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ICR Polska  
jest akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) 
jednostką certyfikująca wyroby (AC 197) i systemy (AC 200) 

Oferujemy m.in.: 

 certyfikację jednostek wytwórczych nN i SN (typu A i typu B) na zgodność 
z wymaganiami NC RfG [Rozporządzenia (UE) 2016/631] oraz Wymogami 
Ogólnego Stosowania zatwierdzonymi Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.; 

o badania u Klienta w miejscu instalacji jednostki wytwórczej; 
o certyfikacja instalacji fotowoltaicznych, generatorów maszynowych – turbin 

wiatrowych oraz wodnych, układów kogeneracyjnych – zasilanych paliwami 
klasycznymi i biogazem; 

 kompleksowe badania i certyfikacja wyrobów elektrycznych, elektronicznych oraz 
elektrycznych wyrobów medycznych; 

 jako europejska jednostka notyfikowana nr 2703 - ocenę zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi oraz certyfikację w zakresie dyrektyw i rozporządzeń:  
- bezpieczeństwa maszyn MD – 2006/42/WE,  
- urządzeń radiowych RED – 2014/53/UE,  
- kompatybilności elektromagnetycznej EMC – 2014/30/UE,  
- urządzeń pracujących w atmosferze potencjalnie wybuchowej ATEX – 2014/34/UE, 
- bezzałogowych systemów powietrznych DRON – (UE) 2019/945; 

 certyfikację systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 
oraz ISO 13485. 

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo i poufność podczas całego procesu badań  
i certyfikacji.  

Kontakt:  ICR Polska Sp. z o.o. 
Plac Przymierza 6 
03-944 Warszawa 
Tel. 22 115 70 62 
e-mail: icrpolska@icrqa.com 
www.icrpolska.com  
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W NUMERZE

Dynamiczne zmiany na rynku energii elektrycznej nie 
byłyby możliwe bez wieloaspektowego dialogu. Jego 
uczestnikami są zarówno partnerzy z branży, jak i interesa-
riusze zewnętrzni – regulator, agendy rządowe i samorzą-
dowe, dostawcy technologii czy klienci. Stowarzyszenie 
branżowe, takie jak PTPiREE, tworzy sprzyjającą przestrzeń 
do wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i uczestnic-
twa w podejmowaniu decyzji. Dlatego tak istotną sprawą 
jest właściwe zrozumienie misji działalności Towarzystwa, 

jasne zdefiniowanie jego celów w krótszej i długiej perspektywie. Między innymi na ten 
temat rozmawiamy dziś z Radosławem Pobolem, wybranym w styczniu na stanowisko 
Prezesa Zarządu PTPiREE. Tłem naszej dyskusji jest oczywiście panorama całej branży, 
która stanowi jeden z podstawowych elementów transformacji energetycznej. Jak mówi 
nasz rozmówca, obecnie sieci dystrybucyjne zaczynają pełnić rolę moderatorów rynku 
energii, co rodzi nowe obowiązki i zadania. Jednym z najistotniejszych wyzwań wydaje 
się dzisiaj zapewnienie przyłączenia nowych odbiorców i rozproszonych źródeł ener-
gii odnawialnej. Nie mniej ważna jest implementacja technologii cyfrowych, instalacja 
liczników zdalnego odczytu, rozwój inteligentnych sieci czy wdrażanie infrastruktury in-
formatycznej ze szczególnym uwzględnieniem zasad cyberbezpieczeństwa. Te i wiele 
innych przedsięwzięć wymagają właściwego ukształtowania otoczenia prawnego i eko-
nomicznego. Chodzi z jednej strony o zapewnienie odpowiednich zewnętrznych źró-
deł finansowania ogromnych inwestycji, z drugiej zaś o długofalowe ukształtowanie 
taryf operatorów, aby zapewnić im warunki do stabilnego rozwoju. Podpisanie Karty 
Efektywnej Transformacji daje nadzieję na zapewnienie odpowiednich środków finan-
sowych na dynamiczny rozwój inwestycji sieciowych. Niezwykle istotna wydaje się rów-
nież zapowiadana w tym dokumencie ewaluacja modelu regulacji jakościowej, której 
zakończenie planowane jest na koniec marca bieżącego roku. Współpraca operatorów 
we wspomnianych obszarach jest kluczowa dla rozwoju całej branży, a w konsekwencji 
poprawy pewności zasilania oraz efektywności działania systemu elektroenergetyczne-
go. To z kolei przyniesie wymierne korzyści środowiskowe. Tak więc PTPiREE jest jednym 
z ważnych elementów procesu istotnych zmian w polskiej energetyce. Tak było w prze-
szłości, jest obecnie i jesteśmy przekonani, że rolę tę Towarzystwo będzie odgrywało 
również w przyszłości. 

„Energia Elektryczna” jest narzędziem wspierającym dialog interesariuszy. Na łamach 
bieżącego wydania znajdą Państwo m.in. stałe rubryki. W Informacjach ze spółek mamy 
szansę spojrzeć na telegraficzny skrót wiadomości o bieżących inicjatywach operatorów. 
Dział prawny przynosi przegląd najważniejszych zmian legislacyjnych dotyczących naszej 
branży. W części poświęconej łączności piszemy o ewolucji od klasycznej telefonii komu-
towanej do szerokopasmowej transmisji danych. Z kolei w dziale Wydarzenia relacjonuje-
my 10-lecie Rady Technicznej Enea Operator, która jest miejscem dialogu profesjonalistów. 

Zapraszam do lektury!
Wojciech Tabiś
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Enea Operator zakończyła moderniza-
cję rozdzielni energetycznych w Mogilnie, 
Kruszwicy i Pakości. Inwestycja polegają-
ca na wymianie wyeksploatowanych urzą-
dzeń znacznie poprawi niezawodność za- 
silania dla ponad 55 tys. odbiorców z po-
wiatów mogileńskiego i inowrocławskiego. 
Wykonane w rozdzielniach prace polegały 
m.in. na adaptacji pomieszczeń w budyn-
kach stacji i przygotowaniu nowych kon-
strukcji pod rozdzielnice średniego napię-
cia 15 kV oraz budowę nowych rozdzielnic. 
Instalacje wyposażono w aparaturę i zabez-
pieczenia przygotowane do współpracy 
z OZE, co umożliwi dalszy rozwój przyja-
znych środowisku źródeł energii. 

Enea Operator wykonała te inwesty-
cje na mocy umowy o dofinansowanie 

podpisanej z Instytutem Nafty i Gazu – 
Państwowym Instytutem Badawczym  
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Roboty w stacjach w Mogilnie, Kruszwi-
cy i Pakości to zakończenie części prac  
w ramach szerszego programu moder-
nizacji stacji wysokiego napięcia na śred-
nie Pakość, Jasiniec, Mogilno, Przechowo 
i Kruszwica. Jest on realizowany przez 
spółkę Enea Operator sukcesywnie od 
2020 roku w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa dostaw energii elektrycznej. 
Wartość wszystkich zadań ujętych w pro-
gramie oszacowano na ponad 50 mln zł, 
w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 
to 30 mln zł. 

n

 » Enea Operator 

Inwestycje w powiatach  
inowrocławskim i mogileńskim

 » PGE Dystrybucja

Największe  
przyłącze sieciowe
PGE Dystrybucja rozpoczęła budowę 
największego w swojej historii przyłą-
cza sieciowego o mocy 240 MW, któ-
re zapewni możliwość realizacji no-
wych przedsięwzięć w Strategicznym 
Parku Inwestycyjnym Euro-Park 
Stalowa Wola.

To pierwsza z serii inwestycji, któ-
re zapewnią stabilne i bezpieczne 
dostawy energii dla firm Euro-Parku.  
Zapotrzebowanie inwestorów na do-
stawy energii jest na poziomie 500 MW  
do grudnia 2027 roku i 1500 MW  
do 2030 roku. Realizowana przez spół-
kę PGE Dystrybucja inwestycja to wy-
nik porozumienia z15 listopada 2021 
roku o współpracy w zakresie zapew-
nienia dostaw energii elektrycznej 
na potrzeby Euro-Parku zawartego 
przez spółkę, miasto oraz Agencję 
Rozwoju Przemysłu SA. Zakończenie 
pierwszego etapu inwestycji planowa-
ne jest na koniec tego roku.

Strategiczny Park Inwestycyjny 
Euro-Park Stalowa Wola to teren o po-
wierzchni 1 tys. ha, który przezna-
czono pod inwestycje przemysłowe 
związane ze wspieraniem rozwoju 
i wdrażaniem nowoczesnych techno-
logii w dziedzinie energii, elektromo-
bilności, transportu, technologii wo-
dorowej, lotnictwa czy motoryzacji.

 n
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Centralny System Informacji Rynku Energii  
na zlecenie Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych zaprojektuje i wdroży międzyna-
rodowy koncern CGI. 27 stycznia podpisano 
umowę w tej sprawie. PSE – pełniące funkcję 
Operatora Informacji Rynku Energii, do któ-
rego obowiązków należy m.in. zbudowanie 
i uruchomienie CSIRE – wybrały firmę CGI  
w przetargu publicznym. 

CSIRE posłuży do gromadzenia, prze-
chowywania i przetwarzania danych doty-
czących detalicznego rynku energii elek-
trycznej oraz realizacji procesów takich jak 

zmiana sprzedawcy, zarządzanie dostar-
czaniem energii oraz rozliczenia za sprze-
daż i dostarczanie energii. System zapew-
ni najwyższy poziom ochrony danych przy 
jednoczesnym umożliwieniu dostępu do 
nich dla uprawnionych użytkowników.

Dzięki ujednoliceniu standardów wy-
miany informacji przetwarzanych w CSIRE, 
procesy zachodzące na detalicznym ryn-
ku energii elektrycznej w Polsce zostaną 
znacznie usprawnione i przyspieszone. 
System będzie jednym z niezbędnych 
elementów transformacji energetycznej i 

umożliwi rozwój nowych usług na rynku 
energii. Uruchomienie procesów rynku 
energii za pośrednictwem CSIRE jest pla-
nowane na 1 lipca 2024 roku. Wcześniej 
sprzedawcy i dystrybutorzy energii elek-
trycznej muszą dostosować swoje syste-
my do CSIRE zgodnie z zasadami określo-
nymi w Standardach Wymiany Informacji 
CSIRE oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Przesyłowej w części dotyczącej OIRE 
i CSIRE. Równolegle będzie realizowany 
proces migracji danych niezbędnych do 
inicjalnego zasilenia CSIRE n

 » PSE

Umowa na realizację Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

Prace polegały m.in. na adaptacji pomieszczeń w budyn kach stacji i przygotowaniu nowych kon strukcji pod rozdzielnice 
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Energa-Operator zmodernizuje stacje 
elektroenergetyczne – Główne Punkty 
Zasilania w Kętrzynie oraz Braniewie. 
Inwestycja przyczyni się do zwiększenia 
potencjału przyłączeniowego OZE, popra-
wi także bezpieczeństwo energetyczne 
oraz pozwoli na zmniejszenie strat zwią-
zanych z przesyłem energii elektrycznej. 
Planowany zakres działań obejmuje m.in. 
wymianę obecnie pracujących transfor-
matorów o mocy 16 MVA na urządzenia  
o mocy 25 MVA, a także zastąpienie nowy-
mi istniejących mostów średniego napię-
cia od stanowisk transformatorów mocy 
do rozdzielnicy SN. 

Inwestycja uzyskała dofinasowanie 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020 i realizowana będzie  
w ramach projektu „Przebudowa Głów-
nych Punktów Zasilających na terenie Od-
działu w Olsztynie w celu umożliwienia 
rozwoju energetyki odnawialnej”. Wartość 
całej inwestycji wyniesie ponad 13 mln zł, 
z czego dofinansowanie stanowić będzie 
blisko 7 mln zł. Zakończenie robót zapla-
nowano na grudzień. W ramach perspek-
tywy finansowej Unii Europejskiej na lata 
2014-2020 Energa-Operator pozyskała 
łącznie ponad 230 mln zł. n

Sieć instalacji fotowoltaicznych spółki PKP 
Energetyka jest najliczniejszą w branży ko-
lejowej i jedną z liczniejszych w Polsce. 
Łącznie, na 360 podstacjach firmy, pracu-
je 11 tys. m2 paneli, co umożliwia wypro-
dukowanie prawie 2 GWh czystej energii 
rocznie. Dzięki temu spółka jest w stanie 
zmniejszyć swój ślad węglowy o ponad 
1,5 tys. ton CO

2
 rocznie. Budowa kilkuset 

instalacji trwała niewiele ponad półtora 
roku, zwiększając liczbę „zielonych podsta-
cji” z 15 do 360, co stanowi ponad 70 proc. 
wszystkich podstacji trakcyjnych zasilają-
cych rodzimą kolej.

Długoterminowa strategia spółki  
PKP Energetyka zakłada, że do 2030 
roku zmniejszy swój ślad węglowy  
o 85 proc. i stanie się neutralna klima-
tycznie w zakresie emisji bezpośrednich 
i pośrednich. 

Zakres budowy objął większość technicz-
nie możliwych lokalizacji. 360 instalacji to 
przede wszystkim dachy podstacji trakcyj-
nych (227 budynków), ale też tereny wo-
kół budynków (133 miejsca). Najwięcej 
minifarm PV jest w województwie wielko-
polskim i dolnośląskim (odpowiednio 51  
i 42 instalacje). Usytuowanie każdej z nich 
dobrano indywidualnie, tak aby uzyskać 
jak największą efektywność i wydajność. 
Same panele zaprojektowano ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ochrony środo-
wiska. Firma wybrała technologię polikry-
staliczną zmniejszającą efekt „tafli wodnej” 
i bezpieczną dla ptaków. Moc jednego ze-
stawu to 6 kW, a łączny potencjał produk-
cji zielonej energii wynosi 2 GWh rocznie, 
czyli tyle, ile zużywa tysiąc gospodarstw 
domowych. Budżet inwestycji to ponad 
15 mln zł. n

 » PKP Energetyka 

360 instalacji PV na podstacjach

 » Energa-Operator

Więcej potencjału dla OZE w Warmińsko-Mazurskiem  » PGE Dystrybucja 

Augustów  
bezpieczniejszy 
energetycznie 

W centrum Augustowa linie napo-
wietrzne będą przeniesione pod po-
wierzchnię ziemi, ograniczając w ten 
sposób do minimum możliwość ich 
uszkodzenia. Wymiana linii napo-
wietrznej na kablową poprawi pa-
rametry jakościowe dostaw energii 
elektrycznej dla odbiorców. Wartość 
zaplanowanych zadań to ponad  
4,5 mln zł. 

Prace rozpoczęły się w drugiej 
połowie 2022 roku. Projekt łączy  
w sobie realizowaną przez lokalne 
samorządy modernizację infrastruk-
tury drogowej i pieszo-rowerowej 
z przebudową sieci elektroener-
getycznej. Modernizacja obejmu-
je wybudowanie 135 złączy kablo-
wo-pomiarowych przeznaczonych 
do rozdziału i pomiaru energii 
elektrycznej w sieci. Zabezpie-
cza ono również przed zwarciami  
i przeciążeniami. 

Przebudowa  obejmuje także li-
kwidację słupów i przewodów linii 
napowietrznych, co poprawi estety-
kę centrum miasta. 

Ta inwestycja stanowi przykład 
dobrej współpracy pomiędzy samo-
rządami a sektorem energetycznym.  
Dzięki wspólnemu planowaniu  
i realizacji przebudowy linii elektro-
energetycznych wraz z miejską in-
frastrukturą, realizacja inwestycji jest 
mniej uciążliwa dla mieszkańców  
i nie zachodzi konieczność kolej-
nych ingerencji w pas drogowy  
w celu umieszczenia linii kablowych. 

Planowany termin ukończenia 
robót to koniec pierwszego kwarta-
łu tego roku. Na poprawę zasilania 
Rejon Energetyczny Suwałki w 2022 
roku wydał ponad 34 mln zł. Zada-
nia polegały na modernizacji linii 
średniego napięcia, wymianie stacji 
transformatorowych SN/nn oraz na 
kablowaniu linii niskiego napięcia.  

n
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Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 13 mln zł 
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Enea Operator realizuje kolejną inwesty-
cję w ramach programu modernizacji sieci 
energetycznej #Poznań2030. Obejmie ona 
budowę  stacji 110/15 kV Szczepankowo 
wraz z powiązaniami. Nowa stacja przy-
czyni się do rozwoju energetyki odnawial-
nej w Poznaniu i okolicach;  wzrosną moż-
liwości przyłączenia źródeł OZE. 

GPZ zlokalizowany będzie w południo-
wo-zachodniej części stolicy Wielkopolski, 
tuż przy węźle „Krzesiny” autostrady A2. 
Inwestycja obejmuje także budowę linii 
kablowych wysokiego napięcia 110 kV 
niezbędnych do zasilenia stacji, jak rów-
nież powiązań linii średniego napięcia  
z już istniejąca siecią elektroenergetycz-
ną. Łączna wartość inwestycji to niemal  

26 mln zł. Przedsięwzięcie dofinansowano 
z Europejskiego Funduszu Spójności w ra-
mach działania  1.1. Wspieranie wytwa-
rzania i dystrybucji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. Kwota dotacji to ponad 10,6 mln zł. 
Zakończenie budowy GPZ Szczepankowo 
planowane jest na przełomie 2023 i 2024 
roku. 

Enea Operator tylko w trzech pierw-
szych kwartałach 2022 roku przyłączyła 
ponad 36 tys. odnawialnych źródeł energii 
o łącznej mocy ponad 670 MW. Obecnie 
do sieci spółki przyłączonych jest ponad 
150 tys. źródeł rozproszonych o mocy po-
nad 3,7 GW.   n

Energa-Operator dynamicznie zwiększa 
liczbę liczników zdalnego odczytu zamon-
towanych w swojej sieci. Ich liczba prze-
kroczyła już ponad dwa miliony. Spółka 
właśnie ogłosiła sześć przetargów na tech-
niczną obsługę urządzeń pomiarowych  
w każdym ze swoich oddziałów. 

W zakresie zadań potencjalnych wy-
konawców mieszczą się również wymia-
ny liczników tradycyjnych na inteligentne. 
Jeszcze w tym roku Energa-Operator pla-
nuje montaż ponad 480 tys. takich urzą-
dzeń. Techniczna obsługa odbiorców, 
którą świadczyć będą na rzecz spółki zwy-
cięzcy przetargów, poza wymianą liczni-
ków na zdalne, obejmie także  m.in. tra-
dycyjne odczyty liczników, ich wymiany 
legalizacyjne (obecnie w ramach takich 

prac montowane są wyłącznie liczniki 
zdalne), a także inne czynności związane  
z eksploatacją układów pomiarowych. 

Firmy, które złożą najkorzystniejsze 
oferty oraz podpiszą umowy będą mia-
ły okazję nabycia wyjątkowych, unikato-
wych kompetencji w zakresie uruchamia-
nia i utrzymywania komunikacji zdalnej  
z liczkami w technologii PLC i LTE przy naj-
większym obecnie w Polsce programie. 

Dla wszystkich oddziałów spółki Ener-
ga-Operator w ciągu dwóch lat zamówie-
nie przewiduje wymiany ponad miliona 
liczników, a także wykonanie  około 10 mln  
tradycyjnych odczytów. Techniczna obsłu-
ga odbiorców świadczona będzie przez 
wyłonionych wykonawców od połowy te-
go roku do czerwca 2025.  n

 » Energa-Operator 

Przetargi na techniczną obsługę odbiorców 

 » Enea Operator 

Budowa GPZ Szczepankowo

 

 » PSE

Współpraca  
z lotnictwem  
wojskowym

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA  
podpisały porozumienie z Centrum 
Operacji Powietrznych – Dowództwem 
Komponentu Powietrznego oraz 
Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego 
Sił Zbrojnych RP. 

PSE będą współpracować z lotnic-
twem wojskowym przy wykonywaniu 
lotów przez śmigłowce i bezzałogo-
we statki powietrzne spółki na po-
trzeby monitorowania infrastruktury 
krytycznej, która w części zlokalizowa-
na jest w strefach przestrzeni wyko-
rzystywanych przez wojskowe statki 
powietrzne. 

Dzięki współpracy z lotnictwem 
wojskowym możliwe będzie sku-
teczne monitorowanie linii energe-
tycznych w tych strefach. Podpisane 
porozumienie dotyczy koordynacji lo-
tów inspekcyjnych strategicznej infra-
struktury energetycznej. Określa ono 
w szczególności zasady współpracy 
przy wykonywaniu przez śmigłowce  
i bezzałogowe statki powietrzne PSE 
lotów inspekcyjnych infrastruktury 
energetycznej, jak również wdraża 
mechanizm nadawania priorytetów 
dla lotów inspekcyjnych planowych 
oraz lotów alarmowych.  

Strony wyraziły nadzieję, że uzgod-
nione zasady współpracy oraz do-
świadczenia nabywane w trakcie 
współpracy wpłyną na zwiększenie 
bezpieczeństwa operacji bezzałogo-
wymi statkami powietrznymi oraz bę-
dą bodźcem do rozwoju cywilnych 
technologii bezzałogowych na potrze-
by bezpieczeństwa publicznego. 

n

Jeszcze w tym roku Energa-Operator pla nuje montaż ponad 480 tys. liczników inteligentnych
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Dzięki współpracy z lotnictwem wojskowym możliwe 
będzie sku teczne monitorowanie linii energe tycznych 
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 » Tauron Dystrybucja 
Bezpieczeństwo  
Zagłębia Miedziowego
Nowa linia wysokiego napięcia (110 KV)  
powstaje w Głogowie. Połączy ona 
dwie stacje wysokiego napięcia. 
Inwestycja spółki Tauron Dystrybucja 
wzmocni bezpieczeństwo energe-
tyczne miasta, jak również obiektów 
największego odbiorcy w regionie – 
KGHM. Pozwoli też na przyłączenie no-
wych mocy wytwórczych OZE. 

Linia musiała przekroczyć tory ko-
lejowe na międzynarodowej trasie, 
drogę krajową nr 12 oraz przejście  
w pobliżu Muzeum Archeologiczno- 
-Historycznego w Głogowie. Wymaga-
ło to szczegółowych uzgodnień z róż-
nymi stronami i służbami.  Ze względu 
na trudne warunki terenowe ponad 
1240 m trasy linii kablowej oraz światło-
wodowej wykonano metodą przewier-
tów sterowanych. Trudne było również 
przebicie się pod torami linii kolejo-
wej 273, głównie ze względu na dużą 
różnicę wysokości terenu na krótkim 
odcinku. Ostatecznie powstało pod-
ziemne połączenie kablowe o długości 
2,7 km, łączące dwie stacje wysokiego 
napięcia, oraz zbudowano dwa pola 
110 kV w obu stacjach. Pierwsze z pól 
powstało w tradycyjnym wykonaniu 
napowietrznym (typu AIS), natomiast 
drugie w technologii GIS (w izolacji  
z gazem SF

6
). Pomimo tego, że prace 

były prowadzone pod ziemią, przy całej 
inwestycji w Głogowie nie wycięto ani 
jednego drzewa. Przewiert do wprowa-
dzenia linii elektroenergetycznej pod 
ziemię został wydrążony w odpowied-
nich odległościach od korzeni, żeby nie 
narażać ich na uszkodzenie.  n

Informacje ze spółek opracowała  
Marzanna Kierzkowska

Stoen Operator podsumował zakres in-
westycji zrealizowany w minionym roku  
i pochwalił się planami na rok bieżący. Na 
przyłączenia w 2022 roku spółka przezna-
czyła ponad 150 mln zł, co przełożyło się 
na najwyższy w historii budżet na te cele.  
W tym roku na inwestycje energetyczne  
w Warszawie spółka wyasygnuje prawie 
474 mln zł, co oznacza ponowne przekro-
czenie wartości z poprzedzającego roku. 

Wśród priorytetów znalazły się inwesty-
cje w cyfryzację infrastruktury, przebudowa 
istniejących i budowa nowych linii średniego 
i wysokiego napięcia, większe nakłady finan-
sowe na przyłączenia oraz wymiana około 
140 tys. liczników stołecznych odbiorców na 
inteligentne urządzenia pomiarowe. 

Dbając o utrzymanie właściwych para-
metrów dostaw energii elektrycznej do od-
biorców końcowych, Stoen Operator planuje 
także intensyfikację procesu skablowania linii 
średniego napięcia. Obecnie w infrastruktu-
rze obsługiwanej przez spółkę odsetek pod-
ziemnych linii sięga już 97 proc. Operator 
zamierza również rozbudować infrastrukturę 
średniego napięcia o prawie 60 km kablo-
wych linii oraz około 90 stacji. Strategicznym 

obszarem dla spółki Stoen Operator i całej 
Grupy E.ON są inwestycje w inteligentne roz-
wiązania sieciowe. Na ten cel w najbliższych 
latach spółka chce wydać łącznie około  
800 mln zł. W zeszłym roku powstało 100 sta-
cji smart. W tym roku Stoen Operator zamie-
rza zwiększyć tempo ,,smartyfikacji’’ i planuje 
wyposażyć kolejnych 150 stacji średniego 
i niskiego napięcia w urządzenia sterujące 
usprawniające nadzór nad pracą warszaw-
skiej sieci elektroenergetycznej. 

Kolejnym istotnym obszarem inwesty-
cyjnym w tegorocznym budżecie spółki 
Stoen Operator są linie dystrybucyjne wy-
sokiego napięcia w Warszawie i okolicach. 
Zgodnie z planami w 2023 roku nowe, duże 
stacje wysokiego napięcia zaczną obsługi-
wać Falenicę, Okęcie, Sękocin oraz spalarnię 
śmieci na Targówku. Dzięki modernizacji roz-
dzielni 110 kV w stacji Grochów i wymianie 
transformatorów 110 kV zwiększy się także 
potencjał przyłączeniowy Woli oraz Imielina. 

W ciągu najbliższych 11 miesięcy spół-
ka przewiduje również instalację około  
140 tys. liczników zdalnego odczytu oraz 
montaż infrastruktury pozwalającej zbierać 
dane bezpośrednio do swoich systemów. n

 » Stoen Operator 

Rozwój sieci elektroenergetycznej

PGE Dystrybucja realizuje program moder-
nizacji i rozwoju sieci w celu spełnienia zało-
żeń Strategii Grupy PGE, oczekiwań odbior-
ców oraz celów wyznaczonych przez Urząd 
Regulacji Energetyki i ,,Politykę energetyczną 
Polski do 2040 roku''.  Lubelski oddział spół-
ki podejmuje ambitne działania związane 
z modernizacją i przebudową sieci elektro-
energetycznych średniego napięcia.

W lubelskim oddziale spółki PGE Dys-
trybucja wykonywanych jest obecnie 47 
zadań z zakresu kablowania sieci SN. Obej-
mują one łącznie około 165 km podziem-
nych linii kablowych. Wartość prowadzo-
nych inwestycji szacowana jest na 78 mln zł.  
Do największych realizacji zalicza się wy-
prowadzenie mocy z głównego punktu 
zasilającego Chruślina w gminie Urzędów, 
gdzie w pierwszym etapie skablowanych 
zostanie ponad 30 km linii SN. Nakłady na 
budowę linii przekroczą 10 mln zł. Zaawan-
sowane prace prowadzone są również  

w GPZ Radzyń Podlaski w Zabielu i Pasz-
kach, gdzie powstaje 9,5 km linii, a także  
w Zawieprzycach – 7,5 km i w Turce – około 
5 km.

 W bieżącym roku zaplanowano po-
nadto rozpoczęcie budowy bądź moderni-
zacji 27 obiektów infrastruktury SN. Łączna 
długość wybudowanych linii kablowych 
wyniesie ponad 97 km. Na ten cel oddział 
przeznaczy około 55 mln zł. Najdłuższym 
odcinkiem będzie przebudowa linii Opo-
le-Zagłoba w gminie Łaziska. Długość tej 
magistrali sięgnie 23 km, a szacowany koszt 
realizacji przekroczy 8 mln zł. 

Inwestycje z zakresu kablowania linii 
SN dofinansowane są ze środków z rzą-
dowego Funduszu Reprywatyzacyjnego  
w ramach programu Dystrybucja Przyszłości 
obejmującego modernizację i rozwój sie-
ci, spełniając tym samym założenia strategii 
Grupy PGE wpisane w ,Politykę energetyczną 
Polski do 2040 roku''. n

 » PGE Dystrybucja

Modernizacja linii SN w lubelskim oddziale spółki

Ze względu na trudne warunki terenowe ponad 1240 m  
trasy linii kablowej oraz światło wodowej wykonano 
metodą przewier tów sterowanych 
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Znajdować  
wspólne rozwiązania
Wywiad z prezesem PTPiREE Radosławem Pobolem. 

 » W styczniu został Pan wybrany na 
stanowisko prezesa zarządu PTPiREE. 
Gratulujemy objęcia tej funkcji.

Dziękuję bardzo. Jest to dla mnie ważny 
wybór. Reprezentowanie organizacji branżo-
wej, która pełni ważną rolę w zakresie działań 
sektora elektroenergetycznego, jest odpo-
wiedzialną funkcją. Działalność operatorów 
systemów elektroenergetycznych jest klu-
czowa w procesie transformacji energetycz-
nej i tym samym istotna jest rola PTPiREE jako 
podmiotu, który wspiera swoich członków  
w realizacji zadań ważnych z punktu widze-
nia zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego, wspierania rozwoju energetyki 
rozproszonej oraz wypracowywania wspól-
nych rozwiązań dla sektora.

 » Mijający rok, podobnie jak 
poprzednie, był czasem intensywnej 
pracy dla branży elektroenergetycznej. 
Podejmowała ona wiele inicjatyw, które 
służą celom transformacji energetycznej, 
tj. wdrażaniu założeń Zielonego Ładu, 
zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej. Jak transformacja 
energetyczna będzie wpływała  
w najbliższych latach na działania 
operatorów elektroenergetycznych?

Sektor operatorów systemów elektro-
energetycznych niewątpliwie jest podsta-
wowym elementem transformacji energe-
tycznej. Zmiany, które zaszły w ostatnich 
latach pokazują jak dynamicznie zmienia 
się branża. Na przykład, na koniec 2021 
roku było około 854 tys. mikroinstalacji 
przyłączanych do sieci dystrybucyjnych,  
o łącznej mocy około 6 GW, podczas gdy 
na koniec 2022 roku było ich już ponad 
1,21 mln, o mocy ponad 9,25 GW. 

Sieci dystrybucyjne zaczynają pełnić ro-
lę moderatorów rynku energii, stąd nowe 
obowiązki i zadania OSD to m.in. wspieranie 
rozwoju rynku, zwłaszcza rynków lokalnych, 
i prowadzenie ruchu oraz zarządzanie siecią 
dystrybucyjną przy dynamicznie rosnącym 
udziale energii ze źródeł odnawialnych. Nie-
zbędne jest cały czas tworzenie potencjału 
przyłączenia nowych odbiorców, wprowa-
dzanie usług elastyczności rozproszonych 
źródeł energii, jak też aktywizacja i integra-
cja wszystkich uczestników rynku – odbior-
ców oraz społeczności energetycznych. 
Wydajny system energetyczny opiera się na 
technologiach cyfrowych, z czym wiążę się 
instalacja na masową skalę liczników zdal-
nego odczytu, rozwój inteligentnych sieci, 
współpraca z operatorem systemu przesy-
łowego w ramach CSIRE czy też np. wdra-
żanie infrastruktury informatycznej z zakresu 
cyberbezpieczeństwa.

 » Rozwój odnawialnych źródeł 
energii powoduje potrzebę, ale i rodzi 
oczekiwania ze strony uczestników rynku 
w zakresie zmiany przepisów prawa 
związanych z przyłączaniem źródeł i 
rozwojem sieci. Jakie inicjatywy są obecnie 
podejmowane w tej kwestii?

Proces zmian przepisów w zakresie od-
nawialnych źródeł energii jest niezwykle 
dynamiczny. W ostatnim czasie przy oka-
zji uchwalania ustaw zamrażających ceny 
i stawki nośników energii wprowadzono 
zmianę ułatwiającą przyłączanie mikroin-
stalacji wyposażonych w magazyny ener-
gii elektrycznej. Pod pewnymi warunkami, 
w przypadku kiedy moc magazynu jest nie 
większa niż moc przyłączeniowa mikroinsta-
lacji, nie sumuje się mocy tych instalacji, co 

ułatwia przyłączenie instalacji wyposażonych 
w magazyny. Ponadto uszczegółowiono 
przepisy dotyczące tzw. przyłączeń komer-
cyjnych, umożliwiające partycypowanie in-
westora zewnętrznego w rozwój sieci elek-
troenergetycznej na potrzeby przyłączenia 
OZE i tym samym szybszą możliwość przy-
łączenia źródła do sieci. Branża czeka także 
na szersze zmiany ustawy o odnawialnych 
źródłach energii i ustawy Prawo energetycz-
ne, w tym m.in. rozwiązania dla tzw. cable 
poolingu i linii bezpośrednich. Dla sektora 
dystrybucji niezwykle istotny i oczekiwany 
jest projekt zmian w tzw. specustawie prze-
syłowej, tj. ustawie o realizacji strategicznych 
inwestycji w sieci przesyłowe, która ma ob-
jąć także określone inwestycje OSD w sieci  
110 kV (określone jako inwestycje towarzy-
szące inwestycjom w sieci przesyłowe) oraz 
wybrane ułatwienia dla inwestycji w sieci niż-
szych napięć. Niewątpliwie i te zmiany – jako 
mające na celu usprawnienie procesu inwe-
stycyjnego – przysłużą się także dynamiczne-
mu rozwojowi branży OZE. 

 » W grudniu 2022 roku zatwierdzono 
taryfy OSD na 2023 rok, uwzględniające 
mechanizmy ochronne dla odbiorców,  
tj. zamrożenie stawek dystrybucyjnych dla  
odbiorców uprawnionych na poziomie 
2022 roku. Nie ustają jednak rozmowy 
z przedstawicielami Urzędu Regulacji 
Energetyki nad długofalowym ukształto-
waniem taryf operatorów. Jakie zagad-
nienia są obecnie kluczowe z punktu 
widzenia OSD w rozmowach z URE? 

Istotnie, 17 grudnia minionego roku 
Prezes URE wydał decyzje zatwierdzające 
taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej 
na rok 2023, a już w styczniu rozpoczęliśmy 
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wspólnie z przedstawicielami regulatora roz-
mowy o elementach taryfy na lata kolejne. 
Skupiamy się na ewaluacji modelu regulacji 
jakościowej operatorów, która została zapo-
wiedziana w Karcie Efektywnej Transforma-
cji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki 
(KET). Jej przeprowadzenie przewidziano  
w KET do końca marca tego roku. Po sied-
miu latach obowiązywania regulacji można 
już wyciągnąć wnioski i dokonać istotnych  
z punktu widzenia OSD modyfikacji. Analizu-
jemy także sposób wyznaczania do taryfy ce-
ny energii elektrycznej kupowanej przez OSD 
na potrzeby pokrycia różnicy bilansowej, któ-
ry to zakup jest niezbędny w celu realizacji 
nałożonych na dystrybutorów obowiązków 
ustawowych związanych z pokryciem strat 
energii. Jeśli mowa jest o Karcie Efektywnej 
Transformacji, nie mniej istotna jest przepro-
wadzana obecnie aktualizacja planów roz-
woju OSD w kontekście inwestycji koniecz-
nych wskazanych w KET, z uwzględnieniem 
możliwości ich finansowania. Mam tu na my-
śli z jednej strony środki taryfowe, ale także 
istotne dla optymalizacji wpływu inwestycji 
na klientów – środki pozataryfowe, czyli fun-
dusze pomocowe. 

 » Otoczenie energetyki zmienia 
się dynamicznie, za czym powinny 
nadążyć inwestycje w infrastrukturę. Ich 
planowanie musi być długofalowe. Jak 
zatem powinno wyglądać finansowanie 
i wsparcie działań inwestycyjnych na 
rozwój sieci w długim czasie?

W ślad za ambitnymi planami związa-
nymi z przemodelowaniem rynku energii 
powinny nadążać odpowiednie środki na in-
westycje. Skalę tych potrzeb przedstawicie-
le OSD wyrazili we wspomnianej już Karcie 
Efektywnej Transformacji. Nakłady wskazane 
w zakresie inwestycji koniecznych w latach 
2023-2025 są wyższe o 37 proc. w stosun-
ku do nakładów objętych Planami Rozwo-
ju 2020-2025. Operatorzy, aby rozwijać się 
zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, potrze-
bują wsparcia organizacyjnego i prawnego, 
ale również finansowego. Należy zaznaczyć, 
że infrastrukturę elektroenergetyczną cechu-
je dość wysoki stopień zużycia. Największy 
dotyczy linii napowietrznych wysokiego na-
pięcia. Ponad 70 proc. z nich wybudowano 
ponad ćwierć wieku temu. Z powodu barier 
prawnych i niedostatecznych środków finan-
sowych przechodziły one jedynie niezbędne 
remonty. Podobne zużycie cechuje linie na-
powietrzne SN, choć w tym przypadku ope-
ratorzy prowadzą ich wymianę na kablowe. 
Proces odtworzeniowy trwa jednak powoli 
i nie zmienia znacząco struktury wiekowej 

sieci. Luka w finansowaniu dotyczy również 
inwestycji związanych z przyłączaniem klien-
tów, w tym OZE, oraz wynikających z usta-
wowego obowiązku nałożonego na OSD, tj. 
instalacji liczników zdalnego odczytu. 

Przy realizacji inwestycji operatorzy elek-
troenergetyczni korzystają również z fundu-
szy pomocowych. W nowej perspektywie 
środki na realizację inwestycji w poszcze-
gólnych obszarach pochodzą m.in. z Polityki 
Spójności oraz z Funduszu Modernizacyjne-
go. Środki te w znaczącym zakresie zwięk-
szą potencjał sieci niezbędny do budowy 
gospodarki niskoemisyjnej. Będą one jednak  
w stanie pokryć jedynie część inwestycji OSD. 
Dla przyspieszenia procesu przechodzenia w 
gospodarkę niskoemisyjną, istotna dla sek-
tora byłaby możliwość pozyskania wsparcia 
finansowego w ramach REPowerEU, Krajo-
wego Planu Odbudowy oraz z innych źródeł.

Należy przede wszystkim w najbliższych 
latach przeznaczyć znaczne nakłady na roz-
budowę i modernizację całej sieci elektro-
energetycznych na obszarze kraju, co jest 
obecnie utrudnione chociażby ze wzglę-
du na rosnące koszty usług budowlanych  
i w niektórych przypadkach ograniczony do-
stęp do materiałów. 

 » W ramach PTPiREE współpraca 
operatorów elektroenergetycznych 
przebiega na wielu płaszczyznach, m.in. 
z udziałem przedstawicieli ministerstw, 
URE i innych instytucji. Jakie zadania 

w najbliższym czasie uważa Pan za 
najważniejsze do realizacji wspólnie 
z innymi operatorami w ramach 
Towarzystwa?

Współpraca z innymi podmiotami, które 
współtworzą rynek energii, stanowi istotną 
część działalności PTPiREE.  W ten sposób 
tworzona jest płaszczyzna, na której możemy 
dyskutować o problematycznych kwestiach 
i znajdować wspólne rozwiązania. Aktywne 
uczestnictwo w tym procesie służy zarów-
no branży, jak też wszystkim uczestnikom 
rynku energii. Stowarzyszenie nadal będzie 
współpracowało z ministerstwami, podmio-
tami działającymi na rynku energii, Urzędem 
Regulacji Energetyki oraz innymi organami 
administracji. Aktualne wciąż są zagadnienia 
związane m.in. z pozyskiwaniem funduszy 
dla sektora, ze zwiększeniem mocy przyłą-
czeniowych, zwiększeniem elastyczności sie-
ci i jej automatyzacją. 

Poprawa pewności zasilania oraz efek-
tywności i elastyczności działania systemu 
elektroenergetycznego przyniesie wymierne 
korzyści w postaci ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz stworzy potencjał do 
rozwoju gospodarczego. Jest to szczególnie 
ważne w świetle zagrożeń związanych z woj-
ną w Ukrainie oraz nowej organizacji funkcjo-
nowania rynku energii elektrycznej.

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wojciech Tabiś

Radosław Pobol, prezes PTPiREE
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Regulacje dotyczące Prawa energetycznego/OZE i rozwiązań prosumenckich

• Koncepcja nowego modelu sprzedaży rezerwowej w sektorze elektroenergetycznym  
• Projekt przepisów (zmiany w Pe) wykonujący założenia koncepcji nowego modelu  

sprzedaży rezerwowej 
• Uwagi PSE z naniesionym komentarzem PTPiREE do projektu zmian w Pe – nowy model 

sprzedaży rezerwowej 
• Uwagi PTPiREE do projektu zmian w Pe – nowy model sprzedaży rezerwowej 
• Uwagi TOE do projektu zmian w Pe – nowy model sprzedaży rezerwowej 
• Uwagi URE do projektu zmian w Pe – nowy model sprzedaży rezerwowej 
• Przekazana przez PTPiREE do MKiŚ propozycja zmian w ustawie Pe w zakresie pakietu 

sieciowego (cable poolingu) – 27.01.2023 

2.
Wdrożenie pakietu przepisów ustaw dot. cen maksymalnych energii, gazu, 
ciepła  

• Opinia prawna ws. konieczności zmiany taryf dystrybucji energii elektrycznej operatorów 
systemów dystrybucyjnych w kontekście zamrożenia stawek opłat dystrybucyjnych  
dla placów budowy 

• Druk senacki nr 908 – ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw 

3.
Interpretacje przepisów 
rozporządzenia RM ws. ograniczeń 

• Pismo MKiŚ ws. interpretacji przepisów rozporządzenia RM ws. szczegółowych zasad  
i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze 
energii 

4.
Konsultacje raportu Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania – uzupeł-
niające kryteria dla celów taksonomii 

5.
Inicjatywa zmian w przepisach usprawniających inwestycje OSD, w tym prace 
nad poszerzeniem zakresu specustawy przesyłowej o  inwestycje dystrybu-
cyjne 

• Odniesienie się PTPiREE do uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych 
projektu specustawy przesyłowej 

• Propozycja PTPiREE modyfikacji zapisów specustawy przesyłowej 
• Propozycja PTPiREE uzupełnienia załącznika specustawy przesyłowej – lista inwestycji 

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w styczniu 2023 roku

 Regulacje dotyczące  
Prawa energetycznego/OZE  
i rozwiązań prosumenckich 

W pierwszych dniach 2023 roku MKiŚ 
przekazało do konsultacji projekt przepi-
sów (nowelizacji ustawy Prawo energe-
tyczne) wykonujący założenia opraco-
wanej w 2022 roku przez PSE ,,Koncepcji 
nowego modelu sprzedaży rezerwowej 
w sektorze elektroenergetycznym''. W ślad 
za tym toczyły się robocze uzgodnienia 
oraz korespondencyjna wymiana mate-
riałów i stanowisk zaangażowanych stron 
(PTPiREE, PSE, URE, TOE). Zgłoszone stano-
wiska  poddano analizie w resorcie; prace 
były kontynuowane w lutym. 

Kontynuowane są także prace nad 
przepisami dotyczącymi linii bezpośred-
niej. W wyniku uzgodnień międzyresor-
towych w zakresie opłat pobieranych 

od linii bezpośrednich podjęto zaakcep-
towaną przez MRiT decyzję o wprowa-
dzeniu opłaty solidarnościowej, która ma 
pokrywać koszty stałe OSD, w wysokości  
50 proc. składnika zmiennego stawki siecio-
wej (pierwotna propozycja MRiT wynosiła 
max. 15 proc. wysokości składnika zmien-
nego stawki sieciowej), a jej wprowadzenie 
będzie oparte na zatwierdzeniach kalkulacji  
w taryfach OSD. Zagadnienie ma być 
przedmiotem nowelizacji ustawy Prawo 
energetyczne (w ramach projektu UC74). 

Ponadto – w ramach uzgodnień  
tzw. „Pakietu sieciowego” – resort kli-
matu i środowiska uzgadniał propo-
zycje zmian prawnych dotyczących 
cable poolingu. Do MKiŚ przekazano 
projekt częściowo uzgodniony z PSEW, 
który jednak w opinii PTPiREE wyma-
ga jeszcze doprecyzowania i głębszego  
przemyślenia skutków zaproponowanych 

zapisów zarówno w zakresie przyłączenia, 
jak i funkcjonowania po przyłączeniu.  

Równolegle – w ramach innego wątku 
prac nad projektem UC74 – resort klimatu 
zwrócił się do PTPiREE z prośbą o komen-
tarz w zakresie uwagi zgłoszonej przez 
Ministra Infrastruktury, aby dodać w art. 7  
ustawy Prawo energetyczne ust. 3aa  
w następującym brzmieniu: „3aa. Warunki, 
o których mowa w ust. 3a, mogą zostać 
przeniesione na inny podmiot.” W opinii 
resortu infrastruktury takie rozwiązanie 
pozwoli np. GDDKiA na występowanie 
o warunki przyłączenia do przedsiębior-
stwa energetycznego (np. w zakresie sta-
cji ładowania pojazdów elektrycznych)  
i określenie kosztów takiego przyłączenia, 
a następnie przeniesienie ich na dzierżaw-
cę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), 
który ma zamiar budować stację ładowa-
nia pojazdów elektrycznych.  
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W odpowiedzi przekazano argu-
mentację PTPiREE: „Trudno zgodzić się  
z uzasadnieniem, aby na podstawie pro-
cedur stosowanych przez jeden pod-
miot (GDDKiA) kształtować zapisy praw-
ne dotyczące funkcjonowania całego 
obszaru związanego z procesem przy-
łączania do elektroenergetycznych sie-
ci dystrybucyjnych. Postulowany zapis 
w dużo większej skali wykorzystywany 
byłby przez inne podmioty, w szczegól-
ności przez deweloperów dużych in-
stalacji OZE. Warunki przyłączenia uzy-
skałyby status »towaru« podlegającego 
obrotowi handlowemu.  

Tymczasem z faktu wydania warunków 
przyłączenia danemu podmiotowi nie wy-
nika jakiekolwiek uprawnienie majątkowe, 
które mogłoby być przedmiotem cesji na 
rzecz innego podmiotu. Warunki przy-
łączenia odnoszą się wyłącznie do tech-
nicznych parametrów inwestycji, określają 
wyłącznie zakres techniczny prac niezbęd-
nych do zrealizowania przez przedsiębior-
stwo energetyczne oraz podmiot ubiega-
jący się o przyłączenie. W wyniku wydania 
warunków przyłączenia nie dochodzi do 
powstania zobowiązań pomiędzy pod-
miotami wymienionymi w warunkach. Po 
stronie podmiotu, który otrzymał warunki 
przyłączenia nie powstaje również żadna 
wierzytelność mogąca stać się przedmio-
tem cesji. 

Mając na uwadze, że warunki przyłą-
czenia dla takich przypadków są określa-
ne maksymalnie wciągu 60 dni, argument 
usprawnienia procesu inwestycyjnego nie 
ma tu specjalnie dużego znaczenia. 

Dodatkowo wskazać należy, że wszy-
scy najwięksi OSD prowadzą obecnie 
szczegółowe rozmowy i uzgodnienia  
z GDDKiA. Wynikiem tych działań bę-
dzie zawarcie Porozumień o współpracy,  
w których nadrzędnym celem jest daleko 
idące ujednolicenie i uproszczenie pro-
cedury związanych z realizacją inwestycji 
drogowych (usuwanie kolizji z istniejąca 
infrastrukturą elektroenergetyczną) oraz 
przyłączaniem nowych obiektów, w tym 
w szczególności infrastruktury ładowania 
samochodów elektrycznych na sieci dróg 
TEN-T.” 

 
 Wdrożenie pakietu przepisów ustaw 
dotyczących cen maksymalnych energii, 
gazu, ciepła 

Na początku roku – w związku z rozsze-
rzeniem grupy odbiorców uprawnionych 
korzystających z zamrożenia stawek opłat 

dystrybucyjnych wynikającym z Ustawy  
z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej 
ochronie niektórych odbiorców paliw ga-
zowych w 2023 roku w związku z sytuacją 
na rynku gazu – PTPiREE pozyskało analizę 
prawną dotyczacą konieczności złożenia 
przez OSD wniosku o zatwierdzenie przez 
Prezesa URE zmiany tekstu taryf dystrybu-
cji energii elektrycznej.  

Ponadto w styczniu Sejm przyjął rzą-
dowy projektu ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytu-
acją na rynku paliw oraz niektórych innych 
ustaw, który zawiera m.in. zapisy dotyczą-
ce zmian w ustawie Prawo energetyczne 
– dodanie przepisów ograniczających pra-
wa OSD do posiadana magazynów ener-
gii. Ustawą wprowadza się również zmiany 
w ustawie z października 2022 roku o ce-
nach maksymalnych energii elektrycznej 
– modyfikacje dotyczą kalkulacji odpisu – 
daniny obliczanej na podstawie przycho-
dów ze sprzedaży energii elektrycznej, do 
której wnoszenia zobowiązano przedsię-
biorstwa energetyczne sprzedające ener-
gię elektryczną. 

Kolejnym etapem było skierowanie 
ustawy do rozpatrzenia w Senacie.

 
Interpretacje przepisów rozporządzenia  
w sprawie ograniczeń w dostarczaniu  
i poborze energii 

W pierwszej połowie stycznia – w związku  
z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 mar-
ca 2022 roku o obronie Ojczyzny i wobec 
pojawiających się w tym kontekście wąt-
pliwości interpretacyjnych dotyczących  
§ 6 Rozporządzenia RM z 8 listopada 2021 
roku w sprawie szczegółowych zasad  
i trybu wprowadzania ograniczeń w sprze-
daży paliw stałych oraz w dostarczaniu  
i poborze energii – podsekretarz stanu  
w MKiŚ przekazała do wszystkich OSD 
oraz PTPiREE interpretację, w myśl której  
uznaje się, że obiekty, o których mowa § 6 
ust. 1 pkt 3 lit f oraz pkt 4, „powinny w dal-
szym ciągu nie podlegać ograniczeniom 
w rozumieniu § 6 rozporządzenia”. 

 
Konsultacje raportu Platformy  
ds. Zrównoważonego Finansowania  
– uzupełniające kryteria  
dla celów taksonomii 

Pod koniec 2022 roku MKiŚ zwróciło 
się do PTPiREE z prośbą o ewentualne 
uwagi lub spostrzeżenia dotyczące ra-
portu Platformy ds. Zrównoważonego 

Finansowania z rekomendacjami w spra-
wie technicznych kryteriów kwalifika-
cji, tj. wytycznych, jakie działalność musi 
spełniać, aby kwalifikować się jako wno-
sząca istotny wkład w realizację co naj-
mniej jednego z celów środowiskowych 
oraz niewyrządzająca im poważnej szko-
dy (DNSH).  

W styczniu 2023 roku przekazano 
ogólny komentarz Towarzystwa: „Działal-
ność operatorów sieci elektroenergetycz-
nych w zakresie rozbudowy i moderniza-
cji sieci w obecnym czasie w dużej mierze 
nakierowana jest na cele związane z od-
nawialnymi źródłami energii i odbiorcami 
energii. W związku jednak z przyłączonymi 
do sieci elektroenergetycznej także takimi 
źródłami energii, które nie spełniają kryte-
riów źródeł OZE, trudno jest jednoznacz-
nie rozgraniczyć, czy częściowo nie będzie 
ona służyć również działaniom niezwią-
zanym z OZE. W szczególności sieci dys-
trybucyjne służą do przyłączenia źródeł 
OZE (w pewnym stopniu również wyso-
kosprawnej kogeneracji) oraz odbiorców 
energii. W związku z tym działalność ope-
ratorów sieci w obecnych czasach prak-
tycznie »zielona« nakierowana jest na roz-
wój sieci na potrzeby przyłączania OZE, 
przyłączanie OZE oraz odbiorców energii 
elektrycznej.” 

Dodatkowo wskazano możliwość 
uzupełnienia katalogu działań wnoszą-
cych znaczący wkład w łagodzenie zmian 
klimatu o działania określone w Karcie 
Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybu-
cyjnych Polskiej Energetyki; opisane są 
tam działania priorytetowe, stanowiące 
inwestycje konieczne OSD do 2030 roku. 
Zasygnalizowano także, że wśród inwesty-
cji, które są przewidziane i które mają po-
zytywny aspekt środowiskowy, a nie ma 
ich w Raporcie Platformy, można wskazać 
kablowanie sieci elektroenergetycznej, tj. 
zmianę struktury sieci napowietrznej na 
kablową. 

 
 Inicjatywa zmian w przepisach 
usprawniających inwestycje OSD,  
w tym prace nad poszerzeniem  
zakresu specustawy przesyłowej  
o  inwestycje dystrybucyjne  

W styczniu kontynuowano w ramach 
MKiŚ prace nad brzmieniem tzw. spe-
custawy przesyłowej, po uzgodnieniach 
międzyresortowych oraz konsultacjach 
publicznych.
  

Biuro PTPiREE, Poznań, luty 2023 roku
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Zmiany dotyczące 
magazynowania energii

Ustawą z dnia 8 lutego 2023 roku  
o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach w zakresie niektórych źró-
deł ciepła w związku z sytuacją na ryn-
ku paliw oraz niektórych innych ustaw, 
którą ustawodawca doprecyzował kwe-
stie ustalania maksymalnej ceny dostaw 
ciepła oraz procedur z tym związanych, 
wprowadzono także istotne z punktu 
widzenia operatorów systemów dystry-
bucyjnych przepisy dotyczące możliwo-
ści posiadania przez nich magazynów 
energii. Stanowią one implementację 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 
roku w sprawie wspólnych zasad ryn-
ku wewnętrznego energii elektrycznej  
oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE  
(„dyrektywę rynkową”), przenosząc 
uregulowania unijne na grunt prawa 
krajowego. 

Wprowadzono do Prawa energe-
tycznego nowe pojęcia: 

 n  magazynu energii, definiując go ja-
ko instalację umożliwiającą maga-
zynowanie energii, w tym magazyn 
energii elektrycznej;

 n  w pełni zintegrowanego elementu 
sieci – pojęcie to jest istotne z punk-
tu widzenia możliwości ubiegania 
się przez operatorów o możliwość 
posiadania takiego magazynu; zgod-
nie z definicją jest to urządzenie lub 
instalacja współpracująca z siecią 
przesyłową lub siecią dystrybucyjną, 
w tym magazyn energii elektrycznej, 
która jest wykorzystywana wyłącz-
nie do zapewniania bezpieczeństwa 
pracy sieci elektroenergetycznej,  
w tym do zapewnienia ciągłości za-
silania, zapewnienia parametrów 
jakościowych energii elektrycz-
nej i technicznego bilansowania 

lokalnego i nie służy do bilansowania,  
o którym mowa w art. 2 pkt 10 roz-
porządzenia 2019/943, ani zarządza-
nia ograniczeniami sieciowymi;

 n  magazynowania energii – rozumia-
nego jako magazynowanie ener-
gii elektrycznej lub przetworzenie 
energii elektrycznej pobranej z sieci 
elektroenergetycznej lub wytworzo-
nej przez jednostkę wytwórczą przy-
łączoną do sieci elektroenergetycz-
nej i współpracującą z nią do innej 
postaci energii, przechowanie tej 
energii, a następnie wykorzystanie 
jej w postaci innego nośnika energii. 
Zmieniono także brzmienie pojęcia 

,,magazynowanie energii elektrycznej’’, 
które zdefiniowano jako odroczenie  
w systemie elektroenergetycznym koń-
cowego zużycia energii elektrycznej lub 
przetworzenie energii elektrycznej po-
branej z sieci elektroenergetycznej lub 

wytworzonej przez jednostkę wytwór-
czą przyłączoną do sieci elektroenerge-
tycznej i współpracującą z nią do innej 
postaci energii, przechowanie tej ener-
gii, a następnie ponowne jej przetwo-
rzenie na energię elektryczną. 

Tak jak ma to miejsce w dyrektywie 
rynkowej, ustawodawca stwierdził, że 
operator systemu elektroenergetycz-
nego nie może być posiadaczem, nie 
może budować, obsługiwać magazynu 
energii ani nim zarządzać; może jedynie 
korzystać z usług świadczonych z wy-
korzystaniem magazynu energii. Jed-
nak wprowadził wyjątek, który wymaga 
spełnienia szeregu warunków. 

Operator może być posiadaczem 
magazynu energii, budować, obsługi-
wać magazyn energii lub nim zarzą-
dzać, o ile:

 n  na wniosek operatora Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki w drodze de-
cyzji uznał magazyn energii za  
w pełni zintegrowany element sie-
ci i wyraził zgodę, żeby operator 
systemu elektroenergetycznego go 
posiadał, budował, zarządzał nim 
lub obsługiwał ten magazyn energii 
elektrycznej 
albo
 łącznie spełnione są następujące 
warunki: 

 n  magazyn energii elektrycznej jest 
niezbędny operatorowi systemu 
elektroenergetycznego w celu wy-
wiązywania się z obowiązków wy-
nikających z ustawy, zapewnienia 
wydajnego, niezawodnego i bez-
piecznego funkcjonowania syste-
mu elektroenergetycznego oraz nie 
będzie on wykorzystywany do ob-
rotu energią elektryczną na rynkach 
energii elektrycznej, 

 n  Prezes URE w drodze decyzji wy-
danej na wniosek operatora syste-
mu elektroenergetycznego wyraził 

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.j.

 » » »
Ustawodawca stwierdził, 

że operator systemu 
elektroenergetycz nego  

nie może być posiadaczem,  
nie może budować,  

obsługiwać magazynu energii 
ani nim zarządzać;  

może jedynie korzystać  
z usług świadczonych  

z wy korzystaniem  
magazynu energii.  

Jed nak wprowadził wyjątek, 
który wymaga spełnienia 

szeregu warunków. 
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zgodę na przeprowadzenie proce-
dury przetargowej, o której mowa w 
lit. c, oraz zatwierdził jej warunki, 

 n  operator systemu elektroenerge-
tycznego przeprowadził otwartą, 
przejrzystą i niedyskryminacyjną 
procedurę przetargową w celu wy-
łonienia podmiotu mającego świad-
czyć usługi systemowe na rzecz tego 
operatora z wykorzystaniem maga-
zynu energii będącego w posiada-
niu takiego podmiotu lub przez nie-
go wzniesionego, zarządzanego lub 
obsługiwanego, 

 n  w wyniku przeprowadzenia pro-
cedury, o której mowa w lit. c, nie 
wyłoniono żadnego podmiotu,  
w szczególności z uwagi na brak 
możliwości świadczenia usług sys-
temowych w odpowiednich termi-
nach i z uwzględnieniem rozsąd-
nych kosztów generowanych przez 
magazyn energii.
Jak zatem wynika z przepisów, wy-

korzystanie magazynów energii przez 
operatorów zależy od ich potrzeb sie-
ciowych i roli magazynu, a także woli 
Prezesa URE. 

Niezależnie Prezes URE będzie prze-
prowadzał co najmniej raz na pięć lat 
konsultacje dotyczące istniejących ma-
gazynów energii, których celem bę-
dzie ustalenie, czy podmioty inne niż 

operatorzy systemów elektroenerge-
tycznych są zainteresowane inwestowa-
niem w magazyny energii, z wykorzy-
staniem których mogą świadczyć usługi 
systemowe na rzecz tych operatorów w 
sposób efektywny kosztowo, wyznacza-
jąc termin na zgłoszenie tego zaintere-
sowania nie krótszy niż trzy miesiące. 
Aby zgłosić takie zainteresowanie, pod-
miot winien wykazać spełnienie wielu 
warunków i przedłożyć na tę okolicz-
ność stosowne dokumenty, takie jak:

 n  dokumentację dotyczącą posiada-
nych środków finansowych,

 n  plan budżetu operacyjnego dzia- 
łalności,

 n  biznesplan dotyczący wykorzystania 
magazynu energii oraz jego rozwo-
ju na rynkach energii elektrycznej 
ze wskazaniem planowanego czasu 
prowadzenia działalności,

 n  dokumentację poświadczającą po-
siadane zdolności techniczne gwa-
rantujące prawidłowe wykonywanie 
działalności,

 n  dokumentację poświadczającą za-
trudnianie osób o właściwych kwa-
lifikacjach zawodowych, gwarantu-
jących prawidłowe funkcjonowanie 
magazynów energii, 

 n  inne dokumenty i informacje 
uprawdopodabniające możliwość 
uzyskania prawa do posiadania 

magazynu energii, jego wznosze-
nia, zarządzania nim lub do jego ob-
sługi wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą, niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania.
Jeżeli w wyniku tych konsultacji, re-

gulator stwierdzi, że inne podmioty są 
w stanie w sposób efektywny koszto-
wo posiadać i wykorzystywać magazyn 
energii, zarządzać nim lub go obsługi-
wać, zobowiąże w drodze decyzji ope-
ratora do przekazania prawa do maga-
zynu energii w terminie 18 miesięcy 
od dnia doręczenia decyzji, określając 
sposób i warunki tego przekazania oraz 
zasady ustalania i zwrotu operatorowi 
systemu elektroenergetycznego kapi-
tału zaangażowanego w tę działalność 
z uwzględnieniem amortyzacji. Co 
ważne, konsultacje i ewentualne ryzy-
ko konieczności przekazania prawa do 
magazynu nie będą dotyczyły sytuacji, 
w których magazyn energii będzie sta-
nowił w pełni zintegrowany element 
sieci oraz pod określonymi warunkami 
magazynu składającego się z akumula-
torów – w okresie jego amortyzacji. 

Ustawę zmieniającą opublikowano 
w Dzienniku Ustaw 14 lutego 2023 ro-
ku, a przepisy Prawa energetycznego 
weszły w życie w ciągu 14 dni od dnia 
ogłoszenia.  

n

Wy korzystanie magazynów energii przez operatorów zależy od ich potrzeb sie ciowych i roli magazynu, a także woli Prezesa URE 
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Szczegółowe informacje: 
hp://oswietlenie.ptpiree.pl

Kontakt: 
Karolina Nowińska, 

tel.: +48 61 846-02-15, tel. kom. +48 609-223-890
e-mail: nowinska@ptpiree.pl
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Toyota bZ4X

Japońska marka dołącza do grona pro-
ducentów mających w ofercie w pełni 
elektryczny pojazd. Toyota uczyniła to 
dość późno, choć to akurat krzywdzące 
stwierdzenie, bo już w latach 90. ofero-
wała modele na baterie, w tym np. RAV4 
EV na rynku amerykańskim. Faktem jest 
natomiast, że przez lata firma z Kraju 
Kwitnącej Wiśni rozwijała elektryfikację 
samochodów i pod tym względem jest 
jednym z liderów na świecie. I to wła-
śnie doświadczenie zebrane przy hy-
brydach pozwoliło, zdaniem przedsta-
wicieli koncernu, zaprezentować teraz 
auto, które nie jest spóźnione, lecz od-
powiednio przygotowane. 

Mowa o bZ4X, pozycjonowanym 
pomiędzy RAV4 i znacznie większym 
Highlanderem. Od tego pierwszego 
jest minimalnie dłuższy i niższy, z dru-
gim dzieli zbliżony rozstaw osi. Masyw-
ne nadkola i osłony na progach nadają 
bZ4X surowy, offroadowy charakter,  
a smukłe, wąskie reflektory oraz opada-
jąca linia dachu zwieńczonego dużym, 

dzielonym spoilerem – nowoczesny, dy-
namiczny styl. Aerodynamika jest przy 
tym ponoć tak dobra, że zrezygnowano 
z wycieraczki tylnej szyby.

Pojazd może być napędzany na 
przód lub na obie osie. W przypadku 
wersji z napędem przednim jeden sil-
nik o mocy 204 KM i 265 Nm momen-
tu obrotowego rozpędza samochód do 
100 km/h w 8,4 sekundy. Wersja z napę-
dem na cztery koła ma po jednym silni-
ku przy każdej osi i łączną moc 217 KM  
i moment obrotowy na poziomie  
336 Nm, co pozwala rozpędzić się do 
setki w czasie 7,7 sekundy. W obu przy-
padkach auto może jechać maksymal-
nie 160 km/h.

Innowacyjny jest też system ogrze-
wania wykorzystujący pompę ciepła, 
dzięki czemu układ potrzebuje mniej 
energii niż standardowa klimatyzacja. 
Kierowca i pasażer na przednim fotelu 
mogą korzystać z ogrzewania promie-
niowaniem podczerwonym, które po-
zwala rozgrzać się w około minutę.

W wyposażeniu bZ4X nie zabraknie 
najnowszych systemów multimedial-
nych z nawigacją w chmurze, bezprze-
wodowym internetem i asystentem 
głosowym oraz pakietu bezpieczeństwa 
T-Mate z trzecią generacją zestawu To-
yota Safety Sense, który oferuje całą 
listę systemów dbających o bezpie-
czeństwo oraz poprawiających komfort 
podróżowania.

W marcu ubiegłego roku Toyota 
ogłosiła cennik bZ4X-a, który otwierała 
kwota 220 tys. zł. Klienci zareagowali, 
składając 108 zamówień na auto. Teraz 
jednak marka zmieniła strategię i posta-
nowiła oferować swojego elektryka tyl-
ko w ramach programu wynajmu Kinto  
One. Miesięczne raty tego leasingu za-
czynają się od 2931 zł netto (3605 zł  
brutto) za wersję przednionapędową  
z pakietem wyposażeniowym Comfort. 
Odmiana 4x4 z pakietem Prestige do-
stępna jest od 3280 zł netto (4034 zł 
brutto) miesięcznie.

Kasper Teszner, Biuro PTPiREE

W marcu ubiegłego roku Toyota ogłosiła cennik bZ4X-a, który otwierała kwota 220 tys. zł 
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Od klasycznej telefonii komutowanej  
do szerokopasmowej transmisji danych  
w kablowych sieciach telekomunikacyjnych

Jeszcze w 1996 roku powszechną usłu-
gą telefoniczną w Polsce była analogo-
wa przewodowa sieć telekomunikacyj-
na PSTN, która obsługiwała ponad 6 mln 
abonentów. Funkcjonujące wówczas pi-
lotażowe instalacje cyfrowe ISDN o ba-
zowej przepływności 56,7 kbit/s obej-
mowały niektóre dzielnice największych 
miast. Karta modemowa 28,8 kbit/s do 
komputera kosztowała wtedy 500 zł, 
karta ISDN 128 kbit/s z oprogramowa-
niem 2 tys. zł, a opłata rejestracyjna do 
niej 150 zł. 

Transmisja danych w analogowej 
technice PSTN odbywała się z maksy-
malną przepływnością 28,8 kbit/s i to 
na krótkich, idealnych impedancyjnie 
łączach, oddalonych nie dalej niż o 4 km  
od centrali telefonicznej. Popularne fak-
sy analogowe cechowały się prędko-
ścią do 9,6 kbit/s. Dopiero przejście na 
technikę ISDN podniosło ją do 64 kbit/s. 
Podczas gdy cyfrowa sieć zintegrowa-
na usługowo ISDN dla świata stanowi-
ła kolejny etap rozwoju systemów tele-
komunikacyjnych, w naszym kraju była 
dopiero początkiem prawdziwej, choć 
wprowadzanej ze sporym opóźnie-
niem, rewolucji technicznej w łączności. 
Umożliwiła takie oczywiste dziś usługi 
jak telekonferencja dla trzech abonen-
tów, przekierowywanie rozmów, skróto-
we wywołania, połączenia oczekujące, 
gorąca linia, prezentacja numeru CLIP, 
CLIR i wiele innych. Do historii zaczął 
odchodzić niegdyś oczywisty podział 
technik użytkowych na faks, telefon  
i sieć internetową. Rozpoczęła się praw-
dziwa integracja głosu i danych. 

Budowane w latach 60. wybierako-
we centrale telefoniczne systemu Penta 

– Conta stawały się zbyt wolne i mało 
pojemne dla rosnącego lawinowo za-
potrzebowania na usługi telekomuni-
kacyjne. Ogromne stojaki wybieraków 
zasilane dziesiątkami kilowatów ener-
gii elektrycznej przestawały być eko-
nomiczne. W połowie lat 80. zaczęto 
rozmowy z Telecom France o zakupie 
cyfrowych central telefonicznych. Ich 
uwieńczeniem było utworzenie w sto-
licy Wielkopolski przedstawicielstwa 
firmy Alcatel i przestawienie Poznań-
skich Zakładów Telekomunikacyjnych 
Telcom-Teletra na produkcję nowocze-
snych central cyfrowych. Zastąpiły one 
archaiczne urządzenia wybierakowe 
praktycznie w całym kraju. 

Na początku lat 90. pożegnaliśmy 
się definitywnie z obrotowymi tar-
czami aparatów telefonicznych, które 
znaliśmy od dziesiątek lat. Od tej pory  
w słuchawkach, zamiast przerywane-
go tykania, dało się słyszeć harmonijne 
dźwięki tonowego wybierania DTMF. 
Olbrzymie powierzchnie zajmowa-
ne przez dotychczasowe urządzenia 
zmniejszono kilkukrotnie, energochłon-
ność nowych urządzeń spadła, skrócił 
się czas uzyskania połączenia, a co naj-
ważniejsze centrale telefoniczne zyska-
ły możliwość obsługi nieograniczonej 
liczby abonentów. Dobro, jakim do tej 
pory był aparat telefoniczny w mieszka-
niu, stawało się powszechnie dostępne, 
aczkolwiek zależne od stanu sieci tele-
komunikacyjnych w danym regionie 
kraju. Polskę wzdłuż i wszerz zaczęto 
rozkopywać, powstawały nowe trakty 
telekomunikacyjne. 

Dalszy rozwój systemów telekomu-
nikacyjnych w ostatniej dekadzie XX 

wieku przebiegał bardzo burzliwie. Po-
wstawały liczne standardy; nie wszyst-
kie przyjęły się jako międzynarodowe. 
Wprowadzano rozwiązania technicz-
ne opracowane zarówno w placów-
kach naukowych, jak i w laboratoriach 
czołowych koncernów. Nie sposób ich 
wszystkich krótko omówić. Ogólnie 
można stwierdzić, że celem było uzyski-
wanie coraz większych przepływności 
przez zwielokrotnianie liczby kanałów 
podstawowych. W dużym uproszcze-
niu można przyjąć, że eksploatowane 
wtedy cyfrowe sieci telekomunikacyjne 
oparte były w znacznej części na tzw. 
plezjochronicznej hierarchii cyfrowej 
PDH. Pierwszy poziom takiego zwie-
lokrotnienia polega na połączeniu 30 
kanałów telefonicznych 64 kbit/s oraz 
dwóch dodatkowych, przenoszących 
informacje sterujące. Tworzą one stru-
mień 2048 kbit/s, określany potocznie 
jako 2 Mbit/s. 

W miarę wzrostu zapotrzebowania na 
przepustowość, wprowadzono kolejne 
poziomy zwielokrotnienia: II – 8448 kbit/s, 
III – 34 368 kbit/s, IV – 139 264 kbit/s.  
Upowszechnienie światłowodu, jako 
medium transmisyjnego, umożliwi-
ło realizację synchronicznych syste-
mów transmisyjnych SDH mogących 
współpracować z systemami PDH. Sie-
ci synchroniczne, wykorzystując ten 
sam kabel światłowodowy, znacznie 
zwiększyły przepływność oraz umożli-
wiły wprowadzenie zaawansowanych 
metod zarządzania siecią przy jedno-
czesnym zmniejszeniu liczby urządzeń.  
W synchronicznej hierarchii cyfro-
wej przyjęto jako podstawową prze-
pływność binarną kanału 155 Mbit/s.  

MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE
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W technice tej poziom 10 Gbit/s, jako 
przykład wysokiego stopnia synchronicz-
nej hierarchii, nie jest niczym nadzwyczaj-
nym i oznacza możliwość jednoczesnej 
transmisji 120 tys. kanałów telefonicz-
nych. Dla porównania, przepływność 
najwyższego poziomu PDH – 140 Mbit/s 
oznacza możliwość jednoczesnej trans-
misji „tylko” 1920 takich kanałów. 

Paradoksalnie zacofanie Polski w dzie- 
dzinie budowy cyfrowych sieci teleko-
munikacyjnych umożliwiło znaczne ich 
ujednolicenie i budowę opartą na sys-
temach SDH, zarówno przez TP SA, jak  
i innych operatorów sieci szkieletowych. 
Wprowadzenie techniki światłowodowej 
do sieci podstawowej (bazowej) stało się 
faktem. Tak budowało się do końca lat 
90. połączenia miedzy centralami, nato-
miast w sieciach abonenckich wykorzy-
stywane były jeszcze w znacznym stop-
niu kable miedziane, co w praktyce było 
główną przyczyną ograniczenia możli-
wej do uzyskania szybkości transmisji 
danych. Chociaż i tu, dzięki specjalnym 
rozwiązaniom technicznym, zanotowa-
no znaczny postęp – bowiem specjalizo-
wane modemy łączące z Internetem „po 
drucie” umożliwiały transmisję z szybko-
ścią 512 kbit/s, a nawet większą. Zaczęły 

pojawiać się usługi telekomunikacyjne  
w sieciach telewizji kablowych. W każ-
dym gniazdku telewizyjnym była moż-
liwość podłączenia telefonu. Z dnia na 
dzień sieci te zyskiwały nawet po kilka 
tysięcy abonentów, dla których telefon 
był do tej pory dobrem nieosiągalnym  
z racji braku klasycznego okablowania 
telekomunikacyjnego w budynkach.

Przełom nastąpił w latach 2000- 
-2005, kiedy Alcatel podjął się budowy 
ogólnopolskiej światłowodowej sieci 
szkieletowej o początkowej przepływ-
ności 40 Tbit/s, zdeterminowanej wy-
łącznie możliwościami ówcześnie pro-
dukowanego sprzętu transmisyjnego.  
Równolegle urządzenia światłowodowe 
stały się powszechne i dostępne dla każ-
dego, co skutkowało kolejnym etapem 
budowy infrastruktury telekomunika-
cyjnej – nitek światłowodowych. Wraz  
z rozwojem światłowodów i techniki mi-
kroprocesorowej, użytkowane przez Te-
lekomunikację Polską stosunkowo mło-
de cyfrowe centrale telekomunikacyjne 
okazały się bezużyteczne. Urządzenia 
centrali telekomunikacyjnych zainstalo-
wane na powierzchni 600 m2 zastąpio-
no jednym komputerem. Linie miedzia-
ne pozbawiono zasilania, co znacznie 

wpłynęło na oszczędność energii elek-
trycznej; do tej pory każdy numer abo-
nencki wymagał dostarczenia energii 
elektrycznej o mocy kilku do kilkunastu 
watów. W kablach miedzianych rozpo-
częła się transmisja cyfrowa, a światło-
wody zdominowały rynek. Dotąd funk-
cjonują jeszcze sieci ISDN, ale wyłącznie 
z powodu zachowania bezpieczeństwa 
łączności na wypadek sytuacji katastro-
falnych. Kolejnym etapem rozwoju te-
lefonii było wprowadzenie usługi VoiP, 
ale tę technikę należy zaklasyfikować 
raczej do usług informatycznych, a nie 
telekomunikacyjnych. 

Współczesne sieci telekomunika-
cyjne to głównie instalacje światłowo-
dowe. Obecnie za stosunkowo niedu-
żą opłatą mamy możliwość uzyskania 
transmisji danych do 1 Gbit/s i oczywi-
ście dobrej jakości połączeń telefonicz-
nych. Tylko że z telefonu stacjonarnego 
poza instytucjami mało kto dziś korzy-
sta. Zauważyć możemy powolne zamie-
ranie telefonii kablowej, a wdrażanie 
coraz to nowych technik bezprzewo-
dowych z pewnością przyczyni się do 
zakończenia świadczenia usług głoso-
wych w telekomunikacyjnych sieciach 
kablowych.  n

Wnętrze modemu internetowego
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Rada Techniczna spółki Enea Operator 
funkcjonuje już dziesięć lat. Składa się  
z 14 osób, a działa przy niej 17 Zespołów 
Tematycznych zrzeszających 96 pracowni-
ków przedsiębiorstwa. Dzięki pracy Rady 
i skupionych wokół niej ekspertów firma 
może szczycić się świadczeniem wysokiej 
jakości usług dystrybucyjnych i bezpie-
czeństwem funkcjonowania sieci.

Radę Techniczną powołano w czerwcu 
2012 roku. Jej powstanie podyktowane by-
ło potrzebą wypracowania obiektywnych 
i jasnych zasad, które zapewniałyby równe 
traktowanie użytkowników systemu dystry-
bucyjnego, z uwzględnieniem wymogów 
stawianych przez  obowiązujące oraz two-
rzone strategie rozwoju, a także plany zago-
spodarowania przestrzennego województw, 
gmin, jak i przepisy ochrony środowiska. 
Kluczowym aspektem działania Rady jest  
wysoka jakość świadczonych usług dystry-
bucyjnych oraz stosowanych wyrobów. To 
właśnie dzięki tym standardom stan sieci 
elektroenergetycznej jest dobry i zapewnia 
użytkownikom systemu bezpieczeństwo. 

Fakty i ludzie
Pierwsze posiedzenie Rady Technicznej od-
było się 10 lipca 2012 roku. Jej gremium skła-
dało się wtedy z dziewięciu osób. Obecnie 
liczy czternaście osób. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele Oddziałów Dystrybucji oraz 
Departamentów: Zarządzania Ruchem,  
Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Plano- 
wania i Rozwoju, Zarządzania Informacją 
Pomiarową, Teleinformatyki, Logistyki i Za- 
kupów, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony  
Środowiska oraz radca prawny z Depar-
tamentu Wsparcia. Przewodniczącym Rady 
jest Łukasz Piasek, związany z jej funkcjono-
waniem od samego początku.

Przy Radzie Technicznej obecnie funk-
cjonuje 17 Zespołów Tematycznych. Zrze-
szają one 96 ekspertów z różnych dzie-
dzin, którzy są pracownikami spółki. 

Zadania i cele
Pierwsze zadania, jakie postawiła przed sobą 
Rada, to wypracowanie koncepcji rozwoju 
sieci dystrybucyjnej, standardów technicz-
nych i założeń inwestycyjnych przeznaczo-
nych do realizacji przez jednostki organi-
zacyjne spółki. Natomiast priorytetowym 
zadaniem Rady Technicznej jest propago-
wanie wiedzy technicznej w spółce Enea 

Operator. Dzieje się to m.in. dzięki dialo-
gom technicznym w Rejonach Dystrybucji 
oraz z podmiotami zewnętrznymi. 

Wszystkie dokumenty, w tym stan-
dardy, wypracowano opierając się na 
wiedzy technicznej pracowników przed-
siębiorstwa, dorobku technicznym firmy,  
a także na dostępnych dla załogi nor-
mach oraz przepisach jurydycznych. Na-
leży wspomnieć również o dokumentach 
niedotyczących zagadnień technicznych, 
ale zawierających wytyczne dla obsłu-
gi określonych procesów w spółce, np. 
związanych z dokonywanymi odbiorami 
technicznymi.

Podsumowanie 10-lecia
Podczas dziesięciu lat intensywnej pracy 
Rada wydała 102 opinie i rekomendacje oraz 
209 orzeczeń. Obecnie obowiązuje 21 stan-
dardów ogólnodostępnych oraz 7 standar-
dów wewnętrznych (tj. do użytku wewnętrz-
nego spółki Enea Operator lub całej Grupy 
Enea). Każdy ze standardów po jego wejściu 
w życie jest monitorowany, aktualizowany  
i dostosowywany do zmieniających się 

przepisów prawnych, normatywnych oraz do 
sytuacji rynku i potrzeb spółki. Jednocześnie 
odpowiada na potrzeby naszych klientów.

– Nie sposób było zaprosić wszystkie oso-
by na spotkanie podsumowujące dziesięć lat 
pracy Rady. Jednak tym pracownikom spółki, 
którzy na co dzień zaangażowani są w działa-
nia Zespołów Tematycznych powołanych przez 
Radę Techniczną dziękujemy za dotychcza-
sową współpracę – podkreśla Łukasz Piasek, 
przewodniczący Rady.

Kto może współpracować z Radą?
Warto przypomnieć, że każdy z pracow-
ników spółki ma wpływ na tworzenie tre-
ści standardów. Także wśród członków 
Zespołów Tematycznych są przedstawiciele 
każdego Oddziału Dystrybucji oraz wybra-
nych Departamentów, którzy są ambasado-
rami danego standardu. W przypadku pytań 
lub spostrzeżeń zapraszamy do kontaktu  
z przedstawicielami swojej jednostki orga-
nizacyjnej spółki lub bezpośrednio z Biurem 
Rady Technicznej.

Opracowanie:
Enea Operator

Przy Radzie Technicznej obecnie funk cjonuje 17 Zespołów Tematycznych 

Rada Techniczna miejscem dialogu już od 10 lat! 

Zd
ję

ci
e:

 E
ne

a 
O

pe
ra

to
r

Wszystkie dokumenty, w tym stan dardy, wypracowano opierając się na wiedzy technicznej pracowników  
przed siębiorstwa, dorobku technicznym firmy, a także na dostępnych dla załogi nor mach oraz przepisach jurydycznych. 

WYDARZENIA



XXII KONFERENCJA
SYSTEMY INFORMATYCZNE W ENERGETYCE SIwE’23

WISŁA, 14-16 LISTOPADA 2023 R.

Organizator Patronat medialny

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.

Kontakt:
Karolina Nowińska, tel.: +48 61 846-02-15, e-mail: nowinska@ptpiree.pl
Sebasan Brzozowski, tel.: +48 61 846-02-31, e-mail: brzozowski@ptpiree.pl
   

-
-

-
-
-
-
-
-
   

Szczegółowe informacje: hp://siwe.ptpiree.pl
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Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,  

że  5 lutego 2023 roku zmarł w wieku 85 lat

Jerzy Skwara
Był jednym z założycieli, a następnie wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału  

Energii Elektrycznej. Pozostanie w naszej pamięci jako zasłużony energetyk i wieloletni pracownik 

Zakładu Energetycznego Gdańsk, obecnie gdańskiego oddziału spółki Energa-Operator. 

Niemal 40 lat kariery zawodowej poświęcił służbie w energetyce pomorskiej. Przez ponad 

dekadę był dyrektorem Zakładu Energetycznego Gdańsk (1981-1993), a po jego komercjalizacji  

i przekształceniu w spółkę akcyjną pierwszym prezesem Energi Gdańskiej Kompanii  

Energetycznej SA (do 1998 roku).  

Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia. 

Cześć Jego pamięci! 

Zarząd, Pracownicy i Przyjaciele  

z PTPiREE

Konferencja Warszawska
6 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się 
Konferencja  Warszawska – Stała Robocza Konferencja Przeglą-
dowa Wsparcia Ukrainy, zorganizowana przez KPRM oraz 
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 
we współpracy z Ministerstwem  Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministrem Klimatu i Środowiska. 

– Dziś Ukraina nadal potrzebuje naszego wsparcia. Przede 
wszystkim jednak Ukraina potrzebuje nadziei. Ta nadzieja ro-
dzi się tutaj, w Polsce, ona rodzi się w każdym polskim domu,  
w którym przyjęto uchodźców wojennych, ona rodzi się w każ-
dym sukcesie dyplomatycznym, w każdym sukcesie, który zwięk-
sza wsparcie dla Ukrainy na forum międzynarodowym – po-
wiedział prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podczas 
otwarcia Konferencji.

Dzięki regularnym spotkaniom uczestnicy Konferencji bę-
dą mogli monitorować działania społeczności międzynaro-
dowej na rzecz wsparcia Ukrainy. Podczas otwarcia wystąpili 

m.in. ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz oraz przed-
stawiciel Departamentu Stanu USA Scott Turner.

Konferencja ma zainaugurować cykl spotkań, podczas któ-
rych omawiane będzie dotychczasowe wsparcie dla obywateli 
Ukrainy oraz prezentowane będą sprawozdania z dotychcza-
sowych działań, jak również  projekty pomocowe organizacji 
pozarządowych i badania dotyczące uchodźców z Ukrainy.

Jeden z paneli Konferencji poświęcono wsparciu Ukrainy  
w zakresie elektroenergetyki. Wśród prelegentów znaleźli się 
przedstawiciele PTPiREE – Radosław Pobol, prezes PTPiREE, 
prezes spółki Tauron Dystrybucja oraz Tomasz Sikorski, prezes 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W obliczu rosyjskich ata-
ków na ukraińską infrastrukturę krytyczną polscy operatorzy 
elektroenergetyczni są w stałym kontakcie z  ukraińskim sekto-
rem energetycznym; przekazują stronie ukraińskiej materiały, 
które pomagają w utrzymaniu zasilania i w odbudowywaniu 
zniszczonej infrastruktury. Wsparcie to pozwala na odtwarza-
nie ciągłości zasilania odbiorców ukraińskiego systemu ener-
getycznego.  

n

Wydarzenia w branży
WYDARZENIA
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Najszybsza kamera rejestrująca ruch jest 
zdolna do przechwycenia 70 bilionów kla-
tek na sekundę. Dzięki temu możliwe jest 
obrazowanie przemieszczania wiązki świa-
tła poruszającej się z prędkością granicz-
ną 300 tys. km/s na 233 klatkach filmu dla 
każdego milimetra jej ruchu. Jest ona sto-
sowana m.in. do badania reakcji termo-
jądrowych, rozkładu molekuł, transportu 
fotonów czy właśnie ruchu wiązek świa-
tła. Oczywiście ten rekord może zostać  
w każdej chwili pobity, bo konkurencja, po-
trzeby i oczekiwania naukowców są w tej 
dziedzinie duże. Z kolei najszybsza kame-
ra tradycyjna – optyczna, mogąca rejestro-
wać ruchome obiekty w większej skali i roz-
dzielczości, potrafi zapisać w ciągu sekundy 
rewelacyjne 1,75 mln klatek. Jeżeli chcieli-
byśmy jednak zapisywać zdjęcia w rozdziel-
czościach, do których jesteśmy przyzwy-
czajeni, czyli  Full HD lub 4K, wówczas nasze 
apatyty musi zaspokoić skromne kilkana-
ście tysięcy klatek na sekundę, co i tak jest 
znakomitym wynikiem, zważywszy na ilość 
rejestrowanych w ciągu sekundy danych.

Szczególnym zastosowaniem dla ultra-
szybkich kamer jest rejestrowanie obrazów  
i filmów trójwymiarowych. Wymaga to zasto-
sowania dwóch kamer działających równole-
gle, najlepiej w ramach pojedynczego układu 
optycznego. Ogromną rolę w działaniu tego 
rodzaju urządzeń odgrywa moc obliczenio-
wa i algorytmy użyte do przetwarzania ob-
razu. Programiści wspólnie z naukowcami 
tworzą niezwykle zaawansowane rozwiąza-
nia, w ramach których np. obydwie kamery 
dla oszczędności czasu i pamięci rejestrują 
wiele klatek obrazu na jednej (odpowiednik 
wielokrotnego naświetlania tej samej kliszy), 
które dopiero po przesłaniu do komputera są 
automatycznie przetwarzane do trójwymia-
rowego filmu. Fascynujące!

Jak to wykorzystać? Na przykład w ce-
lu wyjaśnienia zjawisk, o których istnieniu 

wiemy, ale których przyczyn nie znamy. 
Takim zjawiskiem jest sonoluminescencja, 
czyli emisja krótkich impulsów świetlnych 
w chwili zapadania się bąbelków gazu 
zawieszonych w cieczy pod wpływem ci-
śnienia akustycznego. Takie zjawisko zaob-
serwowano po raz pierwszy podczas prac 
prowadzących do przyspieszenia wywo-
ływania klisz fotograficznych, ale nie uda-
ło się jak dotąd wyjaśnić jego przyczyny, 
gdyż nie dość, że emitowane błyski trwają 
kilkaset pikosekund, mają w szczycie moc 
około 10 miliwatów, większość energii jest 
emitowana w paśmie ultrafioletu, to same 
bąbelki mają średnicę około mikrometra.

Kiedy interesują nas zjawiska niesły-
chanie szybkie i na dodatek potrzebujemy 
przyjrzeć się bardzo małym obiektom (np. 
odkształceniom struktury atomowej), po-
trzebujemy szczególnych narzędzi. Jednym 
z nich jest laser rentgenowski dużej mocy. 
Zespół naukowców z SLAC National Acce-
lerator Laboratory Departamentu Energii 
oraz Uniwersytetu Stanforda wykorzystali 
go do obserwacji zasady funkcjonowania 
ołowiowych ogniw perowskitowych, któ-
re mogą stanowić klucz do zdecydowa-
nie wydajniejszych hybrydowych ogniw 
słonecznych.

Perowskity budzą zrozumiałe emocje, 
gdyż łączą potencjał dużej wydajności z ni-
skim kosztem wytworzenia energii. Nadal 
jednak trwają spory dotyczące zasady ich 
działania. Jedną z hipotez są tzw. polarony 
–  nietrwałe kwazicząstki powstające jako 
wynik lokalnego odkształcenia sieci krysta-
licznej spowodowanego oddziaływaniem 
elektrostatycznym w wyniku przemiesz-
czania się naładowanej cząstki w krysztale. 
Obserwacja ich powstawania (trwająca bi-
lionowe części sekundy) i rozwoju (rozmia-
ru, kształtu i zmian) wymaga zastosowania 
najwydajniejszego na świecie lasera rent-
genowskiego i nie była wcześniej możliwa.

Potężnym źródłem niesłychanie krót-
kich impulsów świetlnych, wykorzystanym 
w ramach eksperymentów z perowskitami, 
jest Linac Coherent Light Source II (LCLS II), 
laser zainstalowany w Menlo Park w Kali-
fornii, zdolny do obrazowania materiałów  
w niemalże atomowych szczegółach i uch- 
wycenia ruchu zachodzącego w miliono-
wych chwilach miliardowej części sekun-
dy. Jedną z jego cech charakterystycznych 
jest praca w temperaturze 2 stopni Kelwina 
(schładzany ciekłym helem). Poprzednik – 
LCSL I był narzędziem, dzięki któremu doko-
nano serii ważnych odkryć w dziedzinie fizy-
ki cząstek, które zakończyły się uzyskaniem 
trzech Nagród Nobla. Laser drugiej genera-
cji jest zdecydowanie szybszy od swego po-
przednika, umożliwiając wykonywanie eks-
perymentów wcześniej niedostępnych (ze 
względu na zbyt małą moc) lub zbyt czaso-
chłonnych (blokujących urządzenie na wie-
le miesięcy – dziś możliwych do wykonania 
w ciągu kilkudziesięciu minut).

Perowskity ołowiowe są minerałami 
najczęściej badanymi, pomimo tego, że  
w ich składzie obecny jest ołów, czyli pier-
wiastek niebezpieczny dla zdrowia ludzi  
i zwierząt. Ich połączenie w tandemie z tra-
dycyjnymi ogniwami krzemowymi mogło-
by podnieść sprawność przyszłych paneli 
fotowoltaicznych nawet do 44 proc., więc 
jest o co walczyć. 

Fascynując się na co dzień możliwością 
rejestracji filmów smartfonem z prędkością 
240 klatek na sekundę, warto wiedzieć, że 
dostępne są w sprzedaży zdecydowanie 
szybsze urządzenia rejestrujące. Te zaś, któ-
rymi dysponują naukowcy, biją na głowę 
jakiekolwiek kamery dostępne w sprzeda-
ży, a przy tym mogą rejestrować obrazy 
w absolutnej mikroskali. Za to do rejestra-
cji domowych filmów absolutnie się nie 
nadają.

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Szybko,  
coraz szybciej
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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

 }  31 maja-1 czerwca 2023 r.,  
Kołobrzeg

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

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }   13-14 czerwca 2023 r., 
Warszawa

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

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }   12-14 września 2023 r., 
Bielsko-Biała

36. Międzynarodowe 
Energetyczne Targi Bielskie 
ENERGETAB® 2023

 » Org.: ZIAD Bielsko-Biała SA 
Inf.:  (33)  813-82-31,  

813-82-32,  
813-82-40 
http://energetab.pl

 }  14-16 listopada 2023 r., 
Wisła

XXII Konferencja 
„Systemy Informatyczne  
w Energetyce SIwE’23”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  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

 }   29-30 marca 2023 r.,  
Wisła

X Konferencja  
Naukowo-Techniczna 
„Generacja rozproszona i straty 
energii elektrycznej w sieciach 
elektroenergetycznych”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }    26-27 kwietnia 2023 r., 
Wisła 

Konferencja 
„TRANSFORMATOR’23”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  8-10 maja 2023 r.,  
Mrągowo

Konferencja 
XXIV Spotkanie Przedstawicieli 
Transportu OSD i OSP

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

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



INTEGRUJEMY
środowisko energetyków

ORGANIZUJEMY
specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje

PRZYGOTOWUJEMY
wnioski o dotacje unijne na projekty energetyczne

PROWADZIMY
działalność normalizacyjną, typizacyjną,

doradczą, wydawniczą i edukacyjną

WYKONUJEMY
analizy prawne, techniczne i ekonomiczne

KREUJEMY
nowe rozwiązania

WSPIERAMY
zachodzące zmiany i wdrożenia

nowych technologii w elektroenergetyce


