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Sierpniowa „Energia Elektryczna” ukazuje się w przededniu 
30-lecia PTPiREE. To z pewnością dobry moment, żeby spoj-
rzeć z dystansu na dorobek ostatnich trzech dekad nasze-
go Towarzystwa na tle dynamicznych zmian w energetyce. 
Tej krótkiej retrospektywie służy zmieniona formuła jubile-
uszowego wydania miesięcznika. Postanowiliśmy dokonać 
syntezy najistotniejszych zagadnień z perspektywy ostat-
niego trzydziestolecia. Obraz naszej obecności w rzeczywi-
stości polskiej energetyki byłby jednak niepełny, gdybyśmy 

nie wrócili do źródeł, do idei oraz ludzi tworzących PTPiREE w 1990 roku. Dlatego jest nam 
niezmiernie miło, że swymi bezcennymi wspomnieniami i refleksjami zechciał podzielić 
się z nami jeden z założycieli Towarzystwa, prezes Roman Kuczkowski. Nasz gość przypo-
mina najważniejsze fakty oraz atmosferę towarzyszącą powstaniu PTPiREE, które kształto-
wało się w czasie rewolucyjnych przeobrażeń gospodarczych i ustrojowych naszego kra-
ju. Zapoczątkowane wówczas procesy w polskiej energetyce stanowiły bazę dla dalszych 
przemian legislacyjnych, regulacyjnych, technicznych czy relacji społecznych. O najważniej-
szych wyzwaniach związanych z tymi dziedzinami staramy się opowiedzieć w kolejnych 
artykułach. 

Niewątpliwie jednym z najistotniejszych wyzwań, przed jakim stanęła branża, a zwłasz-
cza podsektor dystrybucji, był unbundling – wydzielenie operatorów systemów elektro-
energetycznych. Cennymi refleksjami natury historycznej oraz dotyczącymi przyszłości tego 
procesu dzieli się z nami mecenas dr hab. Mariusz Swora. Autor, będąc w przeszłości Preze-
sem URE, doskonale rozumie znaczenie unbundlingu, a jego przyszłość osadza w szerszym 
kontekście prawodawstwa Unii Europejskiej.

Kolejnymi elementami rynku energii podlegającymi istotnym przeobrażeniom są za-
gadnienia taryfowe. Także w zakresie legislacji głos naszego sektora wybrzmiewał donośnie 
i był słyszalny w procesie stanowienia prawa dzięki profesjonalnym analizom i merytorycz-
nym argumentom. 

Trzy dekady w dziedzinie techniki, zarządzania siecią oraz dystrybucją energii elektrycz-
nej omawia artykuł, w którym ukazujemy aktywność PTPiREE w przygotowaniu tak ważnych 
dla energetyki zagadnień jak Generalna Umowa Dystrybucji, Instrukcja Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnych, odnawialne źródła energii, e-mobility, typizacja linii napowietrznych, 
prace pod napięciem, badania i analizy techniczne oraz wiele innych. Z działalnością na po-
lu techniki i technologii koresponduje praca PTPiREE w kwestiach łączności radiowej.

Zmiany na rynku energii z perspektywy odbiorcy przybliża z kolei Kamil Pluskwa- 
-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów. 

Jubileuszową edycję zamykają artykuły poświęcone komunikacji naszej branży z oto-
czeniem. Marzanna Kierzkowska podsumowuje najważniejsze inicjatywy w tym zakresie. 
Jedną z wielu form informowania i komunikowania jest miesięcznik „Energia Elektryczna”, 
który trafia do rąk naszych Czytelników niemal od początku istnienia PTPiREE. Cieszymy się, 
że możemy być z Państwem w czasie tak wspaniałego jubileuszu.

Zapraszam do lektury! 
Wojciech Tabiś 
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Szanowni Państwo!

Jubileusz 30-lecia Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej obchodzimy  
w szczególnym czasie – w cieniu pandemii, która zdezorganizowała wcześniejsze plany i zmusiła nas do 
nowego spojrzenia na wiele kwestii. Spółki energetyczne podjęły wielki wysiłek, aby mimo zagrożeń związanych  
z koronawirusem, zagwarantować nieprzerwane dostawy energii, z uwzględnieniem bezpieczeństwa swoich klientów, 
jak też pracowników. 
W tych działaniach istotna rola przypadła PTPiREE, które koordynowało wspólne działania operatorów systemów 
elektroenergetycznych, głównie w zakresie wymiany informacji pomiędzy operatorami w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego oraz ciągłości pracy służb operatorskich. Opracowywaliśmy takie 
regulacje prawne, które będą wspierały funkcjonowanie spółek operatorskich zarówno w czasie epidemii, jak też po 
zakończeniu tego stanu. 
Czeka nas okres pełen wyzwań. Przed nami czas wdrażania nowych zadań określonych pakietem „Czysta energia 
dla wszystkich Europejczyków”. Obowiązek wprowadzania unijnych regulacji powoduje powstanie nowego modelu 
rynku energetycznego. Rozwój elektromobilności, magazynowanie energii, ekspansja energetyki prosumenckiej, 
rozbudowa OZE wymaga od operatorów elektroenergetycznych merytorycznej współpracy. Istotną rolą jest 
stworzenie takiego otoczenia prawnego, które będzie równoważyło interesy wszystkich uczestników rynku. Nadal 
więc będziemy towarzyszyć spółkom elektroenergetycznym podczas tego procesu. Jestem przekonany, że potencjał 
PTPiREE, oparty na wieloletnim doświadczeniu, będzie pomocny podczas przekształceń, jakie zachodzą na rynku 
energii. Współpraca z poszczególnymi resortami rządu, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, instytucjami krajowymi 
oraz międzynarodowymi ma zwłaszcza teraz istotne znaczenie. Nasze zaangażowanie oraz profesjonalizm pozwolą 
wypracować rozwiązania kluczowe zarówno dla branży, jak też dla odbiorców energii elektrycznej.
Wzrost rozproszonych źródeł energii, przyłączanie nowych mocy oraz wzrastające zużycie energii implikują konieczność 
rozbudowy sieci. Dla zapewnienia stabilności systemu elektroenergetycznego oraz nieprzerwanych dostaw energii 
operatorzy muszą rozbudowywać swoją infrastrukturę i poprawiać jej niezawodność. Nadal jako PTPiREE będziemy 
wspierać te procesy inwestycyjne oraz poszukiwać nowych rozwiązań, które pozwolą przeprowadzić transformację 
energetyczną efektywnie.
Jest mi niezmiernie miło, że mogę wprowadzić PTPiREE w następne 30-lecie działalności. Wierzę, że Towarzystwo 
będzie nadal ważnym podmiotem na mapie polskiej elektroenergetyki skupiającym potencjał jak i profesjonalną 
wiedzę oraz aktywność członków. W imieniu swoim oraz całego Zarządu PTPiREE chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy aktywnie w ciągu tych lat uczestniczyli w działalności naszej organizacji. Wierzę, że dalsza współpraca zapewni 
skuteczne wsparcie na rzecz dynamicznego rozwoju polskiej energetyki!
W sierpniu obchodzimy również coroczny Dzień Energetyka. Składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy 
zawodowo związani są z tą branżą. Niech każdy dzień pracy przynosi Państwu satysfakcję i daje możliwość osobistego 
i zawodowego rozwoju.

Robert Zasina
Prezes Zarządu PTPiREE
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Z okazji Dnia Energetyka dziękuję wszystkim energetykom za pełne zaangażowanie w służbę oraz dbanie 
o bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zwłaszcza teraz, w trudnym dla wszystkich czasie epidemii, dzia-
łania podejmowane przez spółki energetyczne mają szczególne znaczenie. Warto w tym miejscu zauwa-
żyć szczególne poświęcenie służb dyspozytorskich operatorów elektroenergetycznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii. Doceniając ten wysiłek, życzę Państwu wiele satysfakcji z wykonywanej 
pracy oraz entuzjazmu wobec nowych wyzwań, jakie stoją przed sektorem energetycznym. 
W sierpniu tego roku mija również 30 lat od powstania Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej. Czas ten był wypełniony nieustanną pracą specjalistów na rzecz rozwoju polskiej energetyki 
w odpowiedzi na rosnące potrzeby konsumentów i zmieniający się rynek energii. Ostatnie trzydziesto-
lecie pokazuje, jak ważne jest budowanie wspólnego stanowiska w zakresie stojących przed energety-
ką wyzwań, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej wszystkim klientom.  
Mając na uwadze coraz bardziej ambitne cele klimatyczne UE oraz rosnącą rolę operatorów systemów 
elektroenergetycznych, kolejne lata to także będzie czas intensywnej pracy oraz inwestycji, aby umożliwić 
rozwój odnawialnych źródeł energii i elektromobilności.
Z okazji jubileuszu składam najlepsze życzenia członkom PTPiREE oraz życzę dalszych sukcesów  
w następnych latach!

14 sierpnia to w kalendarzu „Dzień Energetyka”, dlatego z tej okazji pragnę podziękować za wkład  
i zaangażowanie w codzienną służbę.
Święto energetyka to także doskonała okazja, żeby przypomnieć Polakom, jak trudna i odpowiedzial-
na jest Państwa praca. Zawód ten wymaga nie tylko wszechstronnej wiedzy, lecz także poświęcenia  
i wytrwałości – często jest to praca nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To dzięki Państwa 
doświadczeniu możemy na co dzień czuć się bezpiecznie, mając gwarancję stabilnych dostaw energii  
i bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Dziękując za trud codziennej służby, życzę Państwu wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, 
satysfakcji z wykonywanej pracy oraz dużo zdrowia i uśmiechu na co dzień. 
Przy tej okazji chciałbym również pogratulować 30-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Przesyłu  
i Rozdziału Energii Elektrycznej, życząc dalszych sukcesów na rynku energetycznym i wielu osiągnięć  
oraz satysfakcji z podejmowanych działań dla rozwoju branży energetycznej.

Michał Kurtyka, Minister Klimatu

Z okazji Dnia Energetyka wszystkim pracownikom sektora energetycznego życzę wielu sukcesów  
oraz ambitnych wyzwań, będących inspiracją w dalszej pracy na rzecz rozwoju polskiej energetyki. 
Sektor energetyczny znacząco wpływa na funkcjonowanie wszystkich uczestników rynku i konkuren-
cyjność całej gospodarki, co przekłada się na ogromną odpowiedzialność podmiotów zaangażowanych  
w jego tworzenie i modernizację. Tym bardziej należy docenić trudną i odpowiedzialną pracę wszystkich 
Państwa.
Od trzydziestu lat PTPiREE pełni istotną rolę w procesie identyfikowania największych wyzwań  
oraz kierunków rozwoju sektora, podejmując przy tym niezbędne działania. Inicjatywy Towarzystwa 
mają szczególne znaczenie w czasie, kiedy rozwój energetyki rozproszonej, w tym prosumenckiej,  
całkowicie zmienia charakter sektora dystrybucji. Od umiejętnego przewidywania zmian oraz tempa  
i sposobu, w jaki operatorzy poradzą sobie z wyzwaniami, w dużej mierze zależeć będzie funkcjono-
wanie rynku energii. 
Życzę wszystkim przedstawicielom branży zrzeszonym w PTPiREE kolejnych lat ciekawej i inspirującej  
pracy, której efektem niech będzie dobrze zaprojektowany i sprawnie działający rynek energii elektrycznej  
w Polsce. Deklaruję też pełną otwartość Urzędu Regulacji Energetyki na kolejne wspólne inicjatywy  
adresowane do konsumentów i przedsiębiorców. 

Jacek Sasin,  
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Aktywów Państwowych

Rafał Gawin,  
Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki
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Trzy dekady w Towarzystwie

Wyprzedzić bieg wydarzeń
Rozmowa z Prezesem Romanem Kuczkowskim, współzałożycielem PTPiREE.

 » Panie Prezesie, Towarzystwo w tym 
roku kończy 30 lat. 29 sierpnia 1990 
roku w Baranowie koło Poznania odbyło 
się historyczne z dzisiejszego punktu 
widzenia spotkanie. Rozstrzygające, 
jakże istotne. Obecni tam dyrektorzy 
zakładów energetycznych podjęli 
jednogłośną decyzję: powołać 
stowarzyszenie i przyjąć nazwę „Polskie 
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej” (PTPiREE).

Tak, to był początek. Zaproponowano 
wówczas zapisy statutu, potwierdzono 
jednogłośnie potrzebę i zasadność powo-
łania Towarzystwa dla celów określonych 
w projekcie statutu. Wówczas również do-
konano wyboru Komitetu Założycielskiego 
Towarzystwa w składzie: Stanisław Filipiak, 
Dariusz Poppe, Jerzy Skwara. Osoby te re-
prezentowały Towarzystwo na posiedze-
niu Sądu Rejestrowego w Poznaniu. I tak 
8 października 1990 roku ostatecznie za-
rejestrowano Towarzystwo, wpisując je do 
Sądowego Rejestru Stowarzyszeń. Była to 
najlepsza możliwa forma prawna w tam-
tych czasach. Data rejestracji to druga bar-
dzo ważna data, a było ich jeszcze wiele…

 » Przypomnijmy sobie te ważne 
wydarzenia, kamienie milowe. Proszę 
wprowadzić nas w czas energetyki 
sprzed 1990 roku. Bez zrozumienia 
tego, co było 30 lat wcześniej, nie 
zrozumiemy tożsamości PTPiREE.

Idea powołania Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
narodziła się w burzliwych czasach przeło-
mu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych. Energetyki zintegrowanej pionowo, 
gdzie funkcjonowały 33 zakłady ener-
getyczne, kilkadziesiąt elektrowni i elek-
trociepłowni oraz zarządzająca ruchem 
Krajowa Dyspozycja Mocy. Nad wszyst-
kim pieczę sprawowało Ministerstwo 
Przemysłu (potem Przemysłu i Handlu). 
Przed ponad 30 laty, po przemianach,  
w jakże nowej rzeczywistości społecznej 

i politycznej, brakowało jasnych planów  
i wzorców dotyczących przyszłej struktury 
organizacyjnej i własnościowej przedsię-
biorstw energetycznych. Brakowało rów- 
nież dobrego prawa. I nie myślę tutaj tyl-
ko o Prawie energetycznym. Po likwida-
cji Ministerstwa Górnictwa i Energetyki  
(24 października 1987) w 1989 roku zlikwi-
dowano również okręgi energetyczne i za-
kłady im podległe. Zakłady energetyczne, 
nadal w liczbie trzydziestu trzech, otrzy-
mały status przedsiębiorstwa państwowe-
go, stały się samodzielnymi przedsiębior-
stwami. Owszem, powołano Wspólnotę 
Energetyki i Węgla Brunatnego, która jed-
nak bardziej miała charakter koordynacyj-
ny aniżeli zarządczy. Nie trwało to długo.  
Z początkiem 1990 roku zlikwidowano i ten 
byt prawny, na bazie którego 28 września 
1990 roku zarejestrowano spółkę Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne, a zakłady ener-
getyczne uzyskały pełną samodzielność. 

 » Zakłady energetyczne otrzymały 
swobodę zarówno prawną,  
jak i ekonomiczną. Ale nie miały 
przecież dużego doświadczenia  
w korzystaniu z danej im wolności. 
Napotykały na problemy, których 
dotychczas nie miały i nie zawsze 
potrafiły sobie z nimi poradzić.

Dodatkowo w tym czasie otworzyły 
się drzwi na gospodarki krajów Europy 
Zachodniej i zaczęliśmy być poddawani 
presji zagranicznych dostawców aparatu-
ry i technologii, nie mając doświadczenia 
w handlu w warunkach ostrej konkuren-
cji, a przede wszystkim narzędzi do oceny. 
Wieloletnia praca w okręgach energetycz-
nych o strukturach pionowych stworzy-
ła sytuację, w której znaliśmy się głównie 
w ich ramach. Znajomość z kolegami dy-
rektorami zakładów energetycznych z in-
nych okręgów była niewielka, sporadyczna  
i dość przypadkowa. 

To właśnie ta nowa rzeczywistość 
dała impuls do działania. Spore gro-
no ówczesnych dyrektorów zakładów 

energetycznych miało świadomość ko-
nieczności utworzenia organizacji po-
zwalającej na konsultowanie między sobą 
podobnych przecież w każdej z firm pro-
blemów oraz wypracowanie wspólnego 
stanowiska w stosunku do nieuchron-
nych zmian czekających branżę. To wła-
śnie nieżyjący już dziś Stanisław Filipiak, 
dyrektor Zakładu Energetycznego Poznań, 
widząc potrzebę bezpośredniego kontak-
tu i uzyskania możliwości konfrontowania 
własnych pomysłów z propozycjami kole-
gów, a także powołania organizacji, która 
mogłaby wypracowywać wspólne stano-
wisko zakładów w stosunku do przewidy-
wanych zmian w zarządzaniu energetyką, 
potrafił zebrać wokół siebie reprezenta-
tywne grono dyrektorów zakładów oraz 
doprowadzić do powołania i zarejestro-
wania Towarzystwa.

 » Z tego wynika, że Towarzystwo 
wypełniło próżnię w zakresie 
koordynacji i wymiany doświadczeń, 
powstałą w wyniku ówczesnych zmian 
organizacyjnych w energetyce.

Jestem przekonany, patrząc wstecz, że 
podjęte wtedy decyzje były właściwe – 
wprost konieczne. Próżnię tę wypełniono 
we właściwym czasie i we właściwy spo-
sób. Dziś można stwierdzić, że działalność 
Towarzystwa zapobiegła degradacji za-
kładów energetycznych. Dodajmy też, iż 
za przykładem PTPiREE poszedł podsek-
tor wytwarzania, powołując Towarzystwo 
Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz 
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni 
Zawodowych, a później i Towarzystwo 
Elektrowni Wodnych. Dziś towarzystw 
branżowych w sektorze elektroenerge-
tycznym działa wiele i one potwierdza-
ją słuszność decyzji podjętej w sierpniu 
1990 roku przez dyrektorów zakładów 
energetycznych. 

 » Wtedy, 30 lat temu, nie wszyscy 
jednak tak optymistycznie podchodzili 
do kwestii powstania takiej organizacji.
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To prawda. Z jednej strony mieliśmy dy-
rektorów samodzielnych przedsiębiorstw 
państwowych, świadomych roli, jaką od-
grywa energetyka w życiu społeczno-go-
spodarczym, potrzeby współpracy, aby 
jednym głosem oddziaływać na decyden-
tów mających wpływ na rozwój energe-
tyki, a z drugiej zaś otoczenie energetyki, 
także część załóg, nie akceptowało z po-
czątku tej inicjatywy, dopatrując się w niej 
chęci powrotu do starych, centralnych 
sposobów zarządzania branżą czy wręcz 
uwłaszczenia na majątku energetyki. 

Istotny był też fakt powołania spółki 
Skarbu Państwa Polskie Sieci Elektroener-
getyczne i nadania jej, nie do końca for-
malnie, roli przodującej w elektroenerge-
tyce, a w tym i przejęcia nie tylko Krajowej 
Dyspozycji Mocy, ale także i sieci przesy-
łowych, stanowiących własność zakładów 
energetycznych.

 » Udało się jednak Towarzystwo 
zarejestrować, tak jak wspomniał Pan 
wcześniej. 8 października 1990 roku, 
postanowieniem Sądu Wojewódzkiego 
w Poznaniu, Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
wpisano do Sądowego Rejestru 
Stowarzyszeń. Co było dalej?

W niecały miesiąc po rejestracji zwoła-
no I Zgromadzenie Krajowe Polskiego 
Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej. Odbyło się ono w Straszynie 
koło Gdańska 5 listopada 1990 roku. 
Uczestniczyło w nim 28 członków-założy-
cieli i cztery osoby, które w tym czasie złożyły 
deklaracje członkowskie. Dokonano wybo-
ru władz zarządu Towarzystwa, w tym jed-
nogłośnie prezesa Stanisława Filipiaka oraz 
wiceprezesów Dariusza Poppe i Jerzego 
Skwarę. Określono wówczas również spo-
sób i zasady pracy zarządu. Powołano 
pierwsze komisje i zespoły robocze.
Warto tu przypomnieć, że po roku dzia-
łania Towarzystwa Stanisław Filipiak po-
stanowił zweryfikować swój mandat. 
Doprowadził do zwołania II Zgromadzenia 
Krajowego, na którym został ponownie 
wybrany na prezesa PTPiREE.

 » Jakie zadania PTPiREE określono  
w pierwszym statucie?

Były to: podejmowanie działań na rzecz 
wszechstronnego rozwoju i racjonalne-
go wykorzystania sieci oraz urządzeń słu-
żących do przesyłu i rozdziału energii 
elektrycznej; inicjowanie, propagowanie 

i wykorzystanie postępu technicznego, 
a także wykonywanie analiz techniczno-
-ekonomicznych związanych z przesyłem 
i dystrybucją energii elektrycznej, a na ich 
podstawie formułowanie i opracowywanie 
stosownych wniosków. Miało to wszystko 
na celu dbałość o dobry lobbing i usytu-
owanie dystrybucji w modelu gospodar-
czym oraz działania na rzecz wdrażania 
rozwiązań światowych, głównie poprzez 
kontakty z krajami przodującymi w nowa-
torskich rozwiązaniach organizacyjnych 
w energetyce. W wyniku dyskusji podczas 
Zgromadzenia ukształtowała się też filo-
zofia finansowania działania Towarzystwa. 
Uznano, że nie można całej działalności fi-
nansować tylko ze składek członkowskich, 
trzeba również wypracowywać fundusze  
z działalności gospodarczej.

 » Towarzystwo to również Biuro 
PTPiREE oraz specjaliści w nim 
pracujący. Kiedy pojawiła się decyzja  
o jego powołaniu?

Decyzję tę podjęto bardzo szybko, bo 5 li-
stopada 1990 roku podczas I Zgromadzenia 
Krajowego. Choć już wcześniej, bo w ma-
ju 1990 powołano coś w rodzaju ogniwa, 
które miało za zadanie prowadzenie dzia-
łań związanych z formalnym tworzeniem  

i organizowaniem Towarzystwa, niezbędnej 
korespondencji oraz organizowanie spo-
tkań uzgodnieniowych. W listopadzie 1990 
roku jednak pracę Biura już sformalizowano. 
I Zgromadzenie Krajowe powołało na sta-
nowisko jego dyrektora, określone statutem 
Towarzystwa, Andrzeja Pazdę, który pełnił tę 
funkcję przez nieomal ćwierćwiecze.

 » A potem rozpoczęła się walka  
o uzasadnienie bytu i tym samym  
o uznanie w środowisku.

Początki nie należały do łatwych. Jednym 
z trudniejszych momentów i tym samym 
wyzwaniem dla Towarzystwa było poja-
wienie się informacji o pracach mających 
na celu przekazanie przez zakłady ener-
getyczne sieci przesyłowych i związanych  
z nimi urządzeń do PSE SA. Jednocześnie 
lansowano tezę o konieczności radykal-
nego zmniejszenia liczby zakładów. Obie 
decyzje przygotowywał rząd i popie-
rał pierwszy zarząd powstałej już spółki 
PSE. Obawialiśmy się wówczas, że zmia-
ny te zostaną wprowadzone w życie bez 
pytania zakładów i reprezentującego je 
Towarzystwa o zdanie.

 » Głosu Towarzystwa jednak 
wysłuchano.

Roman Kuczkowski, współzałożyciel PTPiREE
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Na szczęście Ministerstwo Przemysłu  
i Handlu, a konkretnie podsekretarz sta-
nu Andrzej Lipko podjął z nami rozmowy, 
uznając, że PTPiREE stanowi reprezentację 
dystrybucji. Bardzo nas wówczas wsparli 
działacze związkowi, dla większości z nich, 
dzięki podejmowanym i uznanym działa-
niom, przestaliśmy być organizacją wy-
łącznie pracodawców.

 » Dla przygotowania propozycji 
restrukturyzacji energetyki,  
w tym zmniejszenia liczby zakładów 
energetycznych, Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu 5 lutego 1992 roku 
powołało Grupę Koordynacyjno- 
-Przygotowawczą ds. Restrukturyzacji 
Energetyki. Do prac w niej 
Towarzystwo delegowało m.in. Pana 
Prezesa, wówczas dyrektora Zakładu 
Energetycznego Toruń.

Pracowałem w tej grupie z Ryszardem 
Rabiegą. Pomagał nam również Zespół 
Ekonomiczny, w którym zasiadali: Barbara 
Kołodziejczyk, Bronisława Zaraś, Krzysztof 
Kwiatkowski, Andrzej Bogusławski, Ryszard 
Drozd czy Andrzej Pieszczyk, a także nie-
miecka firma konsultingowa „Decon”. To 
ona dokonała symulacji pod kątem uzyska-
nia najlepszych wskaźników ekonomicz-
no-technicznych dla całego sektora dys-
trybucji w zależności od liczby zakładów 
w grupie. Wynik tej analizy pokazał, że po-
zostawienie na tym etapie wszystkich za-
kładów, po przekształceniu ich w spółki 
Skarbu Państwa, jest rozwiązaniem najbar-
dziej efektywnym. Takie waśnie stanowisko 
przedstawiło Towarzystwo do dalszych ro-
kowań z Ministerstwem Przemysłu i Handlu.

 » Towarzystwo zaczęło się liczyć  
w środowisku elektroenergetycznym, 
być poważnie traktowane jako 
przygotowany merytorycznie partner. 

Sądzę, że takim momentem, w którym 
PTPiREE zaczęło mieć wpływ na proce-
sy zmian zachodzących w polskiej elek-
troenergetyce, było pamiętne spotka-
nie w ośrodku Zakładu Energetycznego 
Warszawa-Teren w Ząbkach koło Warsza- 
wy. Tam 7 grudnia 1992 roku resort repre-
zentował minister Andrzej Lipko, PSE SA 
prezes, prof. Jan Popczyk, a Towarzystwo 
niemal wszyscy wtedy jeszcze dyrekto-
rzy zakładów energetycznych. Osiągnięto 
kompromis, który przetrwał nieomal 
dwie dekady. Zgodnie z nim sieci najwyż-
szych napięć funkcjonalnie przesyłowe 

przekazano do PSE SA, a jednocześnie 
utrzymano dotychczasową liczbę funk-
cjonujących zakładów energetycznych. 
Kompromis, jak to kompromis – nie wszy-
scy byli z niego zadowoleni, ale czas po-
kazał, że to rozwiązanie jak na owe czasy 
zdecydowanie właściwe. 

Odnotujmy tutaj, że w działalności To-
warzystwa, szczególnie w początkowym 
okresie, były trudne chwile. Docierały się 
poglądy, uczyliśmy się współpracy, wy-
pracowywania wspólnych stanowisk mi-
mo różnych interesów poszczególnych 
zakładów. Nie ułatwiały pracy zmiany  
w otoczeniu energetyki. To, że Towarzy-
stwo wyszło obronną ręką z niełatwych 
sytuacji oraz stało się liczącą organizacją  
w sektorze i kraju, to niewątpliwie zasłu-
ga jego kolejnych prezesów. Szczególnie 
chciałem podkreślić rolę dwóch pierw-
szych: Stanisława Filipiaka i Dariusza Lube-
ry, którzy w czasie intensywnych przemian 
mieli istotny wpływ na ukształtowanie or-
ganizacji i sposób jej funkcjonowania.

 » Panie Prezesie, od początku był Pan 
związany z PTPiREE, które na dniach 
kończy 30 lat. Czy po trzech dekadach 
uważa Pan inicjatywę powstania 
Towarzystwa za słuszną?

Sam fakt, że obchodzimy ten jubileusz 
jest odpowiedzią na Pana pytanie. Zresztą  
i pozostałe towarzystwa, o których wspo-
mniałem, będą zapewne świętować po-
dobne rocznice. Dla mnie PTPiREE to or-
ganizacja, z którą jestem autentycznie 
związany. Czas pokazał, że podjęte wtedy, 
30 lat temu decyzje były właściwe. Teraz, 
kiedy jestem na emeryturze, również bacz-
nie śledzę działalność Towarzystwa. Dzięki 
biuletynowi „Energia Elektryczna” oraz spo-
tkaniom Koła Seniorów, do którego nale-
żę, jestem z problemami elektroenerge-
tyki na bieżąco. Z uznaniem odebrałem 
ostatnio inicjatywę uruchomienia na por-
talu PTPiREE zakładki adresowanej do se-
niorów, a tym samym poświęconej historii  
i wspomnieniom dotyczącym przemian  
w elektroenergetyce.

 » Na zakończenie naszej rozmowy 
komu chciałby Pan podziękować  
za te 30 lat i czego chciałby Pan życzyć 
Towarzystwu na nadchodzący czas?

W roku jubileuszowym wyrazić należy wielkie 
uznanie członkom Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,  
w tym dyrektorom i późniejszym prezesom 

spółek dystrybucyjnych za podjętą  
w sierpniu 1990 roku decyzję, a później 
za szerokie patrzenie na Polską energety-
kę, nie tylko z pułapu zarządzanej przez 
siebie spółki. Nie zawsze wypracowywa-
ny konsensus był interesem wszystkich. 
Podziękowania należą się także osobom 
z nimi współpracującym w poszukiwa-
niu najlepszych rozwiązań, które kształtu-
ją polską elektroenergetykę w niełatwych, 
bo wciąż zmieniających się uwarunko-
waniach. Serdeczne podziękowania na-
leżą się wieloletniemu dyrektorowi Biura 
PTPiREE, Andrzejowi Paździe, który zawsze 
starał się, aby Towarzystwo było wszędzie 
tam, gdzie trwał proces reformowania 
energetyki, pracownikom Biura PTPiREE, 
których codzienna, wieloletnia praca, cią-
głe, mozolne wypracowywanie stano-
wisk i opinii w najróżniejszych kwestiach, 
miały znaczący wpływ na kształtowanie 
pozytywnego wizerunku spółek dystry-
bucyjnych, tak w sektorze elektroenerge-
tycznym, jak również w oczach odbiorców 
energii elektrycznej. Przed Towarzystwem 
jest jeszcze wiele pracy. Bez względu na 
ostateczny kształt, jaki przybierze w przy-
szłości rynek energii elektrycznej, a wraz 
z nim podsektor dystrybucji, naczelnym 
zadaniem Towarzystwa powinno być nie-
ustanne wyprzedzanie biegu wydarzeń  
i podejmowanie działań gwarantujących 
spółkom dystrybucyjnym zdobywanie  
i utrzymywanie właściwej pozycji na rynku. 
I tego właśnie życzę Panu oraz obecnym 
i przyszłym prezesom, a także pracow-
nikom Polskiego Towarzystwa Przesyłu  
i Rozdziału Energii Elektrycznej.

 » Serdecznie dziękuję za rozmowę 
i powinszowania. Życzę Panu dużo 
zdrowia. Będziemy wdzięczni za dalsze 
zaangażowanie i pomoc w pracach 
PTPiREE.

Również bardzo dziękuję. I to zarówno 
za możliwość przypomnienia, czy wręcz 
zaprezentowania otoczenia, w jakim do-
konywało się przechodzenie energetyki 
z gospodarki centralnie zarządzanej do 
rynkowej, a także za możliwość podzięko-
wania wszystkim, którzy w tym procesie 
uczestniczyli i z którymi miałem zaszczyt 
pracować. Pewnie należałoby wszystkie te 
osoby wymienić z imienia i nazwiska, ale 
obawiam się, że nie starczyłoby na to ob-
jętości naszego wydawnictwa.

Rozmawiał 
Wojciech Tabiś



9sierpień 2020 ENERGIA elektryczna l

W historii tworzenia rynku energii, w której uczestniczę i któ-
rą obserwuję od kilkunastu lat, jest wiele elementów, które są 
warte dyskusji i mogą być twórczo wykorzystane w budowaniu 
przyszłego modelu operatorstwa. Ta ewolucja, jeżeli patrzymy 
na sektor dystrybucji w innych państwach europejskich, wyraź-
nie zresztą przyspiesza, a impulsem są przede wszystkim am-
bicje klimatyczne Unii Europejskiej. Choć moja uwaga skupi 
się głównie na poziomie dystrybucji, niektóre wspólne aspekty 
zostaną również odniesione do systemu przesyłowego i jego 
operatora. 

Wydzielenie operatorów systemów dystrybucyjnych 
– początki 
Wydzielenie operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD)  
i przesyłowych (OSP) dokonało się zasadniczo na mocy imple-
mentowanych do prawa krajowego przepisów drugiego pa-
kietu regulacyjnego UE1. Głównym założeniem, które stanęło 
u podstaw tego procesu, była wola przeciwdziałania negatyw-
nym skutkom monopoli sieciowych istniejących w przedsiębior-
stwach zintegrowanych pionowo. Chodziło o to, aby zapewnić 
skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do sieci dla podmiotów 

spoza grup zintegrowanych pionowo i tym samym otworzyć 
pole do rozwoju skutecznej konkurencji. 

Koncepcja wydzielenia OSD zakładała pracę samych operato-
rów nad wydzieleniem. To więc OSD (organy spółek) miały doko-
nać wyboru modelu przekształceń i podjąć działania zmierzają-
ce do osiągnięcia wzorca unormowanego w przepisach ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne2. Do Prezesa 
URE należała ostateczna ocena tego, czy wprowadzone zmiany 
spełniają ustawowe kryteria3. W praktyce takie podejście nie za-
wsze spotykało się ze zrozumieniem ze strony niektórych przed-
stawicieli sektora OSD, którzy wychodzili z błędnego założenia, że 
to Prezes URE wydziela niezależnych operatorów, podczas gdy 
pierwotna odpowiedzialność za wydzielenie spoczywała na orga-
nach spółek. 

W tle procesu wydzielenia toczyła się wtedy żywa i niepozba-
wiona emocji dyskusja o szczegółach realizacji strony społecznej 
zaangażowanej bezpośrednio w prace spółek oraz w ramach 
Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Co do zasady 
jednak strona społeczna wsparła wydzielenie, a potem aktyw-
nie angażowała się w ochronę niezależności operatorów. Byłem 
wtedy zdania, że najlepiej byłoby pójść o krok dalej i wydzielić 

Kilka uwag o niezależności 
i nowych zadaniach 
operatorów systemów 
elektroenergetycznych 
Rozdział (ang. unbundling) operatorów systemów elektroenergetycznych, 
jak każda instytucja regulacyjna, podlega procesom ewolucyjnym, w miarę 
jak zmienia się otoczenie społeczno-gospodarcze. Przedmiotem niniejszego 
artykułu nie będzie jednak kompleksowa analiza ewolucji tejże niezależności 
i jej uwarunkowań, co jest dobrym materiałem na obszerną dysertację, 
a raczej przekazanie kilku refleksji natury historycznej oraz dotyczących 
przyszłości, które wpływały i będą wpływać na ustrój i zadania operatorów. 
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operatorów systemów dystrybucyjnych z grup kapitałowych, ale 
nie było zgody na takie rozwiązanie. OSD pozostały więc w gru-
pach zintegrowanych pionowo, a ich majątek zaczął odgrywać 
coraz ważniejszą rolę w portfolio grup kapitałowych, budując ich 
wartość i dostarczając przychodów. 

Istotnym krokiem, który pozwolił w początkowym okresie za-
pewnić solidne podstawy finansowe potrzebne do prowadzenia 
inwestycji sieciowych, było przyjęcie w 2008 roku zasad ustala-
nia wartości regulacyjnej aktywów (WRA) i zwrotu z zaangażo-
wanego kapitału (ZZK). Przyjęcie metody ustalania WRA i ZZK 
było jednocześnie ciekawym przykładem współdziałania pomię-
dzy regulatorem a branżą, która przyjęła nowe zasady w drodze 
samoregulacji. 

Innym interesującym i proinnowacyjnym (jednym ze spo-
sobów stymulowania innowacyjności jest przyznawanie premii 
za ryzyko) stanowiskiem, wypracowanym wspólnie z branżą, 
było przyjęcie szczegółowych reguł regulacyjnych stymulowa-
nia i kontroli wykonania inwestycji w AMI, choć politykę w tym 
zakresie niestety zarzucono. Dotąd jednym z ważniejszych wy-
zwań jest wypracowanie modelu regulacji, który będzie pre-
miował nie tylko systemy takie jak AMI, ale ogólnie aktywność 
OSD w sferze badawczo-rozwojowej, w tym wspartą fundusza-
mi zewnętrznymi4, choć kluczowe dla wzrostu innowacyjności  
w sektorze jest nadal budowanie w nim kultury innowacji, co 
jest jednak bardziej zadaniem ze sfery organizacji i zarządzania 
niż prawotwórstwa. 

Na marginesie można dodać, że przykładów współdziała-
nia między Prezesem URE a branżą jest oczywiście więcej, choć 
wydaje się, że potencjał samoregulacji czy koregulacji mógłby 
w przyszłości być bardziej wykorzystany. Nie zawsze taki rodzaj 
regulacji oczywiście wystarcza i nie zawsze jest właściwy, czy 
nawet dopuszczalny. Uważam, że na przykład w przypadku re-
gulacji jakościowej, z punktu widzenia pewności prawa, właści-
we byłoby raczej ustalenie reguł w ramach twardej regulacji na 
poziomie ustawy czy rozporządzenia, wzorem choćby Węgier, 
Hiszpanii i Włoch, co skutkowałoby większą pewnością reguł gry  
i transparentnością.  

Dojrzewanie rozdziału 
Implementacja modelu wydzielenia do prawa krajowego,  
a mam na myśli w szczególności art. 9d Pe, z czasem zaczęła 
rodzić szereg pytań i kontrowersji. Dotyczyły one bardzo prak-
tycznych kwestii związanych z funkcjonowaniem operatorów, 
tak systemów dystrybucyjnych, jak przesyłowych, a główne 
wskazówki interpretacyjne niezbędne do tego, aby się z nimi 
zmierzyć płynęły przede wszystkim z ramowych wytycznych do 
treści programów zgodności opracowanych przez Prezesa URE 
i notatki Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w sprawie 
dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE dotyczących rynku we-
wnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego z 16 stycznia 
2004 roku, które siłą rzeczy nie mogły rozstrzygnąć wszystkich 
sytuacji granicznych5. W praktyce wspomniane wątpliwości 
dotyczyły na przykład usług wspólnych, wdrażania systemów 
komputerowych, udziału przedstawicieli OSD w wewnętrznych 
komisjach grupy kapitałowej, dzierżawy majątku, czy też wspól-
nych projektów z zakresu badań i rozwoju itp. Wątpliwości te 
rodziły się wokół brzmienia przepisów art. 9d ust. 1 i nast. Pe 
(w przypadku operatora przesyłowego), art. 9d ust. 1d (ope-
ratorów systemów dystrybucyjnych) oraz art. 9h Pe. Chodziło 
tutaj o to, że model operatorstwa, dojrzewając i gruntując się, 

musiał wchodzić w rozmaite relacje, z jednej strony w zewnętrz-
nym środowisku gospodarczym oraz służyć realizacji własnych 
priorytetów operatorów, a z drugiej – dochodziło do ucierania 
się stosunków pomiędzy OSD a innymi częściami składowymi 
grup kapitałowych. Model ten był jednocześnie sztywny, po-
zbawiony elementu ustawowej racjonalizacji, który pozwalałby 
rozstrzygać sytuacje graniczne. Chodzi o to, że ustawodawca 
nie przewidział możliwości rozstrzygania (ex ante albo ex post) 
przez organ regulacyjny tego, czy określone działania OSD lub 
OSP mieszczą się w granicach unbundlingu, czy też poza ten 
zakres wykraczają. 

Biorąc pod uwagę przepisy Prawa energetycznego i zdefinio-
wane ustawowo zadania operatorów, stosunkowo łatwo można 
było rozstrzygnąć to, czym na pewno nie mogą się zajmować oraz 
czym zajmować się powinni. Nie zawsze było jednak łatwo wyzna-
czyć sferę możliwych fakultatywnych działań zewnętrznych, która 
nie należała do ich głównych zadań i nie była jednocześnie zabro-
niona (tzw. non-core activities).   

Jeżeli chodzi o OSP, to art. 9d ust. 1 Pe wskazuje, że opera-
tor systemu przesyłowego elektroenergetycznego (podobnie 
zresztą jak gazowego) nie może w praktyce wykonywać jakiej-
kolwiek działalności niezwiązanej z przesyłaniem lub dystrybucją 
energii elektrycznej. Ewolucja brzmienia tego przepisu poszła 
w kierunku restrykcyjnym, wykraczającym poza zakres unormo-
wań unijnych6. Jednym z argumentów, które miały uzasadniać 
tak dalekie odstępstwo od dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 roku o wspólnych zasadach 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 
2003/54/WE (dalej: dyrektywa 2009/72), była obawa dotycząca 
możliwości podjęcia przez operatorów działalności telekomuni-
kacyjnej7. Biorąc pod uwagę takie brzmienie przepisów, regulator 
stał na dość sztywnym stanowisku odnośnie możliwości podej-
mowania jakiejkolwiek działalności OSP poza wspomnianym wy-
żej zakresem. Nie wydaje się jednak, aby w świetle doświadczeń 
historycznych po wydzieleniu, zyskując coraz większą świado-
mość swojej roli na rynku, wyznaczonej przez zasady niedyskry-
minacji i transparentności, OSP miały skłonność do ich przekra-
czania i wikłania się w działalność, która naruszałaby niezależność 
i neutralność wobec uczestników rynku. Jednocześnie jednak 
sztywno określone ustawowe normy zaczęły krępować niektóre 
działania racjonalizatorskie, które były możliwe do realizacji jedy-
nie w przypadku przyjęcia w pełni zasadnej funkcjonalnej i pro-
unijnej wykładni przepisów, przywołanych w tej części niniejsze-
go opracowania.    

Swoistym podsumowaniem „etapu dojrzewania” było dla OSD 
przyjęcie przez Prezesa URE nowych wytycznych odnośnie do 
programów zgodności8. Wytyczne normują szereg reguł opera-
cyjnych, które skierowane są nie tylko do OSD, ale pośrednio rów-
nież do innych części przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, 
w tym kierownictwa grup.  

Nowe funkcje, nowe regulacje 
Po przyjęciu trzeciego pakietu liberalizacyjnego UE i jego imple-
mentacji, operatorów systemów przesyłowych szeroko włączo-
no w procesy budowania wspólnego rynku energii. Na nowo 
powstałej sieci europejskich operatorów systemów przesyło-
wych (ENTSOe) spoczął ciężar przygotowywania we współpracy  
z ACER i Komisją Europejską kodeksów sieci, które coraz głębiej 
normują zasady przesyłu i handlu transgranicznego (dotykają nie 
tylko zresztą poziomu systemów przesyłowych), dziesięcioletnich 
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planów rozwoju sieci czy prognoz wystarczalności. Zakres zadań 
powierzonych ENTSOe następnie znacząco rozszerzono w no-
wym pakiecie UE „Czysta Energia dla Europejczyków” (dalej: CEP 
od ang. Clean Energy Package). Z punktu widzenia OSP oznaczało 
to dalsze przeniesienie aktywności na poziom europejski i wzmac-
nianie kompetencji w zakresie merytorycznego dialogu i prawo-
twórstwa na szczeblu unijnym. 

Kolejny etap budowania rynku, wyznaczony przez CEP, ozna-
cza zwiększenie dynamiki procesów integracyjnych na poziomie 
dystrybucyjnym, które są kluczowe dla wdrażania polityki klima-
tycznej. W tym zakresie przepisy rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 roku w sprawie 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej przewidziały powstanie 
europejskiej organizacji operatorów systemu dystrybucyjnego 
(OSD UE)9. Rozporządzenie normuje m.in. strukturę organizacyj-
ną i zadania OSD UE. Pośród tych unormowań należy zwrócić 
uwagę na przepis art. 59 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym 
Komisja Europejska może zobowiązać OSD UE, we współpracy  
z ENTSOe, do zwołania komitetu redakcyjnego i przedłożenia 
ACER propozycji kodeksu sieci. W chwili przygotowywania niniej-
szego artykułu statut OSD UE został przedstawiony do zatwier-
dzenia przez ACER i KE, a więc organizacja dopiero się konstytu-
uje. Już jednak teraz można postawić prognozę, że podobnie jak  
w przypadku ENTSOe, biorąc pod uwagę kierunek europejskiej po-
lityki klimatycznej i energetycznej, znaczenie tej organizacji będzie 
się zwiększało. Można w szczególności spodziewać się, że sektor 
dystrybucji będzie w coraz większym stopniu regulowany przez 
bezpośrednio obowiązujące normy unijne zawarte w kodeksach 
sieci, z których w pierwszej kolejności należy się najpewniej spo-
dziewać unormowań z zakresu cyberbezpieczeństwa i elastyczno-
ści strony popytowej. Niezbędne jest w związku z tym zapewnienie 
jak najszerszej reprezentacji merytorycznej krajowych OSD w pra-
cach tejże organizacji i włączenie ich w procesy tworzenia nowych 
regulacji, które będą kształtowały ich prawa i obowiązki. 

Ostatnim wreszcie aspektem, który chciałbym tutaj podkre-
ślić, jest konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 roku w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz 
zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE do końca 2020 roku, w tym 
przepisów, które odnoszą się bezpośrednio do kwestii niezależ-
ności OSP i OSD10. Przy utrzymaniu dotychczasowych zasad roz-
działu dyrektywa rozszerza obowiązki operatorów (art. 40 ust. 1,  
art. 46 ust. 2), wprowadzając jednocześnie zasadę możliwości wa-
runkowego odstępstwa w postaci na przykład poszerzenia kata-
logu tych zadań, pod warunkiem zapewnienia oceny przez regu-
latora. W przypadku OSD, niezależność jest ujęta dość podobnie 
jak w dyrektywie 2009/7211. Tak jak w przypadku OSP, tu również 
doszło do rozbudowania zakresu zadań OSD oraz uszczegółowie-
nia obowiązków. Jednym z istotniejszych wyzwań będzie tutaj – 
zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 1 dyrektywy 2019/944 – zapew-
nienie niezbędnych ram regulacyjnych i zachęt umożliwiających 
operatorom systemów dystrybucyjnych udzielanie zamówień na 
usługi elastyczności, w tym zarządzania ograniczeniami przesyło-
wymi na ich obszarach, w celu zwiększenia wydajności w eksplo-
atacji i rozwoju systemu dystrybucyjnego. 

Podsumowanie 
Ramy regulacyjne dotyczące niezależności operatorów elek-
troenergetycznych ewoluowały na przestrzeni lat w prawie eu-
ropejskim. W pierwszym i drugim okresie, które można łącznie 

określić jako „strukturalne”, wyznaczonymi przez przepisy drugie-
go i trzeciego pakietu liberalizacyjnego i proces ich implementa-
cji, nastąpiło wydzielenie i ugruntowanie modelu niezależnego 
operatorstwa opartego na regułach unbundlingu. Przepisy pa-
kietu „Czysta energia dla Europejczyków”, wprowadziły nas w ko-
lejną fazę, którą określam jako „funkcjonalną”, wyznaczoną przez 
coraz głębszą integrację rynków w wymiarze transgranicznym 
oraz „europeizację” dystrybucji. Co charakterystyczne, w wymia-
rze prawnym punkt ciężkości regulacji przeniósł się w związku 
z tym na kodeksy sieciowe, kosztem przepisów krajowych. Ten 
proces jest już bardzo dobrze widoczny na poziomie przesyłu,  
a w ciągu kilku najbliższych lat najpewniej w podobnym stopniu 
dotknie dystrybucji. 

Obecnie największe wyzwania dla sektora sieciowego będą 
dotyczyły implementacji CEP, w tym realizacji jednego z celów, 
który wzbogacił sferę aksjologiczną dyrektywy rynkowej, w posta-
ci elastyczności systemu. OSD będą musiały zdefiniować się też 
wobec wszystkich nowych zjawisk zachodzących „na końców-
kach sieci”, takich jak w szczególności: tworzenie wspólnot ener-
getycznych, magazynowanie, rozwój infrastruktury ładowania po-
jazdów elektrycznych. 

Europeizacja OSD będzie z kolei oznaczała konieczność sku-
pienia coraz większej aktywności na poziomie unijnym. Z pewno-
ścią całemu sektorowi przyda się dyskusja na temat misji i celów,  
w tym w ujęciu historycznym. Od tego, jaka będzie jakość opera-
torstwa i jak zdefiniujemy jego misję, zależy bowiem to, czy uda 
nam się sprawnie przeprowadzić transformację energetyczną.      n

Przypisy
1   Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r. dotycząca  

wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej, Dz. Urz. UE L 176/37 z 15.7.2003. 

2  T. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755, ze zm. 

3  Poza przepisami ustawowymi, warto przywołać tutaj informację Prezesa URE w sprawie  
wyznaczania i funkcjonowania operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych  
i gazowych, 9.05.2008 r. https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-
-ure/3044,Informacja.html

4  W. Skomudek, M. Swora, Energetyka sieciowa potrzebuje innowacji, ,,Rzeczpospolita'' z 25.06.2013 r.

5   Oba dokumenty pochodziły przy tym z 2010 roku, a nowe wytyczne przyjął Prezes URE dopiero  
w 2019, wyznaczając nowy etap relacji pomiędzy OSD a grupami kapitałowymi. 

6   Chodzi o zmiany rozciągające zakres zastosowania art. 9d ust. 1 Pe na wszystkie podmioty pełniące 
funkcje operatorskie, niezależnie od tego, czy są częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego, czy też 
podlegają pełnemu rozdziałowi własnościowemu, wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku  
o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 984.  

7  Dz. Urz. UE nr L 211/55 z 14.08.2009. 

8   Wytyczne do treści Programów Zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybu-
cyjnych i operatora systemu magazynowania, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenc-
kich Warszawa, luty 2019 r.

9  Dz. Urz. UE L 158/54 z 14.6.2019. 

10  Dz. Urz. UE nr L 158/125 z 14.06.2019. 

11  Por. art. 35 dyr. 2019/44 oraz art. 26 dyr. 2009/72.
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of Appeal w ACER. 



12 l ENERGIA elektryczna sierpień 2020

Prawodawstwo dla energetyki

Aktywni  
w procesie zmian
Od początku działalności PTPiREE kwestie inicjowania i opiniowania 
propozycji rozwiązań prawnych dla energetyki, czy też wspólnej interpretacji 
już istniejących przepisów, były – obok zagadnień technicznych – niezwykle 
istotne i podejmowane wspólnie w ramach Towarzystwa. W prawodawstwie 
dla energetyki można wyznaczyć pewne kamienie milowe, rozumiane jako 
uchwalenie aktów prawnych, które istotnie zmieniały podejście do danej 
problematyki. 

Niewątpliwie jednym z głównych, patrząc 
w perspektywie trzydziestoletniej dzia-
łalności PTPiREE, były prace i uchwalenie 
samej ustawy Prawo energetyczne. Jak 
przedstawiają to kroniki (formalnie zwane 
,,sprawozdaniami z działalności”), pierw-
szym krokiem w tym długim procesie by-
ło opracowanie przez powołany w ramach 
PTPiREE Zespół ds. Prawa Energetycznego 
opinii w sprawie projektu ustawy z maja 
1992 roku. Był to początek długich i żmud-
nych prac nad projektem Pe oraz zwią-
zanych z nim aktów wykonawczych. Dla 
przygotowania kolejnych, licznych opi-
nii i propozycji powołano kilka zespołów.  
W trakcie prowadzonych prac odbywały 
się konsultacje i uzgodnienia z wszystki-
mi Zakładami Energetycznymi. Po wielu 
staraniach prace te uwieczniono sukce-
sem – Prawo energetyczne uchwalił Sejm 
10 kwietnia 1997, natomiast weszło ono  
w życie 4 grudnia tegoż roku. 

Mnóstwo pracy, dyskusji i opracowy-
wania alternatywnych wersji pochłonęło 
przygotowanie rozporządzeń wydanych 
na podstawie tej, zasadniczej dla energe-
tyki, ustawy. 1999 był pierwszym rokiem,  
o którym można powiedzieć, że regulacje 
w elektroenergetyce opierały się na Prawie 
energetycznym, choć – co oczywiste – nie 
wszystko już mogło w całej rozciągłości  
i w pełni funkcjonować na jego podstawie. 

W ciągu kolejnych lat ustawa była no-
welizowana blisko sto razy, a w większości 
przypadków przedstawiciele PTPiREE włą-
czali się w jej opiniowanie na etapie prac 
nad projektami. Istotną cezurą był 2007 
rok i wdrożenie wynikającego z prawa Unii 
Europejskiej rozdziału prawnego operato-
rów systemów elektroenergetycznych od 
pozostałej działalności na rynku energe-
tycznym. PTPiREE aktywnie zaangażowało 
się w zapewnienie niezależności operato-
rów i wprowadzenie rozwiązań pozwala-
jących im na wykonywanie przypisanych 
zadań.

Kwestią dużej wagi, która nie doczeka-
ła się jak na razie kompleksowego rozwią-
zania, było i jest uregulowanie posadowie-
nia infrastruktury sieciowej na gruntach 
nienależących do przedsiębiorstw – wła-
ścicieli tej infrastruktury. Od początków 
działalności Towarzystwa analizowano 
ścieżki postępowania, np. w sytuacji bra-
ku dokumentów potwierdzających zgodę 
właścicieli bądź użytkowników gruntów 
na umieszczenie urządzeń na ich terenie  
w formach wymaganych współcześnie 
obowiązującym prawem, sposoby ure-
gulowania przebiegu linii przez cudze 
grunty oraz kwestie opodatkowania. Choć 
redakcyjnie skromnym, to niewątpliwie 
uznanym za kamień milowy mogło być 
wprowadzenie do Kodeksu cywilnego 

służebności przesyłu (powszechnie lecz 
błędnie zwanej ,,instytucją”, jak słusznie 
wskazywał zarówno pomysłodawca i au-
tor tego przepisu, śp. SSN Gerard Bieniek, 
jak i szkolący przez lata prawników z zakre-
su energetyki inni sędziowie Sądu Najwyż-
szego). Mimo obowiązywania przepisów 
o służebności przesyłu, nadal pojawiały się 
problemy z przeprowadzeniem lub eks-
ploatacją sieci na terenach leśnych. Dopie-
ro wprowadzenie w 2010 roku do ustawy 
o lasach przepisu, który wprost umożliwia 
ustanowienie przez nadleśniczego słu-
żebności na terenach leśnych, częściowo 
rozwiązało lokalne spory pomiędzy jed-
nostkami Lasów Państwowych a przedsię-
biorstwami energetycznymi. Do rozstrzy-
gnięcia pozostało jeszcze jednoznaczne 
przesądzenie sposobu opodatkowania 
gruntów rolnych i leśnych, na których 
przebiegają linie elektroenergetyczne, co 
dzięki m.in. wieloletnim staraniom PTPiREE  
nastąpiło w 2018 roku. Nie udało się jednak 
uchwalić kompleksowego aktu prawnego 
regulującego wszelkie aspekty prowadze-
nia inwestycji sieciowych i rekompensat  
z tego tytułu, mimo zaawansowanych 
prac i szans na przyjęcie ustawy o koryta-
rzach przesyłowych.

Przełomowymi momentami były tak-
że niewątpliwie wdrożenia przepisów 
związanych z wytwarzaniem energii ze 
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źródeł odnawialnych i zwiększającym 
się udziałem w wytwarzaniu energety-
ki rozproszonej. Inny, mniej stabilny niż  
w źródłach konwencjonalnych, charakter 
pracy źródeł odnawialnych, połączony  
z pierwszeństwem w przyłączeniu do sieci 
elektroenergetycznych, stanowił i stano-
wi wciąż wyzwanie dla przedsiębiorstw 
energetycznych odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo dostaw energii elektrycz-
nej. Intensywny rozwój najpierw energe-
tyki wiatrowej, a następnie fotowoltaicz-
nej wymagał kompleksowego podejścia, 
które znalazło swoje odzwierciedlenie  
w uchwalonej w 2015 roku ustawie o od-
nawialnych źródłach energii. PTPiREE przez 
cały czas prac nad tym aktem prawnym 
przedstawiało postulaty swoich członków, 
których celem było zagwarantowanie 
równoważenia interesów wszystkich pod-
miotów zaangażowanych w rozwój ener-
getyki odnawialnej i jej integrację z syste-
mami energetycznymi. Było to wyzwanie, 
zważywszy na fakt, że wraz z energetyką 
odnawialną zainteresowanie regulacjami 
sektorowymi zgłaszać zaczęły nowe, coraz 
lepiej zorganizowane i świadome swoich 
celów grupy interesów. Prace te nie skoń-
czyły się wraz z uchwaleniem ustawy lecz 
– przez wzgląd na zwiększający się udział 
źródeł odnawialnych w miksie energe-
tycznym Polski – wciąż trwają. Swego 
rodzaju rewolucją we wspieraniu rozwo-
ju energetyki rozproszonej było również 
wprowadzenie w 2013 roku do Prawa 
energetycznego w ramach tzw. małego 
trójpaku procedury przyłączania mikroin-
stalacji w drodze zgłoszenia, bez potrzeby 
wcześniejszego występowania o warunki 
przyłączenia i zawierania umowy przy-
łączeniowej z przedsiębiorstwem ener-
getycznym. Niewątpliwie była to zmiana 
fundamentalna, oczekiwana przez wie-
lu, a PTPiREE aktywnie zaangażowało się  
w proces konsultacji tych rozwiązań, prze-
konując do wprowadzenia mechanizmów 
pozwalających na skuteczne monitorowa-
nie procesu przyłączania mikroinstalacji. 

Te wszystkie wcześniejsze zmiany 
stanowiły podwalinę tego, że rok nasze-
go jubileuszu bez przesady można na-
zwać rokiem prosumenta i mikroinstalacji. 

Wsparcie programu rządowego, ulga po-
datkowa i dostępność rozwiązań spowo-
dowały lawinowy wzrost liczby przyłącza-
nych mikroinstalacji. Przed ustawodawcą 
i energetyką stoją wyzwania: jak zaplano-
wać dalszy, optymalny system wsparcia 
dla lokalnego wytwarzania; jak ukształto-
wać sposób rozliczeń za korzystanie przez 
odbiorców z sieci w nowy sposób w po-
staci wirtualnego magazynu, ale też jak 
bezpiecznie sterować pracą sieci i plano-
wać jej rozbudowę. 

Novum, z którym mierzyła się i nadal 
mierzy energetyka, to implementacja pra-
wa unijnego na grunt prawodawstwa kra-
jowego. Wyzwaniami lat wcześniejszych 
były terminowe i odpowiednie wdrożenia 
dyrektyw, natomiast w ostatnim czasie 
są nimi: mnogość regulacji unijnych wy-
magających transpozycji, wynikających 
z pakietu Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków, czy też bezpośrednie sto-
sowanie rozporządzeń – kodeksów sie-
ciowych, wymagających dopasowania 

polskich przepisów technicznych bądź 
instrukcji. 

Prawo w energetyce na przestrzeni 30 
lat to nie tylko wielkie projekty i przełomo-
we ustawy. To także niekonwencjonalne 
inicjatywy – jak chociażby ujęcie abona-
mentu RTV w rachunkach za energię elek-
tryczną czy współpraca w przeciwdziała-
niu narkomanii poprzez monitorowanie 
nietypowego zużycia energii – które nie 
zawsze kończyły się wdrożeniem danego 
rozwiązania, ale pozwoliły poznać zupeł-
nie inne obszary i współpracować z cie-
kawymi ludźmi. Doświadczenia te będą 
na pewno owocować w przyszłości. To 
właśnie praca z ludźmi, korzystanie z ich 
wiedzy i doświadczenia, rozumienie ich 
spojrzenia na wyzwania sektora energe-
tycznego czyniło i mamy nadzieję, że na-
dal będzie czynić, naszą pracę tak intere-
sującą. I tego nie tylko nam, prawnikom 
z okazji jubileuszu życzymy, powtarzając 
powiedzenie: kto nie idzie do przodu, ten 
się cofa.  n
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Intensywny rozwój energe tyki wiatrowej i fotowoltaicz nej wymagał kompleksowego podejścia, które znalazło swoje 
odzwierciedlenie w uchwalonej w 2015 roku ustawie o od nawialnych źródłach energii 

»»  Mec. Katarzyna  
Zalewska-Wojtuś,  

»»    Mec. Przemysław Kałek 
z Kancelarii Radzikowski, 
Szubielska i Wspólnicy sp. k., 
ekspert w dziedzinie  
prawa energetycznego

Koordynator Obszaru 
Zagadnień Ekonomicznych  
i Prawnych, Biuro PTPiREE
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Wspólnym głosem
na temat cen i taryf
Zagadnienia taryfowe stanowiły i stanowią niezwykle istotną płaszczyznę 
wspólnych uzgodnień w ramach PTPiREE. Obszar ten podlegał chyba 
największym zmianom na przestrzeni 30 lat naszej działalności. W połowie  
lat 90. energetyka zawodowa stanowiła w Polsce jedną z gałęzi gospodarki,  
w której widać było bezpośrednią ingerencję polityki i brak korelacji między 
ceną a kosztami. 

PTPiREE od początku działalności podejmowało różnego rodza-
ju inicjatywy zmierzające do wprowadzenia w elektroenergety-
ce mechanizmów ekonomii, przede wszystkim przyjęcia systemu 
cen przejrzyście odzwierciedlających koszty przedsiębiorstw ener-
getycznych. Przedstawiciele Towarzystwa uczestniczyli w pracach 
powołanej w 1994 roku przez Ministra Przemysłu i Handlu Rady ds. 
Cen Transferowych oraz zespołów roboczych, tj. Zespołu ds. Cen 
Transferowych w Sektorze Elektroenergetycznym oraz Zespołu ds. 
Cen Energii Elektrycznej. W 1996 roku podjęto w prace nad problema-
tyką kształtowania taryf i cen energii elektrycznej dla odbiorców koń-
cowych. Równolegle przedstawiciele Towarzystwa współuczestniczyli 
w przygotowaniach wprowadzenia regionalnie zróżnicowanych cen 
energii elektrycznej. I tak 1 maja 1996 roku wprowadzono zróżnicowa-
nie cen hurtowych, natomiast od 1 stycznia 1997 ceny zależne od ob-
szaru działania spółki dystrybucyjnej dla odbiorców końcowych. Wraz 
z zaprzestaniem od 1 stycznia 1999 roku stanowienia przez Ministra 
Finansów cen urzędowych energii elektrycznej, niezbędne stało się 
włączenie w opracowanie przez Zakłady Energetyczne pierwszej ta-
ryfy energii elektrycznej. Najpierw przygotowano w ramach PTPiREE 
założenia do opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz 
dwukrotnie opracowano wzorcowy tekst taryfy spółek dystrybucyj-
nych. Bazując na podpisanym 3 grudnia 1998 roku rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną, 
spółki dystrybucyjne i PSE SA w I i II kwartale 1999 roku przygotowały 
i przedłożyły do zatwierdzenia w Urzędzie Regulacji Energetyki taryfy 
dla energii elektrycznej. 

»»  Grzegorz Matejko, Dyrektor Biura Zarządzania 
Regulacyjnego, Biuro ds. Taryfowania  
i Koncesji, PGE Dystrybucja S.A. 

– Pamiętamy doskonale entuzjazm tamtych czasów i pra-
ce nad pierwszą taryfą w ramach PTPiREE. Mieliśmy poczucie 

uczestniczenia w czymś wyjątkowym. Czymś, co zmieni oblicze 
elektroenergetyki. Wkraczania na nowe, nieznane wody. Nie trak-
towaliśmy tego w kategoriach obawy, ale raczej jako fantastyczne 
wyzwanie. Najciekawsze jest to, że dzisiaj, po 20 latach wciąż może-
my powiedzieć to samo... 

Kształtowanie taryf dla energii elektrycznej w warunkach 
tworzącego się rynku energii elektrycznej było procesem, któ-
ry wymagał stałego doskonalenia. Zmianie podlegały przepisy, 
doświadczenie zdobywali pracownicy przedsiębiorstw ener-
getycznych, przeistaczało się otoczenie zewnętrzne, w którym 
działała elektroenergetyka, wykształciła również praktyka za-
twierdzania taryf przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  
W 2000 roku rozpoczęto w ramach PTPiREE badania obciążenia 
odbiorców energii elektrycznej i tworzenie katalogu jego charak-
terystyk m.in. na potrzeby opracowania taryf. Mimo jednak coraz 
większej praktyki w kształtowaniu taryf, zarówno po stronie spó-
łek dystrybucyjnych, jak i URE, a także nowego rozporządzenia  
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, podpisanego przez 
Ministra Gospodarki 15 grudnia 2000 roku, kształt taryf nie był sa-
tysfakcjonujący dla spółek. Ścierały się – tak jak i obecnie muszą 
się dopasować – takie elementy jak: z jednej strony taryfa PSE SA 
i koszty spółek dystrybucyjnych, a z drugiej optymalizacja kosz-
tów energii ponoszonych przez odbiorców. 

Z istotnych działań w obszarze taryfowym na przestrzeni dru-
giego dziesięciolecia funkcjonowania PTPiREE prowadzono m.in. 
działania zmierzające do wypracowania rozwiązań pozwalają-
cych na ograniczenie poziomu subsydiowania skrośnego między  
grupami odbiorców. W 2004 roku PTPiREE wystąpiło do Prezesa 
URE z propozycją wspólnego opracowania reguł stanowiących 
podstawę stosowania w całym kraju metody rozliczeń kosztów 
odchyleń umów sprzedaży energii elektrycznej, co miało na celu 
ułatwienie rozliczeń odbiorców korzystających z prawa wyboru 
sprzedawcy. Dyskutowane były też kwestie harmonogramu ta-
ryfowania, kalkulowania stawki rozliczeniowej, ceny świadectwa 
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pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych 
źródłach energii elektrycznej czy rozszerzenia tabeli opłat za 
czynności dodatkowe. Opiniowano projekty nowych wersji roz-
porządzenia taryfowego. 

»»  Waldemar Borowiak, Dyrektor Departamentu 
Usług Operatorskich i Taryf,  
Enea Operator Sp. z o.o., Koordynator  
Rady Dyrektorów PTPiREE ds. Taryfowych

– Unbudling w połowie 2007 roku, wynikająca stąd budowa 
struktur, konstytuowanie m.in. służb taryfowych w spółkach dys-
trybucji stanowiły wyzwanie dla raczkujących operatorów. Jednak 
prawdziwym chrztem dla dystrybucji był 12 października 2007 roku, 
kiedy Prezes URE zwołał przedstawicieli OSD do siedziby Banku Go-
spodarki Żywnościowej w Warszawie. Według zapowiedzi, miał tam 
zostać przedstawiony nowy model porównawczy kosztów opera-
cyjnych. Autor opracowania, prof. Jacek Osiewalski z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie (nazwa obecna), zaprosił obecnych 
na wykład tymi słowy: „Przy określaniu uzasadnionego poziomu 
kosztów operacyjnych wykorzystano analizę opartą na koncepcji 
stochastycznych modeli granicznych, wykorzystujących w swojej 
konstrukcji mikroekonomiczną teorię producenta oraz koncepcję 
nieefektywności działania obiektów (przedsiębiorstw), związaną  
z występowaniem wewnątrz jednostek systematycznych czynników 
odpowiedzialnych za ponoszenie kosztu wyższego niż uzasadniony 
w danych warunkach techniczno-ekonomicznych.” Salę opanowa-
ła permanentna cisza... i tak pozostało do kolejnego okresu regu-
lacji. Ten początek współpracy w zakresie taryf dystrybucyjnych nie 
był budujący...

Po latach współpracujemy z Profesorem i relacje te są na zasadzie 
,,nauczyciel – uczniowie’’, z domieszką zawodowego koleżeństwa  
i wzajemnego zrozumienia. 

W 2008 roku, z inicjatywy reprezentantów spółek dystrybucyj-
nych, przy aprobacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pod-
jęto zadanie opracowania metody wynagradzania majątku sie-
ciowego z uwzględnieniem kryterium efektywności regulacyjnej 
oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa do-
staw energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Reali-
zował je zespół złożony z delegatów URE i operatorów systemów 
dystrybucyjnych – przedstawicieli PTPiREE, przy wsparciu dorad-
ców zewnętrznych. Rezultat pracy – opracowaną i uzgodnioną 
metodę – uwzględniono w procesie zatwierdzania taryf dystrybu-
cyjnych na 2009 rok. 

Do pełnego wdrożenia opracowanej metody wynagradza-
nia majątku sieciowego niezbędne było jednak dokonanie jego 
wyceny. Uzgodniono z Prezesem URE przeprowadzenie wyce-
ny dwoma metodami: ekonomiczną i odtworzeniową. Prace 
toczyły się od 2008 roku, a ich rezultat mógł być uwzględniony  
w taryfach dystrybucyjnych na 2010 rok. 

»»  Sylwester Laskowski, Dyrektor Departamentu 
Polityki Regulacyjnej, Energa-Operator SA

– Nieoceniona w tworzeniu i uzgadnianiu regulacji była ścisła 
współpraca zespołów specjalistów OSD zrzeszonych w PTPiREE.  
Pozwoliło to poznawać i wymieniać się koncepcjami rozwią-
zań funkcjonujących w spółkach i różnymi wizjami regulacji, co  

W trakcie opracowywania propozycji ewaluacji modelu regulacji jako ściowej przeprowadzono międzynarodowe porównania stopnia korelacji pomiędzy poziomem skablowania sieci SN 
a poziomami SAIDI oraz SAIFI w wybranych państwach 
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w ostateczności prowadziło do wypracowania spójnych propo-
zycji. Dzięki temu także staliśmy się silnym partnerem w rozmo-
wach z regulatorem.

»»  Maciej Sroka, Kierownik Biura Taryf i Regulacji, 
Departament Usług Operatorskich i Taryf, 
Enea Operator Sp. z o.o. 

– Będąca wynikiem współpracy URE i OSD metoda ustalania 
WRA pozwoliła na ujednolicenie podejścia do wynagradzania kapi-
tału. Do 2009 roku operatorzy systemów dystrybucyjnych określali 
zwrot z kapitału na potrzeby kalkulacji taryfy od nieporównywalnych 
wzajemnie do siebie wartości majątku. Jednocześnie poziomy mająt-
ku wynagradzanego były znacznie niższe niż realne, wynikające z ak-
tualnej ewidencji księgowej lub niezależnych wycen przedsiębiorstw. 
Opracowana metoda zakładała stopniowe zwiększanie wartości re-
gulacyjnej, rozkładając na parę lat efekt uzyskania. Taki mechanizm 
zagwarantował w ciągu kilku lat godziwy poziom kapitału stano-
wiącego podstawę do wynagradzania w taryfie, przy jednoczesnej 
ochronie odbiorców przed gwałtownym, jednorazowym wzrostem 
stawek opłat za usługi dystrybucji.

O znaczeniu i jakości dokumentu świadczyć może fakt jego czte-
rokrotnego aneksowania powodującego uwzględnianie w metodzie 
takich zdarzeń gospodarczych, jak np. środki pozyskiwane w ramach 
Funduszy Europejskich.

Marzeniem tych, którzy w pracach uczestniczyli ze strony OSD 
byłoby określenie, oczywiście zaakceptowane przez Prezesa URE, śre-
dnioważonego kosztu kapitału uwzględniającego parametry go opi-
sujące na poziomie innych państw Unii Europejskiej. 

W wyniku wspólnej inicjatywy PTPiREE oraz URE, dla ułatwie-
nia procesu racjonalizacji regulacji dystrybucji, w lutym 2009 roku 
powołano następujące zespoły robocze:

 � ds. różnicy bilansowej – w celu opracowania systemu zaku-
pów energii elektrycznej na pokrycie różnic bilansowych przez 
sprzedawców energii wraz z projektem zmian prawnych;

 � ds. kosztów operacyjnych, mający za zadanie opracowanie 
spójnej metody rejestracji i badania kosztów operatorów sys-
temu dystrybucyjnego oraz przygotowanie propozycji zasad 
regulacji uwzględniających jakość usług dystrybucyjnych;

 � ds. kosztów tranzytu między OSD – dla wypracowania zasad 
rozliczania usług dystrybucji między OSD;

 � ds. jednolitego tekstu taryfy, który miał go wypracować dla  
14 spółek dystrybucyjnych;

 � ds. kosztów wykorzystania urządzeń obcych – powołany dla 
opracowania procedur umożliwiających uwzględnienie w ta-
ryfie OSD kosztów wykorzystywania urządzeń obcych do ce-
lów przesyłu i dystrybucji.
Prace w ramach zespołów wykonano, choć nie wszystkie usta-

lenia później uwzględniono w pełni w procesach taryfowych. 
Z kolei ostatnie lata, począwszy od 2013 roku, to przede wszyst-

kim prace nad modelem regulacji jakościowej i jego ewaluacją. 
Zasady regulacji OSD według nowego modelu Prezes URE przed-
stawił w dokumencie „Regulacja jakościowa w latach 2016-2020 dla 
operatorów systemów dystrybucyjnych (którzy dokonali z dniem  
1 lipca 2007 roku rozdzielenia działalności)”. Za wskaźniki mające bez-
pośredni wpływ na przychód regulowany OSD pierwotnie przyjęto: 

 � SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania 
przerwy,

 � SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerwy,
 � czas realizacji przyłączenia (CRP),
 � czas przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych 

(CPD), który miał być wprowadzony do regulacji jakościo-
wej od 2018 roku.
W przypadku wyznaczania modelowych i uznanych przez URE 

za uzasadnione wielkości SAIDI, SAIFI i CRP zasadnicze parametry 
kształtujące ich poziom w kolejnych latach to punkt startowy oraz 
cel końcowy, czyli wynik, jaki operatorzy mieli osiągnąć w ostatnim 
roku okresu regulacji. Opierając się na wielkościach startowych  
i końcowych dla każdego roku wyznaczono cel cząstkowy, które-
go wykonanie podlega ocenie Prezesa URE. 

Z punktu widzenia ryzyka OSD, najistotniejsze były przyjęte 
przez Prezesa URE wielkości dla wskaźników SAIDI i SAIFI, gdyż 
regulator wskazał konieczność poprawy wyniku o 50 proc. w sto-
sunku do wartości określonej w 2014 roku. Od początku wiadomo 
było, że zrealizowanie tego celu będzie trudne, czy wręcz niemoż-
liwe, gdyż ów rok nie był reprezentatywny pod względem wystę-
powania huraganów, orkanów czy katastrofalnych szadzi. 

»»  Piotr Ordyna, Doradca Zarządu ds. Regulacji,  
Tauron Dystrybucja S.A. 

– Jakość energii elektrycznej jest jednym z najistotniejszych za-
gadnień dla jej użytkowników czyli… dla nas wszystkich. Najlepsza 
energia to taka, o której nie trzeba myśleć, bo zawsze jest dostępna,  
a jej parametry pozwalają na bezproblemowe użytkowanie zasila-
nych nią urządzeń. Jakość, jak wiemy, kosztuje, więc niezbędny jest 
tu pewien kompromis pomiędzy potrzebą satysfakcjonującej jakości  
a ceną, jaką jesteśmy skłonni za to zapłacić.

Według mnie, właśnie w tym kierunku podąża nowy model regu-
lacji jakościowej opublikowany przez Prezesa URE w 2015 roku. Regu-
lacja jakościowa to jednocześnie wyzwanie i szansa dla operatorów 
systemu dystrybucyjnego. Wyzwanie, ponieważ – pomimo znacznej 
poprawy w ostatnich latach – cały czas mamy pewien istotny dystans 
do pokonania, aby dogonić czołowe kraje Europy Zachodniej. Szansa, 
bo – wraz z rozpoczęciem prac nad modelem regulacji jakościowej – 
z jednej strony stale rosła świadomość wśród naszych pracowników 
istotności zagadnienia jakości energii, a z drugiej rosło zrozumienie 
wśród naszego otoczenia, że jakość kosztuje i jej poprawa, oprócz 
standardowych działań optymalizacyjnych, wymaga ponoszenia 
adekwatnych nakładów inwestycyjnych.

Doświadczenia ze stosowania modelu regulacji jakościowej  
i wystąpienie nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych było 
bodźcem do opracowania propozycji ewaluacji modelu regula-
cji jakościowej. Przeprowadzono międzynarodowe porównania 
stopnia korelacji pomiędzy poziomem skablowania sieci SN a po-
ziomami SAIDI oraz SAIFI w wybranych państwach wraz z analizą 
porównawczą i zestawieniem kluczowych elementów regulacji 
jakościowych w nich stosowanych, a także badania wielkości na-
kładów inwestycyjnych dla wybranych krajów. 

Pod lupę wzięto także wskaźniki jakości dostaw w Pol-
sce i na podstawie wniosków, po przeanalizowaniu różnych 
rozwiązań stosowanych na świecie, zaproponowano meto-
dykę wykluczania zdarzeń wyjątkowych. W ramach prac ana-
lizowano również zasadność rozkładu celów na kategorie 
obszarowe. Zaproponowano też zmiany w sposobie wyzna-
czania i rozliczania poszczególnych wskaźników jakościowych, 
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uwzględniając faktyczne możliwości ich redukcji przez po-
szczególnych operatorów. Na potrzeby regulacji jakościowej 
pozyskiwane są od kilku lat dane  z IMGW, które wskazują na 
wystąpienie nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych zareje-
strowanych przez stacje pogodowe zlokalizowane (dość nie-
równomiernie) na obszarze całej Polski.

»»  Arkadiusz Dubas, Kierownik Biura Taryf  
i Regulacji, Tauron Dystrybucja S.A. 

– Doświadczenia z dwóch pierwszych lat funkcjonowania 
modelu regulacji jakościowej przełożyły się na jego ewaluację,  
co ostatecznie zakończyło się opublikowaniem przez Prezesa URE ko-
lejnej jego wersji obowiązującej dla okresu 2018-2025. Jako operato-
rzy, liczymy na to, że proces ewaluacji obowiązującego modelu nie 
jest zamknięty i dalsze doświadczenia w jego stosowaniu będą skut-
kować kolejnymi aktualizacjami odzwierciedla jącymi w najlepszy 
możliwy sposób otoczenie, w jakim ci operatorzy funkcjonują.

»»  Marek Wrzosek, Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Usługami, Energa-Operator SA

– Określiłbym jako przełomowe w ustaleniach z URE przyjęcie 
kierunków odzwierciedlania w regulacji jakościowej na lata 2018-
2025 struktury sieci elektroenergetycznej – w Polsce w przeważającej 
mierze są to linie napowietrzne – poprzez eliminowanie z obliczania 
wskaźników jakościowych zdarzeń o charakterze katastrofalnym, wy-
nikających z anomalii pogodowych. Kolejnym istotnym elementem 
jest przyjęcie wartości granicznych (progowych) dla wskaźników zde-
finiowanych dla obszarów miejskich jako cele do osiągnięcia przez 
OSD, co istotnie zbliża nas do racjonalności działań poprzez równo-
ważenie wielkości ponoszonych nakładów inwestycyjnych w odnie-
sieniu do możliwych do uzyskiwania dalszych efektów w zakresie po-
prawy wskaźników niezawodności.

Obecnie operatorzy mierzą się i będą się mierzyć, także w ob-
szarze taryfowym, z nowymi rolami, jakie nakłada na nie zmienia-
jący się rynek energii oraz prawodawstwo unijne pakietu ,,Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków’’. Te nowe role to przede 
wszystkim rozwijający się rynek prosumentów i wzrostu zna-
czenia lokalnych społeczności energetycznych, opartych przede 
wszystkim na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, oraz 
szeroko pojęta elastyczność sieci. 

Model regulacji operatorów winien gwarantować realizację 
nowych wyzwań, obowiązków i zadań. Niezwykle istotna będzie 
więc stabilna regulacja oparta na:

 � zwiększaniu udziału opłat stałych lub wprowadzeniu opłat za 
wprowadzanie energii do sieci w celu realnego odzwierciedle-
nia struktury kosztów oraz proporcjonalnego do korzystania  
z sieci ponoszenia kosztów przez użytkowników systemu;

 � stabilnych zasadach regulacji w kilkuletnich okresach  
regulacyjnych; 

 � zwrocie z kapitału jako źródle finansowania nowych  
inwestycji;

 � zastosowaniu mechanizmu konta regulacyjnego OSD i OSP; 
 � wsparciu inwestycji szczególnie wpisujących się w realiza-

cję PEP 2040;

 � wsparciu innowacji w rozwoju sieci dystrybucyjnych;
 � wsparciu wykorzystania zewnętrznych funduszy pomocowych.

Niewątpliwie te właśnie obszary będą priorytetowymi  
w ciągu najbliższych lat.  

»»  Andrzej Malec, Senior Manager, Zarządzanie 
Regulacjami i Model Rynku, innogy Stoen 
Operator Sp. z o.o. 

– Wyzwania zawsze wiążą się z niepewnością i nieprzewidywal-
nością, ale ostatecznie stanowią jednak element rozwijający, zmie-
niający. Aby to osiągnąć i aby pozbyć się towarzyszącej niepewności, 
niezbędne z punktu widzenia operatorów elektroenergetycznych jest 
zapewnienie długoterminowego i stabilnego otoczenia regulacyjne-
go odzwierciedlającego realne warunki, w jakich oni funkcjonują.

Katarzyna Zalewska-Wojtuś 
Biuro PTPiREE

Nowymi wyzwaniami dla operatorów, również w obszarze taryfowym, są: rozwijający się 
rynek prosumentów, wzrost zna czenia lokalnych społeczności energetycznych, opartych 
przede wszystkim na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, oraz szeroko pojęta 
elastyczność sieci
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Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej jest jednym z aktyw-
nych członków Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Oba stowarzyszenia ramię  
w ramię wspierają rozwój polskiego sektora energetycznego. Dzięki naszym komple-
mentarnym inicjatywom oraz wspólnym działaniom polski sektor elektroenergetycz-
ny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewnie-
niem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, ochroną środowiska czy rozwojem  
nowoczesnych technologii. 
Ma to szczególne znaczenie w świetle pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, 
czy obecnie procedowanych aktów prawnych wchodzących w skład Europejskiego Zielonego 
Ładu. Dlatego też liczę na dalszą owocną współpracę z PTPiREE w zakresie tworzenia opty-
malnych rozwiązań w ramach regulacji kluczowych z punktu widzenia polskiego sektora 
energetycznego. 
Na ręce członków oraz pracowników PTPiREE składam zaś najserdeczniejsze gratulacje z okazji 
jubileuszu 30-lecia działalności Towarzystwa.

Maciej Kość, Zastępca Dyrektora  
Polskiego Komitetu  
Energii Elektrycznej

Szanowni Państwo!

30 lat to okres niezwykle głębokich i doniosłych przemian ustrojowo-gospodarczych  
w Polsce oraz transformacji wielu sfer życia, w tym energetyki. Należy podkreślić, że Polskie 
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej jest szczególnie zaangażowane  
w działalność istotną dla branży energetycznej. Organizacja już od 30 lat wspiera rozwój 
polskiej energetyki, zwłaszcza w obszarze działalności sieciowej, dbając o realizację tego 
nadrzędnego, długoterminowego celu. 
Pragnę zauważyć, że w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie bardzo wysoko ce-
nimy współpracę z PTPiREE.  Zakresy działalności naszych stowarzyszeń wzajemnie się uzu-
pełniają, zapewniając tym samym harmonijne zabezpieczenie interesów branży wytwórczej  
i dystrybucyjnej. Chociaż zdarzają się sytuacje, w których interesy Wytwórców i Operatorów 
bywają rozbieżne, to należy odnotować, że Stowarzyszenia są zawsze otwarte na dysku-
sje i poszukiwanie kompromisowych rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. Jest to 
szczególnie istotne w obliczu pojawiających się nowych wyzwań polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że nasze Stowarzyszenia, zrzeszając podmioty 
z różnych podsektorów energetyki, są idealnym polem do wymiany poglądów i doświad-
czeń, czego czasami brakuje w konkurencyjnym świecie spółek. Rezultaty wspólnych dzia-
łań i prezentowanie spójnych postulatów w sprawach istotnych – a niekiedy też trudnych 
– udowodniają, że merytoryczna dyskusja i wypracowany konsensus jest tym, czego polska 
energetyka potrzebuje. 
Wyrażamy nadzieję i przekonanie, że nadal będziemy wspólnie podejmować działania przez 
kolejne 30 lat – które, podobnie jak 30 lat temu, zapowiadają się dla sektora jako burzli-
we i pełne zmian. Mimo iż spojrzenia członków naszych Stowarzyszeń na problemy sek-
tora energetycznego mogą być różne – Wytwórcy i Operatorzy muszą żyć w symbiozie  
i dążyć do wypracowania konsensusu. Jestem przekonany, że dzięki dalszej dobrej wspól-
nej pracy osiągnięcie kompromisu jest jak najbardziej możliwe i wszyscy możemy patrzeć  
z nadzieją w przyszłość. 
Z okazji 30 lat działalności składamy pracownikom i członkom Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej serdeczne gratulacje i życzenia dalszych inspirują-
cych przedsięwzięć.

Waldemar Szulc, Dyrektor  
Towarzystwa Gospodarczego  
Polskie Elektrownie
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W Biurze PTPiREE działalność związa-
na z Radami koordynowana jest w ra-
mach Obszaru Działalności Technicznej 
i Dystrybucyjnej (OZTiD). 

W ciągu 30-letniej działalności PTPiREE  
zrealizowano mnóstwo zagadnień i pro-
jektów związanych z działalnością opera-
torów sieci elektroenergetycznych w tym  
obszarze ich funkcjonowania. Poniżej 
przedstawiono tylko główne tematy pro-
wadzone przez OZTiD.

Generalna Umowa Dystrybucji
Działania realizowane przez PTPiREE były 
zawsze ukierunkowane na rozwój oraz libe-
ralizację rynku energii w Polsce. PTPiREE, we 
współpracy z TOE, przygotowało pierwszy 
wzorzec Generalnej Umowy Dystrybucji 
stanowiącej podstawę umożliwiającą re-
alizację zmian sprzedawcy przez odbior-
ców energii w formule tzw. umów rozdzie-
lonych. W kolejnych etapach opracowano 
i wdrożono wzorzec Generalnej Umowy 
Dystrybucji dla umów kompleksowych  
w gospodarstwach domowych. W ostat-
nim czasie OSD – w ramach działań 
PTPiREE – przygotowali i wdrożyli wzorzec 
Generalnej Umowy Dystrybucji dla umów 
kompleksowych obejmujących wszystkich 
odbiorców energii. 

Odnawialne źródła energii  
oraz prosumenci
W swoich działaniach Towarzystwo 
wspierało rozwój OZE oraz prosumen-
tów, m.in. tworząc jednolite zasady 
współpracy z OSD i zapewniając moż-
liwość szybkiego przyłączania do sieci.  
W ramach PTPiREE opracowano i wdrożo-
no m.in. stosowne zapisy IRiESD, jednoli-
te „Kryteria techniczne oceny możliwości 
przyłączenia jednostek wytwórczych do 
sieci dystrybucyjnej średniego napię-
cia operatora systemu dystrybucyjnego”, 
jednolite „Kryteria przyłączania oraz wy-
magania techniczne dla mikroinstalacji  
i małych instalacji przyłączanych do sie-
ci dystrybucyjnej niskiego napięcia OSD”, 
jednolite wzory dokumentów dotyczą-
cych zgłoszenia mikroinstalacji do przyłą-
czenia do sieci elektroenergetycznej itd. 
Działania te przynoszą wymierny efekt  
w postaci znacząco rosnącej liczby przyłą-
czanych, z zachowaniem bardzo krótkich 
terminów dla instalacji prosumenckich.

E-mobility
Już na etapie tworzenia ustawy o elek-
tromobilności i paliwach alternatyw-
nych PTPiREE aktywnie uczestniczyło  
w pracach legislacyjnych przedstawiając  

swoje opinie i propozycje zapisów. Brało 
także udział w tworzeniu i opiniowa-
niu kolejnych projektów rozporządzeń 
wykonawczych do ustawy o elektro- 
mobilności. 

W ramach wielu działań związanych 
z budową przez OSD stacji ładowania 
samochodów elektrycznych opracowa-
no w PTPiREE m.in. następujące mate-
riały: „Informacja dla inwestorów zain-
teresowanych przyłączeniem do sieci 
elektroenergetycznej punktów ładowania 
samochodów elektrycznych”, „Specyfikacja 
techniczna ogólnodostępnych stacji ła-
dowania prądu przemiennego samocho-
dów elektrycznych budowanych przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
elektroenergetycznych”. 

Typizacja linii napowietrznych
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej od momentu swego 
powstania koordynuje oraz opracowu-
je albumy typizacyjnych linii napowietrz-
nych niskiego i średniego napięcia oraz 
stacji słupowych SN/nn na potrzeby pol-
skiej elektroenergetyki. Uhonorowaniem 
działalności w tym zakresie był Złoty 
Medal 23. Międzynarodowych Targów 
Bielskich ENERGETAB 2010.

Dystrybucja i technika 
– trzy dekady
W ramach działalności PTPiREE związanej z zagadnieniami technicznymi, 
zarządzaniem siecią oraz dystrybucją energii elektrycznej zrealizowano 
szereg prac, które od początku działalności Towarzystwa zarządzane były 
przez Forum Dyrektorów Technicznych, a w ostatnich latach przez powołane 
decyzją Zarządu PTPiREE – cztery Rady Dyrektorów, tj.: Radę Dyrektorów  
ds. Dystrybucji i Obsługi Odbiorców (RDD), Radę Dyrektorów ds. Planowania 
i Rozwoju (RDR), Radę Dyrektorów ds. Systemu Elektroenergetycznego (RDS),  
Radę Dyrektorów ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym (RDM).
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Wdrażanie linii napowietrznych  
z przewodami izolowanymi
PTPiREE na początku lat 90. dostrzegło po-
trzebę szerokiego wprowadzenia do pol-
skiej elektroenergetyki przewodów izolo-
wanych w liniach elektroenergetycznych 
nn i SN. Stwierdzono wówczas koniecz-
ność przyjęcia w skali kraju jednakowe-
go systemu napowietrznych linii izolowa-
nych niskiego napięcia, ze wskazaniem 
na system samonośny czteroprzewodo-
wy. Wybór jednego rozwiązania, najbar-
dziej odpowiadającego warunkom pol-
skim, miał na celu zunifikowanie sieci oraz 
ograniczenie kosztów wdrożenia tego roz-
wiązania. W kolejnych latach powstały al-
bumy typizacyjne poświęcone zarówno 
rozwiązaniom niskiego, jak i średniego na-
pięcia z przewodami izolowanymi.

CSWI/CSIRE
W ostatnich latach PTPiREE realizowało 
projekt wdrożenia w Polsce Centralnego 
Systemu Wymiany Informacji, który miał 
służyć wymianie danych oraz informacji, 
a także realizacji procesów na detalicz-
nym rynku energii. W ramach prac prze-
analizowano i uzgodniono z uczestnikami 
rynku wszystkie wymagania oraz procesy, 
które system miał realizować, opracowa-
no stosowną dokumentację techniczną 
oraz przetargową. W związku z decyzją 
Ministerstwa Energii, wdrożenie systemu 
przekazano do PSE SA, które obecnie pro-
wadzi projekt wdrożenia Centralnego 
Systemu Informacji Rynku Energii.

Działania normalizacyjne 
(opracowywanie norm,  
prowadzenie sekretariatu KT 304)
PTPiREE od początku swego istnienia pro-
wadziło we współpracy z PKN oraz SEP 
działania mające na celu przygotowanie  
i wdrożenie w naszym kraju nowych norm 
odpowiadających europejskim rozwiąza-
niom technicznym. W wyniku tego wdro-
żono wiele Norm Polskich, z których naj-
ważniejsze to:

 � PN-05100.2 „Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Projektowanie i budo-
wa. Linie prądu przemiennego z prze-
wodami izolowanymi;

 � N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sy-
gnalizacyjne linie kablowe. Projektowa-
nie i budowa;

 � N SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Projektowanie i budo-
wa. Linie prądu przemiennego z prze-
wodami pełnoizolowanymi oraz z prze-
wodami niepełnoizolowanymi;

 � PN EN 50341 „Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne prądu przemiennego po-
wyżej 45 kV. Część 3: Zbiór normatyw-
nych warunków krajowych. Część 3-xx: 
Normatywne warunki krajowe Polski.
W 2017 roku Biuro PTPIREE podję-

ło się prowadzenia sekretariatu nowego 
Komitetu Technicznego PKN nr 304 ds. 
Aspektów Systemowych Dostaw Energii 
Elektrycznej. 

Prace pod napięciem (PPN)
Od zarania PTPiREE realizuje prace mają-
ce na celu powszechne wdrożenie tech-
nologii PPN w Polsce. W pierwszym eta-
pie przygotowano jednolite dla całego 
kraju technologie oraz instrukcje PPN  
w liniach napowietrznych nn. Kolejnym 
etapem prac był zakup i wdrożenie w na-
szym kraju technologii PPN w liniach na-
powietrznych SN. Dokumentację dotyczą-
cą PPN w ostatnim czasie rozbudowano 
oraz zaktualizowano.

Kolejnym krokiem było opracowa-
nie technologii i dokumentacji, a następ-
nie wdrożenie w OSD technologii PPN  
w liniach kablowych oraz urządzeniach 
rozdzielczych nn.

 � Przeprowadzenie przez PTPiREE sto-
sownych badań i analiz umożliwiło 
wdrożenie w Polsce technologii napra-
wy pod napięciem uziemień w liniach 
napowietrznych SN i nn.

 � Prace rozwojowe dotyczące technolo-
gii i dokumentacji związane z PPN są 
kontynuowane.

Prowadzenie ruchu  
sieci elektroenergetycznych
W ramach tego obszaru realizowano wiele 
projektów związanych m.in. z:

 � przygotowaniem i uruchomieniem sys-
temu raportowania w sytuacjach kryzy-
sowych RSK do wizualizacji stanu awarii 
na terenie kraju;

 � wdrożeniem systemu, a następnie mo-
nitorowaniem stanu oraz jakości wy-
miany danych pomiędzy systemami 
SCADA OSD i OSP;

 � działaniami związanymi z funkcjono-
waniem dyspozycji ruchu;

 � przygotowaniem operatorów sieci do 
sezonu zimowego oraz letniego,

 � monitorowaniem aktualnej sytuacji 
związanej z bilansowaniem w KSE.

Badania i analizy techniczne
W ciągu 30 lat wykonano wiele analiz 
technicznych oraz techniczno-ekono-
micznych, z których najważniejsze to:

 � Analiza awaryjności stacji transforma-
torowych SN/nn za 2000 rok
W sierpniu 2000 roku Biuro PTPiREE roz-
poczęło szeroki program badań awaryj-
ności stacji transformatorowych SN/nn.  
Wykorzystano przy tym dane staty-
styczne uzyskane z ówczesnych 18 
spółek dystrybucyjnych. Na ich podsta-
wie określono stan tych urządzeń oraz 
wartości parametrów odzwierciedlają-
cych ich awaryjność.

 � Ocena wpływu pola magnetycznego 
magnesu NdFeB na wskazania wybra-
nych liczników energii elektrycznej
Działania te miały określić, a następ-
nie zmniejszyć skalę problemu, ja-
ki wywołały magnesy neodymowe. 
W 2006 roku w Instytucie Metrologii, 
Kompatybilności Elektromagnetycznej 
i Podstaw Telekomunikacji Politechniki 
Częstochowskiej przeprowadzono ba-
dania pn. „Ocena wpływu pola magne-
tycznego magnesu NdFeB na wskazania 
wybranych liczników energii elektrycz-
nej”, a następnie przygotowano pro-
cedury w przypadku wykrycia niele-
galnego poboru energii elektrycznej  
z wykorzystaniem przy liczniku magne-
sów neodymowych.

 � Badanie krzywych obciążeń odbiorców 
energii elektrycznej
W ramach projektu badawczego przez 
prawie 20 lat prowadzono systema-
tyczne pomiary godzinowego poboru 
mocy u ponad 10 tys. wytypowanych 
odbiorców przyłączonych do sieci śred-
niego i niskiego napięcia. Badania ukie-
runkowane były w pierwszym etapie 
na uzyskanie charakterystyk obciążeń 
różnych grup odbiorców energii elek-
trycznej, a następnie na przygotowanie 
standardowych profili obciążenia dla 
odbiorców grup taryfowych G i C1x, do 
wykorzystania przez OSD w Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej.

 � Analiza porównawcza awaryjności linii 
napowietrznych i kablowych SN
Program kompleksowych badań awaryj-
ności linii kablowych średniego napięcia 
rozpoczęto w 1998 roku. Wyniki pomo-
gły sformułować wnioski dla służb zaj-
mujących się eksploatacją linii kablowych 
oraz symulacją awaryjności dla wszyst-
kich spółek dystrybucyjnych. W póź-
niejszych etapach rozszerzono analizę  
o dane dotyczące awaryjności linii napo-
wietrznych średniego napięcia. W efekcie 
ustalono najbardziej awaryjne elementy 
linii napowietrznych SN oraz porównano 
awaryjność dwóch rodzajów linii. Analiza 
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ilościowa awarii pozwoliła na określe-
nie średniego wskaźnika awaryjności li-
nii SN. Bardzo istotnym celem pracy by-
ło także określenie przyczyn uszkodzeń 
w sieciach SN, co jest ściśle związane 
z okresem żywotności poszczególnych 
elementów sieci SN.

 � Optymalizacja gospodarki mocą bierną 
w Krajowym Systemie Elektroenerge-
tycznym
Celem pracy było stworzenie wy-
tycznych optymalizacji gospodarki 
mocą bierną w KSE. Mają one służyć 
poprawie bezpieczeństwa i pewno-
ści zasilania odbiorców w energię 
elektryczną.

 � Analiza wskaźników SAIDI/SAIFI
W PTPiREE prowadzone są prace doty-
czące analizy wskaźników SAIDI/SAFI. 
Badany jest wpływ wielu czynników 
opisujących sieć elektroenergetyczną 
na ich poziom.

Działania w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa pracowników  
oraz klientów operatorów  
systemów elektroenergetycznych

 � BHP
W ramach tej aktywności powstało wie-
le materiałów i wytycznych dotyczących 
np. ryzyka zawodowego, opracowano 
oraz aktualizowano wzorcową Instrukcję 

Organizacji Bezpiecznej Pracy, zorganizo-
wano szereg szkoleń i seminariów. Bardzo 
ważnym elementem był udział PTPiREE  
w pracach nad nowymi aktami praw-
nymi z zakresu BHP. Analizowano także 
przyczyny wypadków technologicznych, 
dzięki czemu można było uniknąć w ko-
lejnych latach takich zdarzeń.

 � Ochrona przed porażeniem i prze-
pięciami
W tym obszarze prowadzono bar-
dzo szeroko działania normalizacyj-
ne, mające na celu wdrożenia no-
wych Polskich Norm oraz opracowano 
szczegółowe wytyczne w tym zakre-
sie. Kluczowe znaczenie miały również 
organizowane przez PTPiREE szkole-
nia, zarówno dla operatorów sieci, jak  
i firm zewnętrznych.
 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji  
Sieci Dystrybucyjnych
Na początku lat dwutysięcznych opraco-
wano pierwszą wzorcową IRiESD, którą 
wdrożyły wszystkie OSD. W dalszych la-
tach przygotowywano jej aktualizację, sto-
sownie do zmieniającego się prawa oraz 
wymagań użytkowników systemu.

Badanie satysfakcji klientów
Przez kilka lat prowadzone były w PTPiREE 
kompleksowe badania satysfakcji klientów 

z usług świadczonych przez operatorów 
sieci. Ich wyniki zaowocowały zmianami 
działań OSD, głównie w zakresie bezpo-
średniej obsługi odbiorców.

Kodeksy dobrych praktyk
PTPiREE opracowało kilka kodeksów do-
brych praktyk dotyczących działań ope-
ratorów systemów dystrybucyjnych. 
Dzięki temu odbiorcy otrzymali czytel-
ny przekaz o poszczególnych obszarach,  
w jakich działają operatorzy, oraz łatwy 
dostęp do potrzebnych informacji.

Wdrożenie wymagań  
kodeksów sieci
Przez ostatnich kilka lat PTPiREE prowadziło 
działania mające na celu wdrożenie w Polsce 
wymagań kodeksów sieciowych z obszaru:

 � Kodeksów przyłączeniowych,
 � Kodeksów operacyjnych,
 � Kodeksów rynkowych.

Prace obejmują zarówno opiniowanie 
i opracowywanie dokumentów na etapie 
ich przyjmowania przez różne instytucje 
europejskie, jak też implementację do 
działalności operatorów sieci.

Współpraca  
z branżą telekomunikacyjną
Zrzeszeni w PTPiREE operatorzy systemów 
dystrybucyjnych od wielu lat współpracują 
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Efekty prac podejmowanych w ramach PTPiREE są wykorzystywane przez spółki w celu ciągłej po prawy bezpieczeństwa i pewności zasilania odbiorców w energię elektryczną 
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z firmami telekomunikacyjnymi zarówno 
w zakresie udostępniania słupów linii elek-
troenergetycznych na potrzeby podwie-
szenia przewodów telekomunikacyjnych, 
jak i prowadzenia wspólnych inwestycji 
kablowych. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom ujednolicenia zasad udostępnie-
nia sieci elektroenergetycznych, przygo-
towano wspólne „Zasady udostępniania 
słupów elektroenergetycznych linii napo-
wietrznych niskiego napięcia” oraz „Istotne 
postanowienia umowy o dostępie do in-
frastruktury technicznej”. 

Ochrona środowiska
Towarzystwo uczestniczyło w pracach le-
gislacyjnych dotyczących ochrony środo-
wiska, m.in. Prawa ochrony środowiska, 
Prawa wodnego czy ustawy o niektórych 
fluorowanych gazach cieplarnianych. 
Wypracowano wspólne stanowisko oraz 
zasady realizacji przez OSD wymagań, ja-
kie wynikają z tych ustaw i rozporządzeń 

wykonawczych, dotyczących np. takich 
kwestii jak: zapobieganie awariom i postę-
powanie w razie awarii z wyciekiem oleju 
z urządzeń elektroenergetycznych (proce-
dura zgłoszenia awarii, rekultywacja tere-
nu, instrukcje postępowania) czy odpady 
i substancje niebezpieczne (postępowa-
nie z odpadami niebezpiecznymi, warunki 
usuwania wyrobów zawierających azbest, 
wykorzystywanie i oczyszczanie instalacji 
lub urządzeń, w których były lub są wyko-
rzystywane substancje stwarzające szcze-
gólne zagrożenie dla środowiska, rodzaje 
instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia oraz utylizacja). 

Działania związane z ochroną środowi-
ska dotyczyły również:

 � bezpieczeństwa pracowników w kon-
takcie z urządzeniami zawierającymi 
PCB,

 � wycofania oleju transformatorowego 
zawierającego PCB,

 � finansowania działań proekologicz-

nych z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej oraz Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Narodowa Strategia Spójności 
2007-2013 – Program Operacyjny In-
frastruktura i Środowisko – możliwości 
wykorzystania Funduszy w zakresie 
działalności służb ochrony Środowiska,

 � warunków odprowadzania wód  
opadowych i roztopowych zanie-
czyszczonych substancjami mogą-
cymi pogorszyć środowisko wodne 
(np. ropopochodne) do wód i ziemi 
oraz do urządzeń kanalizacyjnych,

 � eksploatacji i likwidacja urządzeń elek-
troenergetycznych z SF6 – zagrożenia 
dla obsługi i środowiska,

 � obowiązków pracodawcy wynikają-
cych z eksploatacji substancji i pre-
paratów chemicznych, nowy system 
oznakowania substancji i preparatów 
chemicznych wynikający z wymagań 
rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) 1272/2008 z 16 
grudnia 2008 roku w sprawie klasyfika-
cji, oznakowania i pakowania substan-
cji i mieszanin,

 � Krajowej Bazy KOBIZE – obowiązki 
sprawozdawcze dotyczące emisji sub-
stancji do powietrza,

 � ochrony środowiska naturalnego przed 
hałasem emitowanym przez urządze-
nia energetyczne,

 � wdrożenia do krajowego prawa po-
stanowień dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2008/99/WE z 19 
listopada 2008 roku w sprawie ochrony 
środowiska poprzez prawo karne,

 � ochrony ptaków (np. bociany, ryboło-
wy) w świetle ustawy o ochronie przy-
rody – działania podejmowane przez 
spółki energetyczne w zakresie zabu-
dowy platform lęgowych na słupach 
energetycznych.

Nielegalne pobieranie energii 
elektrycznej (NPEE)
W związku z inicjatywą mającą na celu sku-
teczną walkę z nielegalnym poborem ener-
gii elektrycznej PTPiREE rozpoczęło szkole-
nia z propagowania dobrych praktyk oraz 
możliwości prawnych w zakresie przepro-
wadzenia kontroli w przypadku podejrze-
nia nielegalnego poboru oraz postępowa-
nia windykacyjnego z tego tytułu. Prace te 
dotyczyły m.in. sposobu dokonania kontro-
li nielegalnego poboru energii elektrycz-
nej, elementów prawidłowo sporządzone-
go protokołu kontroli, sposobu wyliczenia 
należności oraz wystawienia rachunku, 
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W ciągu 30-letniej działalności PTPiREE zrealizowano mnóstwo zagadnień i projek tów związanych z działalnością 
operato rów sieci elektroenergetycznych 
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podstaw prawnych dochodzenia roszczeń 
z tytułu nielegalnego poboru energii elek-
trycznej, procedury postępowania dowo-
dowego w przypadku wykrycia nielegal-
nego poboru energii elektrycznej poprzez 
manipulację przy liczniku energii, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem magnesów neo-
dymowych, uprawnień odbiorcy w związ-
ku z przeprowadzoną kontrolą, sposobów 
dochodzenia należności, nielegalny pobór 
energii elektrycznej na gruncie przepisów 
Kodeksu karnego oraz orzecznictwo sądów 
w zakresie nielegalnego poboru energii 
elektrycznej. W trakcie organizowanych se-
minariów przeszkolono w tym zakresie kil-
kuset pracowników operatorów.

W 2013 roku w PTPiREE powstało wy-
dawnictwo książkowe pt. „Nielegalne po-
bieranie paliw lub energii. Aspekty prawne 
i zasady postępowania”.

Korytarze przesyłowe
Praktycznie od początku swojego istnie-
nia Towarzystwo prowadzi prace nad 
uregulowaniem kwestii prawnych doty-
czących posadowienia infrastruktury elek-
troenergetycznej na cudzym gruncie. 
Wraz ze zmianami ustrojowymi, jakie zaszły  
w Polsce na przełomie lat 80. i 90., nie ure-
gulowano kwestii prawnych związanych 
z posadowieniem sieci na cudzych nie-
ruchomościach. Zagadnienie to wiąże się 
ściśle z wdrożeniem przepisów umożliwia-
jących tworzenie korytarzy przesyłowych 
dla infrastruktury technicznej niezbędnej 
dla rozwoju gospodarczego naszego kra-
ju. Działania zaowocowały zmianami prze-
pisów oraz propozycjami aktów praw-
nych. Niestety sprawy te nadal pozostają 
nierozwiązane.

Warsztaty Rynku Energii (WRE)
Warsztaty Rynku Energii to inicjatywa, 
która powstała w 2012 roku z aktywnym 
udziałem PTPiREE. Prace w ramach WRE 
koncentrowały się nad nowym modelem 
rynku energii, w tym nad budową smart 
grid. Uczestniczył w nich również Prezes 
URE. 

Warsztaty Rynku Energii były roboczą 
platformą gromadzenia i wymiany wiedzy 
związanej z budową inteligentnych sieci 
energetycznych. Jednym z najważniej-
szych efektów prac był Projekt Wzorcowej 
Specyfikacji Technicznej dla systemów 
AMI, na którym oparto projekty pilotażo-
we i wdrożeniowe liczników zdalnego od-
czytu oraz, w przeważającej części, obec-
ne specyfikacje dotyczące inteligentnego 
opomiarowania.

Wprowadzenie metody  
statystycznej legalizacji ponownej 
liczników energii elektrycznej
Trwające od lat starania PTPiREE o włą-
czenie do rozporządzenia do Prawa  
o miarach przepisów dotyczących możliwo-
ści przeprowadzenia legalizacji ponownej 
liczników energii elektrycznej metodą sta-
tystyczną zakończyły się sukcesem w 2017 
roku. Dzięki wspólnej pracy osób ze wszyst-
kich OSD, udało się jego zapisy dostosować 
do proponowanych rozwiązań. 

Liczniki energii elektrycznej
PTPiREE prowadziło wiele inicjatyw zwią-
zanych z kwestiami liczników energii elek-
trycznej. Oto kilka z nich:

 � Liczniki bilansujące
Uzgodniono z Prezesem URE wspólną 
dla wszystkich OSD specyfikację tech-
niczną dla liczników bilansujących. Na 
podstawie tego dokumentu od 2016 ro-
ku OSD dokonywali zakupów urządzeń 
oraz ich instalacji. PTPiREE monitorowa-
ło działania w tym zakresie. 

 � Wspólne przetargi na urządzenia
Na podstawie opracowanych w ra-
mach PTPiREE specyfikacji zapoczątko-
wano wspólne, realizowane przez kilku 
OSD, prowadzenie postępowań prze-
targowych na zakup liczników energii. 
Pierwszym z nich był w 2016 roku za-
kup liczników energii elektrycznej dla 
potrzeb opomiarowania stacji SN/nn. 

 � Wydłużenie okresu legalizacji liczników 
statycznych
Od kilku lat PTPiREE stara się o wydłu-
żenie okresu legalizacji liczników elek-
tronicznych. W Polsce jest on najkrótszy  
w Europie, a koszty z tym związane są po-
noszone przez odbiorców energii. Mając 
na uwadze postęp w produkcji tych licz-
ników oraz ich bezawaryjną, długą pra-
cę, konieczne jest wprowadzenie zmian 
prawnych, które umożliwią dłuższe ko-
rzystanie z liczników elektronicznych.

Wydawnictwa  
(książki, poradniki, instrukcje)
W 30-letniej historii PTPiREE opracowano 
i wydano wiele publikacji technicznych, 
książek, poradników, instrukcji itd. Do naj-
ważniejszych należą:

 � „Zasady budowy linii kablowych”
 � „Elektroenergetyczne linie napowietrz-

ne z przewodami izolowanymi”
 � „Wytyczne budowy i eksploatacji elek-

troenergetycznych linii napowietrz-
nych z przewodami izolowanymi na 
napięcie do 30 kV”

 � „Warunki techniczne doboru izolato-
rów kompozytowych do linii SN i WN”

 � „Wytyczne doboru izolatorów ceramicz-
nych do sieci średnich napięć i 110 kV”

 � „Izolatory kompozytowe do linii 
średnich napięć i 110 kV – zalecane 
właściwości i badania oraz wytyczne 
doboru”

 � „Izolatory ceramiczne do sieci średnich 
napięć i 110 kV – zalecane właściwości  
i badania oraz wytyczne doboru”

 � „Ograniczanie strat energii w sieciach 
elektroenergetycznych”

 � Zestaw dwudziestu instrukcji eks-
ploatacji urządzeń elektroenergety- 
cznych

 � „Wytyczne projektowania i budowy linii 
kablowych 110 kV”

 � „Analiza rozwiązań prawnych dotyczą-
cych uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości leżących pod liniami 
elektroenergetycznymi i prowadzenia 
elektroenergetycznych inwestycji linio-
wych na cudzym gruncie”

 � „Nielegalne pobieranie paliw lub ener-
gii – aspekty prawne i zasady postępo-
wania”

 � „Optymalny dobór wartości progu 
mocy dla modułów wytwarzania ener-
gii typu B dla KSE” (2017)

 � Ocena prawna rozważanego przez ope-
ratorów systemów elektroenergetycz-
nych sposobu postępowania wobec jed-
nostek wytwórczych typu A i B w świetle 
wymogów rozporządzenia Komisji (UE) 
2016/631 z 14 kwietnia 2016 roku ustana-
wiającego kodeks sieci dotyczący wymo-
gów w zakresie przyłączenia jednostek 
wytwórczych do sieci (2019)

 � Punkt przyłączenia a kryteria kwalifikacji 
jednostek wytwórczych do poszcze-
gólnych typów modułów wytwarzania 
energii, zgodnie z rozporządzeniem Ko-
misji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 
roku ustanawiającym kodeks sieci doty-
czący wymogów w zakresie przyłączenia 
jednostek wytwórczych do sieci (2020)

 � „Ocena gotowości układów SCO zain-
stalowanych w KSE do realizacji sku-
tecznej obrony przed awariami”.  n

»»   Wojciech Kozubiński 
 
Koordynator Obszaru  
Zagadnień Dystrybucyjnych  
i Technicznych, 
Biuro PTPiREE
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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,  
Członkowie, Pracownicy i Współpracownicy  
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej!

Z okazji tak pięknego jubileuszu, 30-lecia Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii  
Elektrycznej – PTPiREE, w imieniu Towarzystwa Obrotu Energią – TOE oraz własnym, składam naj-
serdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za Państwa wkład w działanie polskiej elektroenergety-
ki oraz życzenia dalszej dynamicznej aktywności w sektorze elektroenergetycznym. 

Mam od lat przyjemność współpracy, jako przedstawiciel TOE, w ramach wspólnych licznych 
prac i projektów, zarówno z Członkami Zarządów PTPiREE, Pracownikami i Współ pracowni kami,  
a także z Zespołami czy Grupami zajmującymi się licznymi, bardzo szczegółowymi zagadnie-
niami. To dzięki Wam udaje się zmieniać realia funkcjonowania sektora, to dzięki Wam reali-
zujemy wspólnie liczne, wcale niełatwe projekty, działając w kierunku zmian, rozwoju i dosto-
sowania działalności licznych uczestników rynku energii do zmieniających się uwarunkowań 
zewnętrznych (najczęściej unijnych), ale i wewnętrznych (sektor od lat podlega bardzo daleko 
idącym zmianom). Częste zmiany legislacyjne, zmieniające się otoczenie działalności uczest-
ników rynku energii, w tym operatorów systemów (przesyłowego i dystrybucyjnych), stawiają 
ciągle nowe wyzwania dla towarzystw, w tym PTPiREE, z którymi przychodzi nam się, także 
wspólnie, mierzyć. 

Życzę, aby przez kolejne lata nie brakowało PTPiREE sił, żeby możliwe było utrzymywanie, jak  
dotychczas, równie wielkiej aktywności, ale i skuteczności działań. Składam życzenia wszelkiej  
pomyślności i dalszych sukcesów! 

Marek Kulesa,  
Dyrektor Biura Towarzystwa 
Obrotu Energią

Szanowni Państwo!

Serdecznie gratulujemy PTPiREE zacnego jubileuszu 30-lecia działalności! To wielki sukces,  
a zarazem duma z prowadzonych działań na przestrzeni trzech dekad – tak bardzo różnią-
cych się od siebie, a zarazem tak ciekawych!
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOŚ), jako młodsza o trzy lata sio-
strzana instytucja, doskonale orientowała się w potrzebie tworzenia organizacji branżowych  
i współpracy sektorowej. 
Spółki przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej stanowiły zawsze kluczowy element sek-
tora energetycznego. Swoją misję, począwszy od burzliwego okresu transformacji w latach 
90., aż do wyzwań stojących przed nowoczesną energetyką, mogły i nadal mogą realizować 
poprzez sprawną i owocną organizację, jaką jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej!
IGEOŚ od początku swojego istnienia współpracowała z PTPiREE wspierając rozwój polskiej 
energetyki i pracowników branży. Punktem zasadniczym naszych działań były opinie w ob-
szarze legislacji, wsparcie nowych rozwiązań i wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla 
podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Zamierzamy te działania kontynuować 
i szerzyć dbałość o bezpieczeństwo systemu oraz ludzi pracujących w sektorze.
Życzymy Państwu, aby rozwój Towarzystwa przez kolejne dekady przynosił satysfakcję  
i owocne wyniki dla wszystkich zrzeszonych firm, instytucji współpracujących, rządowych  
i całego sektora energetyki. 
Najlepsze życzenia od Zarządu i Członków IGEOŚ! 

 Bogdan Pilch,  
Dyrektor Generalny  
Izby Gospodarczej Energetyki  
i Ochrony Środowiska
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W grudniu 1993 roku, na podstawie złożo-
nego wcześniej wniosku, PTPiREE uzyskało 
Zezwolenie Telekomunikacyjne na działal-
ność w dziedzinie radiokomunikacji w za-
kresie zakładania i używania urządzeń dla 
realizacji jednolitej sieci łączności radio-
wej oraz świadczenie za ich pomocą usług 
ówczesnym Zakładom Energetycznym. 
Ministerstwo Łączności przydzieliło sek-
torowi energetycznemu 60 ogólnokrajo-
wych kanałów radiowych z pasma często-
tliwości z zakresu 430 MHz. 

Na początku lat 90. łączność radio-
wa w energetyce realizowana była tylko  
w niektórych obszarach z wykorzysta-
niem urządzeń radiowych pracujących  
w paśmie 44 MHz konstrukcyjnie zako-
rzenionych jeszcze w latach 70. Początek  
lat 90. to skok technologiczny spowodo-
wany głównie rozwojem informatyki. La-
winowo zaczęto stosować rozwiązania 
informatyczne w przemyśle. Pojawiły się 
nowoczesne koncepcje realizacji dotych-
czasowych funkcjonalności technologicz-
nych we wszystkich gałęziach gospodarki, 
w tym w energetyce. 

Decyzje o wyborze i podjęciu budo-
wy tego nowoczesnego wówczas syste-
mu łączności wymusiły gwałtownie nara-
stające potrzeby energetyki w dziedzinie 

lądowej radiokomunikacji ruchomej, 
głównie fonicznej sieci dyspozytorskiej 
z możliwością transmisji danych. System 
miał gwarantować poprawną i efektywną 
wymianę informacji praktycznie na całym 
obszarze RP – terenie działania służb eks-
ploatacyjnych. Przyjęto standard umożli-
wiający integrację tej radiowej sieci tech-
nologicznej z prywatną siecią telefoniczną 
energetyki oraz sieciami telefonicznymi 
operatorów publicznych.

Początek 1995 roku to czas, w którym 
elektroenergetyka polska rozpoczęła bu-
dowę jednolitego systemu radiokomu-
nikacyjnego opartego na analogowym 
standardzie trankingowym MPT-1327. Na 
podstawie zawartych z Zakładami Ener-
getycznymi umów w latach 1995-1997  
PTPiREE wykonało projekty propagacyjne 
sieci łączności dla wszystkich spółek dys-
trybucyjnych. W tym samym roku Zakłady 
Energetyczne zawarły z dostawcami sprzę-
tu umowy na dostawę, instalację i urucho-
mienie systemu łączności trankingowej. 
Były one negocjowane przez PTPiREE  
z głównym dostawcą sprzętu, firmą  
Alcatel. Wybrano radiowy system łączno-
ści pod handlową nazwą ,,Digicom-7’’. 

W 1997 roku we wszystkich spół-
kach trwały prace instalacyjne systemu 

Digicom. W okręgu łódzkim wybrano sys-
tem EDACS Ericsona, jednak technologicz-
nie kompatybilny z pozostałymi sieciami  
w kraju. Zaawansowanie prac pozwoliło  
w IV kwartale 1997 roku na włączenie sys-
temu łączności trankingowej do eksplo-
atacji w pracy dyspozytorskiej. Zgodnie  
z zawartymi kontraktami, instalację 
wszystkich urządzeń w spółkach dystry-
bucyjnych sfinalizowano wraz z końcem 
1999 roku.

 W nowy, XXI wiek elektroenergety-
ka polska weszła z nowoczesnym, nie-
zawodnym systemem łączności dys-
pozytorskiej zdolnym do prowadzenia 
eksploatacji ruchowej przez dyspozyto-
rów prawie wszystkich Rejonów Energe-
tycznych oraz systemem radiowego stero-
wania sieciami średnich napięć. 

Po 2000 roku nastąpił gwałtowny roz-
wój telesterowania odłącznikami na sie-
ciach SN. W kraju wybudowano ponad 
460 stacji bazowych systemu Digicom-7. 
Obsługiwały one przeszło 30 tys. termina-
li przewoźnych, przenośnych i stacjonar-
nych, w tym sterowanych radiowo odłącz-
ników i urządzeń do przesyłu danych. 

Wracając do historii rozwoju techno-
logicznego sektora, nie można nie wspo-
mnieć o roli, jaką sieć radiowa energetyki 

Łączność radiowa  
w energetyce 
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, reprezentujące 
interesy OSD, realizując swój podstawowy cel statutowy, tzn. podejmowanie 
działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania 
sieci i urządzeń służących do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, zostało 
powołane w 1992 roku do pełnienia funkcji Operatora Ogólnokrajowego 
Systemu Łączności Radiowej Sektora Elektroenergetycznego. 
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odegrała w krytycznych chwilach latem 
1997 roku. Podczas ,,powodzi tysiąclecia’’ 
jedyną drogą komunikacji była sieć ra-
diowa Digicom-7. Służby telekomunika-
cyjne udostępniły terminale rozmówne 
sztabom zarządzania kryzysowego. Po 
wyłączeniu zbędnych urządzeń, z gwaran-
towanych 36 godzin na akumulatorach, 
wydłużono czas pracy stacji bazowych do 
10 dni. Ogólnopolski system łączności ra-
diowej energetyki zdał egzamin i stworzył 
podwaliny pod jeszcze wydajniejszą tech-
nologię, spełniającą wymagania łączności 
krytycznej.

Olbrzymi postęp technologiczny, jaki 
nastąpił w elektronice, wymusił w natural-
ny sposób zmianę użytkowanej techno-
logii analogowej na cyfrową. Dotyczy to 
również wszystkich systemów łączności, 
w tym dyspozytorskich systemów trankin-
gowych. Zmiany strukturalne, jakie zaszły 
w energetyce polskiej, a przede wszystkim 
procesy konsolidacji, stworzyły zupełnie 
nową sytuację. Jednym z istotnych warun-
ków zapewnienia wysokiej niezawodno-
ści sieci dystrybucyjnej oraz przesyłowej 
na obszarze Polski jest łączność radiowa  
w pełnym zakresie możliwych jej funkcji. 
To z kolei zmusiło do refleksji, czy jednolita 
dla całego kraju, homogeniczna sprzęto-
wo sieć radiowa nie byłaby dla energetyki 
najlepszym rozwiązaniem. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że cho-
ciaż użytkowany do tej pory przez spół-
ki dystrybucyjne analogowy system ra-
diowej łączności dyspozytorskiej spełnił 
swą podstawową rolę, jaką jest głównie 
transmisja głosu, to jednak wykorzysty-
wanie go do szeroko pojętej telemetrii  
i telesterowania oraz wprowadzanie za je-
go pomocą większości usług właściwych 
systemom cyfrowym będzie w przyszłości 
praktycznie niemożliwe.

Służby utrzymania ruchu w spółkach 
zaczęły kłaść coraz większy nacisk na kon-
trolę parametrów urządzeń sterujących 
automatyką zabezpieczeniową. Zatem 
gwałtownie rosną potrzeby w zakresie 
pobierania, transmisji, rejestracji i kumu-
lacji danych cyfrowych. Tak postawionym 
wymaganiom sprostać będą mogły je-
dynie nowoczesne urządzenia, których 
technologia ściśle podąża za rozwojem 
informatyki i najnowszej elektroniki. Mi-
gracja z sieci analogowej do cyfrowej oka-
zała się niezbędnym krokiem na drodze 
unowocześnia funkcjonowania spółek, 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
sieci elektroenergetycznej, polepszania 
jakości świadczonych usług oraz wzrostu 

konkurencyjności na rynku krajowym  
i europejskim.

Mając na uwadze rozwój polskiego 
sektora elektroenergetycznego, Zarząd 
PTPiREE w październiku 2005 roku re-
komendował konieczność budowy cy-
frowego systemu łączności dyspozytor-
skiej opartego na jednolitym standardzie  
TETRA. Decyzję tę poprzedziły kilkuletnie 

działania pozwalające na zapoznanie się 
specjalistów ze spółek z tendencjami roz-
wojowymi systemów łączności radiowej 
na świecie. Biuro PTPiREE zorganizowało 
serię szkoleń i prezentacji, mających na 
celu zaznajomienie sektora dystrybucji 
energii z technologiami i produktami mo-
gącymi sprostać wymaganiom stawianym 
przez spółki dystrybucyjne. 

Jednym z istotnych warunków zapewnienia wysokiej niezawodności sieci dystrybucyjnej oraz przesyłowej na obszarze 
Polski jest łączność radiowa w pełnym zakresie możliwych jej funkcji
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PTPiREE, będące operatorem sieci ana-
logowej od 1992 roku, uzyskało w 2006 
decyzję o rezerwacji częstotliwości ra-
diowych dla całej energetyki na potrzeby 
nowego systemu. Celem optymalnego 
zagospodarowania widma częstotliwości 
Towarzystwo podjęło się wykonania Pro-
jektów Bazowych sieci radiowej TETRA 
dla wszystkich spółek, co miało umożliwić 
dokonanie rozdziału 33 kanałów radio-
wych przydzielonych elektroenergetyce 
na potrzeby trankingowego systemu cy-
frowego oraz 25 nowych, które mają być 
utworzone w przyszłości z 50 dotychczas 
użytkowanych kanałów analogowych. 
Aby umożliwić realizację tego przedsię-
wzięcia, zakupiono specjalistyczny pro-
gram do projektowania sieci radiowych 
wyposażony w najnowsze satelitarne ma-
py cyfrowe Polski. 

Po uzyskaniu rezerwacji częstotliwo-
ści uruchomiono pierwsze obiekty testo-
we sieci TETRA, a w 2011 roku na obszarze 
działania gliwickiego oddziału dzisiejsze-
go koncernu Tauron Dystrybucja zaczęła 
funkcjonować pierwsza sieć TETRA sekto-
ra energetycznego. Projekt budowy sieci 
TETRA całkowicie zrealizowano na terenie 
funkcjonowania Energi-Operator, gdzie 
teraz pracują 142 stacje bazowe tej sie-
ci. Na obszarze Tauron Dystrybucja nadal 
trwa budowa sieci trankingowej TETRA. 
Obecnie spółka realizuje ruch dyspozytor-
ski wykorzystując 75 obiektów bazowych, 
a wkrótce planowane są uruchomienia 
kolejnych sieci. PGE Dystrybucja ma kil-
kanaście takich obiektów, a Enea Opera-
tor przygotowuje się do budowy infra-
struktury wieżowej dla nowego systemu 
łączności. 

Łączność dyspozytorska powinna 
umożliwiać bezkolizyjne funkcjonowa-
nie służb obsługi sieci elektroenerge-
tycznych w każdych warunkach, w tym 
kryzysowych, w wymiarze lokalnym, kra-
jowym i europejskim. Ze względu na 
wymagania funkcjonalne i niezawodno-
ściowe oczekuje się dojrzałości technicz-
nej i technologicznej urządzeń łączności  
w perspektywie kilkunastu lat. System 
łączności powinien być standaryzowany, 
ale też mieć charakter otwarty i podatny 
na stosowanie w jego ramach najnow-
szych technik i technologii. 

Faktycznie podstawowym i najczę-
ściej wykorzystywanym standardem sieci 
oraz usług dyspozytorskiej sieci ruchomej 
jest TETRA. Standard ten, stworzony w ce-
lu zaspokojenia potrzeb służb zarządza-
nia kryzysowego, jest szeroko stosowany, 

zwłaszcza w krajach Europy, a także zale-
cany w relacjach transgranicznych. System 
łączności oparty na standardzie TETRA 
gwarantuje gotowość funkcjonowania 
i dostępność podczas awarii masowych 
spowodowanych brakiem zasilania na roz-
ległym obszarze w wyniku katastrof natu-
ralnych i innych sytuacji kryzysowych. 

Warto wspomnieć tutaj, że system 
łączności dyspozytorskiej sektora energe-
tycznego, głównie ze względu na swoją 
niezawodność i możliwości, wykorzysty-
wany bywa okazjonalnie przez użytkow-
ników zewnętrznych. Podczas wspomnia-
nej już powodzi w 1997 roku łączność 
radiowa elektroenergetyki, jako jedyna 
działająca, pomagała koordynować dzia-
łania ratunkowe. W 2008 roku sieć łącz-
ności dyspozytorskiej Enei obsługiwała 
wizytę prezydentów Rosji i Polski na Mię-
dzynarodowych Targach Poznańskich.  
W tym samym roku także szczyt klimatycz-
ny ONZ, na którym obecne były głowy naj-
ważniejszych państw. 

Nie sposób nie wspomnieć też o udo-
stępnieniu przez Eneę systemu dyspo-
zytorskiego organizatorom mistrzostw 
piłkarskich EURO 2012. Policja nie dys-
ponowała jeszcze wtedy tak skutecz-
nymi środkami łączności, dlatego sko-
rzystano z systemu łączności radiowej 
elektroenergetyki. 

Obecnie, podobnie jak elektroener-
getyka, policja dysponuje technologią 
TETRA, która ma znacznie większe możli-
wości niż stosowane wcześniej systemy 
analogowe. Oparty na tym standardzie 
system łączności również wykorzystywany 
jest okazjonalnie podczas organizacji waż-
nych wydarzeń kulturalnych, jak chociażby 
Światowego Dnia Młodzieży w 2016 roku 
w Krakowie. W tym ostatnim wydarzeniu 
system TETRA poddano specjalistycznym 
pomiarom dostępności i jakości sygnału 
radiowego, prowadzonym przez Instytut 
Łączności w ramach finansowanego przez 
NCBiR projektu pn. „Informatyczny system 
zarządzania zasobami częstotliwości oraz 
planowania i ewidencji sieci radiowych 
dla potrzeb służb podległych Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych.” 

n

»»» 
Łączność dyspozytorska 

powinna umożliwiać 
bezkolizyjne funkcjonowanie 

służb obsługi sieci 
elektroenergetycznych  

w każdych warunkach, w tym 
kryzysowych, w wymiarze 

lokalnym, krajowym  
i europejskim. System 

łączności powinien być 
standaryzowany, ale też mieć 

charakter otwarty  
i podatny na stosowanie 

w jego ramach najnowszych 
technik i technologii. 

Podstawowym  
i najczęściej wykorzystywanym 

standardem sieci oraz usług  
dyspozytorskiej sieci 
ruchomej jest TETRA. 

Standard ten, stworzony 
w celu zaspokojenia 

potrzeb służb zarządzania 
kryzysowego, jest szeroko 

stosowany, zwłaszcza  
w krajach Europy, a także 

zalecany w relacjach 
transgranicznych.  

System łączności oparty  
na standardzie TETRA 
gwarantuje gotowość 

funkcjonowania i dostępność 
podczas awarii masowych 
spowodowanych brakiem 

zasilania na rozległym 
obszarze w wyniku  

katastrof naturalnych i innych 
sytuacji kryzysowych.

»»  Maciej Skoraszewski

Koordynator Biura Operatora  
Sieci Łączności Radiowej, 
Biuro PTPiREE
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Na początku lat 90. rozpoczęła się  
w Polsce wielka transformacja gospo-
darcza, która nie ominęła także energe-
tyki. Zlikwidowano okręgi energetyczne,  
a rynek podzielono na podsektory: wy-
twarzania – ponad 30 przedsiębiorstw 
wytwórczych: elektrowni, elektrocie-
płowni zawodowych oraz niektóre elek-
trownie wodne, przesyłu – Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA oraz dystrybucji – 
33 Zakłady Energetyczne.1

Sektor charakteryzował się znacz-
nym rozdrobnieniem i występowaniem 
licznych, małych spółek, zamiast w pełni 
zintegrowanych przedsiębiorstw. Spowo-
dowało to zatrzymanie inwestycji w bu-
dowę nowych mocy, ograniczenie inwe-
stycji sieciowych oraz brak środków na 
modernizację.2

W 1990 roku utworzono Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA i dokonano po-
działu majątku pomiędzy przedsiębior-
stwami energetycznymi a PSE, które przeję-
ły na własność większość sieci najwyższych 
napięć (przesyłowych). W 1993 roku Zakła-
dy Energetyczne zostały przekształcone 
w jednoosobowe spółki akcyjne Skarbu 
Państwa i rozpoczęły przygotowania do 
procesu prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych zgodnie z ustawą o prywatyza-
cji przedsiębiorstw państwowych (1990),  
a następnie ustawą o komercjalizacji i pry-
watyzacji (1993).3 W 1995 roku polski sys-
tem elektroenergetyczny włączono do sys-
temu energetycznego krajów Zachodniej 
Europy (UCPTE).4

W latach 90. na Starym Kontynencie 
coraz popularniejszy stawał się pogląd, 
że energia elektryczna jest towarem i jej 
wartość powinna się kształtować na za-
sadach rynkowych. W naszym kraju, wraz 
z przemianami ustrojowymi, rozpoczęto 
budowę konkurencyjnego rynku energii. 
Filarami tych działań były: 
 � demonopolizacja – zastosowanie unbun-

dlingu, czyli rozdzielenia działalności wy-
twórczej, przesyłowej i handlowej; 

 � liberalizacja – zastosowanie zasady TPA 
(ang. Third Party Access), czyli swobod-

nego dostępu stron trzecich do sieci 
energetycznych;

 � prywatyzacja – początkowo prze-
kształcanie przedsiębiorstw państwo-
wych w jednoosobowe spółki Skarbu 
Państwa, następnie sprzedaż udziałów 
inwestorom z kraju i zagranicy.5 Warto 
także w tym miejscu podkreślić istotną 
rolę, jaką w zmianach na rynku ener-
gii odegrała Giełda Papierów Warto-
ściowych, na której systematycznie  
upubliczniano akcje spółek energe-
tycznych i na której do dziś są notowa-
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Rys. 1. Zakłady Energetyczne w Polsce w 1990 roku

Elektroenergetyka polska 
w latach 1990-2020
Elektroenergetyka w Polsce przez ostatnie 30 lat przeszła długą drogę  
– od demonopolizacji, poprzez liberalizację, aż do prywatyzacji.  
Razem z przemianami ustrojowymi postępowała budowa konkurencyjnego 
rynku energii.

1. Zakład Energetyczny Koszalin
2. Zakład Energetyczny Słupsk
3. Energa – Gdańska Kompania Energetyczna
4. Elbląskie Zakłady Energetyczne
5. Zakład Energetyczny w Olsztynie
6. Zakład Energetyczny Toruń
 

7. Zakład Energetyczny Płock
8. Energetyka Kaliska
9. Zakład Energetyczny Bydgoszcz
10. Energetyka Poznańska
11. Zakład Energetyczny Szczecin
12. Zakład Energetyczny Gorzów
13. Zielonogórskie Zakłady Energetyczne
14. Zakład Energetyczny Jelenia Góra
15. Zakład Energetyczny Legnica
16. Zakład Energetyczny Wałbrzych
17. Zakład Energetyczny Wrocław
18. Zakład Energetyczny Opole
19. Zakład Energetyczny Częstochowa
20. Będziński Zakład Elektroenergetyczny
21. Beskidzka Energetyka
22. Zakład Energetyczny Kraków
23. Zakład Energetyczny Tarnów
24. Rzeszowski Zakład Energetyczny
25. Zamojska Korporacja Energetyczna
26. Lubelskie Zakłady Energetyczne „LUBZEL”
27. Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko
28. Zakład Energetyczny Łódź-Teren
29. Łódzki Zakład Energetyczny
30. Zakład Energetyczny Warszawa-Teren
31. Zakład Energetyczny Białystok
32. Stołeczny Zakład Energetyczny
33. Górnośląski Zakład Energetyczny
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ne wszystkie grupy energetyczne.
Polski sektor elektroenergetyczny był 

restrukturyzowany organizacyjnie i wła-
snościowo od 1990 roku. Komercjaliza-
cję rodzimej energetyki zapoczątkowano 
w 1993 roku ustawą o przekształceniach 
własnościowych niektórych przedsię-
biorstw państwowych o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki państwa. Dal-
sze prace prowadzone nad reformą sek-
tora energetycznego zaowocowały przy-
jęciem przez Radę Ministrów w drugiej 
połowie 1996 roku dokumentu „Demono- 
polizacja i prywatyzacja elektroenergetyki”. 
Za punkt wyjścia reformy sektora przyjęto  
demonopolizację. Następnym krokiem  
w kierunku prywatyzacji niektórych przed-
siębiorstw sektora energetycznego było 
rozpoczęcie ich wewnętrznej restrukturyza-
cji. Proces ten ukierunkowany był na zwięk-
szenie efektywności działania, obniżenie 
kosztów, utworzenie przejrzystej struktury 
organizacyjnej oraz wydzielenie działalności 
pomocniczej w formie odrębnych podmio-
tów gospodarczych, polegającej na wyod-
rębnieniu w formie spółek i ekonomicznym 
usamodzielnieniu dziedzin działalności nie 
mających bezpośredniego związku z wy-
twarzaniem energii, np. zakładów remonto-
wych, transportowych, zaopatrzeniowych, 
baz magazynowych itd.6 Kolejnym etapem 
była prywatyzacja polskiej energetyki. 

W latach 1990-1996 nie sprywatyzo-
wano żadnej firmy elektroenergetycznej. 
W przedsiębiorstwach, gdzie proces re-
strukturyzacji organizacyjnej był mocno 
zaawansowany, utworzono lub wydzielono 
podmioty procesów obsługi lub wsparcia 
(w większości były to spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością). W 1997 roku spry-
watyzowano pierwszą elektrociepłownię  
w sektorze energetycznym – Elektrocie-
płownię Kraków SA.

Istotny wpływ na kształt polskiego sek-
tora energetycznego miały też umowy 
długoterminowe. W latach 1994-1998 pod-
pisano między wytwórcami energii a PSE 
wiele kontraktów długoterminowych, które 
zagwarantowały sprzedaż energii po okre-
ślonych cenach, co umożliwiło finansowa-
nie modernizacji części krajowej energetyki 
wytwórczej i dostosowanie do wymagań 
ochrony środowiska. Zabrakło jednak środ-
ków i potencjału na bardziej kosztowne 
programy odbudowy mocy.7

Pod koniec lat 90. oraz na początku XXI 
wieku niektóre z polskich przedsiębiorstw 
energetycznych sprywatyzowano. 

Były to:
 � elektrownie lub elektrociepłownie takie  

jak Elektrociepłownia Będzin, Elektro- 
ciepłownia Białystok, Zespół Elektro- 
ciepłowni Wrocławskich ,,Kogeneracja’’,  
Elektrociepłownia Zielona Góra, Elek-
trociepłownie Warszawskie, Elektro- 
ciepłownie Wybrzeże, Elektrownia  
Połaniec, Elektrownia Rybnik, Elektrow-
nia Skawina, Zespół Elektrociepłowni 
Poznańskich, Zespół Elektrociepłowni 
w Łodzi oraz Zespół Elektrowni Pąt-
nów-Adamów-Konin;

 � dwie spółki dystrybucji energii elek-
trycznej sprzedano zagranicznym in-
westorom: Górnośląski Zakład Elektro-
energetyczny – szwedzkiej Vattenfall 
(później spółka stała się częścią Grupy 
Tauron Polska Energia) oraz Stołeczny 
Zakład Energetyczny Warszawa – firmie 
niemieckiej RWE (obecnie innogy).
Ważną rolę w procesie kształtowania 

się polskiego rynku energii należy przy-
pisać Prezesowi Urzędu Regulacji Ener-
getyki powołanemu w 1997. W tym roku 
przyjęto także podstawę prawną opraco-
wania polityki energetycznej Polski, którą 
jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku 
Prawo energetyczne z późniejszymi zmia-
nami. Wprowadziła ona szereg elementów 
konkurencji i gry rynkowej zgodnie z dy-
rektywami Unii Europejskiej oraz trendami 
występującymi w krajach o rozwiniętych 
gospodarkach rynkowych. Zdefiniowała 
podstawowe zasady funkcjonowania kra-
jowego rynku energii i stanowiła podsta-
wę prawną, według której budowano pol-
ską energetykę.

W 1998 roku powstał dokument ,,Pro-
gram oraz uwarunkowania prywatyzacji 
sektora energetycznego” przyjęty przez Ko-
mitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Zapre-
zentowano w nim harmonogram prywaty-
zacji podmiotów sektora elektroenergetyki. 
Natomiast w 2003 roku rząd przedstawił 
nowy harmonogram prywatyzacji przed-
siębiorstw naszego sektora („Aktualizacja 
programu realizacji polityki właścicielskiej 
Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do 
sektora elektroenergetycznego”). Założo-
no, że prywatyzacja niektórych przedsię-
biorstw poprzedzona zostanie konsolidacją 
grup przedsiębiorstw wytwórczych i grup 
dystrybutorów energii elektrycznej oraz że 
prywatyzacja skonsolidowanych spółek na-
stąpi w latach 2004-2006.

W ramach procesów konsolidacyjnych 
w podsektorze wytwarzania już w 2000 
roku powstał Południowy Koncern Ener-
getyczny, w skład którego w ciągu roku 
weszło sześć elektrowni: Łaziska, Jaworzno 
III, Łagisza, Siersza, Halemba, Blachownia 

i dwie elektrociepłownie: Katowice  
i Bielsko-Biała. 

W 2004 roku skonsolidowano elek-
trownie Bełchatów, Opole i Turów oraz 
kopalnie węgla brunatnego Turów i Beł-
chatów tworząc spółkę BOT – Górnictwo 
i Energetyka.

W 2002 roku uruchomiono pilotażo-
wy program konsolidacji pięciu zakładów 
energetycznych z grupy P-5. W 2003 roku 
nastąpiła inauguracja działalności Grupy 
Energetycznej Enea, w skład której weszły: 
Energetyka Poznańska i Szczecińska, Za-
kłady Energetyczne Bydgoszcz i Gorzów 
Wielkopolski oraz Zielonogórskie Zakłady 
Elektroenergetyczne. 

W 2004 roku zarejestrowano EnergięPro 
Koncern Energetyczny. Spółkę tę utwo-
rzono z zakładów energetycznych tworzą-
cych wcześniej grupę W-5: Jelenia Góra, 
Legnica, Wrocław, Wałbrzych oraz Opole. 
Również w 2004 roku działalność rozpo-
częła spółka Enion (grupa K-5) złożona  
z Zakładów Energetycznych z południo-
wej Polski: Kraków, Częstochowa, Tarnów 
oraz Będzińskiego Zakładu Elektroenerge-
tycznego i Beskidzkiej Energetyki. 

Kolejna konsolidacja w podsektorze 
dystrybucji w 2004 roku dotyczyła połącze-
nia spółek grupy G-8 i utworzenia Koncer-
nu Energetycznego Energa. W jego skład 
weszły: Energa Gdańska Kompania Energe-
tyczna, Energetyka Kaliska i Zakłady Ener-
getyczne: Elbląg, Koszalin, Płock, Słupsk, To-
ruń oraz Zakład Energetyczny w Olsztynie. 

Nie przeprowadzono natomiast zamie-
rzonej konsolidacji Wschodniej Grupy Ener-
getycznej. W skład tej spółki miały wejść 
Zakłady Energetyczne ze wschodniej Pol-
ski (L-5), tj.: Zakład Energetyczny Białystok, 
Zakład Energetyczny Warszawa-Teren, Za-
kłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kie-
leckiego, Lubelskie Zakłady Energetyczne 
oraz Zamojska Korporacja Energetyczna. 
Spółki energetyczne z grupy Ł-2 (Łódzki 
Zakład Energetyczny i Zakład Energetyczny 
Łódź-Teren) oraz Rzeszowski Zakład Ener-
getyczny skonsolidowano dopiero w efek-
cie „Programu dla elektroenergetyki”, kiedy 
to nastąpiła dalsza konsolidacja państwo-
wych spółek energetycznych. W latach 
2006-2008 doprowadziło to do powstania 
czterech pionowo zintegrowanych grup: 
 � Polskiej Grupy Energetycznej (na bazie 

holdingu BOT, Zespołu Elektrowni Dolna 
Odra, aktywów powstałych po wydziele-
niu z PSE operatora systemu przesyłowe-
go wraz z majątkiem oraz spółek z grup 
dystrybucyjnych Ł2, L5 i Rzeszowskiego 
Zakładu Energetycznego); 
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 � Tauron Polska Energia (holdingu po-
wstałego w wyniku skonsolidowania 
Południowego Koncernu Energetyczne-
go, spółek dystrybucyjnych Enion i Ener-
giaPro oraz Elektrowni Stalowa Wola); 

 � Enei (w wyniku połączenia Enei i Elek-
trowni Kozienice) oraz 

 � Energi (w ramach połączenia Energi 
z Elektrownią Ostrołęka).
W tym miejscu należy także krót-

ko przypomnieć historię warszawskiego 
przedsiębiorstwa energetycznego. RWE 
Stoen SA powstał w grudniu 2002 roku 
w wyniku zakupu od Skarbu Państwa 85 
proc. akcji spółki STOEN (Stołeczny Zakład 
Energetyczny SA 1993-1999, STOEN SA 
1999-2002) przez niemiecką Grupę RWE.

Od 1 lipca 2007 roku, czyli momentu 
obowiązkowego rozdzielenia działalno-
ści sprzedażowej od dystrybucyjnej, RWE 
podzielono na dwie spółki: RWE Stoen  
(w 2008 zmieniła nazwę na RWE Polska 
SA) oraz RWE Stoen Operator. W 2016 roku 
spółki grupy RWE Polska zmieniły nazwę na 
,,innogy Polska’’ oraz ,,innogy Stoen 
Operator’’.

Przekształcenia własnościowe w bran-
ży energetycznej realizowane były zgod-
nie z rządowymi programami i strategiami 
sektorowymi, zarówno obowiązującymi, 
jak i zmienianymi oraz przyjmowanymi 

w trakcie ich realizacji. W listopadzie 2008 
roku nastąpiła pierwsza oferta publiczna 
grupy Enea, a w listopadzie 2009 na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie zadebiutowała Polska Grupa Energe-
tyczna. Akcje spółki Tauron Polska Energia 
notowane były po raz pierwszy na war-
szawskiej giełdzie w czerwcu 2010 roku. 
Energa pojawiła się na GPW w 2013 roku 
jako ostatnia ze spółek energetycznych. 
30 kwietnia 2020 roku Polski Koncern Naf-
towy Orlen sfinalizował przejęcie Grupy 
Energa i stał się właścicielem gdańskiej 
spółki. Zrobiono w ten sposób pierwszy 
krok na drodze budowania polskiego mul-
tienergetycznego przedsiębiorstwa. 

Ostatnie lata to także rewolucja  
w technologii wytwarzania energii. Ener-
getyka stanęła przed ogromnym wyzwa-
niem związanym z integracją coraz więk-
szej liczby źródeł generacji rozproszonej, 
koniecznością zwiększenia elastyczności 
systemu elektroenergetycznego, poprawą 

funkcjonalności sterowania i zarządzania 
siecią oraz automatyzacją procesów. Jest 
to niewątpliwie duży wysiłek dla sekto-
ra – zarówno pod względem technicz-
nym, inwestycyjnym, jak i organizacyjnym. 
Przyszły model rynku energii wyznacza 
europejskim operatorom sieci dystrybu-
cyjnych, którzy są częścią grup energetycz-
nych, jeszcze bardziej istotne niż dotych-
czas role i zadania. Nie będą oni już tylko 
neutralnym wsparciem dla rynku energii. 
Wkrótce mają stać się przodującymi pod-
miotami w wielu obszarach – m.in. inno-
wacji, magazynowania energii, smart grid, 
efektywności energetycznej, elektromo-
bilności oraz współpracy z prosumentami 
i odnawialnymi źródłami energii. Mimo 
rozwoju energetyki rozproszonej, ener-
getyka systemowa cały czas rośnie w siłę,  
a budowa multienergetycznych przedsię-
biorstw wydaje się naturalnym kierunkiem 
dla wzmocnienia potencjału inwestycyj-
nego i organizacyjnego branży. 

n
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Rys. 2. Najwięksi operatorzy systemów elektroenergetycznych w Polsce w 2020 roku
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Rola odbiorcy na rynku energii 

Od nabywcy dobra,  
po konsumenta i prosumenta
Początek lat 90., czyli wejście w transformację ustrojową i rynkową zastał 
polskich konsumentów w sytuacji ciągłych niedoborów wszelakich dóbr  
i usług. Wiele z nich dostarczały nadal państwowe zakłady, a my, 
konsumenci byliśmy przyzwyczajeni do ciągłych braków, niskiej jakości  
i ogólnie – rynkowej szarości. Na tym tle dostarczanie energii elektrycznej 
było jeszcze bardziej specyficzne – kupowaliśmy ją od zakładów 
energetycznych, które ogół społeczeństwa, tak jak w poprzedniej epoce 
gospodarczej, traktował jak państwowe urzędy. 

Chyba nikomu wtedy nie przychodziło do głowy, że płacący za 
energię elektryczną jest konsumentem, że energia ma określo-
ne parametry jakościowe (choć w wielu domach nadal telewizor 
podpięty był pod tzw. stabilizator napięcia), że korzystając z usług 
energetyki mamy jako odbiorcy jakieś prawa.

Lata 90. z naszą polską pogonią za dobrobytem, rozkwitem 
kolorowych sklepów, bazarów, pierwszych sieci handlowych i po-
jawieniem się komercyjnych banków oraz telefonii komórkowej 
wprowadziły polskiego konsumenta do zupełnie nowej rzeczy-
wistości. Od petenta, który chcąc zaspokoić swoje potrzeby, pisał 
podania, poprzez klienta, który zawierał umowę, po konsumenta, 
który oprócz tego, że zawierał umowę, oczekiwał też jakości i nie-
kiedy się jej domagał. Miejsce pustych półek w sklepach i sprzę-
tu AGD, RTV kupowanego na bazarach zaczęły zajmować sklepy 
z elektroniką. Wszystko, co potrzebne, aby konsumować energię 
elektryczną stało się dostępne. 

Końcówka lat 90. to również początek transformacji polskie-
go prawa w kierunku ustawodawstwa Unii Europejskiej. Można 
stwierdzić, że zmiany sektora energetycznego w kierunku ryn-
kowym były pierwszym krokiem do zmiany biernego odbiorcy  
w konsumenta dokonującego wyborów.

Rynek, ale nie wolny rynek
Początek XXI wieku przyniósł dalsze zmiany. Istotna ich cześć to 

właśnie proces akcesji oraz członkostwo Polski w UE. Drugi pakiet 
dyrektyw energetycznych, zasady TPA i unbundlingu powodowały, 
przynajmniej w teorii, że odbiorca energii stawał się konsumentem 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Wynikająca z powyższych reguł 
możliwość wyboru sprzedawcy energii, pomimo że została wpro-
wadzona do prawa polskiego, przez długie lata nie znajdowała 

uznania w oczach polskich konsumentów. Byliśmy (przynajmniej 
w większości) jako społeczeństwo przekonani, że kupujemy prąd  
z zakładu energetycznego, że ceny prądu określa rząd, awarie i wy-
łączenia muszą się czasem zdarzać, a jakość dostawy to rzecz, na 
którą nie mamy wpływu. Polski konsument energii elektrycznej nie-
stety pozostawał nadal biernym odbiorcą końcowym, nieświado-
mym swoich praw, możliwości i opcji do wyboru. To, co zmieniło 
się znacząco, to fakt, że za energię płaciliśmy relatywnie więcej niż 
wcześniej i trzeba było zacząć ją oszczędzać. Co w praktyce zwykle 
sprowadzało się do wyłączania zbędnego oświetlenia, bo o energo-
oszczędnych sprzętach, etykietach energetycznych i zachowaniach 
proekologicznych niespecjalnie mieliśmy pojęcie. Rynek powsta-
wał więc w modelu regulowanym, a konsumenci nie czuli żadnej 
sprawczości w swoich postawach, zachowaniach i oczekiwaniach. 
Nie mieli więc motywacji, aby uczyć się rynku i podwyższać swoją 
świadomość.

Sprzedawać każdy może
Dla ruchu konsumenckiego prawdziwym wyzwaniem stał się 

kolejny krok w liberalizacji rynku, a precyzyjnie rzecz ujmując – sek-
tora sprzedaży. Wraz z pojawieniem się niezależnych sprzedawców 
Polskę zalała, niestety, fala skarg na nieuczciwe podmioty. Akwizyto-
rzy podszywający się pod dotychczasowych sprzedawców, oferują-
cy niskie ceny za kWh, ale wysokie opłaty stałe, sprzedający w pakie-
cie konsumentom-emerytom ubezpieczenie od utraty pracy i wiele 
innych, absolutnie zbędnych usług. Praktyki te przyszły do energe-
tyki z sąsiedniej branży telekomunikacyjnej i na wiele lat zaburzyły 
proces prawidłowej liberalizacji rynku. Pewną ostoją spokoju i sta-
bilności w tym okresie był natomiast sektor dystrybucji energii – nie 
targany liberalizacyjną zawieruchą, dojrzał do tego, aby świadczyć 
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konsumentom usługę o coraz wyższej jakości, co wszyscy z ulgą 
odczuliśmy poprzez znacznie rzadsze przerwy w dostawie, szybsze 
usuwanie awarii i znaczące polepszenie parametrów jakościowych. 
Oczywiście większość konsumentów nie zdawała sobie sprawy z te-
go, jak gigantyczna praca została wykonana w tym celu po stronie 
operatorów, ale sam fakt, że reklamacje i skargi wpływające od kon-
sumentów do Federacji Konsumentów na przerwy w dostawie albo 
złą jakość energii stały się rzadkością, świadczy o tym, że ta ostatnia 
systematycznie i znacząco rosła. Do tego stopnia, że nieplanowana 
przerwa w dostawie energii budzi dzisiaj zdziwienie i zazwyczaj jest 
kwitowana stwierdzeniem „pewnie zaraz włączą”.

Będę oszczędzał. A może sam sobie wyprodukuję?
Ostatnie dziesięciolecie to czas zdecydowanych zmian w posta-

wach konsumentów. Przede wszystkim udział kosztów nośników 
energii (łącznie ogrzewania, grzania wody, elektryczności) dla go-
spodarstw domowych stał się dość znaczący w ich budżecie (w 2017 
roku wyniósł nawet według GUS średnio powyżej 15 proc.). Drugi 
element sprawczy to wzrost świadomości ekologicznej. Począwszy 
od rewolucji w oświetleniu, gdzie tradycyjną żarówkę zastępowały 
kompaktowe świetlówki, a następnie źródła LED, poprzez energo-
oszczędne lodówki i pralki, aż do pieców grzewczych o znacznie 
większej wydajności – zaczęliśmy wszędzie szukać oszczędności 
w złotówkach, a pośrednio również w emisji CO

2
. Po trzecie, ostat-

nie lata przyniosły przełom w produkcji energii elektrycznej, dzięki 
upowszechnieniu fotowoltaiki. Możliwość samodzielnej produkcji 
energii elektrycznej stała się początkowo „sportem dla bogatych”, 
bo instalacje były dość kosztowne, mogli je wprowadzać raczej wła-
ściciele domów jednorodzinnych z własnym dachem, a propono-
wane taryfy ze wsparciem stawały się potencjalnym źródłem nie ty-
le oszczędzania, co zarabiania – niestety kosztem ogółu odbiorców 
utrzymujących sieć elektroenergetyczną z płaconych rachunków. 
Na szczęście wprowadzony znacznie uczciwszy mechanizm net 
meteringu, znaczący spadek cen paneli fotowoltaicznych i liczne 
programy wsparcia ze środków publicznych przyczyniły się do po-
pularyzacji własnych przydomowych mikroinstalacji. Konsumenci 
stali się teraz również producentami, a słowo ,,prosument’’ na stałe 
wpisało się do słownika języka polskiego. Zarówno prosument, jak 
i świadomy konsument stali się dla energetyki katalizatorem zmian. 
To odbiorcy świadomi i wymagający, dokonujący wyborów, opiera-
jąc się na wiedzy lub fachowych doradcach (choć i tu pojawiały się 
naganne praktyki rynkowe). Tacy konsumenci i prosumenci będą 
definiować kierunki rozwoju rynku detalicznego na najbliższe kilka, 
kilkanaście lat. Z zadowoleniem obserwujemy, że grupa ta z roku 
na rok rośnie.

A może by tak razem?
Zarysowującym się trendem, widocznym już w wielu miejscach  

w Europie i USA, są podmioty zbiorowej produkcji i konsumpcji ener-
gii. Pojawiają się jako wspólnoty energetyczne, klastry, spółdzielnie, to-
warzystwa, spółki komunalne itp. – w zależności od systemu prawne-
go i uwarunkowań społecznych. Wspólną ich cechą jest kolektywność  
w działaniu. Drugim elementem charakterystycznym jest chęć uzy-
skania jak największej niezależności od publicznych dostawców  
i sprzedawców – kierunek na samowystarczalność, przynajmniej czę-
ściową jest mocno zarysowany. Jak w tej sytuacji odnajdują się trady-
cyjne przedsiębiorstwa energetyczne? Na obecną chwilę są zazwy-
czaj niezbędnym elementem takich lokalnych systemów, ponieważ 
odnawialne źródła energii nie są wystarczająco stabilne. Czasem po 
prostu „nie wieje i nie świeci” przez dłuższy czas. Co się jednak stanie, 

gdy każde gospodarstwo domowe będzie sobie mogło pozwolić na 
przystępny cenowo i wydajny mały magazyn energii, który zmieści 
się w szafce pod zlewem? Czy dotychczasowy model energetyki po-
zostanie aktualny? Czas pokaże, czy nie jest to jednym z głównych 
wyzwań sektora energetycznego na najbliższe 10-20 lat. Być może 
już dziś lepiej włączyć się w te procesy, niż je blokować? Tak jak więk-
szość gazet czytamy teraz w internecie, który kiedyś był uważany za 
śmiertelnego wroga drukowanej prasy.

Nie wszyscy zostali beneficjentami transformacji
Kierunki rozwoju sektora energetycznego sprawiają, że wszedł 

on w fazę dynamicznego rozwoju – technologicznego, ekologicz-
nego, ekonomicznego. Smart grid i smart metering, przechodzenie 
od tradycyjnych do zrównoważonych źródeł energii, coraz bardziej 
rynkowe taryfy i oferty – wszystko to docelowo ma służyć odbior-
cy końcowemu, konsumentowi, prosumentowi. Nie możemy jednak 
zapomnieć o tych grupach społecznych, które z różnych powodów 
nie są beneficjentami tej ogromnej energetycznej przemiany. Zjawi-
sko zagrożenia wykluczeniem energetycznym, zwane również ,,ubó-
stwem energetycznym’’, staje się na tle poprawiającego się dobrobytu 
coraz bardziej jaskrawym wyrzutem sumienia całego społeczeństwa. 
Zbyt duży odsetek gospodarstw domowych nie jest w stanie zaspo-
kajać swoich potrzeb energetycznych na poziomie akceptowalnego 
minimum. Uregulowanie mechanizmów wsparcia (nie należy ich 
utożsamiać z zasiłkami) będzie stanowiło poważne wyzwanie dla ca-
łego sektora energetyki w nadchodzących latach. Nie jest to zjawisko 
typowe wyłącznie dla Polski – wręcz przeciwnie, boryka się z nim cała 
Europa, również ta stara i bogata.

30 dobrze wykorzystanych lat
Z perspektywy organizacji konsumenckiej, jaką jest Federacja 

Konsumentów, dzieje PTPiREE, transformacji polskiej energetyki, ewo-
lucji rodzimego odbiorcy energii elektrycznej to pozytywna historia. 
Nadrobienie dystansu technologicznego, ekonomicznego, świado-
mościowego do rozwiniętych gospodarek UE widać obecnie m.in. 
po tym, że my, polscy konsumenci energii elektrycznej mamy te same 
wyzwania, problemy i bolączki, co nasi zachodni koledzy. Ale general-
nie – czujemy się bezpiecznie, stabilnie i pewnie, jeśli chodzi o ener-
getykę. Czasem nie doceniamy tego bezpieczeństwa i jakości, zdając 
sobie z niej sprawę dopiero, gdy raz na kilka lat zdarzy się przerwa 
w dostawie energii. Jednak to nie koniec drogi transformacji naszej 
energetyki. Duże trendy ekologiczne, modele produkcji energii, nowe 
technologie i rozwój świadomej energetyki obywatelskiej z pewno-
ścią dostarczą wyzwań na wiele kolejnych lat zarówno konsumentom, 
jak i przedsiębiorstwom dystrybucyjnym, a także PTPiREE. Ufamy, że 
podobnie jak dotąd będziemy wspólnie wspierać pozytywne zmiany  
i edukować razem konsumentów, bo przecież cała ta transformacja 
jest właśnie dla nich.  n

»»  Kamil Pluskwa-Dąbrowski, 
adwokat. Prezes Rady Krajowej 
Federacji Konsumentów, 
członek zarządu europejskiej 
organizacji konsumenckiej 
BEUC. Członek-zastępca  
w Komitecie Ekonomiczno- 
-Społecznym UE.
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Komunikacja z otoczeniem  
w sektorze elektroenergetycznym 
w okresie transformacji ustrojowej 
i rynkowej
Lata 1990-2020 to czas intensywnych przemian strukturalnych  
i technologicznych w energetyce, którym we wszystkich obszarach 
działalności towarzyszyło PTPiREE. Urynkowienie gospodarki  
oraz proces budowania społecznej akceptacji dla trudnych reform  
w państwie dotyczyły również sektora energetycznego.

Choć energetyka na ziemiach polskich 
ma ponadstuletnią tradycję, datą przeło-
mową w historii rodzimej energetyki jest 
1989 rok. Przejście z systemu centralnie 
sterowanego do demokracji parlamentar-
nej miało znaczenie dla wszystkich gałęzi 
gospodarki. Także energetyka, rozumiana 
w aspekcie wydobycia surowców, wytwa-
rzania, przesyłu, dystrybucji i sprzedaży 
energii elektrycznej, podlegała istotnym 
przekształceniom. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że  
w procesie transformacji polskiej energetyki 
ważną rolę odegrało prowadzenie działań 
komunikacyjnych, które wspierały podejmo-
wane decyzje biznesowe i wdrażane rozwią-
zania. Komunikacja prowadzona przez po-
szczególne spółki energetyczne, jak również 
działania komunikacyjne realizowane wspól-
nie w ramach PTPiREE, wspierały przejście ze 
starego systemu do gospodarki rynkowej. 
Pomagały zrozumieć zachodzące procesy  
i wspomagały realizowanie projektów bizne-
sowych w branży. 

Sektor energetyczny ma szczególne 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego kra-
ju. W państwach uprzemysłowionych klu-
czem do rozwoju gospodarczego jest wła-
śnie poprawne funkcjonowanie sektora 

energetycznego. Silne przedsiębiorstwa 
energetyczne mogą przyspieszyć procesy 
rynkowe. Inwestycje infrastrukturalne ma-
ją istotne znaczenie dla rozwoju lokalne-
go, regionalnego i państwa. Infrastruktura 
energetyczna wywołuje efekt rozwojowy 
poprzez tworzenie bazy ekonomicznej, 
technicznej oraz wytwarzania produktów  
i usług na rzecz rynku wewnętrznego, co 
w konsekwencji przyczynia się do zwięk-
szenia potencjału społeczno-gospodar-
czego danego obszaru. 

W okresie poprzedzającym liberaliza-
cję rynku energii elektrycznej w zasadzie 
wyłącznym celem działalności przed-
siębiorstw energetycznych było zapew-
nienie bezpieczeństwa energetycznego 
i stabilnych dostaw energii. Większość 
projektów inwestycyjnych ukierunkowa-
na była na optymalizację rozwoju sieci 
elektroenergetycznych i źródeł wytwór-
czych, a nadrzędną kwestią w procesie 
planowania – minimalizacja prawdopo-
dobieństwa wystąpienia awarii systemu. 
Wraz ze stabilizacją polskiej transformacji 
gospodarczej, poszerzeniem zakresu go-
spodarki rynkowej, kształtował się konku-
rencyjny rynek energii elektrycznej. Deter-
minowało to konieczność wprowadzenia 

zmian w organizacji i sposobie funkcjono-
wania przedsiębiorstw energetycznych. 
W 2007 roku zaczęły one funkcjonować 
na konkurencyjnym rynku energii elek-
trycznej, a ich nadrzędnym celem stał 
się wzrost wartości oraz maksymalizacja 
zysków. Pod tym względem przedsię-
biorstwo energetyczne nie różni się 
obecnie od każdego innego podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą.1  

W związku z tym rozpoczęło się podej-
mowanie intensywnych działań mar-
ketingowych i komunikacyjnych przez 
przedsiębiorstwa energetyczne. Mimo 
szukania przewag konkurencyjnych po-
między sprzedawcami energii i walce 
o klienta, która nasiliła się po rozdziele-
niu działalności sprzedaży energii od jej 
dystrybucji, cały czas było jednak wie-
le kwestii wspólnych. W związku z tym 
spółki dystrybucyjne na forum PTPiREE  
realizowały liczne kampanie mające na 
celu budowanie pozytywnego wizerun-
ku przedsiębiorstw energetycznych oraz 
edukowanie klientów. Były one poświę-
cone czy to bezpiecznemu wykorzysty-
waniu energii („Bezpieczniej z prądem”), 
czy też jej ekologicznemu i efektywne-
mu użytkowaniu, a także przybliżaniu 
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skomplikowanych zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem rynku energii (m.in. 
„Stop dla niskiej emisji”, „Polska z energią 
działa lepiej”). PTPiREE organizowało rów-
nież konferencje branżowe oraz warszta-
ty i szkolenia poświęcone tematyce pro-
wadzenia marketingu i public relations  
w energetyce, które były ważnym źródłem 
wiedzy oraz forum wymiany doświadczeń 
na dynamicznie zmieniającym się rynku. 

Zmiany organizacyjno-rynkowe wy-
musiły na przedsiębiorstwach szukanie 
rozwiązań biznesowych zwiększających 
efektywność prowadzenia działalności 
poprzez zmniejszenie kosztów jednost-
kowych. Przykładem takiego działania 
jest tworzenie centrów usług wspólnych 
w ramach grup energetycznych, czy-
li centralizacja usług wsparcia zarówno  
w obszarze obsługi klienta, finansowo-
-księgowym, zarządzania zasobami ludz-
kimi, usług prawnych oraz informatycz-
nych.2 Budowa centrum usług wspólnych 
wewnątrz wielooddziałowego przed-
siębiorstwa, które prowadzi działalność  
w różnych częściach kraju, jest najczęściej 
procesem restrukturyzacyjnym. Wiąże 

się on jednak ze zmianami i naturalnym 
oporem ludzi przed ich wdrożeniem, tym 
samym wzbudza zainteresowanie proce-
sem interesariuszy wewnętrznych – pra-
cowników. I tutaj także niezwykle istotne 
jest prowadzenie otwartej i profesjonalnej 
komunikacji, aby pomóc zrozumieć po-
trzebę wprowadzanych zmian i wesprzeć 
strategiczne procesy biznesowe, niezbęd-
ne przecież dla dalszego funkcjonowania 
firmy i jej rozwoju. 

W kontekście globalizacji i zmian na 
światowym rynku energii, a także obowiąz-
ków, jakie nakłada na Polskę członkostwo 
w Unii Europejskiej, coraz większe znacze-
nie dla zrównoważonego rozwoju kraju 
ma właśnie sektor energetyczny. Rośnie 
poziom życia ludności, a co się z tym wią-
że, wzrasta również zapotrzebowanie na 
energię elektryczną. Przy ograniczeniach 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery, jakie 
nakładają na nasz kraj regulacje unijne, co-
raz większe znaczenie ma produkowanie 
energii w sposób efektywny i zrównowa-
żony, jak najmniej ingerujący w środowisko. 
Tym samym można odnotować w ostat-
nich latach wzrost zainteresowania nowymi 

Początek lat 90. to okres, w którym spółki energetyczne dostrzegły 
potrzebę budowania relacji z otoczeniem, zaangażowania spo-
łecznego, dialogu z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrzny-
mi czy dbałości o środowisko naturalne. W spółkach energetycz-
nych zaczęły powstawać komórki marketingu, których głównym 
celem była zmiana wizerunku energetyki i otwarcie skostniałych 
struktur na potrzeby klienta. Zapleczem eksperckim dla tych dzia-
łań stało się właśnie PTPiREE, które już w 1995 roku zorganizowa-
ło pierwszą konferencję „Marketing w energetyce”. Nie brakowało 
głosów twierdzących, że jakiekolwiek działania marketingowe są 
zbędne w branży funkcjonującej w warunkach naturalnego mo-
nopolu. Paradoksalnie opinie te potwierdzały konieczność doko-
nywanych przeobrażeń, a sama konferencja organizowana była  
z powodzeniem przez ponad 20 lat, goszcząc na swoich se-
sjach liczne grono ekspertów i znane autorytety ze świata na-
uki i biznesu. Podczas pierwszej konferencji dyskutowano m.in. 
o kulturze organizacyjnej, opiniach pracowników na temat prze-
kształceń własnościowych czy działaniach proekologicznych zwią-
zanych z promocją oszczędnego użytkowania energii elektrycznej. 
Uczestnicy drugiej konferencji, pt. „Rola marketingu w spółce dys-
trybucyjnej”, podjęli inicjatywę utworzenia komisji marketingo-
wej PTPiREE złożonej z przedstawicieli wszystkich OSD i OSP, któ-
ra do dziś z powodzeniem działa pod nazwą ,,Zespołu PTPiREE 
ds. Komunikacji’’. Za cel postawiono wówczas działania w zakre-
sie edukacji, public relations, reklamy oraz prowadzenia badań 

wizerunkowych i marketingowych. Zainicjowano także szereg dzia-
łań związanych z obsługą klienta oraz promocji energii elektrycznej  
w powiązaniu z ekologią i racjonalnym gospodarowaniem nią. 

W kolejnych latach konferencje i działania podejmowane przez 
PTPiREE były odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stawała bran-
ża. Dbano nie tylko o wizerunek energetyki przyjaznej klientowi, ale 
realizowano również programy promocyjno-informacyjne z zakre-
su bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Przykładem 
jest zapoczątkowana w 2005 roku akcja „Stop dla niskiej emisji”, która 
teraz, w dobie walki ze smogiem, nie straciła na aktualności.

Śledząc tytuły kolejnych konferencji marketingowych, widzi-
my ewolucję, jaka dokonywała się w postrzeganiu przez energe-
tykę relacji i komunikacji z otoczeniem społecznym. W kolejnych 
latach głównymi tematami dyskutowanymi przez branżę były: 
energetyka w Unii Europejskiej, rola marketingu i komunikacji  
w nowej strukturze energetyki po wydzieleniu operatora syste-
mu dystrybucyjnego czy energetyka w czasie kryzysu. Obszarem, 
któremu poświęcano też dużo uwagi była społeczna odpowie-
dzialność biznesu, w tym: znaczenie wolontariatu pracowniczego, 
zwiększenie efektywności organizacyjnej przez spójne działania 
działów komunikacji i kadr, wykorzystanie badań opinii wśród 
pracowników, dobre praktyki w spółce giełdowej oraz jej relacje 
z akcjonariuszami i rynkiem, odpowiedzialne inwestycje infra-
strukturalne. Konferencje marketingowe i związane z nimi dzia-
łania PTPiREE odegrały istotną rolę w upowszechnianiu wiedzy  

Działania komunikacyjne branży

»»» 
Sektor w ostatnich 30 latach  

podlegał istot nym 
przekształceniom,  

ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu po 2007 roku,  

w którym nastąpiło uwolnienie 
rynku energii. Zmieniały się  

nie tylko funkcje i zadania działów 
zajmujących się tema tyką 

marketingu, komunikacji i public 
re lations w przedsiębiorstwach 

energetycz nych. Dzięki decyzjom 
zarządczym, rosło także znaczenie 

informacji i roli komuni kacji  
w spółkach. Zmieniało się również 
miejsce działów odpowiedzialnych 

za ten obszar w strukturze firm,  
a komunikacja stała się elementem 

zarządzania strate gicznego 
przedsiębiorstwem. 
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technologiami wytwarzania energii i rozwój 
inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym  
w szczególności – mikroinstalacje. 

Europejski system energetyczny znaj-
duje się w fazie transformacji, której źródła-
mi są: postęp technologiczny, zmieniające 
się modele biznesowe i dążenie do zmniej-
szenia emisji dwutlenku węgla. Komisja 
Europejska postawiła ambitne cele dla UE 
na lata 2030 i 2050, a kraje członkowskie 
wspierają ich realizację. Redukcja emisji CO

2
 

ma przełożyć się na wzrost udziału dostaw 
energii z OZE. Wyzwaniem jest przeprowa-
dzenie transformacji energetycznej w taki 
sposób, żeby zachować racjonalny poziom 
kosztów energii elektrycznej dla odbiorców 
końcowych, a także bezpieczeństwo do-
staw, rozumiane zarówno w kategoriach 
operacyjnych (ciągłość dostaw), jak i strate-
gicznych (osiągnięcie większej niezależno-
ści od dostawców surowców energetycz-
nych spoza UE). Tu znów pojawia się istotne 
zadanie dla obszaru komunikacji, aby wes-
przeć proces transformacji energetyki i in-
formować wszystkich interesariuszy o wy-
zwaniach czekających branżę, ale również 
o korzyściach dla użytkowników energii, 

jakie się z tym wiążą (elektromobilność, 
mikroinstalacje, magazyny energii, sieci in-
teligentne i liczniki zdalnego odczytu itd.).  
PTPiREE także aktywnie włączyło się w ten 
proces, realizując m.in. kampanię informa-
cyjną pt. „Inteligentne sieci energetyczne 
– dla domu, środowiska i gospodarki”, jak 
i wspierając w ostatnich miesiącach Mi-
nisterstwo Klimatu w przygotowywaniu 
kampanii pt. „Inteligentnie w energetyce”. 
Wydawane są także materiały informacyj-
ne – raporty, poradniki i ulotki oraz publi-
kacje, m.in. w czasopiśmie branżowym 
„Energia Elektryczna”, które ukazuje się prak-
tycznie od samego początku działalności 
stowarzyszenia.

Rola informacji we współczesnym 
świecie cały czas rośnie wraz z postępem 
technologii, przyśpieszeniem przepływu  
i dostępem do informacji. Jednym z pierw-
szych efektów zmieniającego się podej-
ścia w ekonomii jest wzrost zainteresowa-
nia niematerialnymi aktywami – reputacją 
i zaufaniem, które w określonych okolicz-
nościach mogą być elementem przewagi 
konkurencyjnej. W ramach nowej ekono-
mii rozwijane są teorie badające znaczenie 
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Praca Patrycji Stycharz nagrodzona w konkursie 
plastycznym organizowanym przez PTPiREE

i doświadczeń w zakresie edukacji oraz społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw energetycznych. Rozdzielenie działalności 
dystrybucyjnej i handlowej energii elektrycznej sprawiło jednak, 
że formuła konferencji marketingowych dla spółek dystrybucyj-
nych wyczerpała się. Założenia unbundlingu pozbawiły dystry-
butorów większości narzędzi marketingowych, ale też skłoniły do 
poszukiwania innych form kontaktu z otoczeniem. Szeroka komu-
nikacja o inwestycjach i innowacyjnych rozwiązaniach, poprawie 
standardów obsługi klienta i jakości dostaw energii z poszanowa-
niem ekologii, edukacja w zakresie efektywnego i bezpiecznego 
użytkowania energii stały się podstawowym filarem, na którym 
spółki dystrybucyjne zaczęły budować swoją tożsamość na rynku. 

Z inicjatywy Zespołu PTPiREE ds. Komunikacji zrealizowano 
wiele wspólnych projektów, których celem było m.in. zwiększenie 
znajomości struktury rynku elektroenergetycznego w Polsce wśród 
klientów indywidualnych oraz mediów, pozyskanie akceptacji 

społecznej dla rozwoju infrastruktury sieciowej, wzmocnienie ko-
munikacji indywidualnej poszczególnych OSD i OSP czy pokazanie 
eksperckiej roli PTPiREE w sektorze. Wspólnie przeprowadzone ba-
dania opinii publicznej były podstawą do zorganizowania ogólno-
polskich kampanii informacyjnych. W ramach akcji „Inteligentne sie-
ci energetyczne – dla domu, środowiska i gospodarki” zrealizowano 
działania komunikacyjne związane z instalacją zdalnych liczników 
w gospodarstwach domowych i sieci smart grid. Program „Polska. 
Z energią działa lepiej” zintensyfikował współpracę z jednostkami 
samorządu terytorialnego, a zainicjowany w jego ramach konkurs 
„Samorząd przyjazny energii” prowadzony jest do dzisiaj. 

Wypracowanie wspólnych standardów komunikacji kryzy-
sowej to kolejny ważny obszar współdziałania operatorów. Jedną  
z inicjatyw o tym charakterze jest „Porozumienie na rzecz współpra-
cy w sytuacjach kryzysowych”, w którym spółki zobowiązują się do 
udzielenia sobie wsparcia w przypadku zaistnienia zjawisk katastro-
falnych, pozbawiających zasilania setki tysięcy gospodarstw domo-
wych i firm. Zbieżne standardy i spójna komunikacja z otoczeniem 
wypracowane pod auspicjami PTPiREE okazały się również istotne 
w ostatnim czasie, kiedy świat zmaga się z wyzwaniami związany-
mi z zagrożeniem epidemiologicznym.  n

»»  Marzanna Kierzkowska 

Przewodnicząca Zespołu 
PTPiREE ds. Komunikacji, 
Kierownik Biura Komunikacji 
w Energa-Operator SA
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Laureaci konkursu „Samorząd przyjazny energii", edycja 2019
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informacji w gospodarce. Zgodnie z teorią 
kosztów transakcyjnych reputacja i zaufa-
nie są elementami, które mogą poprawić 
efektywność transakcji poprzez kompen-
satę asymetrii informacji istniejącej w mo- 
mencie ich zawierania. Rola informacji  
i komunikowania we współczesnej gospo-
darce jest zatem newralgiczna.3

Zmiany w sektorze energetycznym 
w ciągu ostatnich lat skutkowały liczny-
mi wyzwaniami dla branży. Ważną rolę 
w procesie transformacji energetyki ode-
grało komunikowanie się przedsiębiorstw 
energetycznych z otoczeniem. Sektor 
w ostatnich 30 latach podlegał istot-
nym przekształceniom, ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu po 2007 roku,  
w którym nastąpiło uwolnienie rynku 
energii. Zmieniały się nie tylko funkcje  
i zadania działów zajmujących się tema-
tyką marketingu, komunikacji i public re-
lations w przedsiębiorstwach energetycz-
nych. Dzięki decyzjom zarządczym, rosło 
także znaczenie informacji i roli komunika-
cji w spółkach. Zmieniało się również miej-
sce działów odpowiedzialnych za ten ob-
szar w strukturze firm, a komunikacja stała 
się elementem zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstwem. Świadomie planowa-
ne i realizowane działania komunikacyjne 

mogły przyczynić się do lepszego zro-
zumienia przez otoczenie procesów za-
chodzących w sektorze energetycznym,  
a także do sukcesu realizowanych strategii 
i projektów biznesowych, przy zapewnie-
niu spokoju społecznego dla wdrażanych 
planów biznesowych (np. zwiększenie 
łańcucha wartości przedsiębiorstw ener-
getycznych o obszar wydobycia, realizo-
wanie infrastrukturalnych projektów in-
westycyjnych, wdrożenie centrów usług 
wspólnych w grupach energetycznych). 

Obecnie elektroenergetyka jest w fa-
zie przekształceń, które mogą zmienić fun-
damenty funkcjonowania całego sektora. 
Znajduje to też odzwierciedlenie w regu-
lacjach UE, a w szczególności w pakiecie 
„Czysta energia dla wszystkich Europej-
czyków”. Gdyby spróbować skatalogować 
wyzwania, jakie teraz stoją przed polską 
elektroenergetyką, w tym w szczególności 
przed operatorami systemów dystrybu-
cyjnych, to z całą pewnością należałoby 
wymienić przynajmniej trzy istotne tren-
dy: decentralizację wytwarzania energii 
(prosumenci), rozwój nowych technologii 
(sieci inteligentne, magazyny energii) oraz 
dbałość o klimat i środowisko (rozwój OZE 
i elektromobilności). W praktyce wszystkie 
te zjawiska się przenikają. 

Do wsparcia procesów zmian i realiza-
cji projektów biznesowych niezbędne jest 
szerokie, sprawne i otwarte ich komuniko-
wanie wszystkim uczestnikom rynku ener-
gii. Działania komunikacyjne należy kiero-
wać do pracowników, klientów i mediów,  
a w przypadku energetyki sieciowej – tak-
że do samorządów i właścicieli nierucho-
mości, na terenie których planowane jest 
realizowanie inwestycji. Dla powodzenia 
realizacji strategii i planów biznesowych 
warto prowadzić dwukierunkową komu-
nikację ze wszystkimi interesariuszami. 
Przecież to właśnie dla nich zmienia się 
energetyka! Celem jest bowiem nie tyl-
ko zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej, ale także komfort i za-
dowolenie wszystkich klientów oraz dba-
łość o klimat i środowisko. 

Olga Fasiecka, Biuro PTPiREE

Przypisy
1  K. Zamasz, Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa 

energetycznego w warunkach wprowadzenia rynku mocy, PWN, 
Warszawa 2015, s. 9.

2  G. Kinelski, Centra Usług Wspólnych – wsparcie innowacyjnego 
przedsiębiorstwa energetycznego, w: K. Zamasz, M. Woszczyk, 
K. Pająk, Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne, Toruń 
2015, s. 98.

3   W. Rydzak, Reputacja a działania informacyjne organizacji w 
sy-tuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011. 

Praca nagrodzona w konkursie fotograficznym w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bezpieczniej z prądem"
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Kamienie milowe
 

• Sierpień. Spotkanie założycielskie Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przedstawicieli  
29 zakładów energetycznych w Baranowie k. Poznania.

• Październik. Wpisanie PTPiREE do Sądowego Rejestru 
Stowarzyszeń.

• Zaproszenie PTPiREE do prac w Grupie Koordynacyjno-
-Przygotowawczej ds. Restrukturyzacji Branży Przemysłu 
Elektroenergetycznego.

• Rozpoczęcie przez PTPiREE prac nad przygotowaniem usta-
wy – Prawo energetyczne.

• Październik. Wydanie pierwszego albumu typizacyjnego.
• Listopad. Przygotowanie przez PTPiREE raportu „Reorgani-

zacja sektora elektroenergetycznego w Polsce”.

• Grudzień. Powołanie Forum Dyrektorów Technicznych  
i Forum Dyrektorów Ekonomicznych PTPiREE.

• Powołanie Rady ds. cen energii elektrycznej  
z udziałem PTPiREE.

• Listopad. PTPiREE wpisano do krajowego systemu ISBN,  
jako edytora wydawnictw zwartych.

• PTPiREE operatorem sieci radiowej.  
Uruchomienie pierwszej instalacji systemu DIGICOM.

• Sierpień. Powołanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.
• Wrzesień. Likwidacja Wspólnoty Energetyki i Węgla  

Brunatnego.

• Grudzień. Podpisanie porozumienia pomiędzy Ministrem  
Przemysłu i Handlu, zakładami energetycznymi i Polskimi 
Sieciami Elektroenergetycznymi w sprawie restrukturyzacji 
sektora elektroenergetycznego.

• Lipiec. Przekształcenie zakładów energetycznych  
w spółki akcyjne Skarbu Państwa

• Październik. Połączenie polskiego systemu elektroenergetycz-
nego z zachodnioeuropejskim systemem elektroenergetycznym 
UCTPE.

1990

1992

1993

1994

1995

1996
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• Wdrożenie technologii prac pod napięciem  
w liniach napowietrznych 15 i 20 kV.

• Wydanie przez PTPiREE Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych.

• Czerwiec. Przygotowanie „Modelu rynku energii elektrycz-
nej w Polsce”.

• Wrzesień. Puchar Ministra Gospodarki dla PTPiREE  
za technologię prac pod napięciem w sieciach napowietrz-
nych 15 i 20 kV na Międzynarodowych Targach Bielskich 
,,Energetab’98’’.

• Przeprowadzenie ogólnopolskich badań jakości energii 
elektrycznej zgodnie z normami polskimi i europejskimi.

• Ujednolicenie zasad kształtowania opłat za przyłączanie  
do sieci.

• Udział PTPiREE w przygotowaniu długoterminowych  
prognoz rozwoju gospodarki paliwami i energią oraz tez  
do Polityki Energetycznej Polski.

• Opracowanie modelu taryf spółek dystrybucyjnych dla 
energii elektrycznej.

• Opracowanie i wdrożenie nowych instrukcji i technologii prac 
pod napięciem w sieciach elektroenergetycznych do 30 kV.

• Marzec. Opracowanie szczegółowych instrukcji eksploata-
cyjnych jako załączników do IRiESD.

• Kwiecień. Prace nad dokumentem „Program wprowadzenia 
rynku energii elektrycznej w Polsce”.

• Styczeń. Publikacja opracowania pt. „Problematyka  
operatywnego zarządzania siecią 110 kV”.

• Marzec. Rozpoczęcie programu badawczego przebiegów 
obciążenia odbiorców energii elektrycznej.

• Styczeń. Wprowadzenie regionalnych cen energii  
elektrycznej w obszarze działania spółki dystrybucyjnej.

• Kwiecień. Przyjęcie przez Sejm RP ustawy – Prawo  
energetyczne.

• Październik. Powołanie Prezesa URE, nadanie statusu 
Urzędowi Regulacji Energetyki.

• Marzec. Zatwierdzenie przez Prezesa URE pierwszych taryf 
energii elektrycznej.

• Luty. Prywatyzacja Górnośląskiego Zakładu Elektroenerge-
tycznego SA.

• Wrzesień. Uruchomienie dobowo-godzinowego rynku 
bilansującego.

• Grudzień. Prywatyzacja STOEN SA.

• Styczeń. Konsolidacja pięciu spółek dystrybucyjnych  
z północnozachodniej części Polski w ramach Enea SA.

1997

1998 

1999

2000

2001

2002

2003
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• Czerwiec. Wydanie „Raportu dotyczącego wydzielenia  
operatorów systemów dystrybucyjnych w sektorze  
elektroenergetycznym”.

• Lipiec. Uzyskanie przez PTPiREE rezerwacji częstotliwości 
radiowych dla uruchomienia dyspozytorskiego systemu 
łączności radiowej TETRA.

• Wrzesień. Złoty Medal Targów dla PTPiREE za „Albumy typi-
zacyjne do projektowania i budowy elektroenergetycznych 
sieci rozdzielczych” na Międzynarodowych Targach Bielskich 
,,Energetab’2010’’.

• Kwiecień. Konsolidacja pięciu spółek dystrybucyjnych 
południowozachodniej części Polski – EnergiaPro Koncern 
Energetyczny SA.

• Maj. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.
• Lipiec. Konsolidacja pięciu spółek dystrybucyjnych połu-

dniowej części Polski – Enion SA.
• Grudzień. Konsolidacja ośmiu spółek dystrybucyjnych pół-

nocnej i środkowej Polski – Koncern Energetyczny Energa SA.

• Czerwiec. Powstanie Wschodniej Grupy Energetycznej S.A.

• Marzec. Przyjęcie przez Radę Ministrów „Programu  
dla energetyki” zakładającego konsolidację sektora.

• Grudzień. Powołanie Energetyki Południe SA.
• Grudzień. Powołanie spółki celowej PSE Energia, dająca 

początek Polskiej Grupie Energetycznej.

• Maj. Wniesienie przez Skarb Państwa do Energetyki 
Południe SA m.in. akcji Enion SA i EnergiaPro SA. Spółka 
przyjmuje nazwę Tauron SA.

• Lipiec. Wydzielenie operatorów systemów dystrybucyjnych 
(OSD) w niezależne podmioty prawne.

• Lipiec. Uruchomienie zasady TPA – uzyskanie przez  
odbiorców prawa do swobodnego wyboru sprzedawcy 
energii elektrycznej.

• Sierpień. Wprowadzenie nowelizacją kodeksu cywilnego 
do porządku prawnego służebności przesyłu (z 30 maja 2008 r.).

• Maj. Integracja Grupy PGE.
• Lipiec. Uchwalenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego  

i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspól-
nych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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• Udział PTPiREE w pracach Komitetu Monitorującego Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiS).

 

• Sierpień. Podpisanie „Memorandum w sprawie współpracy na 
rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury”.

• Październik. Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego 
dla PTPiREE za krzewienie i popieranie rozwoju elektrotech-
niki oraz elektroniki.

• Wewnętrzne zmiany organizacyjne w organach  
PTPiREE – powołanie Rad Dyrektorów.

• Grudzień. Podpisanie aktu notarialnego powołującego 
Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Kradzieży i Dewastacji 
Infrastruktury.

• Czerwiec. Powołanie przy PTPiREE Koła Seniora.

• Luty. Uchwalenie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
• Lipiec. Uchwalenie ustawy o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

• Sierpień. Podpisanie Porozumienia o współpracy przy 
usuwaniu awarii w sieciach elektroenergetycznych OSD i OSP.

• Listopad. Powołanie Ministerstwa Energii.

• Styczeń. Uchwalenie ustawy o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych.

•  Grudzień. Przyjęcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

• Czerwiec. Przyjęcie Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r.  
w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

• Czerwiec. Przyjęcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

• Listopad. Powołanie Ministerstwa Aktywów Państwowych  
i Ministerstwa Klimatu.
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