomo-
cowych – czytamy w jednym z załączników 
do Karty. 

Oceniono, że brak zapewnienia dodat-
kowych środków pomocowych ponad pla-
nowane około 7 mld zł może spowodować 
średnioroczny wzrost stawki dystrybucyj-
nej dla wszystkich OSD w latach 2023-2030 
tylko z tytułu realizacji scenariusza ,,Inwe-
stycje konieczne’’ o około 7,5 proc.

Na koniec dodajmy, że regulator po 
podpisaniu Karty wskazał, iż przyjęcie te-
go porozumienia sektorowego to zwień-
czenie pierwszego etapu prac Zespołu 
Sterującego i aby wypełnić postanowie-
nia Karty, w kolejnych krokach konieczne 
będzie opracowanie propozycji niezbęd-
nych zmian modelu regulacyjnego OSD 
oraz konsekwentna realizacja programów 
inwestycyjnych. 

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”  

oraz portalu wnp.pl

Rozwój sieci niezbędny dla przyłączenia OZE to jedna z głównych kategorii inwestycyjnych programu
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PTPIREE I LEGISLACJA

L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1.
Inicjatywa poszerzenia zakresu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i 
realizacji strategicznych inwestycji w dziedzinie sieci przesyłowych o  inwesty-
cje dystrybucyjne

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji  
w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw – wersja z 5.10.2022 roku

• Uzasadnienie do projektu nowelizacji
• Ocena Skutków Regulacji
• Uwagi PTPiREE do projektu nowelizacji specustawy przesyłowej
• Uwagi do projektu specustawy zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych – wraz 

z komentarzem PTPiREE

2. Regulacje dotyczące OZE  i rozwiązań prosumenckich
• Projekt ,,Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku'' (SER2040) 

opracowanej w ramach projektu KlastER
• Zestawienie uwag PTPiREE do projektu ,,Strategii(...)'' – 28.10.2022 roku

3. Pakiet ustaw dotyczący zamrożenia cen energii (rekompensat)  
i cen maksymalnych

• Ustawa z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii  
elektrycznej – Dziennik Ustaw z 17 października 2022 roku, poz. 2127

• Ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu 
ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców  
w 2023 roku 

4. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE • Druk senacki 821 – uchwała Senatu z 27 października 2022 roku w sprawie ustawy 
 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE 

5. Prace nad rozporządzeniem taryfowym w zakresie konta regulacyjnego • Komentarz PTPiREE dotyczący wątpliwości interpretacyjnych MKiŚ w ramach prac  
nad rozporządzeniem taryfowym w zakresie konta regulacyjnego

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w październiku 2022 roku

1.  Inicjatywa poszerzenia zakresu 
ustawy o zmianie ustawy  
o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji  
w dziedzinie sieci przesyłowych  
o  inwestycje dystrybucyjne

W pierwszej połowie października do 
konsultacji skierowano projekt ustawy  
o zmianie ustawy o przygotowaniu i re-
alizacji strategicznych inwestycji w za-
kresie sieci przesyłowych oraz niektó-
rych innych ustaw. Prace nad nowelizacją 
specustawy przesyłowej prowadzone są  
z inicjatywy PTPiREE – w celu uspraw-
nienia procesu inwestycyjnego operato-
rów systemów dystrybucyjnych poprzez 
ujęcie w tzw. specustawie przesyłowej 
wybranych inwestycji OSD. Stanowisko 
Towarzystwa do zaproponowanego 
brzmienia regulacji trafiło do resortu kli-
matu we wskazanym terminie. Ponadto, 
na prośbę MKiŚ, PTPiREE przekazało ko-
mentarze wspierające w ustosunkowa-
niu się wobec uwag zgłoszonych przez 
inne ministerstwa w ramach uzgodnień 

międzyresortowych nowelizacji specu-
stawy, m.in. w zakresie zmian w Prawie 
budowlanym.  

2.  Regulacje dotyczące OZE i 
rozwiązań prosumenckich

W październiku Ministerstwo Rozwoju  
i Technologii przeprowadziło konsultacje 
rezultatu prac w ramach projektu KlastER, 
czyli propozycji krajowej ,,Strategii roz-
woju energetyki rozproszonej w Polsce 
do 2040 roku''. Jak wyjaśniają autorzy: 
„broszura zawiera rekomendacje dzia-
łań niezbędnych do podjęcia w obszarze 
energetyki rozproszonej, które wspierały-
by realizację Polityki energetycznej Polski 
do 2040 roku (PEP2040) wyznaczającej 
ramy krajowej transformacji energetycz-
nej. Jednocześnie SER2040 uwzględnia 
najnowsze trendy, które pojawiły się od 
czasu przyjęcia PEP2040, w tym reko-
mendacje zawarte w Założeniach do ak-
tualizacji Polityki energetycznej Polski do 
2040 roku, w kontekście inwazji Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę, przyjęte przez Radę 

Ministrów 29 marca 2022 r.”  W odpowie-
dzi przekazano do resortu rozwoju opra-
cowane w ramach PTPiREE uwagi opera-
torów systemów elektroenergetycznych. 
Ponadto trwają uzgodnienia z MKiŚ oraz 
stowarzyszeniami PV i magazynowania na 
temat ułatwienia przyłączania mikroinsta-
lacji wyposażonych w magazyny energii 
poprzez zmianę podejścia do sumowania 
mocy urządzeń (magazynu i PV). W trybie 
roboczym są opracowywane propozycje 
przepisów oraz ewentualnych zapisów 
IRiESD. Prace trwają. 

3.  Projekt ustawy o zamrożeniu cen 
energii i rekompensatach

Na początku października kontynuowa-
no sejmowe prace nad ustawą o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących ochro-
nie odbiorców energii elektrycznej  
w 2023 roku w związku z sytuacją na 
rynku energii elektrycznej. Ostatecznie 
ustawę uchwalono 7 października,  
a 17 października – po podpisaniu jej 
przez Prezydenta RP – opublikowano  
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w Dzienniku Ustaw. Na wcześniejszym 
etapie prac nad regulacją prowadzonych 
przez MKiŚ PTPiREE uczestniczyło – m.in. 
z TOE, Zarządcą Rozliczeń – w roboczych 
konsultacjach regulacji. 

Ustawa zakłada utrzymanie dla od-
biorców w gospodarstwach domowych 
cen energii elektrycznej i stawek za usłu-
gi dystrybucji na poziomie z 2022 roku 
do określonego poziomu zużycia energii  
(2 MWh dla wszystkich odbiorców 
uprawnionych lub 2,6 MWh w przypadku 
odbiorców z orzeczoną niepełnospraw-
nością lub 3 MWh dla prowadzących go-
spodarstwo rolne albo mających Kartę 
Dużej Rodziny).

Jednocześnie ustawą określono zasa-
dy przyznawania i wypłacania rekompen-
sat dla podmiotów uprawnionych (przed-
siębiorstw energetycznych wykonujących 
działalność gospodarczą w zakresie obro-
tu energią elektryczną oraz dla przedsię-
biorstw energetycznych zajmujących się 
dystrybucją energii elektrycznej). 

W następstwie uchwalenia ustawy, 
Zarządca Rozliczeń zwrócił się do PTPiREE  
w sprawie uzgodnienia treści wniosku  
o wypłatę zaliczki miesięcznej dla przed-
siębiorstwa energetycznego wykonują-
cego działalność gospodarczą w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej na potrze-
by odbiorców uprawnionych.

Prace nad wdrożeniem przepisów 
ustawy są kontynuowane w listopadzie 
na poziomie zespołu roboczego zarów-
no co do uzgodnień zakresu zamroże-
nia taryf, jak i praktycznych aspektów ich 
stosowania. 

Ponadto pod koniec października 
przeprowadzono prace parlamentarne 
nad ustawą z dnia 27 października 2022 
roku o środkach nadzwyczajnych mają-
cych na celu ograniczenie wysokości cen 
energii elektrycznej oraz wsparciu niektó-
rych odbiorców w 2023 roku. Uchwalo-
ną regulację 2 listopada  podpisał Prezy-
dent RP; obecnie oczekuje ona publikacji  
w Dzienniku Ustaw. 

Zgodnie z przyjętymi zapisami „każ-
de gospodarstwo domowe, po przekro-
czeniu limitów gwarantujących cenę na 
obecnym poziomie w przypadku roczne-
go zużycia do 2 tys., 2,6 tys. i 3 tys. kWh, 
będzie miało zagwarantowaną cenę prą-
du nie wyższą niż 693 zł za MWh. Małe  
i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samo-
rządu terytorialnego i podmioty wrażliwe 
będą miały tą cenę zamrożoną na poziomie 
785 zł za MWh”. Ceny maksymalne dotyczą 
zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 
2023 roku. Jeśli natomiast umowę sprzeda-
ży energii zawarto po 23 lutego 2022 roku, 
wówczas w okresie od dnia zawarcia umo-
wy do 30 listopada 2022 roku również ma 
być stosowana cena maksymalna. 

Podmiotom uprawnionym (w przy-
padku przedmiotowej ustawy – przed-
siębiorstwom energetycznym wykonują-
cym działalność gospodarczą w zakresie 
obrotu energią elektryczną) będą przy-
sługiwały rekompensaty za stosowanie  
w rozliczeniach z odbiorcami uprawniony-
mi maksymalnych cen energii.

4.  Projekt ustawy o zmianie ustawy 
Prawo energetyczne oraz ustawy  
o odnawialnych źródłach energii

Na październikowym posiedzeniu Senatu 
(26-27.10.2022) rozpatrzono przyjętą 
przez Sejm pod koniec września ustawę o 
zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz 
ustawy o odnawialnych źródłach energii, 
która zakłada zniesienie tzw. obliga gieł-
dowego, czyli obowiązku sprzedaży ener-
gii elektrycznej poprzez giełdę energii oraz 
zaostrzenie odpowiedzialności w zakresie 
manipulacji na rynku energii elektrycznej. 
Po przyjęciu uchwały Senatu, ustawa tra-
fiła ponownie do izby niższej parlamentu, 
która w listopadzie rozstrzygać będzie o jej 
ostatecznym kształcie.

5.  Prace nad rozporządzeniem 
taryfowym w zakresie konta 
regulacyjnego

Pod koniec miesiąca resort klimatu zwrócił 
się do PTPiREE o wsparcie w wyjaśnieniu 
wątpliwości interpretacyjnych, które poja-
wiły się w toku prac nad nowym rozporzą-
dzeniem taryfowym energii elektrycznej 
– w zakresie  zapisów dotyczących konta 
regulacyjnego ujętych w par. 23 projektu 
– dotychczasowy par. 22 a. W odpowiedzi 
przekazano stanowisko PTPiREE. 

Biuro PTPiREE, Poznań, listopad 2022 roku

Ustawa zakłada utrzymanie dla od biorców w gospodarstwach domowych cen energii elektrycznej i stawek za usłu gi 
dystrybucji na poziomie z 2022 roku
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Ustawa o cenach maksymalnych 
energii elektrycznej

W listopadzie wszedł w życie kolejny z ak-
tów prawnych uchwalanych w celu ochro-
ny odbiorców przed rosnącymi kosztami 
energii elektrycznej. Z uwagi na uwarunko-
wania cenowe, wprowadzono do porząd-
ku prawnego ustawę z dnia 27 paździer-
nika 2022 r. o środkach nadzwyczajnych 
mających na celu ograniczenie wysoko-
ści cen energii elektrycznej oraz wsparciu 
niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 
poz. 2243 – Ustawa o cenie maksymalnej). 
Ustawa ta wdraża mechanizmy interwencji 
rynkowej przewidziane w przyjętym ostat-
nio rozporządzeniu Rady (UE) 2022/1854  
z dnia 6 października 2022 r. w sprawie in-
terwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu 
rozwiązania problemu wysokich cen ener-
gii (Dz. U. UE. L. z 2022 r. str. 261) i uregulowa-
ła trzy obszary wpływające na funkcjono-
wanie rynku energii elektrycznej w 2023 r.  
i sytuację odbiorców oraz sprzedawców 
energii:

 Ҍ obowiązek stosowania przez sprze-
dawców cen maksymalnych w rozlicze-
niach z odbiorcami;

 Ҍ prawo sprzedawców do rekompensaty 
z tytułu stosowania cen maksymalnych;

 Ҍ obowiązek wnoszenia przez sprze-
dawców i wytwórców energii elek-
trycznej tzw. odpisów na specjalny 
fundusz (Fundusz Wypłaty Różnicy Ce-
ny), z którego finansowane mają być 
rekompensaty.
Ustawa wprowadza cenę maksymalną, 

która ma być stosowana przez sprzedaw-
ców energii elektrycznej w rozliczeniach  
z odbiorcami uprawnionymi, do których 
zaliczono szerszą grupę odbiorców niż 
odbiorcy korzystający z limitów zużycia 
określonych w ustawie z dnia 7 paździer-
nika 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców energii 

elektrycznej w 2023 roku w związku z sy-
tuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 
poz. 2127 – Ustawa o limitach ceny).

Cena maksymalna wynosi 693 zł/MWh 
dla odbiorców uprawnionych w rozumie-
niu Ustawy o limitach ceny. Zgodnie z Usta-
wą o cenie maksymalnej, zasadą jest, że po 
przekroczeniu przez odbiorcę z tzw. „grupy 
taryfowej G” limitów zużycia energii elek-
trycznej wprowadzonych w rozliczeniach 
z takim odbiorcą na podstawie Ustawy  
o limitach ceny stosowana będzie cena mak-
symalna, bez potrzeby składania przez ta-
kiego odbiorcę dodatkowych oświadczeń. 
Taki sposób rozliczenia będzie obowiązywał  
w rozliczeniach do 31 grudnia 2023 r.

Natomiast wyższa cena maksymalna 
wynosząca 785 zł/MWh będzie stanowiła 
podstawę rozliczeń w przypadku pozosta-
łych odbiorców uprawnionych zdefiniowa-
nych w Ustawie o cenie maksymalnej, m.in. 
mikro, małych albo średnich przedsiębior-
ców w rozumieniu ustawy Prawo przedsię-
biorców, jeśli zużywają energię elektryczną 
na potrzeby prowadzonej przez siebie dzia-
łalności, oraz jednostek samorządu teryto-
rialnego lub podmiotów świadczących na 
rzecz takich jednostek usługi (jak zakład 
budżetowy), samorządowych jednostek 
budżetowych oraz spółek komunalnych 
zużywających energię elektryczną na po-
trzeby zadań zleconych i zadań własnych 
(w tym usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym). Stosowanie ceny 
maksymalnej w rozliczeniach z takimi od-
biorcami uprawnionymi uzależnione jest 
od tego, czy złożą oni do sprzedawcy spe-
cjalne oświadczenie, według wzoru ustalo-
nego w rozporządzeniu Rady Ministrów. Co 
do zasady ta cena maksymalna w wysoko-
ści 785 zł/MWh obowiązuje w rozliczeniach 
od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.  
Niemniej jednak dla  odbiorców upraw-
nionych, którzy po dniu 23 lutego 2022 r. 
zawarli umowę sprzedaży, lub dokonali 

zmiany warunków takiej umowy, lub któ-
rzy w ramach umowy określali cenę energii 
elektrycznej na giełdzie cenę maksymalną 
stosuje się w rozliczeniach wstecznie, za 
okres od dnia zawarcia przez nich takiej 
umowy lub wejścia w życie zmiany umowy 
ewentualnie określenia ceny do dnia 30 li-
stopada 2022 r.

Z tytułu stosowania ceny maksymalnej 
w rozliczeniach z odbiorcami uprawniony-
mi sprzedawcy uzyskali prawo do rekom-
pensaty wypłacanej z Funduszu Wypłaty 
Różnicy Ceny przez Zarządcę Rozliczeń 
S.A. W Ustawie o cenie maksymalnej prze-
widziano różne sposoby obliczenia re-
kompensaty, które są uzależnione w szcze-
gólności od tego, w jakiej wysokości była 
stosowana cena maksymalna (693 zł/MWh 
albo 785 zł/MWh), od grupy odbiorców 
uprawnionych, czy okresów stosowania ce-
ny maksymalnej. Rekompensata jest wypła-
cana za każdy miesiąc na wniosek złożony 
do Zarządcy Rozliczeń S.A. (w niektórych 
przypadkach podmiotom uprawnionym 
przysługuje zaliczka na poczet rekompen-
saty). W kontekście ważnych terminów 
wskazać trzeba, m.in. że wniosek o wypłatę 
rekompensaty:

 Ҍ składa się do Zarządcy Rozliczeń S.A. do 
25. dnia każdego miesiąca następują-
cego po danym miesięcznym okresie 
rozliczeniowym;

 Ҍ składa się oddzielnie za grudzień 2022 r. 
i za styczeń 2023 r., w terminie od dnia 
14 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 
2023 r.;

 Ҍ wniosek o wypłatę zaliczki składa się w 
terminie od 1 do 9 grudnia 2022 r. – za 
grudzień 2022 r. oraz od 2 do 9 stycz-
nia 2023 r. – za styczeń 2023 r.
W przypadku pozytywnej weryfikacji 

wniosku o wypłatę rekompensaty, Zarządca 
Rozliczeń S.A. zatwierdza wniosek i wypłaca 
rekompensatę w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo sporządzonego 

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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wniosku. Składanie, weryfikacja i rozpa-
trywanie wniosków oraz  korespondencja  
z zarządcą rozliczeń odbywać się ma wy-
łącznie w formie elektronicznej.

W toku procesu legislacyjnego doty-
czącego Ustawy o cenach maksymalnych 
pojawiły się krytyczne spostrzeżenia zwią-
zane z mechanizmem kalkulacji rekompen-
sat: „Niestety ustalając warunki ubiegania 
się o wypłatę rekompensat podmiotowi 
uprawnionemu, projektodawca całkowicie 
pominął kwestię należnych rekompensat 
w przypadku, gdy umowa została zawarta 
przed 23 lutego 2022 r. oraz gdy cena ener-
gii elektrycznej została wyznaczona w opar-
ciu o notowania giełdowe BASE_Y-23 w ro-
ku 2022 r., a realizacja dostaw następować 
będzie w 2023 r. Brak powyższego uregu-
lowania skutkuje wyłączeniem możliwości 
dochodzenia przez podmiot uprawniony 
rekompensat w pełnej wysokości wynika-
jącej z formuły cenowej, w całym okresie 
realizacji dostaw, a w konsekwencji część 
uczestników tego samego rynku narażona 
jest na ryzyko ponoszenia start w wyższym 
zakresie niż inne przedsiębiorstwa.” – wska-
zywała w swoim stanowisku Konfederacja 
Lewiatan jeszcze na etapie procedowania 
projektu, co pomimo już obowiązywania 
Ustawy o cenie maksymalnej nadal pozo-
staje aktualnym tematem w debacie.

Pojawiła się jednocześnie w dyskusji 
nad kształtem projektu kwestia, czy przed-
siębiorstwo energetyczne prowadzące 
działalność w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej nie powinno być również pod-
miotem uprawnionym z ustawy w zakre-
sie, w jakim nabywa energię elektryczną  
w celu pokrywania strat powstałych w sieci 
dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii 
elektrycznej tą siecią. Obowiązek zakupu 

energii jest realizowany na podstawie art. 
9c ust. 3 pkt 8 ustawy – Prawo energetycz-
ne, z zastosowaniem przejrzystych i nie-
dyskryminacyjnych procedur rynkowych. 
Mając na względzie wpływ ceny energii  
w tych transakcjach zakupowych na wy-
sokość taryf dla odbiorców końcowych, 
celowe i uzasadnione byłoby objęcie usta-
wą operatorów systemów dystrybucyjnych 
jako odbiorców uprawnionych w zakresie 
nabywania przez nich energii elektrycznej 
na potrzeby pokrycia różnicy bilansowej. 
Objęcie tą regulacją OSD spowodowało-
by ograniczenie wzrostów taryf OSD – któ-
re obejmie wszystkich odbiorców, a także 
ograniczenie poziomu rekompensat, jakie 
OSD będą pobierali od Zarządcy Rozliczeń 
w związku z zamrożeniem cen do limitów 
określonych w ustawie z dnia 7 paździer-
nika 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców energii 
elektrycznej w 2023 roku w związku z sy-
tuacją na rynku energii elektrycznej (wyni-
ka to z niższej różnicy pomiędzy stawkami 
2023 a 2022). 

Oprócz tego Ustawa o cenach maksy-
malnych nałożyła na wytwórców energii 
elektrycznej oraz przedsiębiorstwa wyko-
nujące działalność gospodarczą w zakre-
sie obrotu obowiązek w postaci przekazy-
wania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy 
Ceny. Według projektodawców, co jesz-
cze podkreślono w uzasadnieniu projektu 
Ustawy: „oczekiwanym efektem rozwiąza-
nia wprowadzanego na rynku hurtowym 
energii elektrycznej jest ograniczenie nad-
miarowego przychodu wytwórców ener-
gii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu 
i redystrybucja uzyskanych z tego tytułu 
środków do odbiorców końcowych.” Nie-
mniej jednak pojawiły się głosy, że sposób 

wyliczania odpisu na Fundusz jest niepro-
porcjonalny i będzie zagrażał płynności 
przedsiębiorstw, w szczególności tym zaj-
mujących się obrotem energią elektryczną 
oraz wytwórców energii w odnawialnych 
źródłach energii. Odpis na Fundusz kalkulo-
wany jest w różny sposób w zależności od 
technologii wytwarzania energii elektrycz-
nej oraz miejsca generowania przychodów 
ze sprzedaży (rynek hurtowy, rynek deta-
liczny oraz rynek bilansujący).

Nowelizacja ustawy  
o charakterystyce energetycznej 
budynków

W dniu 7 października 2022 r. uchwalona 
została nowelizacja ustawy o charakterysty-
ce energetycznej budynków oraz ustawy 
Prawo budowlane (Dz.U. poz. 2206). Ustawa 
w zakresie swojej regulacji wdraża dyrek-
tywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w spra-
wie charakterystyki energetycznej budyn-
ków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13, 
z późn. zm. 1 ), która została zmieniona dy-
rektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmie-
niającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków 
i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efek-
tywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 
z 19.6.2018, str. 75) oraz służy stosowaniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie zarządzania unią ener-
getyczną i działaniami w dziedzinie kli-
matu, zmiany rozporządzeń Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 
i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 
2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 
2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. UE L 328  
z 21.12.2018, str. 1, z późn. zm. 2 ), jak rów-
nież ma na celu poprawę skuteczności 
obecnego systemu oceny efektywno-
ści energetycznej budynków w Polsce. 
Dodatkowo, w ramach tej nowelizacji do 
przepisów Prawa budowlanego zostanie 
wprowadzony obowiązek dołączenia do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy lub 
wniosku o udzielenie pozwolenia na użyt-
kowanie świadectwa charakterystyki ener-
getycznej budynków. Obowiązek ten doty-
czyć będzie wszystkich inwestorów, w tym 
deweloperów oraz osób prywatnych.  

n

Nowelizacja ustawy ma na celu poprawę skuteczności obecnego systemu oceny efektywno ści energetycznej budynków 
w Polsce 
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Audi A6 Avant e-tron

Audi w 2021 roku zaprezentowało koncept elektrycznej wersji 
A6 Avant. Jedna z jej odsłon będzie miała premierę w 2024 roku. 
Niemiecki producent zdradza coraz więcej szczegółów dotyczą-
cych tego modelu. 

Audi zapewnia, że wersja, którą możemy zobaczyć na zdję-
ciach, jest niemal końcowym projektem i ostatecznie może różnić 
się od tego, który ujrzymy za dwa lata w około 5-10 proc., przy 
czym obecne proporcje na pewno zostaną zachowane. Przy dłu-
gości 4,96 m, szerokości 1,96 m i wysokości 1,44 m A6 Avant e-tron 
concept ma identyczne wymiary nadwozia, jak koncepcyjne A6 
e-tron Sportback.

Patrząc na A6 Avant e-tron concept z boku, uwagę przyku-
wają duże 22-calowe koła, krótkie zwisy, płaska kabina i dyna-
miczna, łukowato wygięta linia dachu, który łagodnie opadając 
ku tyłowi, płynnie łączy się z ukośnym słupkiem D, będącym cha-
rakterystycznym elementem Audi Avant. Projektanci całkowicie 
zrezygnowali z jakichkolwiek ostrych krawędzi, co pozwoliło uzy-
skać harmonijne przejścia pomiędzy wypukłymi i wklęsłymi po-
wierzchniami. Cechą charakterystyczną koncepcyjnego modelu 
Avant i wszystkich elektrycznych pojazdów Audi jest czarny pa-
nel, podkreślający specjalnie wyrzeźbiony obszar łączący nadkola 
– ten przebiega ponad progami i skrywa zespół akumulatorów. 

Kolejnym elementem typowym dla Audi e-tron są także wirtualne 
lusterka umieszczone przy podstawie słupka A.

Zapowiedzi Audi są bardzo obiecujące. 800-woltowa instala-
cja elektryczna z płaskimi akumulatorami umieszczonymi w pod-
łodze pozwala na ładowanie mocą do 270 kW, co daje zwiększe-
nie zasięgu o 300 km w zaledwie 10 minut. Sam zasięg też robi 
wrażenie – w topowych wersjach ma wynieść 700 km.

Osiągi nie powinny rozczarować. Zgodnie z zapowiedzią auto 
dostanie dwa silniki, po jednym na każdą z osi, mogące wygene-
rować moc do 350 kW (470 KM) i nawet 800 Nm maksymalnego 
momentu obrotowego.

Podczas postoju na ładowanie możemy umilić sobie czas ko-
rzystając z gier, które zamiast na pokładowym ekranie będą wy-
świetlane na pobliskiej ścianie w formacie XXL. Pozostałe projek-
tory również ukryto w drzwiach i innych elementach nadwozia. 
Ich rolą jest wyświetlanie informacji wokół pojazdu. Na przykład 
ostrzeżenia informującego rowerzystów o tym, że za chwilę otwo-
rzymy drzwi.

Niestety, nadal nie ma informacji od producenta, jaką cenę 
przyjdzie nam zapłacić za auto tak naszpikowane nowoczesną 
technologią. 

Kasper Teszner, Biuro PTPiREE

Audi zapewnia, że wersja, którą możemy zobaczyć na zdję ciach, jest niemal końcowym projektem
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Funkcjonowanie sieci telefonii bezprzewodowej w Europie

Kilka słów o bezpieczeństwie 

Specjaliści branży telefonii bezprzewodo-
wej zwracają uwagę na fakt, że obecnie 
systemy zasilania awaryjnego w krajach 
europejskich są niewystarczające, aby przy 
rozległych przerwach w dostawach prądu, 
zapewnić funkcjonowanie łączności.

Zagraniczne gazety donoszą, iż zimą 
ekrany naszych smartfonów mogą być 
ciemne. Eksperci alarmują, że europejska 
sieć telefonii komórkowej może nie działać 
z powodu przerw w dostawach prądu. Na-
wet, jeśli  telefony komórkowe mają baterie 
i potrafią poradzić sobie bez prądu przez 
kilka godzin, to stacje bazowe potrzebują 
energii elektrycznej, żeby utrzymać system 
telefonii mobilnej w ruchu, a tej zimy, biorąc 
pod uwagę ograniczenie rosyjskich dostaw 
gazu i wyłącznie niektórych francuskich 
elektrowni atomowych, może jej zabraknąć.

W całej Europie sieci telefonii komór-
kowej korzystają z ponad 400 tysięcy sta-
cji bazowych.  Wiele z nich ma wprawdzie 
zasilanie rezerwowe, ale akumulatory do 
niego wystarczają zwykle na około pół go-
dziny do godziny pracy urządzeń. W Polsce 
przeszło 70 proc. urządzeń tego typu dys-
ponuje zasilaniem rezerwowym o mocy 
nie przekraczającej 3 KW, a więc stosunko-
wo mało. Operatorzy budujący sieci bez-
przewodowe w założeniach projektowych 
ograniczyli się do niskich poziomów mocy 
urządzeń rezerwowych, głównie ze wzglę-
du na koszty inwestycyjne, które musieliby 
ponieść podczas wdrażania sieci. Szacuje 
się, że dobre zasilanie rezerwowe, tzn. wy-
starczające na 24-godzinne podtrzymanie, 
a więc takie, jakie w swoich sieciach dyspo-
zytorskich ma polska energetyka, to koszt 
przewyższający 40 proc. wydatków inwe-
stycyjnych. Sieci GSM po prostu na takie 
rozwiązania nie stać.

W dobie kryzysu energetycznego bran-
ża komórkowa zaczyna bić na alarm i po-
dejmuje działania na rzecz uniezależnienia 
mobilnej infrastruktury od ewentualnego 

wyłączenia sieci energetycznej. Operatorzy 
komórkowi wyłączają w godzinach noc-
nych część urządzeń nadawczych, głów-
nie tych ,,prądożernych’’, odpowiedzialnych 
za szybką transmisję danych, a nawet całe 
stacje bazowe. Wszystko to w celu odciąże-
nia systemu energetycznego i zapewnienia 
tym samym większej pewności zasilania 
odbiorcom krytycznym.

W Europie poczyniono już pierwsze 
przymiarki do zimowego scenariusza nie-
doboru energii. Na przykład we Francji, 
w przypadku przeciążenia, sieć energe-
tyczna mogłaby lokalnie zostać wyłączona 
na czas do dwóch godzin, z wyjątkiem in-
frastruktury krytycznej, czyli szpitali czy po-
sterunków policji. Niedawno nad Sekwaną 
odbyła się dyskusja między agendami rzą-
dowymi, firmami telefonii mobilnej oraz 
francuskim operatorem sieci energetycz-
nej Endis, który należy do kontrolowane-
go przez państwo przedsiębiorstwa EDF. 
Ustalono, że w zależności od regionu, wa-
runków klimatycznych i ryzyka blackoutu, 
w gestii lokalnych władz leży decyzja, kto 
znajdzie się w gronie uprzywilejowanych 
odbiorców energii. Sieci komórkowe nie-
stety w tym gronie nie znajdą się. Również 
w Szwecji i w Niemczech firmy zajmujące 
się telefonią komórkowa miały informować 
rządy o swoich obawach wobec jej funk-
cjonowania. Szwedzki urząd ds. poczty i te-
lekomunikacji ma między innymi pomagać 
przy zakupie mobilnych stacji bazowych, 
które w sytuacji długich wyłączeń zasilania 
mają zapewnić łączność pomiędzy ważny-
mi instytucjami. Do tego dochodzą środki 
wspomagające oszczędzanie energii sto-
sowane przez same firmy telekomunika-
cyjne. Zgodnie z ustaleniami powinny one 
sprawdzić swoje systemy w celu wykrycia 
niepotrzebnego zużycia energii i wprowa-
dzić bardziej energooszczędne urządze-
nia. Oszczędzanie prądu jest chociażby 
możliwe dzięki oprogramowaniu, które 

optymalizuje połączenia danych i wprowa-
dza pojedyncze maszty w tryb uśpienia, kie-
dy nie są one używane. Inną opcją są awa-
ryjne generatory prądu. Niemiecki telekom 
stawia na mobilne generatory Diesla, które 
mają umożliwić funkcjonowanie masztów 
komunikacyjnych. Jednak tylko niewielka 
część spośród 33 tysięcy masztów mogła-
by być w ten sposób jednocześnie zasilana.

Problemy z zasilaniem nie są jedynym 
zmartwieniem operatorów telekomuni-
kacyjnych. Sieci komórkowe to nie tylko 
maszty z antenami nadawczymi. To również 
rozległy system radiolinii, światłowodów 
i telekomunikacyjnych linii podmorskich, 
które spinają w całość znany nam dobrze 
system łączności GSM. Służby wielu pań-
stwa informują, że właśnie te zachodnie sys-
temy komunikacji mogą niebawem stać się 
celem Federacji Rosyjskiej. Zagrożona jest 
infrastruktura państw europejskich zarów-
no na lądzie, jak i na dnie mórz. Jak mieli-
śmy okazję przekonać się niedawno, ataki 
rosyjskie mogą skutecznie unieruchomić 
nie tylko przesył gazu, czego przykładem 
jest gazociąg na dnie Bałtyku, wzdłuż które-
go oczywiście biegną trakty światłowodo-
we – o skutkach ich uszkodzenia nie trzeba 
wspominać. Również niedawny zanik łącz-
ności w północnej części Wielkiej Brytanii 
był skutkiem rosyjskiego sabotażu. Patrząc 
na działania Rosji, również te na Ukrainie, 
gdzie niszczona jest infrastruktura krytycz-
na, tak energetyczna, jak i telekomunikacyj-
na, należy spodziewać się aktów sabotażu 
na podobną infrastrukturę w Europie. Musi-
my zatem liczyć się, nawet w Polsce, z braka-
mi w dostawach energii elektrycznej i co za 
tym idzie z przerwami w dostępie do usług 
telekomunikacyjnych. Miejmy tylko nadzie-
ję, że służby i operatorzy poszczególnych 
państw nie dopuszczą do długich pauz  
w dostawach energii, a sieć komórkowa po-
zwoli nam na komunikację na dotychczaso-
wym poziomie.  n

MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE
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Od 25 do 27 października w Wiśle od-
była się już 21. konferencja Systemy 
Informatyczne w Energetyce SIwE ’221. 
Tematami przewodnimi tegorocznej edy-
cji były: rozwiązania chmurowe, cyber-
bezpieczeństwo, CSIRE, nowoczesne sys-
temy łączności. W spotkaniu udział wzięło 
ponad pół tysiąca uczestników reprezen-
tujących 133 firmy i instytucje, z czego 
połowę stanowili przedstawiciele użyt-
kowników systemów IT (wywodzący się 
przede wszystkim z elektroenergetyki). 
Tradycyjnie wydarzeniu towarzyszyła wy-
stawa, w ramach której przygotowano 20 
stoisk promocyjnych. Partnerem konfe-
rencji była Chmura Krajowa wraz z Google 
Cloud, sponsorem generalnym firma Iron 
Mountain, a sponsorami BlackBerry, Apius 
i T-Mobile.

Wydaje się, że w obecnym cza-
sie – nieuzasadnionej agresji Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę – najważniejszym 
wyzwaniem stojącym przed IT powinno 
być cyberbezpieczeństwo. Tym bardziej 
ucieszyło nas przyjęcie zaproszenia przez 
przedstawicieli energetyki ukraińskiej,  
w tym wiceministra resortu, Jurija Vla-
senkę. Niestety, w związku z rozpoczę-
tymi kilka dni przed otwarciem SIwE ’22, 
ciągle ponawianymi atakami na ukra-
ińską infrastrukturę energetyczną, nasi 
koledzy musieli zrezygnować z udziału  
w konferencji.

Mimo braku możliwości wysłuchania 
kolegów z Ukrainy, fakt ustawicznych ata-
ków na infrastrukturę krytyczną, zwłasz-
cza linie i stacje elektroenergetyczne, po-
winien postawić przed nami pytanie: czy  
w przypadku rozległych klęsk żywioło-
wych (powodzie, wichury itp.), nieprze-
widzianych zachowań odbiorców energii 
elektrycznej (konieczność dogrzewania 

obiektów komunalno-bytowych energią 
elektryczną, zmiana systemów ogrze-
wania na pompy ciepła), trudności  
w dostępie do surowców energetycz-
nych (embargo na te pochodzące z Fede-
racji Rosyjskiej), coraz powszechniejszych 
cyberataków, jesteśmy w stanie zapew-
nić ciągłe dostawy energii elektrycznej 
dla wszystkich odbiorców? Czy polski 
system elektroenergetyczny jest bez-
pieczny? Czy rozwiązania informatyczne 
wdrożone w rodzimej energetyce pomo-
gą nam w rozwiązaniu nowych, nieprze-
widzianych często na etapie projektowa-
nia czy wdrożenia, problemów? Właśnie 
na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć 
w trakcie trwającej trzy dni konferencji 
SIwE ’22. Być może na niektóre z nich 
będzie w stanie odpowiedzieć nam SI2,  
o której także dyskutowaliśmy.

W trakcie konferencji wiele tema-
tów dotyczyło także rozwiązań chmu-
rowych oraz CSIRE. Ciągła rozbudowa 
systemu elektroenergetycznego o ko-
lejne elementy pomiarowe, związana 
np. z kompleksową wymianą liczników 
energii elektrycznej na urządzenia zdal-
nego odczytu dla wszystkich odbior-
ców energii elektrycznej (przyspieszo-
na zamianą 1,176 mln konsumentów  
w prosumentów) czy instalacją w stacjach  
SN/nn liczników bilansujących, powodu-
je wykładniczy wręcz przyrost ilości da-
nych pomiarowych, które trzeba nie tylko 
zebrać, ale także odpowiednio zagrego-
wać i przetworzyć. Wymaga to zarówno 
niezawodnej komunikacji, jak też od-
powiednich zasobów dla gromadzenia 
i przetwarzania danych pomiarowych. 
Dość wymowny jest tu tytuł jednego  
z referatów „Jak przygotować się na sztorm 
danych pomiarowych z LZO (i nie tylko)?”. 
Być może jedynie chmura jest w stanie za-
pewnić odpowiednie zasoby w tym zakre-
sie. Pozostaje jednak ciągle pytanie o za-
pewnienie ich bezpieczeństwa.

Konferencja Systemy Informatyczne 
w Energetyce SIwE ’22

Oficjalnego otwarcia konferencji SIwE ’22 dokonał Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE
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Na konferencji nie zabrakło także in-
formacji o nowych wdrożeniach w ener-
getyce zawodowej. Omówiono szereg 
zagadnień dotyczących m.in. platform 
zarządzania danymi z infrastruktury po-
miarowej, inteligentnego układu rekonfi-
guracji sieci nn wraz z systemem wspar-
cia dla służb monterskich, platformy do 
świadczenia usług elastyczności, wdro-
żenia systemu SORAL w obszarze sieci 
kablowych SN, zarządzania pracą sieci 
nn z uwzględnieniem roli prosumenta, 
wdrożeniu systemu SCADA czy narzędzia 
wspomagającego podejmowanie decyzji 
w zakresie doboru technologii ładowania 
autobusów elektrycznych oraz lokalizacji 
stacji ładowania.

Oficjalną część konferencji rozpo-
czął referat Andrzeja Pilaszka z niezwykle 
kontrowersyjnym tytułem: „Po co komu 
Wydział Informatyki?”. Mowa była w nim 
oczywiście m.in. o znikających zawodach 
(palacza kolejowego), ,,Pięknej Helenie’’3 
czy różnicy między informatykiem a pro-
gramistą4. Konferencję zakończył nato-
miast referat PKP Energetyka na temat 
„Jak zmieniono obszar sterowania siecią – 
nowy system SCADA w PKP Energetyka”.

Pozwalając sobie na pozostanie w tym 
nastroju podróży, chcielibyśmy podzięko-
wać Państwu za na pewno ciekawą, ale 
także niezwykle wyczerpującą wędrów-
kę przez fascynujący świat informatyki  
i zaprosić na krótką przerwę w ekskursji, 
która potrwa do 21 listopada 2023 roku. 
Mamy nadzieję, że zechcą Państwo przy-
jąć zaproszenie do kolejnego wojażu po 
świecie IT w ramach konferencji SIwE ’23, 
która odbędzie się 21-23 listopada 2023 
roku, tradycyjnie w Wiśle.

Wszystkich Państwa zapraszamy na stro-
nę www o adresie http://siwe.ptpiree.pl/, 
gdzie można zapoznać się z materiałami 
z tegorocznej konferencji SIwE ’22 oraz 
aktualnościami dotyczącymi jej kolejnej 
edycji.

Sebastian Brzozowski
Biuro PTPiREE

Przypisy
1   Konferencja SIwE to już 20 lat historii. Jej pierwsza edycja miała 

miejsce 20 i 21 listopada 2002 roku w Mikołajkach  
i uczestniczyły w niej 194 osoby. Głównymi tematami były: 
billing, korespondencja masowa, zintegrowany system obiegu 
dokumentów, klucz publiczny, integracja systemów, zarządzanie 
zasobami IT, zwiększenie konkurencyjności. Wydarzenie to stało 
się największą branżową konferencją dotyczącą zagadnień 

teleinformatyki. I tu jeszcze raz kilka liczb: łącznie z obecną 
edycją we wszystkich konferencjach SIwE wzięło udział blisko 
8,6 tys. uczestników, wygłoszono 812 referatów, przygotowano 
niemal 400 stoisk promocyjnych.

2   SI to już praktycznie rzeczywistość. W 1960 roku moc obli-
czeniowa wszystkich komputerów na świecie wynosiła 2x106 
FLOPS-ów (operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę).  
W 2020 wartość ta osiągnęła 1017 FLOPS-ów. Najszybszy dzisiaj 
komputer Frontier z Laboratorium Oak Ridge oferuje szczytową 
wydajność wynoszącą 2x1018 FLOPS-ów. Dla porównania ludzki 
mózg ma moc obliczeniową o wartości 2,2x1015 FLOPS-a.

3   Wbrew pozorom nie jest tu mowa o Helenie Trojańskiej,  
a o najpiękniejszym polskim parowozie PM36-2, opracowanym 

w 1936 roku, a wyprodukowanym w 1937, który otrzymał złoty 
medal na Wystawie Techniki i Sztuki w Paryżu w tym samym 
roku. Piękna Helena prowadziła pociągi planowe do 2012, obec-
nie obejrzeć ją można na zasłużonej emeryturze (choć pojawiają 
się informacje o możliwości przywrócenia jej do czynnej służby) 
w parowozowni Wolsztyn. Polska jest ostatnim europejskim 
krajem, gdzie lokomotywy parowe nadal prowadzą pociągi 
planowe, a co roku w długi weekend majowy w Wolsztynie 
odbywa się Parada Lokomotyw.

4   Chciałbym w tym miejscu zdecydowanie zdementować 
powszechnie wyrażane na konferencji SIwE ’22 twierdzenie, 
że łatwiej jest poderwać dziewczynę  „na programistę” niż „na 
informatyka”. Powód jest banalny: prawdziwi programiści żyją 
w zupełnie innym świecie, który z naszym styka się niezwykle 
rzadko.

Parowóz Pm 36-2 „Piękna Helena”
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Referat otwierający konferencję o niezwykle kontrowersyjnym tytule „Po co komu Wydział Informatyki?” wygłosił Andrzej 
Pilaszek
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Podpisanie Karty Efektywnej Transformacji  
Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki 
7 listopada, podczas  36. Konferencji Energetycznej EuroPOWER  
& 6. OZE POWER, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesi 
pięciu największych OSD w Polsce – spółek Enea Operator, Energa-
Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator i Tauron Dystrybucja – 
podpisali  Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych 
Polskiej Energetyki. Porozumienie sektorowe regulatora i opera-
torów systemów dystrybucyjnych zrzeszonych w PTPiREE ma na 
celu wsparcie rozwoju infrastruktury sieciowej.

W pracach nad przygotowaniem tego dokumentu uczestni-
czyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz 
Ministerstwa Aktywów Państwowych, Pełnomocnika Rządu ds. 
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Pol-
skiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Po-
wołany Zespół był wspierany przez niezależnych ekspertów rynku 
energii.

Podpisanie porozumienia sektorowego stanowi zakończenie 
pierwszego etapu prac Zespołu. W dalszych krokach konieczne 

będzie wypracowanie zmian modelu regulacyjnego OSD oraz reali-
zacja zaplanowanych programów inwestycyjnych. Więcej o posta-
nowieniach tego dokumentu piszemy w dziale Regulacje.  n

Sygnatariusze porozumienia sektorowego
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Forum Dystrybutorów Energii
15 listopada br., podczas Targów Energetycznych ENERGETICS 

w Lublinie, odbyło się szóste Forum Dystrybutorów Energii, zorga-
nizowane przez PTPiREE i PGE Dystrybucja, we współpracy z Tar-
gami Lublin. 

Spotkanie było okazją, aby w gronie eksperckim omówić kwe-
stie niezawodności dostaw energii elektrycznej. To w tym roku te-
mat szczególny – nie tylko z punktu widzenia samych operatorów, 
inwestycji i rozwoju sieci – ale także rosnących cen energii i zwią-
zanej z tym optymalizacji jej zużycia, jak również zniszczeń infra-
struktury, do których dochodzi przez działania wojenne za naszą 
granicą. Operatorzy omawiali, jak są przygotowani do działania  
w tych niecodziennych okolicznościach. 

Wprowadzeniem do panelu dyskusyjnego były trzy prezenta-
cje obejmujące temat wyzwań inwestycyjnych OSD, kierunków 
rozwoju i działań podejmowanych zarówno przez samych opera-
torów, jak i otoczenie regulacyjne. W drugiej części Forum odbył 
się panel dyskusyjny, w którym przedstawiciele wszystkich OSD 
odpowiadali na pytania, jak mogą realizować wyzwania, związa-
ne z niezbędnymi inwestycjami w sieci, jak też o prowadzonych 
działaniach innowacyjnych. Określenie skali inwestycji i nakła-
dów niezbędnych na ich realizację jest dla OSD kluczową kwestią, 
ale także istotne są działania pozainwestycyjne oraz regulacyjne. 
Stąd podniesiony został temat potrzebnych działań, związanych 
ze zmianami legislacyjnymi, które są obecnie procedowane: no-
welizacja specustawy przesyłowej i zmiany w prawie, które mają 
wspomóc rozwój i przyłączanie OZE.

Panel zakończyła rozmowa o współpracy, zarówno na pozio-
mie lokalnym, w tym z samorządami – w zakresie planowania roz-
woju sieci, działań edukacyjnych i komunikacyjnych, współpracy 
w sytuacjach kryzysowych oraz współpracy samych operatorów. 
Ostatni czas przyniósł potrzebę szerszego wsparcia naszych sąsia-
dów w związku z agresją na Ukrainę. W pomoc włączyło się spo-
łeczeństwo, rząd, ale i operatorzy, którzy współpracując ze sobą 
zaoferowali wsparcie materialne i organizacyjne.

Dziękujemy uczestnikom za udział w Forum i mamy nadzieję, że 
będziemy mogli spotkać się w Lublinie za rok.

n

 W gronie eksperckim omówiono kwestie niezawodności dostaw energii elektrycznej 
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Poznaliśmy laureatów konkursu 

Samorząd przyjazny energii
15 listopada, podczas pierwszego dnia Targów ENERGETICS  
w Lublinie, na uroczystej gali wręczono nagrody tegorocznym laure-
atom konkursu „Samorząd przyjazny energii”. Organizatorem inicjaty-
wy skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego z całego kra-
ju jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. 
Współorganizatorami i fundatorami nagród dla uczestników są na-
sze największe spółki dystrybucyjne: Enea Operator, Energa-Operator, 
Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Stoen Operator oraz operator 
systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Była to już ósma edycja konkursu i tym razem także objęta patro-
natem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Nagrodzono kolejne samorządy, które poprzez aktywność w dzie-
dzinie  inwestycji energetycznych wspierają niezawodność i bezpie-
czeństwo dostaw prądu, przeciwdziałają powstawaniu smogu, przy-
czyniają się do rozwoju elektromobilności czy odnawialnych źródeł 
energii.

W tym roku wyróżniono gminy Górzyca, Komarówka Podlaska, 
Krokowa oraz Ujazd, miasto i gminę Gąbin, a także stołeczne Biuro 
Mienia Miasta i Skarbu Państwa. Zwycięzcy otrzymali tytuł „Samorząd 
przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty w wysokości  
15 tys. zł. 

Gminę Górzyca wyróżniono za wzorową i efektywną współpra-
cę ze spółką Enea Operator przy opracowaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, wydawaniu warunków celu 
publicznego oraz uchwalaniu planów zaopatrzenia w energię elek-
tryczną gminy pozwalających realizować najważniejsze dla regionu 
inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną. Decyzje lokalnego 
samorządu  pozwoliły na sprawne, racjonalne technicznie oraz ekono-
micznie zaplanowanie i zrealizowanie inwestycji związanych z rozwo-
jem sieci dystrybucyjnej 110 kV i 15 kV w gminie. Umożliwiły one m.in. 
przyłączenie do sieci operatora farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 
8 MW oraz farmy wiatrowej o mocy 24 MW.

Samorząd Komarówki Podlaskiej nagrodzono za rozwój świado-
mości ekologicznej mieszkańców oraz realizację projektów mających 
na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, w tym w zakresie 
elektromobilności. W ostatnich latach gmina zrealizowała też wiele 
programów ekologicznych związanych z montażem instalacji solar-
nych,  fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pellet. Od wielu lat Ko-
marówka Podlaska inwestuje również w system oświetlenia drogo-
wego, modernizując go, stawiając nowe słupy i lampy, co znacznie 
poprawia bezpieczeństwo mieszkańców.

Gmina Krokowa otrzymała tytuł „Samorząd przyjazny energii”  
w uznaniu za wzorową współpracę z inwestorem – Polskimi Siecia-
mi Elektroenergetycznymi – przy uzgadnianiu lokalizacji nowej infra-
struktury przesyłowej oraz prowadzeniu otwartego dialogu, edukacji 
i kształtowaniu świadomości społecznej, co sprzyjało inwestycjom 
związanym z wyprowadzeniem mocy z morskich farm wiatrowych 
oraz budowie podmorskiego połączenia Polska-Litwa.

Gmina Ujazd postawiła na poprawę jakości powietrza i wzrost wy-
korzystania zielonej energii z odnawialnych źródeł. Uczestniczyła w 
programach wsparcia inwestycji proekologicznych, takich jak Czyste 
Powietrze, Agroenergia, Mój Prąd, Moje Ciepło. Wychodząc naprze-
ciw potrzebom mieszkańców udzielała dotacji celowych na instalację 

paneli fotowoltaicznych oraz wymianę nieekologicznych i mało efek-
tywnych kotłów grzewczych na nowoczesne systemy, m.in. pompy 
ciepła. Prowadziła także działania edukacyjne zwiększające proekolo-
giczną świadomość mieszkańców.

Miasto i Gminę Gąbin nagrodzono za tworzenie przyjaznych wa-
runków dla realizacji inwestycji energetycznych. Rezultatem współ-
pracy ze spółką Energa-Operator jest program kompleksowej moder-
nizacji sieci napowietrznej średniego i niskiego napięcia w Gąbinie. 
Wysoka świadomość społeczna budowana jest również wśród miesz-
kańców podczas regularnie odbywających się spotkań we wszystkich 
sołectwach gminy. Gąbin ma ,,Plan zagospodarowania przestrzenne-
go’’, co w znaczący sposób skraca czas realizacji i ułatwia inwestycje, 
szczególnie na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Sa-
morząd także udostępnia grunty gminne pod ustalenie nowego prze-
biegu sieci energetycznej. Podczas potężnej nawałnicy, która w lipcu 
zeszłego roku pozbawiła zasilania ponad 8 tys. mieszkańców, do po-
mocy energetykom samorząd oddelegował strażaków-ochotników 
oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie. Dobry klimat  
i wzajemne zrozumienie potrzeb owocuje korzyściami dla obu stron 
i przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości dostaw 
energetycznych.   

Stołeczne Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa nagrodzono 
za wzorcową współpracę na rzecz usprawnienia realizacji inwestycji 
energetycznych w Warszawie. Angażuje się ono również w budo-
wanie świadomości ekologicznej, w tym związanej z koniecznością 
rozwoju sieci elektroenergetycznej. Nagroda stanowi docenienie po-
dejmowanych wspólnie z operatorem  długofalowych działań zwią-
zanych z realizacją nowych inwestycji miejskich, a także przedsięwzięć 
rozwojowych oraz modernizacyjnych, które laureat inicjuje. Również 
współpracuje z operatorem na rzecz pozyskiwania nieruchomości 
pod budowę strategicznych obiektów energetycznych. Uznanie zy-
skała także realizacja inicjatywy „Niezwłoczne wejście w teren”, której 
celem było opracowanie zasad wspólnego – Biura i operatora – działa-
nia w przypadku wystąpienia awarii zagrażającej życiu i zdrowiu ludzi. 
Sprawna i profesjonalna współpraca obu podmiotów przyczyniła się 
do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą inicjatywą i wszystkie prze-
słane aplikacje.

Biuro PTPiREE

Podczas uroczystej gali wręczono nagrody tegorocznym laureatom konkursu „Samorząd 
przyjazny energii”
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Rośnie popularność dużej i małej fotowol-
taiki umieszczanej na gruncie i dachach. 
Cyklicznie pojawiają się również pomysły 
przeniesienia instalacji słonecznych na or-
bitę geosynchroniczną, dzięki czemu by-
łoby możliwe ich funkcjonowanie przez 
całą dobę, ze zdecydowanie większą efek-
tywnością niż na Ziemi. Oczywiście od ra-
zu pojawia się pytanie, jak umieścić taką 
ogromną strukturę na orbicie i efektyw-
nie przesyłać wyprodukowaną energię na 
Ziemię? Problematyką interesuje się NASA, 
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), a od 
pewnego czasu również Chińska Akademia 
Technologii Kosmicznej. Analizy ESA wska-
zują, że opłacalność tej technologii nastąpi 
do 2040 roku, a pojedyncza instalacja zastą-
pi w przyszłości elektrownię jądrową o mo-
cy 2 GW o dyspozycyjności 90 proc. Złoży 
się na nią 600 tys. paneli o łącznej średnicy 
około kilometra. Gdyby umieścić elektrow-
nię na Ziemi, niezbędne byłoby 6 mln pa-
neli i dziesięć razy większa średnica obiektu. 

Żeby pojawiła się możliwość wykona-
nia projektu na Starym Kontynencie, naj-
pierw musiałby być zrealizowany europej-
ski plan budowy ciężkich rakiet nośnych, 
konkurencyjny do Starship firmy SpaceX, 
a nie ma na to większych szans. Po drugie, 
transfer mocy musiałby się odbywać za po-
średnictwem promieniowania mikrofalo-
wego przez gigantyczną antenę siatkową. 
Zakładając sprawność konwersji energii 
elektrycznej z paneli na mikrofale na pozio-
mie 80 proc., należy również uwzględnić 
konieczność rozproszenia około 400 MW 
mocy cieplnej oraz dodatkowe straty prze-
syłu mikrofal przez atmosferę i ich kolejną 
konwersję na energię elektryczną. Należy 
również pamiętać o konieczności ochro-
ny kanału transmisji energii, który mógłby 
być zabójczy dla organizmów żywych. Po 
uwzględnieniu wszystkich strat, instalacja 

PV o nominalnej mocy 2000 MW dostar-
czy na Ziemię około 500-700 MW, w zależ-
ności od warunków pogodowych, a więc 
mniej niż nasze oczekiwania. Wyniesienie 
jednego kilograma ładunku przez SpeceX 
kosztuje obecnie 100 dolarów. Kompletna 
elektrownia PV 2 GW będzie cięższa niż ca-
ła stacja ISS. Dodajmy do tego koszty bu-
dowy instalacji w przestrzeni kosmicznej 
i jej serwisowania, a z genialnego planu 
może wyjść… biznesowa klapa. Co gor-
sze, nawet dziesięciokrotnie niższy koszt 
wysłania ładunku w kosmos nie uczyni tej 
inwestycji atrakcyjną, gdyż pozostanie kło-
potliwe usuwanie awarii i bieżąca konser-
wacja instalacji. 

Z punktu widzenia dzisiejszych możliwo-
ści technicznych budowa jednej elektrowni 
powinna zająć 4-6 lat, przy założeniu moż-
liwie szerokiego wykorzystania zrobotyzo-
wanych i zautomatyzowanych narzędzi. To 
stawia ją na równi z czasem budowy trady-
cyjnych elektrowni jądrowych, jednak z trud-
ną do określenia rzeczywistą żywotnością  
i niezawodnością instalacji. Panele słonecz-
ne umieszczone w przestrzeni kosmicznej 
są bombardowane kosmicznymi śmieciami 
i mikrometeorytami, przez co ulegają degra-
dacji znacznie szybciej niż instalacje naziem-
ne i mogą zostać trwale uszkodzone przez 
pechowe trafienie w newralgiczną część 
elektrowni. Głównym źródłem informacji  
o degradacji paneli są dotychczas jedynie 
dane pochodzące z Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej, jednak stosowane tam instala-
cje mocno różnią się od wersji naziemnych, 
przez co są znacznie droższe od popularnych 
paneli krzemowych. Dotychczasowe próby 
naprawy urządzeń na ISS lub Kosmicznym 
Teleskopie Hubble’a miały charakter bez ma-
ła heroiczny, o bardzo wysokim poziomie ry-
zyka dla astronautów i ogromnej złożoności 
całego procesu.

Wynalazcy, zdając sobie sprawę z ograni-
czeń dostępnych rozwiązań, zaproponowali 
więc umieszczenie na orbicie ogromnych lu-
ster, które będą kierowały wiązkę światła na 
powierzchnię Ziemi, co znacznie uprościłoby 
i potaniło całe przedsięwzięcie. Uzysk energii 
były całodobowy, ale poziom strat związa-
nych z wpływem atmosfery i górna granica 
sprawności ogniw fotowoltaicznych nadal 
nie są szczególnie obiecujące.

Pomimo trudności budowa kosmicznej 
elektrowni stanowi łakomy kąsek dla agen-
cji kosmicznych, przede wszystkim z punk-
tu widzenia statusu pioniera w tej dziedzi-
nie. Najbliższe konkretnych działań są Chiny, 
które do 2025 roku zamierzają umieścić  
w przestrzeni instalacje testowe, a do 2030 
roku pierwszą elektrownię w skali megawa-
towej. Wizja budowy kosmicznych siedlisk 
ludzkich, lansowana przez literaturę i filmy s-f, 
trafia bowiem znakomicie do naszych umy-
słów, budując narodową siłę i przewagę.

Czym innym jest wysyłanie na orbitę 
okołoziemską i w głąb kosmosu niewielkich 
satelitów do celów naukowych i komunika-
cyjnych, a zupełnie czym innym budowa-
nie na orbicie ogromnych instalacji. Wymo-
gi bezpieczeństwa i niezawodności takich 
obiektów nie  pozwalają na drastyczne cięcie 
kosztów i zakładanie wymiany awaryjnych 
elementów w trakcie eksploatacji. Wręcz 
przeciwnie – wymagana jest redundancja 
elementów i stosowanie wzmocnionych 
konstrukcji. Moim zdaniem tego rodzaju in-
stalacje wymagają zbyt dużych zasobów fi-
nansowych i czasowych, przy jednocześnie 
małej atrakcyjności biznesowej i społecznej. 
Na Ziemi jest nadal ogromna przestrzeń do 
zagospodarowania pod instalacje OZE, uzu-
pełniające tradycyjne źródła wytwórcze dzia-
łające w podstawie systemu. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Fotowoltaika 
inaczej
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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

 }  26-27 kwietnia 2023 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

 }  25-26 października 2023 r. 
Wisła

IV Konferencja 
„Linie i stacje 
elektroenergetyczne”

 »  Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  21-23 listopada 2023 r. 
Wisła

XXII Konferencja 
„Systemy Informatyczne  
w Energetyce SIwE’23”

 »  Org.: PTPiREE 
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TERMINARZ

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


