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Sprostanie wyzwaniom klimatycznym, przed którymi stoi 
Polska jako kraj Unii Europejskiej, wymaga podejmowania 
projektów o wielkiej skali oddziaływania. Z kolei ich reali-
zacja nie jest możliwa bez współdziałania instytucji, bizne-
su, całych branż i sektorów gospodarki. Dobrym tego przy-
kładem jest działalność Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w obszarze polityki kli-
matycznej, a zwłaszcza transformacji polskiej energetyki. 

Jesteśmy zaszczyceni, że zaproszenie do spotkania z naszymi Czytelnikami przyjął prezes 
tej instytucji, profesor Maciej Chorowski. Punkt wyjścia do naszej rozmowy stanowią od-
noszące ogromne sukcesy programy: Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Stop Smog, będące 
swego rodzaju narzędziami realizacji polityki klimatycznej. Rzecz jasna, zarządzanie tymi 
instrumentami nie jest jedynym celem NFOŚiGW w obszarze transformacji energetycz-
nej. Jak zaznacza nasz gość, fundusz pełni i będzie pełnił rolę „roztropnego wizjonera”, by 
kompleksowo i skutecznie planować instrumenty zachęt i wsparcia transformacji, dba-
jąc jednocześnie o to, by sukces działania w jednym obszarze czy segmencie nie powo-
dował komplikacji w innych. Jednym z przykładów takiego podejścia jest modelowanie 
odnoszącego ogromny sukces programu Mój Prąd. Po pierwszym etapie, który przyniósł 
wymierny efekt ekologiczny, a także społeczny, przychodzi pora na zmiany. Ich celem 
jest stworzenie systemu zachęt motywujących użytkowników energetyki prosumenckiej 
do autokonsumpcji energii. W ten sposób złagodzony zostanie negatywny wpływ nie-
stabilnych rozproszonych źródeł energii na sieć energetyczną. Na innym poziomie, istot-
nym obszarem działania NFOŚiGW w zakresie energetyki jest zarządzanie Funduszem 
Modernizacyjnym i Funduszem Transformacji Energetyki. Wsparcie z tych programów bę-
dzie kierowane m.in. na modernizację sieci elektroenergetycznych, dlatego tak istotne 
jest, aby potrzeby sektora energetyki podczas tworzenia programów priorytetowych był 
wyraźnie artykułowane. 

O wieloletnim doświadczeniu PTPiREE w obszarze regulacji prawnych naszych sta-
łych Czytelników nie musimy przekonywać. Dział PTPiREE i legislacja co miesiąc przy-
nosi omówienie podejmowanych przez nas działań w tym zakresie. W rubryce omawia-
my m.in.: prace nad nowelizacją PE oraz akty prawne dotyczące AMI, implementację 
dyrektywy rynkowej, czy regulacje dotyczące OZE i rozwiązań prosumenckich. Z kolei 
w dziale prawnym przybliżamy zmiany na rynku mocy, nowelizację ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz działania Prezesa URE dotyczące 
umów typu PPA.

W dziale Łączność relacjonujemy konferencję PTPiREE „Systemy łączności w energe-
tyce – współpraca operatorów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych”, która od-
była się pod patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  Z kolei w rubryce Elektro-
mobilność prezentujemy Smarta EQ Fortwo, którego można nabyć z dopłatą rządową. 

Zapraszam do lektury.
Wojciech Tabiś
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Kaliski oddział Energa-Operator zakończył 
montaż 132 rozdzielnic w stacjach śred-
nich napięć, które wraz z zestawami tele-
sterowania i modemami TETRA pozwolą na 
zdalne monitorowanie parametrów ener-
gii elektrycznej oraz kierowanie pracą tych 
obiektów. 

Zamontowano już ponad 800 z 1148 
planowanych rozdzielnic. Zapewniają one 
nieporównanie więcej możliwości w sto-
sunku do tych demontowanych. Dyspo-
zytor przez cały czas monitoruje stan sieci 
energetycznej średniego napięcia (15 kV), 
a w razie wystąpienia awarii będzie mógł 
zdalnie wykonać przełączenia na sieci bez 
angażowania Pogotowia Energetyczne-
go. Dzięki zastosowaniu odpowiednich 
rozwiązań informatycznych, m.in. modułu 
FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and 
Restoration), czynności związane z doko-
nywaniem przełączeń mogą zostać zauto-
matyzowane, co pozwala na znaczne ogra-
niczenie zasięgu potencjalnej awarii oraz 
szybką lokalizację uszkodzenia. 

Wartość całego programu smart grid 
to ponad 240 mln zł (koszty kwalifikowa-
ne wynoszą prawie 196 mln zł). Uzyskał 

on dofinansowanie Unii Europejskiej ze 
środków Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 2014-2020 na 
poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł. 
Koszt prac związanych z montażem 1148 
rozdzielnic przekracza 60 mln zł.

Na słupach sieci średniego napięcia 
zamontowanych będzie również ponad  
1,7 tys. rozłączników napowietrznych wraz 
z modemami TETRA. Powstanie także ma- 
gazyn energii w Czernikowie. Sercem całego 
przedsięwzięcia jest nowoczesny system za-
rządzania ruchem sieci elektroenergetycznej 
SCADA/ADMS, który pozwoli na integrację 
wszystkich elementów smart grid.   

n

 » Enea Operator
Współpraca na rzecz  
rozwoju OZE
Enea Operator oraz Polskie Stowarzyszenie 
Energetyki Słonecznej (PSES) nawiązały 
ścisłą współpracę. Jej ważnym elemen-
tem będzie wypracowanie i promowa-
nie wzajemnych dobrych praktyk doty-
czących m.in. przyłączania wytwórców 
OZE. Obejmie również wymianę do-
świadczeń oraz usprawnienie procesu 
przyłączeniowego. 

Zainteresowanie przyłączaniem wy-
twórców energii ze źródeł odnawialnych 
do sieci dystrybucyjnej jest coraz więk-
sze. Tylko w pierwszych pięciu miesiącach 
2021 roku moc wynikająca ze złożonych 
przez wytwórców OZE wniosków o przy-
łączenie do sieci spółki Enea Operator 
jest prawie sześć razy większa niż w takim 
okresie minionego roku. 

Enea Operator oraz PSES będą także 
wspólnie pracowali nad uproszczeniem 
procedur przyłączania wytwórców OZE 
do sieci dystrybucyjnej. n

 » PGE Dystrybucja 
Dotacje na infrastrukturę 
PGE Dystrybucja podpisała z Zarządem 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
umowę o dofinansowaniu ze środków 
unijnych projektu ,,Modernizacja linii śred-
niego napięcia na terenie gmin Olecko  
i Świętajno w celu stworzenia warunków do 
przyłączenia jednostek wytwarzania ener-
gii ze źródeł odnawialnych”. Dotacja wynie-
sie 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. 

W ramach inwestycji przewidziano 
wymianę linii napowietrznych 15 kV na na-
powietrzno-kablowe, budowę złączy ka-
blowych 15 kV, modernizację stacji trans-
formatorowej 15/0,4 kV oraz powstanie 
nowych odcinków linii niskiego napięcia. 

Zwiększy to możliwości przesyłowe 
sieci elektroenergetycznych oraz zmniej-
szy straty energii. Poprawi również bez-
pieczeństwo energetyczne za sprawą 
zróżnicowania nośników energii oraz 
stworzy możliwość szybszego rozwo-
ju energetyki odnawialnej, a co za tym 
idzie - wzrost ilości energii pochodzącej 
z OZE w Krajowym Systemie Elektroener-
getycznym. Całkowity koszt projektu wy-
nosi blisko 11 mln zł, a wartość dofinan-
sowania to ponad 7 mln zł.  n

Dyspozytor przez cały czas monitoruje stan sieci energetycznej 
średniego napięcia (15 kV)

 » Energa-Operator

Program smart grid 

Spółka innogy Polska wspólnie z miastem 
rozpoczęła budowę sieci stacji ładowania 
aut elektrycznych w Gdyni. Urządzenia sta-
nęły już na Skwerze Arki Gdynia i w okoli-
cach mola w Orłowie. Kolejne będą urucho-
mione na skwerze Kościuszki. Docelowo 
innogy Polska chce zbudować w Gdyni  
12 ogólnodostępnych stacji, czyli 24 punk-
ty ładowania samochodów elektrycznych. 
Cała sieć ma być gotowa w przyszłym roku. 
Inwestycja jest realizowana we współpracy 
z ING Bankiem Śląskim.  

Spółka innogy od lat konsekwentnie 
rozwija segment e-mobility w Polsce, two-
rząc sieć stacji ładowania pojazdów elek-
trycznych oraz oferując usługi i produk-
ty popularyzujące transport elektryczny.  
W latach 2019-2021 firma prowadziła  
w Warszawie system wspólnego użytkowa-
nia samochodów ,,innogy go!’’, największy 

w naszym kraju oraz jeden z największych 
w Europie w pełni elektryczny car-sharing. 
Przedsiębiorstwo innogy jest też właścicie-
lem 48 ogólnodostępnych stacji w stolicy, 
czyli 96 punktów ładowania AC (prądem 
zmiennym). Docelowo spółka chce rozsze-
rzać zasięg działalności na całą Polskę.  n

 » innogy Polska 

Stacje ładowania w Gdyni 

innogy Polska chce zbudować w Gdyni  
12 ogólnodostępnych stacji, czyli 24 punkty ładowania 
samochodów elektrycznych
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Łódzki oddział spółki PGE Dystrybucja 
zakończył ostatni, 24-kilometrowy 
etap przebudowy  linii 110 kV z Rawy 
Mazowieckiej do Koluszek. Stanowi ona 
istotny element sieci dystrybucyjnej 
PGE z uwagi na przyłączone do niej trzy 
farmy wiatrowe – Ścieki, Skoczykłody 
oraz Głuchów – o łącznej mocy wytwór-
czej 76 MW. 

W ramach inwestycji 30-kilometro-
wą linię jednotorową zastąpiono dwu-
torową usytuowaną na nowoczesnych 
słupach rurowych z większym przekro-
jem przewodów roboczych. Wszystko 
to poprawia bezpieczeństwo przesyłu 
energii elektrycznej oraz jakość dostaw 
prądu do odbiorców. Znaczący wpływ 
na efektywność całego procesu ma rów-
nież skablowanie sieci średniego na-
pięcia w miejscach krzyżowania z linią 
WN. Przebudowa sieci z zastosowaniem 
nowoczesnych rozwiązań nie tylko zna-
cząco zwiększa jej zdolności przesyło-
we, ale także poszerza możliwości ela-
stycznego prowadzenia ruchu w sieci. 
Poprawia również możliwości przyłą-
czeniowe, w tym – tak istotne do trans-
formacji energetycznej naszego kraju 
– przyłączanie nisko- i zeroemisyjnych 

źródeł energii. Realizowana w latach 
2019-2021 modernizacja przyczyni się 
też do podniesienia atrakcyjności inwe-
stycyjnej i rozwoju gospodarczego po-
wiatu rawskiego n

 » PGE Dystrybucja

Przebudowano linię 110 kV w powiecie rawskim

W życie weszła nowelizacja Prawa ener-
getycznego, zgodnie z którą PSE przy-
jęły obowiązki Operatora Informacji 
Rynku Energii. Spółka jest odpowiedzial-
na za wdrożenie Centralnego Systemu 
Informacji Rynku Energii i administrowa-
nie nim. 

W CSIRE będą gromadzone oraz 
przetwarzane informacje rynku energii 
niezbędne do realizacji procesów ryn-
ku energii elektrycznej, takich jak zmiana 
sprzedawcy energii elektrycznej czy też 
dokonywanie rozliczeń za jej sprzedaż 
oraz dostarczanie. Dzięki ujednoliceniu 
standardów informacji oraz automatyza-
cji ich przetwarzania zostaną usprawnione  
i przyspieszone procesy realizowane 
na detalicznym rynku energii elektrycz-
nej w Polsce. Odbiorcy zyskają szerokie 

możliwości bezpłatnego dostępu do in-
formacji, które ich dotyczą, w szczegól-
ności do danych pomiarowych energii 
elektrycznej w punkcie ich poboru energii. 
CSIRE zapewni najwyższy poziom bezpie-
czeństwa wymiany informacji. 

PSE prowadzą obecnie przetarg na 
wybór wykonawcy systemu. W ciągu pół-
tora roku zostaną opracowane niezbędne 
zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploata-
cji Sieci Przesyłowej, której częścią będą 
Standardy Wymiany Informacji. Jest to do-
kumentacja, która szczegółowo opisuje 
sposób realizacji procesów rynku energii, 
w tym zakres informacji wymienianych za 
pośrednictwem CSIRE. System rozpocznie 
funkcjonowanie po trzech latach od dnia 
wejścia w życie ustawy, czyli od lipca 2024 
roku n

 » PSE 

Operator Informacji Rynku Energii 

 » innogy Stoen Operator 

Projekt autorski  
Spółka innogy Stoen Operator opracowu-
je autorską innowacyjną technologię do 
zdalnej komunikacji z licznikami prądu. 
Projekt ma na celu stworzenie prototypu 
takiego urządzenia. Dzięki niemu przed-
siębiorstwo dostosuje się do nowych 
przepisów, które zobowiązują operatorów 
elektroenergetycznych do wymiany stan-
dardowych liczników  na inteligentne. 

Elementem wyróżniającym projekt 
spośród innych funkcjonujących na rynku 
rozwiązań jest wykorzystanie do komu-
nikacji radiowej częstotliwości 169 Mhz. 
Spółka do końca roku planuje opracować 
półprodukty oraz pierwsze wersje rozwią-
zania przedprodukcyjnego.  n

 » Enea Operator 

Inteligentne sieci  
w Poznaniu 
Enea Operator w centrum stolicy 
Wielkopolski zastosowała – służący do au-
tomatycznego zarządzania siecią – specja-
listyczny moduł FDIR. Obejmuje on swoim 
zasięgiem około 40 tys. odbiorców. 

FDIR (ang. Fault Detection, Isolation 
and Restoration), element smard grid, to 
innowacyjna technologia automatyczne-
go wykrywania zwarć w sieci elektroener-
getycznej. Pozwala na izolację jej uszko-
dzonych odcinków. Dzięki rekonfiguracji 
pracy sieci w ciągu kilku minut przywraca 
dostawy energii elektrycznej znaczącej 
części odbiorców objętych awarią. FDIR  
w znaczny sposób poprawia także wskaź-
niki niezawodności dostaw energii. 

Inwestycja obejmuje fragment sieci 
średniego napięcia, która zasilana jest z 10 
pól liniowych czterech odrębnych stacji 
GPZ. Centrum Poznania wytypowano ze 
względu na dużą liczbę odbiorców zasi-
lonych z tych linii elektroenergetycznych. 
 Największą korzyścią dla mieszkańców 
będzie ograniczenie stref objętych awarią 
oraz szybsza lokalizacja uszkodzeń przez 
służby techniczne spółki. Uruchomienie 
modułu FDIR wymagało modernizacji 
niektórych fragmentów sieci.  W ramach 
inwestycji Enea Operator zmodernizowała 
28 stacji SN/nn i wyposażyła  je w pełną te-
lemechanikę.  n

30-kilometrową linię jednotorową zastąpiono dwutorową 
usytuowaną na nowoczesnych słupach rurowych  
z większym przekrojem przewodów roboczych

Zd
ję

ci
e:

 P
G

E 
D

ys
tr

yb
uc

ja



6 l ENERGIA elektryczna lipiec 2021

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Enea Operator, Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny oraz Uniwersytet 
Szczeciński zaangażowane są w inno-
wacyjny program naukowo-badawczy 
H2eBuffer. Jego owocem będzie system 
magazynujący energię i stabilizujący sieć 
energetyczną, który wykorzystuje ,,zielo-
ny’’ wodór. 

To ekologiczne paliwo powstaje w pro-
cesie elektrolizy wody z wykorzystaniem 
energii elektrycznej z OZE.  W planach jest 
również opracowanie dodatkowych kon-
cepcji użytkowego wykorzystania wodoru, 
np. do zasilania taboru samochodowego 
spółki Enea Operator. 

H2eBuffer, czyli wodorowy bufor ener-
getyczny, ma szansę stać się rozwiązaniem, 

które opierając się na ekologicznym pa-
liwie, nie tylko poprawi efektywność wy-
korzystania energii z instalacji OZE, ale 
pozwoli również na zmniejszenie przerw 
w dostawach prądu i wzrost jego parame-
trów jakościowych. 

Program, którego liderem jest Zachod-
niopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie, rozpoczął się w styczniu 2021 
roku, a jego finał zaplanowano na koniec 
2023 roku. Realizowany w ramach naboru: 
Projekty aplikacyjne 4.1.4, Program Ope-
racyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  
w Narodowym Centrum Badań i Rozwo-
ju, ma całkowitą wartość prawie 13 mln zł. 
Maksymalny poziom refundacji z Unii Euro-
pejskiej to około 6,5 mln zł.  n

 »  Energa-Operator

Polsko-japońska 
inteligentna sieć 
Przedsięwzięcie obejmowało wdrożenie 
systemu SPS (Special Protection Scheme) 
oraz budowę hybrydowego magazynu 
energii elektrycznej (BESS) na farmie wia-
trowej Bystra w pobliżu Gdańska. Jego 
realizacja była możliwa dzięki porozu-
mieniu zawartemu w marcu 2017 roku 
przez japońską agencję rządową NEDO 
(New Energy and Industrial Technology 
Development Organization) i polskie 
Ministerstwo Energii (teraz Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska). 

W inwestycji uczestniczyły następują-
ce firmy z obu krajów: Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne, Energa-Operator, Energa 
OZE, Hitachi, Hitachi Chemical (obecnie 
Showa Denko Materials) oraz Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation. Hitachi za-
projektowała i wdrożyła w PSE system SPS. 
Prace obejmowały dostarczenie urządzeń 
oraz oprogramowania i zakończyły się we 
wrześniu 2019 roku. 30 września 2020 ro-
ku dobiegł końca okres demonstracyjny 
SPS i system przekazano do eksploatacji. 
Równolegle Hitachi i Hitachi Chemical 
zaprojektowały i dostarczyły wyposażenie 
do bateryjnego magazynu energii BESS 
zlokalizowanego na farmie wiatrowej By-
stra należącej do spółki Energa OZE. Ener-
ga OZE przy współpracy Hitachi i  Hitachi 
Chemical zrealizowała inwestycję, łącznie  
z budową obiektu i instalacją urządzeń 
oraz uruchomieniem magazynu ener-
gii. Monitorowanie działania bateryjnego 
magazynu energii elektrycznej trwało od  
czerwca 2020 do  marca 2021, a z począt-
kiem kwietnia 2021 roku obiekt przekaza-
no do eksploatacji.

Projekt miał charakter demonstracyj-
ny i obejmował wyodrębnioną część KSE.  
W dłuższym czasie umożliwi on ocenę 
wpływu SPS na poprawę bezpieczeństwa 
pracy systemu elektroenergetycznego 
oraz  efektywności modelu biznesowego 
dla magazynu energii elektrycznej w wa-
runkach rynkowych. 

Dostawę urządzeń i oprogramowa-
nia systemów SPS oraz magazynu energii 
elektrycznej wspierała finansowo agencja 
rządu japońskiego NEDO. Wraz z zakoń-
czeniem projektu demonstracyjnego SPS 
oraz BESS Japończycy nieodpłatnie prze-
kazali stronie polskiej. n

H2eBuffer poprawi efektywność wykorzystania energii z instalacji OZE

 » Enea Operator 

Innowacyjny program H2eBuffer

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaak-
ceptował „Plan rozwoju PKP Energetyka SA 
na lata 2021-2025”, który zakłada przezna-
czenie 4,4 mld zł na inwestycje w infrastruk-
turę zasilania trakcji kolejowej. Najwyższe 
wydatki są przewidziane na 2023 rok – po-
nad 1 mld zł. 

Priorytetem PKP Energetyka jest tzw.  
Program Modernizacji Układów Zasilania 
(MUZa), realizowany nieprzerwanie od 2011 
roku. W jego ramach w latach 2011-2020 wy-
konano inwestycje wartości ponad 2 mld zł. 
Do 2025 roku na program oraz przyłączenia 
nowych klientów PKP Energetyka przeznaczy 
prawie 3,65 mld zł. Niemal 420 mln zł  posłu-
ży natomiast do sfinansowania modernizacji 

sieci dystrybucyjnej, a blisko 300 mln zł będzie 
przeznaczone na inne inwestycje. Najwięcej  
w województwach: mazowieckim, łódzkim, 
pomorskim oraz wielkopolskim.  n

 » PKP Energetyka 

Inwestycje za 4,4 mld zł

4,4 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje  
w infrastrukturę zasilania trakcji kolejowej
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Konsorcjum w składzie: PGE Dystrybucja, 
MindMade z Grupy WB oraz Apator 
Elkomtech, w ramach projektu 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
opracowało System Autonomicznej 
Redukcji Skutków Awarii (SARSA). W lipcu 
rozpoczęły się jego testy funkcjonalne.  

SARSA jest zainstalowany na należą-
cej do rzeszowskiego oddziału spółki PGE 
Dystrybucja linii średniego napięcia zasila-
jącej 30 tys. odbiorców. Odcinek wybrano 
dlatego, że obejmuje duży obszar i prze-
biega w trudnym terenie. Dzięki temu po-
prawne działanie systemu będzie można 
sprawdzić w najbardziej wymagających 
warunkach. 

SARSA służy do pomiarów w czasie 
rzeczywistym parametrów sieci SN. W mo-
mencie wystąpienia i stwierdzenia niepra-
widłowości system autonomicznie odcina 
uszkodzony fragment. SARSA pozostawia 
jednak zasilanie odbiorcom korzystającym 
z odcinka linii energetycznej nie objętego 
awarią. System wyposażono w urządzenia 
pomiarowe zainstalowane w punktach 
rozłącznikowych sieci średniego napięcia. 
Służą one do diagnozowania problemów 
na linii i precyzyjnego ich lokalizowania. 
Urządzenia automatycznie komuniku-
ją się ze sobą przy użyciu specjalnej sie-
ci łączności. SARSA przesyła informację  
o zdarzeniu i jego lokalizację do dyspo-
zytora zarządzającego siecią. Dzięki temu 

dostawca energii może wysłać grupę na-
prawczą do konkretnego miejsca wystą-
pienia awarii, zamiast żmudnie sprawdzać 
cały przebieg linii średniego napięcia. Od-
ciąża to dyspozytora, a także przyspiesza 
działania naprawcze. System pozwala na 
odcięcie uszkodzonego odcinka w cza-
sie poniżej 21 sekund. Zastosowanie na 
szerszą skalę Systemu Autonomicznej 
Redukcji Skutków Awarii może zwiększyć 
niezawodność działania całego systemu 
elektroenergetycznego. Przekłada się to 
na poprawę bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. SARSA nie eliminuje przyczyn 
awarii, ale ogranicza ich skutki. Drastycznie 
zmniejsza liczbę odbiorców pozbawio-
nych zasilania i wydatnie skraca czas trwa-
nia przerw w dostawie energii elektrycz-
nej. System umożliwia szybkie i efektywne 
wyizolowanie uszkodzonego odcinka sieci 
oraz przywrócenie zasilania na pozostałym 
obszarze. To wyjątkowo istotne dla wszyst-
kich uczestników rynku energii, zarówno 
zakładów przemysłowych, jak i odbiorców 
indywidualnych. Błyskawiczne przywra-
canie zasilania po awarii ma bezpośredni 
wpływ na wyniki finansowe operatorów 
sieci dystrybucyjnej. Wprowadzenie Sys-
temu Autonomicznej Redukcji Skutków 
Awarii do sieci dystrybucyjnych pozwolić 
może dostawcom energii na uniknięcie 
płacenia kar z tytułu niewykonania regula-
cji jakościowych w dostarczaniu energii n

 » PGE Dystrybucja

SARSA ochroni linie energetyczne
 » Energa-Operator

OZE do sieci  
z nowej rozdzielni
Energa-Operator ukończyła budowę 
nowej rozdzielni sieciowej wysokiego 
napięcia (110 kV) w Windykach w woje-
wództwie mazowieckim. Obiekt umoż-
liwi przyłączenie i wyprowadzenie pro-
dukowanej energii z nowo budowanej 
farmy wiatrowej FW Januszkowo. 
Inwestycja wymagała przeniesienia pod 
ziemię blisko dwukilometrowego od-
cinka linii wysokiego napięcia (110 kV) 
Mława – Nidzica. Celem uniknięcia ry-
zyka, jakim byłoby ograniczenie do jed-
nostronnego zasilania kilku kluczowych 
stacji elektroenergetycznych na czas nie-
zbędny do usunięcia kolizji napowietrz-
nej linii wysokiego napięcia ze wzno-
szonymi turbinami wiatrowymi, całość 
robót kablowych realizowano równole-
gle przy pracującej linii, a jej wyłączenie 
ograniczono do niezbędnego minimum 
na czas podpięcia głowic kablowych 
nowo wybudowanej sieci. Następnie 
zdemontowano kolidujący odcinek linii 
napowietrznej.
Rozdzielnia sieciowa pomyślnie przeszła 
już wszystkie odbiory, a także testy zwią-
zane z włączeniem do sieci energetycz-
nej, w tym te obejmujące zdalny nadzór 
i sterowanie obiektem przez dyspozy-
torów. Obecnie czeka na pierwsze me-
gawaty wytworzonej przez nową farmę 
wiatrową energii. Inwestycję zrealizo-
wała Energa-Operator Wykonawstwo 
Elektroenergetyczne we współpracy 
z płockim oddziałem EOP.  n

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska

PGE Dystrybucja rozpoczęła testy funkcjonalne systemu SARSA na dużym obszarze w trudnym terenie
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Nowa rozdzielnia sieciowa wysokiego napięcia  
(110 kV) w Windykach w województwie 
mazowieckim
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 » Zarządza Pan instytucją, która 
poprzez oferowane programy, takie jak 
np. Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Stop 
Smog realizuje zadania wyznaczone 
przez politykę klimatyczną. Jaką 
rolę zajmie NFOŚiGW w najbliższych 
latach, biorąc pod uwagę trwającą 
transformację energetyczną?

Obserwujemy obecnie, że ukierunkowa-
na na cele statyczne polityka ochrony 
środowiska zmienia się w politykę klima-
tyczną, stawiającą sobie dynamiczne za-
dania. Stąd takie programy jak Mój Prąd  
i Czyste Powietrze są elementami proce-
su transformacji polskiej energetyki przy-
czyniającymi się do zwiększenia udziału 
bezemisyjnych źródeł OZE w polskim mik-
sie energetycznym. Mój Prąd doprowadził 
wprost do pojawienia się w naszym kraju 
kilkuset tysięcy prosumentów i zainstalo-
wania co najmniej 2 GW mocy w przydo-
mowych instalacjach fotowoltaicznych. 
Natomiast program Czyste Powietrze, 
ukierunkowany na likwidację tzw. niskiej 
emisji, poprzez promocję rozwiązań łą-
czących instalacje foltowoltaiczne z pom-
pami ciepła pozwala na wzrost liczby pro-
sumentów, mitygując równocześnie ich 
negatywny wpływ na stabilną pracę sieci 
elektroenergetycznych. Staramy się, aby 
programy i interwencje Funduszu by-
ły zgodne z dokumentami definiującymi 
kierunki transformacji polskiej energetyki, 
transportu i innych dziedzin, w szczegól-
ności wynikających z ,,Polityki energetycz-
nej Polski do 2040 roku’’.

Tak więc dokumenty strategiczne  
i kierunki rozwoju zdefiniowane przez Mi-
nisterstwo Klimatu i Środowiska określają 
ramy oraz priorytety naszej działalności, 
która we wszystkich obszarach, a w szcze-
gólności w energetyce, ma na celu jak 
najlepsze wykorzystanie dostępnych środ-
ków na rzecz trwałych zmian, z korzyścią 

dla społeczeństwa i gospodarki. Każdy  
z naszych obecnych i przyszłych progra-
mów stanowi element większej całości,  
a przyjęte zasady oraz rozwiązania po-
zwalają łączyć poszczególne instrumenty. 
To prowadzi do zwiększania efektywno-
ści działań, a przede wszystkim do upo-
wszechniania dobrych praktyk i nawyków 
wśród firm, administracji i co najważniej-
sze obywateli. 

Nasza działalność nie ogranicza się 
zatem – w dobrym tego słowa znacze-
niu – do zarządzania dostępnymi instru-
mentami i zasobami. W dobie poważ-
nych, globalnych i regionalnych wyzwań,  
w dynamicznie zmieniających się warun-
kach stawiamy sobie ambitne, ale realne, 
a przede wszystkim racjonalne cele. Pla-
nowanie i wdrażanie kolejnych instru-
mentów i zachęt sprzyjających szeroko 
rozumianej – nie tylko w energetyce – 
transformacji opieramy na równoważeniu 
oczekiwań rynku i obecnych oraz progno-
zowanych możliwości. Analizujemy sytu-
ację i warunki, a w ślad za tym proponu-
jemy najlepsze możliwe rozwiązania, aby 
sukces działania w jednym obszarze czy 
segmencie nie niósł ze sobą dodatkowych 
wyzwań w innych. Możemy więc uznać, że 
fundusz pełni i będzie pełnił rolę roztrop-
nego wizjonera: do ambitnych celów do-
bieramy odpowiednie środki.

 » Czy wobec ogromnego sukcesu 
programu Mój Prąd, w którym 
przyznano ponad 200 tys. dotacji,   
oraz wykładniczemu rozwojowi 
energetyki prosumenckiej, planują 
Państwo zmiany w założeniach 
programu? Czy zamierzają promować 
wśród prosumentów autokonsumpcję, 
a jeśli tak, to w jaki sposób?
Mój Prąd to jeden z największych  
w Europie programów finansowania 

mikroinstalacji fotowoltaicznych, a ogrom-
ne zainteresowanie, którego miarą jest 
ponad 260 tys. złożonych wniosków, po-
kazuje skalę działań, a jednocześnie ocze-
kiwań ludzi.  Pozwolił osiągnąć cel, jakim 
było zbudowanie świadomości oraz rynku 
świadomych prosumentów. I przyniósł już 
konkretny rezultat ekologiczny: redukcję 
CO

2
 o ponad 967 mln kg/rok. Przed nami 

kolejne edycje programu, a rozwój fotowol-
taiki wspieramy przecież także w ramach 
Czystego Powietrza. Nasze prognozy wska-
zują, że dzięki dofinansowaniom osiągnie-
my ok. 4 GW mocy w mikroinstalacjach. 

Pamiętajmy jednak o tym, że – nawią-
żę tu do naszej filozofii działania – Mój 
Prąd stanowi element większej całości,  
a celem nadrzędnym jest doprowadze-
nie do trwałej, niezakłóconej transforma-
cji energetycznej. Nie skupiamy się zatem 
wyłącznie na rozwoju fotowoltaiki, ale 
podchodzimy do kwestii energetyki roz-
proszonej kompleksowo, bacząc na wy-
zwania w tym obszarze. A skala i dynamika 
zmian wymusza działania na rzecz stabili-
zacji systemu. Dążymy więc do zwiększa-
nia autokonsumpcji energii wytworzonej 
w gospodarstwach domowych. W ogło-
szonej właśnie trzeciej edycji programu 
nie wprowadzamy jeszcze zmian ukierun-
kowanych na osiągnięcie tego celu, ale już 
dziś jasno komunikujemy, że w kolejnej 
czwartej odsłonie Mojego Prądu w 2022 
roku, po odejściu od systemu opustów, 
będą obowiązywały inne zasady. Obecnie, 
m.in. opierając się na wynikach konsulta-
cji społecznych, kreślimy ich ostateczny 
kształt, żeby paleta zachęt, takich jak m.in. 
wsparcie inteligentnych systemów zarzą-
dzania energią, magazynów energii czy 
przydomowych ładowarek do samocho-
dów elektrycznych, w jak największym 
stopniu motywowała do autokonsump-
cji. Równocześnie tak przygotowujemy 
założenia techniczne przyszłych instalacji 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ambitne cele
Wywiad z prof. Maciejem Chorowskim, prezesem Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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prosumenckich, aby dzięki zarządzaniu 
energią odejście od systemu opustów nie 
spowodowało istotnego pogorszenia eko-
nomiki prosumentów przy jednoczesnym 
złagodzeniu ich negatywnego wpływu na 
stabilność sieci elektroenergetycznej. 

 » Nowy model rynku energetycznego, 
tj. rozwój OZE, energetyki 
prosumenckiej oraz nowa rola 
operatorów elektroenergetycznych, 
wymagają dużego nakładu środków 
nie tylko na rozbudowę i modernizację 
sieci, ale również nowe technologie 
przystosowane do pracy na 
niestabilnym rynku energii z OZE. Czy 
i jak zamierzają Państwo promować 
rozwój technologii sprzyjających np. 
usługom regulacyjnym, elastyczności 
sieci, budowie magazynów energii itp.?

Bez wątpienia wchodzimy w kolejny etap 
transformacji energetycznej, której solid-
ne podstawy udało się stworzyć zarówno 
poprzez odpowiednie działania legislacyj-
ne, jak i skierowanie środków publicznych, 
m.in. z NFOŚiGW, na rozwój technologii  
i infrastruktury. Przed nami ważna noweli-
zacja Prawa energetycznego i ustawy o od-
nawialnych źródłach energii, która zakłada 
m.in. szereg zmian sprzyjających dalszemu 
dynamicznemu rozwojowi OZE i energe-
tyki rozproszonej. Dostosowujemy już za-
łożenia i zasady obowiązujące w naszych 
programach, przede wszystkim we wspo-
mnianym Moim Prądzie, do nowego mo-
delu. Jednym z jego elementów będzie 
wspomniane już wsparcie budowy ma-
gazynów energii. Planujemy także nowe 
przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój 
technologii konwersji i magazynowana 
energii, sprzyjających elastyczności sieci.

 » NFOŚiGW ma zostać operatorem 
środków w ramach Funduszu 
Modernizacyjnego i Funduszu 
Transformacji Energetyki. Wsparcie  
z tych programów będzie przeznaczone 
m.in. na modernizację sieci 
elektroenergetycznych. Jak widzi Pan 
Profesor rolę przedstawicieli sektora 
w pracach nad zasadami udzielania 
wsparcia w ramach tych instrumentów?

NFOŚiGW będzie pełnił funkcję operatora 
Funduszu Modernizacyjnego na szczeblu 
krajowym. Ze względu na szeroki zakres 
wsparcia, obejmujący poza wspomnia-
ną modernizacją sieci energetycznych 
również m.in. wytwarzanie i użytkowanie 

energii elektrycznej ze źródeł odnawial-
nych, ciepłownictwo, transformację re-
gionów uzależnionych od stałych paliw 
kopalnych czy efektywność energetyczną  
w poszczególnych sektorach, kształt pro-
gramów priorytetowych będzie tworzo-
ny w porozumieniu z Radą Konsultacyjną, 
skupiającą przedstawicieli wszystkich re-
sortów. Kierunki i zasady wsparcia bę-
dą więc wypracowywane w dialogu 
uwzględniającym głosy wszystkich inte-
resariuszy, w tym przedstawicieli sektora 
elektroenergetyki.

 » Cele, jakie stawia przed nami 
zielona transformacja wymagają 
również odpowiedniego zaplecza 
kadrowego. Na początku maja 
Minister Klimatu i Środowiska oraz 
Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej podpisali list intencyjny 
dotyczący współpracy przy organizacji 
Akademii Transformacji Energetyczno-
Klimatycznej (ATEK). Do współpracy 
w tym programie przystąpił również 
NFOŚiGW. Jaką rolę w nim będzie 
miała kierowana przez Pana Profesora 
instytucja? 

Wszyscy wiemy, jak teraz ważne jest kształ-
cenie dobrej kadry inżynierskiej, a następ-
nie jej zatrzymanie w kraju; o tym proble-
mie mówi się od dawna. Uruchomiliśmy 
też szereg projektów wspierających takie 

cele m.in. na poziomie rządowym. Rzadziej 
uświadamiamy sobie, jak ważne jest, aby 
potrzeby i pomysły dobrze wykształco-
nej kadry specjalistów – ludzi, z których 
większość zasila działające w Polsce przed-
siębiorstwa – były rozumiane po stronie 
sektora publicznego, tak na szczeblu  sa-
morządowym, jak i rządowym. Przecież 
warto pamiętać, że to właśnie sektor pu-
bliczny odpowiada za kształt i implemen-
tację szeregu polityk dotyczących klimatu, 
takich jak polityka energetyczna, transpor-
towa czy miejska. Akademia Transformacji 
Energetyczno-Klimatycznej to szansa na 
to, żeby tak ważne, strategiczne dla na-
szej codzienności dokumenty były two-
rzone przez najwyższej próby ekspertów 
w dialogu ze wszystkimi interesariuszami. 
Byśmy porozumiewali się tym samym ję-
zykiem, aby sektor publiczny dobrze iden-
tyfikował, rozumiał potrzeby strony bizne-
sowej oraz społecznej i umiał je przełożyć 
na zoptymalizowane rozwiązania legi-
slacyjne czy wsparcie finansowe. Oprócz 
aspektów stricte finansowych, swoją 
rolę widzimy w tym projekcie właśnie  
w kontekście stałego dialogu z obecnymi 
i przyszłymi kadrami, zwłaszcza jednostek 
samorządowych, które są dla nas strate-
gicznym partnerem.

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wojciech Tabiś

Prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Nowe obowiązki 
podatkowe
Lipiec przyniósł wiele zmian podatko-
wych. Dotyczą one m.in. kas fiskalnych  
online, pakietu e-commerce, TAX FREE, 
obowiązku rejestracji w CRPA, elektro-
nicznych tytułów wykonawczych czy 
procedury AML dla biur rachunkowych.  
W październiku wprowadzane będą kolej-
ne zmiany dotyczące pakietu SLIM VAT 2.

Kasy fiskalne online
Przedsiębiorcy kolejnych branż od 1 lip-
ca muszą posiadać kasy fiskalne online. 
Wymagane są one od świadczących usłu-
gi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, 
prawnicze, w branży medycznej (lekarze  
i stomatolodzy) oraz związane z działal-
nością siłowni i klubów fitness (wyłącznie 
w zakresie wstępu). 

Terminy wprowadzenia kas fiskalnych 
online określono w art. 145b ust. 1 ustawy 
o VAT, ale w związku z pandemią korona-
wirusa przesunięto je o pół roku. Już nie-
długo będą musiały stosować je wszystkie 
branże. Obowiązek posiadania kasy fiskal-
nej nie dotyczy przedsiębiorców, którzy 
sprzedają towary lub świadczą usługi wy-
łącznie na rzecz firm bądź organizacji oraz 
organów administracji samorządowej  
i państwowej.

Pakiet e-commerce
1 lipca weszła w życie ustawa z dnia 20 
maja 2021 roku o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw, wprowadzająca nowe za-
sady opodatkowania VAT handlu elektro-
nicznego przewidziane w unijnym pakie-
cie VAT e-commerce. Pakiet ten dotyczy 
zarówno przedsiębiorców, jak i konsu-
mentów. Obowiązuje w Polsce i innych 
państwach Unii Europejskiej. Wprowadza  
m.in. likwidację w całej UE zwolnienia  
z VAT od importu tzw. małych przesyłek 
o wartości do 22 euro. Do tego znacznie 

rozszerzono zakres transakcji B2C, któ-
re dla celów VAT mogą zostać rozliczone 
za pomocą uproszczonej procedury One 
Stop Shop. 

Nowe przepisy wprowadzają uprosz-
czoną procedurę w zakresie deklarowania 
i zapłaty podatku z tytułu importu towa-
rów w przesyłkach o wartości nieprzekra-
czającej 150 euro. Pojawiły się także no-
we obowiązki dla operatorów interfejsów 
elektronicznych (np. platform cyfrowych) 
ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych 
konsumentów.

Rozwiązania zawarte w pakiecie  
e-commerce mają zapewnić ułatwienia 
w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów 
i usług na rzecz konsumentów w innych 
państwach członkowskich UE. Mają też, 
jak wskazuje resort finansów, poprawić 
konkurencyjność unijnych, w tym pol-
skich przedsiębiorców względem tych 
spoza UE. 

W związku ze zmianami w ramach VAT 
e-commerce obowiązywać będzie nowy 
wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakre-
sie podatku od towarów i usług (VAT-R).

System TAX FREE
Od  1 lipca rozpoczęła się także rejestra-
cja przedsiębiorców do systemu informa-
tycznego TAX FREE na platformie PUESC. 
TAX FREE to możliwość uzyskania zwro-
tu podatku VAT zapłaconego przy zaku-
pie towarów – z wyjątkiem paliw silniko-
wych – na terenie RP przez podróżnego, 
który nie ma stałego miejsca zamieszka-
nia na terytorium UE. Z TAX FREE będzie 
mógł skorzystać podróżny, który doko-
nał w Polsce zakupu towarów powyżej 
200 zł, otrzymał paragon z kasy rejestru-
jącej i wywiózł towar w stanie nienaru-
szonym poza terytorium UE oraz uzyskał 
potwierdzenie funkcjonariusza służby 
celno-skarbowej. System TAX FREE do 

tej pory działał w formie papierowej,  
a od 1 stycznia 2022 roku wszyscy sprze-
dawcy w systemie zwrotu podatku VAT 
podróżnym będą mieli obowiązek wy-
stawiania dokumentów TAX FREE w for-
mie elektronicznej. Powinno to spowo-
dować ułatwienia dla przedsiębiorców  
i podróżnych. 

Inne zmiany podatkowe od 1 lipca
Od 1 lipca nie mogą prowadzić dzia-

łalności w zakresie wyrobów akcyzowych 
podmioty, których nie zarejestrowano  
w Centralnym Rejestrze Podmiotów Ak-
cyzowych. Termin na zgłoszenie upłynął  
30 czerwca. 

Od początku lipca, zgodnie z treścią 
art. 26 par. 1c ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, wnioski 
egzekucyjne i tytuły wykonawcze powin-
ny obowiązkowo być przekazywane do 
urzędu skarbowego drogą elektronicz-
ną za pośrednictwem systemu telein-
formatycznego albo z użyciem środków 
komunikacji elektronicznej. Zmniejszą 
się dzięki temu koszty wierzycieli i orga-
nu egzekucyjnego, a także nastąpi auto-
matyczna rejestracja wniosku. Wyjątek 
stanowią sytuacje, w których wystąpiły 
problemy techniczne z przekazaniem 
wniosku elektronicznie.

Od 31 lipca biura rachunkowe, tak jak 
banki czy biura nieruchomości, będą mu-
siały wdrożyć wewnętrzne procedury AML 
w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 
Procedury dotyczyć będą identyfikacji 
klienta, ustalenia beneficjenta rzeczywi-
stego i dokonania analizy transakcji zawar-
tych przez klienta. Podejrzane transakcje 
księgowi będą musieli zgłaszać.

Pakiet SLIM VAT 2
Od 1 października planowane są kolejne 
zmiany tzw. pakiet SLIM VAT 2, którego 
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Od 1 października planowane są kolejne zmiany tzw. pakiet SLIM VAT 2, którego celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług
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celem jest uproszczenie rozliczania przez 
podatników podatku od towarów i usług. 
Pakiet SLIMVAT 2 obejmuje:

 � likwidację na fakturze zaliczkowej 
obowiązku zawierania informacji  
o cenie jednostkowej netto (należy 
podać jednak wartość netto);

 � brak konieczności umieszczania na 
fakturze korygującej zwrotu „faktura 
korygująca” lub „korekta”, wskazywa-
nia przyczyny korekty, daty sprzeda-
ży lub daty wpływu zaliczki; można 
natomiast zawrzeć te informacje jako 
dodatkowe, pomimo że ustawodaw-
ca ich nie wymaga;

 � likwidację duplikatów faktur; będzie 
trzeba przedkładać jeszcze raz orygi-
nał kontrahentowi; słowo „duplikat”  
i data wystawienia duplikatu mo-
gą być zawarte jako informacja 
dodatkowa;

 � możliwość rozliczenia faktur zakupo-
wych poprzez korektę JPK za okres,  
w którym powstało prawo do od-
liczenia VAT lub za jeden z trzech 
kolejnych okresów rozliczeniowych 
(dla podatników rozliczających 
się kwartalnie  – dwóch kolejnych 
okresów);

 � wydłużenie terminu z 30 do 60 dni na 
wystawienie faktury przed powsta-
niem obowiązku podatkowego;

 � możliwość wystawiania zbiorczych 
faktur korygujących niezawierających 
wszystkich elementów charaktery-
stycznych dla korekt wymaganych 
dotychczas przez ustawodawcę; na 
fakturze korygującej nie trzeba bę-
dzie podawać nazw wszystkich to-
warów i usług, które podlegają korek-
cie w danym okresie rozliczeniowym  
z kontrahentem;

 � import usług i WNT- rozliczanie faktur 
korygujących in minus, podatek na-
leżny i naliczony będzie wykazywany  
w okresie powstania przyczyny 
korekty;

 � zniesienie limitu 50 km dla biletów 
komunikacji zbiorowej; bilet będzie 
traktowany jak faktura; 

 � możliwość przenoszenia środków na 
rachunkach VAT pomiędzy różnymi 
bankami i opłacania z nich składek 
KRUS;

 � wydłużenie terminu złożenia dekla-
racji VAT-26 do zgłoszenia samocho-
du osobowego służącego wyłącznie 
do działalności gospodarczej w celu 
odliczania 100 proc. VAT z siedmiu 
dni do 25. dnia kolejnego miesiąca 
po tym, w którym dokonano pierw-
szego wydatku związanego z pojaz-
dem, ale nie później niż w dniu prze-
słania JPK;

 � możliwość złożenia wniosku o wy-
bór opodatkowania podatkiem VAT 
transakcji zbycia nieruchomości bez-
pośrednio w treści aktu notarialnego;

 � korekty w okresie czterech miesięcy 
przy imporcie uproszczonym (rozli-
czanym w deklaracji) – obecnie brak 
możliwości korekty, ponieważ powo-
dowałaby ona utratę prawa do rozli-
czenia w deklaracji;

 � przy imporcie usług – wykazywa-
nie podatku naliczonego razem  
z podatkiem należnym, niezależnie 
od momentu rozliczenia transakcji;

 � wydłużenie terminu do rozliczenia 
ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat 
od końca roku wystawienia faktury.

Opracowała
Magdalena Mioduszewska-Pytlak

Biuro PTPiREE

Źródła:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zmiany-w-podatk-
ach-od-1-lipca-2021-kogo-dotycza-8142937.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-przepisy-obowiazu-
jace-od-1-lipca-2021

https://www.gov.pl/web/finanse/przepisy-obowiazujace-od-1-
lipca-2021-r-o-ktorych-warto-pamietac

https://www.pit.pl/aktualnosci/zmiany-w-podatkach-od-1-lip-
ca-2021-r-i-nowe-obowiazki-podatkowe-1005702
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Prace nad nowelizacją PE oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI

• Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw – Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1093

• Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego

• Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii 

• Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rejestru magazynów 

energii elektrycznej

2. Implementacja dyrektywy rynkowej – nowelizacja ustaw PE i OZE

• Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych 

źródłach energii (UC74)

• Uzasadnienie nowelizacji Pe/oze 

• Ocena skutków regulacji – nowelizacja Pe/oze

• Tabela zgodnosci z dyrektywą 2019/944

• Zestawienie uwag PTPiREE do nowelizacji Pe/oze przekazane do MKiŚ

3. Regulacje dotyczące OZE i rozwiązań prosumenckich

• Pismo do MKiŚ – stanowisko PTPiREE dot. propozycji FOEEiG i PSEW ws. rozwoju odnawial-

nej energetyki przemysłowej (linia bezpośrednia)

• Pismo MKiŚ z zaproszeniem do udziału w pracach w ramach przedsięwzięcia „Stabilizacja 

OZE w systemie elektroenergetycznym”

4. Rynek mocy • Nowelizacja ustawy o rynku mocy - wersja uchwalona przez Sejm – druk senacki 439

5. Inicjatywa wydłużenia okresu legalizacji liczników 

6.
Projekt nowelizacji rozporządzenia ws prawnej kontroli metrologicznej 

przyrządów pomiarowych

• Zestawienie uwag PTPiREE do projektu nowelizacji rozporządzenia ws. prawnej kontroli 

metrologicznej

7. Konsultacje „Programu współpracy MC z NGO na lata 2022-2024”

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w czerwcu 2021 roku

Prace nad nowelizacją PE  
oraz aktami prawnymi  
dotyczącymi AMI

1 czerwca Prezydent RP podpisał, a 18 
czerwca w Dzienniku Ustaw opubliko-
wano Ustawę z dnia 20 maja 2021 roku 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw, zawiera-
jącą m.in. przepisy dotyczące obowiąz-
ku wdrożenia CSIRE/AMI, w tym harmo-
nogram instalacji przez OSD liczników 
zdalnego odczytu.

Prace nad rozwiązaniami dotyczą-
cym inteligentnego opomiarowania –  

w tym uzgodnienia kształtu aktów wy-
konawczych do znowelizowanej usta-
wy – kontynuowane były natomiast  
w ramach powołanego przy MKiŚ Ze-
społu ds. Wprowadzenia w Polsce Inte-
ligentnego Opomiarowania. M.in. w re- 
zultacie prac, 24 czerwca opublikowa-
no na stronach RCL i poddano konsul-
tacjom projekty trzech rozporządzeń 
MKiŚ:  ws. systemu pomiarowego, ws. 
procesów rynku energii  oraz ws. reje-
stru magazynów energii elektrycznej. 
Uwagi do regulacji przekazane będą do 
resortu w lipcu po analizie zapisów w 
ramach PTPiREE.

Implementacja dyrektywy rynkowej  
– nowelizacja ustaw PE i OZE 

Na stronach Rządowego Centrum 
Legislacji 2 czerwca opublikowano  
i skierowano do konsultacji międzyre-
sortowych i publicznych projekt ustawy 
o zmianie ustawy Prawo energetyczne 
oraz ustawy o odnawialnych źródłach 
energii (UC74) obejmujący w szcze-
gólności propozycje  przepisów  im-
plementujących do polskiego porząd-
ku prawnego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/944  
z 5 czerwca 2019 roku ws. wspólnych 
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zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej oraz zmieniającą dyrekty-
wę 2012/27/UE. 

PTPiREE aktywnie uczestniczyło we 
wcześniejszych etapach pracach nad 
kształtem regulacji w ramach uzgod-
nień w gronie przedstawicieli resortu 
klimatu, PSE i URE – szersze informacje 
zamieszczono w raportach dotyczących 
2020 roku. 

Projektowana regulacja zawiera 
zmiany w następujących obszarach: 

 ʱ dostosowanie zadań elektroenerge-
tycznych OSP i OSD do przepisów 
dyrektywy 2019/944, w tym wpro-
wadzenie przepisów dotyczacych 
usług systemowych, usług elastycz-
ności oraz wprowadzenie zmian  
w zakresie bilansowania;

 ʱ przepisy  regulujące  przesłanki  do  
bycia  właścicielem  instalacji maga-
zynowania energii przez OSD i OSP;

 ʱ zmiany liberalizujące budowę linii 
bezpośrednich;

 ʱ dostosowanie zadań regulatora 
do przepisów dyrektywy rynkowej, 
w tym wprowadzenie możliwości 
zgłoszenia Prezesowi URE przez każ-
dego, kogo praw dotyczy wykony-
wanie obowiązków przez operato-
ra systemu elektroenergetycznego, 
zawiadomienia dotyczącego po-
dejrzenia naruszenia tych obowiąz-
ków określonych w ustawie Prawo 
energetyczne;

 ʱ ramy  prawne  dla  funkcjonowania  
obywatelskich  społeczności ener-
getycznych,  regulacja  praw  i  obo-
wiązków,  w  tym  prawo  odbiorcy  
do przystąpienia do obywatelskiej 
społeczności energetycznej przy za-
chowaniu pełni praw konsumenc-
kich i do opuszczenia społeczności 
bez sankcji;

 ʱ nowy model rozliczeń prosumen-
tów, w którym możliwe będzie ko-
rzystanie z osobnego rozliczenia 
energii elektrycznej wprowadzanej  
i pobieranej z sieci;

 ʱ wdrożenie mechanizmu nierynko-
wego ograniczania w wytwarzaniu  
z OZE przez operatorów;

 ʱ nadanie w określonych przypadkach 
uprawnień Prezesowi URE do inge-
rowania z urzędu lub na wniosek 
strony w treść umowy o świadczenie 
usług przesyłania lub dystrybucji pa-
liw gazowych lub energii elektrycz-
nej zawartej pomiędzy sprzedawcą  
a OSD lub OSP;

 ʱ przyznanie Prezesowi URE upraw-
nienia do udzielenia określonym 
podmiotom odstępstwa od stoso-
wania wskazanych w decyzji prze-
pisów w ramach realizacji projektu 
mającego na celu wdrożenie inno-
wacyjnych technologii, usług, pro-
duktów, modeli  współpracy użyt-
kowników  systemu,  rozwiązań  
technologicznych lub teleinforma-
tycznych w ramach tzw. piaskowni-
cy regulacyjnej;

 ʱ doprecyzowanie przepisów doty-
czących unbundlingu, w tym np. 
w zakresie znaku towarowego OSD 
będącego częścią przedsiębior-
stwa zintegrowanego pionowo,  
w ten sposób, że nie będzie on mógł 
wprowadzać w błąd co do odrębnej 
tożsamości sprzedawcy będącego 
częścią tego samego przedsiębior-
stwa zintegrowanego pionowo;

 ʱ wzmocnienie obowiązujących praw 
odbiorców oraz wprowadzenie no-
wych praw w zakresie  sprzedaży 
energii elektrycznej (nowe warun-
ki umowne, obowiązki dotyczące 
rozliczeń, rozwiązywania sporów ze 
sprzedawcą, obowiązki informacyj-
ne), a także dostosowanie przepi-
sów ustawy do postanowień ,,Po-
lityki energetycznej Polski do 2040 
roku’’ w zakresie obowiązku zawiera-
nia  z odbiorcą  energii  elektrycznej  
w  gospodarstwie  domowym wy-
łącznie umów kompleksowych; 

 ʱ prawo odbiorcy do zawierania 
umów z cenami dynamicznymi 
energii elektrycznej oraz prawo do 
otrzymywania informacji na temat 
korzyści i ryzyka związanych z takimi 
umowami; 

 ʱ przepisy  umożliwiające od 2026 ro-
ku techniczną  zmianę  sprzedawcy 
energii elektrycznej w 24 godziny;

 ʱ przepisy dotyczące odpowiedzi od-
bioru i odbiorcy aktywnego na ryn-
ku energii, w tym – agregatora na 
rynku energii elektrycznej, jego za-
dań i uprawnień.
Projekt przewiduje również stwo-

rzenie bezpłatnej porównywarki – pro-
wadzonej przez URE – ofert sprzedaży 
energii elektrycznej przeznaczonej dla 
odbiorców końcowych w gospodar-
stwach domowych oraz mikroprzed-
siębiorców o przewidywanym rocznym 
zużyciu poniżej 100 tys. kWh.

Po przeprowadzenia analiz opubliko-
wanych dokumentów w ramach PTPiREE 

do MKiŚ przekazano stanowisko Towa-
rzystwa zawierające szczegółowe uwagi  
i propozycje modyfikacji zapisów.

Regulacje dotyczące OZE  
i rozwiązań prosumenckich 

PTPiREE przekazało do resortu klima-
tu stanowisko z oceną skutków pakie-
tu propozycji legislacyjnych „stworze-
nia podstaw dla rozwoju odnawialnej 
energetyki przemysłowej” przedsta-
wionych przez Forum Odbiorców 
Energii Elektrycznej i Gazu oraz Polskie 
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej,  
w szczególności dotyczacych liberaliza-
cji zasad budowy linii bezpośredniej.

W związku z rozpoczęciem prac  
w MKiŚ nad przedsięwzięciem pn. „Stabili-
zacja OZE w systemie elektroenergetycz-
nym”, mającym na celu skoordynowanie 
działań zmierzających do bardziej efek-
tywnego i bezpiecznego wykorzystania 
źródeł odnawialnych, w drugiej połowie 
miesiąca PTPiREE otrzymało zaproszenie 
dla przedstawicieli Towarzystwa do pracy 
w zespołach roboczych w ramach sied-
miu obszarów:
1. magazynowanie ciepła i chłodu,
2. elektrolizery,
3. elektromobilność,
4. instalacje hybrydowe OZE, prosu-

menci i samobilansujące się obsza-
ry lokalne,

5. elastyczność systemu, sieci inteli- 
gentne,

6. inwestycyjno-regulacyjne aspekty 
rozbudowy sieci energetycznych,

7. wykorzystanie magazynów energii.
Listę proponowanych do udziału  

w pracach zespołów reprezentantów 
PTPiREE w odpowiedzi przekazano do 
resortu klimatu.

Rynek mocy

15 czerwca Rada Ministrów przyjęła 
projekt nowelizacji ustawy o rynku mo-
cy. Po skierowaniu dokumentu do prac 
parlamentarnych, w wyniku poprawek 
zgłoszonych w ramach pierwszego czy-
tania przez Komisję ds. Energii, Klimatu 
i Aktywów Państwowych, regulację 
uchwalono 24 czerwca podczas plenar-
nego posiedzenia Sejmu. Kolejnym eta-
pem będzie rozpatrzenie projektu przez 
Senat, którego najbliższe posiedzenie 
przewidziano na 21 lipca. Przebieg pro-
cesu legislacyjnego jest monitorowany 
w ramach PTPiREE.
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Inicjatywa wydłużenia okresu 
legalizacji liczników

W związku z inicjatywą wydłużenia do 
12 lat okresu legalizacji liczników trwają 
uzgodnienia z Głównym Urzędem Miar 
szczegółów procedury realizacji badań 
oraz wszelkich kryteriów przyjętych na 
ich potrzeby, w tym umowy, która po-
winna  regulować następujące kwestie: 

 ʱ sposób prowadzenia badania,
 ʱ zasady akceptacji lub odrzucenia 

partii lub całego badania,
 ʱ wysokość kosztów związanych z re-

alizacją badań,
 ʱ działania do podjęcia po zakończe-

niu badań:
 ʱ w przypadku pozytywnego wyni-

ku badania wprowadzenie zmian 
do rozporządzenia,

 ʱ w przypadku negatywnego wyni-
ku badania uzgodnienie dalszych 
kroków, np. badań w kolejnych 
latach,

 ʱ raport końcowy.
Uwagi PTPiREE do udostępnionej 

przez Główny Urząd Miar propozy-
cji treści umowy  przekazano do GUM 

i na 9 lipca zaplanowano spotkanie 
negocjacyjne.

Projekt nowelizacji rozporządzenia 
ws. prawnej kontroli metrologicznej 
przyrządów pomiarowych

W połowie miesiąca na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji udostępniono projekt 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii zmieniający rozporządzenie 
ws. prawnej kontroli metrologicznej przy-
rządów pomiarowych wraz z uzasadnie-
niem i oceną skutków regulacji. Z prośbą  
o przekazanie uwag do dokumentu zwró-
cono się do PTPiREE także z Głównego 
Urzędu Miar. W odpowiedzi przesłano 
opracowane w ramach Towarzystwa krót-
kie zestawienie uwag do projektu. 

Konsultacje  
„Programu współpracy MC z NGO  
na lata 2022-2024”

W ramach rozpoczętych przez Mini-
sterstwo Cyfryzacji społecznych konsultacji 
„Programu współpracy Ministra Cyfryzacji 
z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie na lata 2022-2024” re-
sort skierował do PTPiREE zaproszenie do 
udziału. Jak wynika z zaproszenia „celem 
konsultacji jest poznanie potrzeb i oczeki-
wań przedstawicieli trzeciego sektora w za-
kresie współpracy z administracją rządową 
w obszarze informatyzacji. Prace nad pro-
gramem w pierwszym etapie obejmują ze-
branie od organizacji pozarządowych pro-
pozycji, sugestii i dobrych praktyk, które ich 
zdaniem powinny zostać uwzględnione  
w tworzonym programie. Istnieje możli-
wość zgłaszania swoich pomysłów zarów-
no na poziomie konceptualnym, jak rów-
nież propozycji konkretnych zapisów.”

W ramach konsultacji na 6 lipca zapla-
nowano spotkanie online. Ponadto MC za-
chęcało do przekazywania opinii, sugestii i 
uwag do 11 lipca. 

Po zdiagnozowaniu możliwych płasz-
czyzn współpracy z MC/KPRM i przeana-
lizowaniu potencjalnych preferowanych 
wspólnych działań, sugestie PTPiREE prze-
kazane zostaną do resortu cyfryzacji. 

Biuro PTPiREE, Poznań, 5 lipca 2021 r.

PTPiREE proponuje dostosowanie przepisów ustawy PE i OZE m.in. w zakresie obowiązku zawierania z odbiorcą  energii  elektrycznej  w  gospodarstwie  domowym 
wyłącznie umów kompleksowych
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Rubrykę, poświęconą  
zagadnieniom prawnym  
w energetyce, redagują: 

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś  
z Biura PTPiREE 

i mec. Przemysław Kałek z Kancelarii  
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Zmiany na rynku mocy

23 lipca Sejm RP uchwalił ustawę  
o zmianie ustawy o rynku mocy oraz 
niektórych innych ustaw. Nowelizacja 
przyczyni się do sprawnego funkcjono-
wania rynku mocy, spełnienia unijnych 
wymogów limitów emisyjności, a także 
wprowadza zmiany w naliczaniu opła-
ty mocowej korzystne dla odbiorców  
o tzw. stabilnym profilu zużycia energii. 

Zgodnie z nowelizacją wsparcia ofe-
rowanego przez rynek mocy zostaną 
pozbawione jednostki wysokoemisyjne, 
tj. emitujące powyżej 550 g CO

2
/kWh  

i średniorocznie poniżej 350 kg CO
2
/kW. 

Dopuszczono jednocześnie m.in. do za-
wierania kontraktów na nowe jednost-
ki spełniające limit 550 g CO

2
/kWh. Co 

więcej, umowa z planowaną jednostką 
rynku mocy nie spełniającą limitu emisji 
może być zastąpiona umową z jednost-
ką spełniającą limit, a więc korzystającą 
z innej, bardziej ekologicznej techno-
logii wytwarzania energii elektrycznej. 
Nowelizacja wprowadza nowy przepis 
istotny dla dostawców mocy na ryn-
ku wtórnym. Zgodnie z nim do umów, 
których przedmiotem jest obrót wtórny 
obowiązkiem mocowym lub realokacja 
wielkości wykonania obowiązku moco-
wego, nie stosuje się przepisów ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo za-
mówień publicznych. Zmiana ta rozwie-
wa wątpliwości wytwórców dotyczące 
konieczności stosowania reżimu zamó-
wień publicznych do umów mocowych 
zawieranych na rynku wtórnym. 

Interesujące jest również rozsze-
rzenie definicji jednostki wytwórczej  
w rozumieniu szerszym niż w ustawie 
Prawo energetyczne. Jest to skutkiem 
dopuszczenia do udziału w rynku jed-
nostek nienależących do przedsię-
biorstw energetycznych w rozumieniu 

Prawa energetycznego, a także zgłasza-
nych przez agregatorów oraz indywidu-
alnych DSR.

Od 1 stycznia 2028 roku zostanie 
wprowadzony inny sposób liczenia i po-
boru opłaty mocowej. Ujednolicony dla 
wszystkich odbiorców sposób kalkulacji 
stawki opłaty mocowej zależny będzie 
od profilu zużycia przy uwzględnieniu 
stawki stosowanej do wolumenu energii 
pobranej z sieci w wybranych godzinach 
doby. Do tego czasu zasady pobierania 
opłaty mocowej pozostają co do zasady 
bez zmian, tj. w podziale na odbiorców, 
którym naliczana jest ona w sposób ry-
czałtowy oraz dla pozostałych. Do grupy 
odbiorców pozostałych wprowadzany 
jest już teraz mechanizm pozwalający na 
ograniczenie kosztów opłaty mocowej 
dla odbiorców najmniej wpływających 
na wzrost zapotrzebowania szczytowe-
go. Zapotrzebowanie na moc wyzna-
czane na potrzeby aukcji mocy zależy 
bowiem od zapewnienia odpowiednie-
go standardu bezpieczeństwa dostaw 
energii, a ten jest pochodną szczytowe-
go zapotrzebowania na moc w systemie 
i dostępności zasobów wytwórczych.  
W związku z powyższym odbiorcy o pła-
skim profilu zużycia mają mniejszy wpływ 
na wzrost kosztu rynku mocy. Dlatego też 
koszt opłaty mocowej uzależniony bę-
dzie od wielkości różnicy średniego zu-
życia energii elektrycznej w wybranych 
godzinach doby przypadających na czas 
szczytowego zapotrzebowania na moc  
w systemie i średniego zużycia energii 
elektrycznej w godzinach innych niż go-
dziny w dni robocze od poniedziałku do 
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wol-
nych od pracy.

Na potrzeby obliczenia wysokości 
opłaty mocowej należnej od takich od-
biorców końcowych wyróżnia się ich 
następujące grupy:

 n  odbiorca końcowy K1 – w przypad-
ku, gdy wielkość tak obliczonej róż-
nicy wynosi mniej niż 5 proc.;

 n  odbiorca końcowy K2 – w przypad-
ku, gdy wielkość tak obliczonej róż-
nicy wynosi nie mniej niż 5 proc.  
i mniej niż 10 proc.;

 n  odbiorca końcowy K3 – w przypad-
ku, gdy wielkość tak obliczonej róż-
nicy wynosi nie mniej niż 10 proc.  
i mniej niż 15 proc.;

 n  odbiorca końcowy K4 – w przypad-
ku, gdy wielkość tak obliczonej róż-
nicy wynosi nie mniej niż 15 proc. 
albo wolumen energii elektrycznej 
pobranej z sieci i zużytej w porze in-
nej niż wybrane godziny doby przy-
padające na czas szczytu wynosi  
0,0 MWh.
Wysokość opłaty mocowej pobiera-

nej od tej grupy odbiorców końcowych 
oblicza się zgodnie z wzorem:

W
OM

=A∙ Z
K
∙ S

OM

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 ʱ W

OM
 – wysokość opłaty mocowej 

pobieranej od odbiorców końco-
wych wyrażoną w złotych z do-
kładnością do dwóch miejsc po 
przecinku,

 ʱ A – współczynnik,
 ʱ Z

K
 – ilość energii elektrycznej po-

branej z sieci i zużytej w okresie 
kwalifikacji przez odbiorcę końco-
wego w porach doby przypadają-
cych na godziny szczytowego za-
potrzebowania na moc w systemie 
wyrażoną w MWh z dokładnością 
do trzech miejsc po przecinku,

 ʱ S
OM

 – stawkę opłaty mocowej.

Współczynnik A wynosi:
 ʱ 0,17 dla odbiorców końcowych K1 

(AK1);
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 ʱ 0,50 dla odbiorców końcowych K2 
(AK2);

 ʱ 0,83 dla odbiorców końcowych K3 
(AK3);

 ʱ 1 dla odbiorców końcowych K4
Podział odbiorców końcowych na 

grupy dokonywany jest odrębnie dla 
każdego:

 n  punktu pomiarowego danego od-
biorcy końcowego 
albo

 n  niebędącego punktem pomiaro-
wym miejsca w urządzeniu, instalacji 
lub sieci, w którym dokonuje się po-
miaru lub wyznaczenia ilości energii 
elektrycznej, w odniesieniu do której 
naliczana jest opłata mocowa.
Przedsiębiorstwo energetyczne 

wykonujące działalność gospodarczą  
w zakresie przesyłania, dystrybucji lub 
wytwarzania energii elektrycznej, na 
wniosek odbiorcy końcowego, dokonuje 
połączenia punktów pomiarowych. W ta-
kim przypadku kwalifikacji do danej gru-
py dokonuje się na podstawie sumy po-
boru energii elektrycznej we wszystkich 
połączonych punktach.

W związku z wprowadzeniem tych 
mechanizmów uchylono przepisy ustawy 
o rynku mocy dotyczące ulgi dla odbior-
ców energochłonnych (przemysłowych)  
i wycofano wniosek notyfikacyjny złożo-
ny w Komisji Europejskiej. Ustawa wejdzie  
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy  
o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie

Od 14 kwietnia obowiązują zmiany usta-
wy o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Wzmacniają 
one pozycję organizacji społecznych  
w procesie wydawania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach przedsięwzię-
cia oraz w postępowaniach dotyczących 
decyzji inwestycyjnych wydawanych na 
podstawie decyzji środowiskowej. Główne 
punkty nowelizacji to:

 n  możliwości wnioskowania do orga-
nu odwoławczego o wstrzymanie 
natychmiastowej wykonalności de-
cyzji środowiskowej; 

 n  możliwości wniesienia zażalenia na 
postanowienie organu odwoław-
czego o odmowie wstrzymania na-
tychmiastowej wykonalności decyzji 
środowiskowej oraz postanowienia 

o wstrzymaniu natychmiastowej 
wykonalności decyzji środowisko-
wej, wraz z prawem do wniesienia 
skargi do sądu na rozstrzygnięcie  
w tej sprawie; 

 n  wprowadzenia przesłanki, na pod-
stawie której sąd administracyjny 
może wstrzymać wykonanie osta-
tecznej decyzji środowiskowej; 

 n  wprowadzenia obligatoryjnego za-
wieszenia postępowania w sprawie 
zezwolenia na inwestycję w przy-
padku wstrzymania wykonania de-
cyzji środowiskowej; dotyczy to ze-
zwoleń, o których mowa w art. 72 
ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 8-10, 14, 17, 18, 
20, 21, 23 lub 26 ustawy;

 n  możliwości wniesienia przez stro-
ny postępowania w sprawie decyzji 
środowiskowej oraz przez organiza-
cje ekologiczne odwołania od ze-
zwolenia na inwestycję w zakresie 
zgodności z decyzją środowiskową i 
możliwości złożenia skargi do sądu 
administracyjnego, wraz z prawem 
wnioskowania o wstrzymanie ze-
zwolenia na inwestycję;

 n  wprowadzenia obowiązku udo-
stępnienia treści zezwolenia na in-
westycję w Biuletynie Informacji 
Publicznej;

 n  wprowadzenia obowiązku udostę- 
pnienia treści decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach w Biu-
letynie Informacji Publicznej.

Jako kluczowe należy ocenić przyznanie 
organizacjom ekologicznym, jak i stro-
nom postępowania w sprawie wyda-
nia decyzji środowiskowej, uprawnienia 
do weryfikacji zezwoleń na inwestycję  
w zakresie ich zgodności z uprzed-
nio wydaną decyzją środowiskową. 
Podmioty te będą uprawnione do skła-
dania skarg do sądu niezależnie od ich 
wcześniejszego udziału w postępowa-
niu odwoławczym w sprawie wydania 
decyzji inwestycyjnej.

Działania Prezesa URE  
dotyczące umów typu PPA

10 lutego Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki opublikował informację  
nr 7/2021 w sprawie realizacji obowiązku 
uzyskania i przedstawienia do umorzenia 
świadectw pochodzenia lub świadectw 
pochodzenia biogazu rolniczego albo 
uiszczenia opłaty zastępczej. Pomimo 
takiego tytułu celem tej informacji by-
ło przedstawienie stanowiska organu 

dotyczącego umowy typu power pur-
chase agreements (PPA), czyli umowy 
pomiędzy wytwórcą energii elektrycz-
nej z instalacji OZE, np. właścicielem far-
my fotowoltaicznej lub turbiny wiatrowej 
(sprzedawcą), a odbiorcą energii elek-
trycznej (kupującym). 

Według Prezesa URE część uczestni-
ków rynku energii zawiera i realizuje je  
w sposób, który może wskazywać na pró-
bę obejścia przepisów prawa, w szcze-
gólności obowiązków koncesyjnych i re- 
jestrowych (rejestr wytwórców energii  
w małej instalacji), a w konsekwencji tak-
że obowiązków związanych ze wspiera-
niem wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. Zastrzeżenia Pre-
zesa URE odnoszą się do praktyki obro-
tu gospodarczego, w którym występują 
stosunki umowne, na postawie których 
dany podmiot nie przenosi na kontra-
henta prawa własności określonej insta-
lacji wytwórczej, lecz jedynie prawo do 
jej eksploatacji. Kontrahent taki nie może 
podjąć działań w celu demontażu, wyłą-
czenia lub ograniczenia pracy instalacji.

W umowach tych, pod pozorem 
udostępnienia instalacji, następuje  
w praktyce udostępnienie wytwarzanej 
w niej energii elektrycznej, której wolu-
men zużycia, niejednokrotnie w sposób 
bezpośredni, przekłada się na wysokość 
świadczeń należnych podmiotowi udo-
stępniającemu. W tak przedstawionych 
okolicznościach faktycznych – w ocenie 
Prezesa URE – dochodzi w rzeczywisto-
ści do udostępnia energii elektrycznej 
na rzecz kontrahenta, który dysponując 
prawem do jej pobierania i zużywania na 
potrzeby własne, zyskuje status odbiorcy 
końcowego. Podmiot udostępniający in-
stalacje wytwórczą, będąc przedsiębior-
stwem energetycznym wykonującym 
działalność gospodarczą w ramach wy-
twarzania energii elektrycznej lub obrotu 
i sprzedającym ją odbiorcom końcowym, 
winien zrealizować obowiązek umorze-
nia świadectw pochodzenia w zakresie 
dotyczącym całego wolumenu energii 
elektrycznej. Także kontrahent, będąc 
odbiorca końcowym, powinien zostać 
obciążony kosztami korzystania z syste-
mu elektroenergetycznego wnoszonymi 
na rzecz operatora systemu elektroener-
getycznego. Nieprawidłowa realizacja 
takich obowiązków zagrożona jest od-
powiedzialnością finansową przedsię-
biorców w postaci kary pieniężnej nakła-
danej przez Prezesa URE.  n
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Przegląd pojazdów elektrycznych dostępnych na rynku

Smart EQ Fortwo z dopłatą rządową

Małe miejskie autko, jakim niewątpliwie 
jest smart, zadebiutowało już w 1997 roku. 
Inicjatorem jego powstania był szwajcar-
ski przedsiębiorca Nicolas Hayek, założy-
ciel i właściciel firmy produkującej zegar-
ki Swatch Do realizacji swojej idei udało 
mu się na początku lat 90. przekonać kon-
cern Daimler AG, z którym zawiązał spółkę 
Mercedes-Swatch. Jednak z czasem drogi 
wspólników się rozeszły. 

W 2020 wszystkie samochody spod 
znaku Smart zmieniły napęd na elektrycz-
ny. Oznacza to, że mamy do czynienia  
z pierwszą na świecie w pełni zelektryfiko-
wana marką. 

Smart EQ Fortwo – oprócz Forfour  
i Fortwo Cabrio – jest jednym z trzech 
dostępnych na rynku modeli. Wypo-
sażono go w silnik elektryczny mocy  
82 KM (o 7 KM więcej niż w poprzed-
niej wersji) i ma moment obrotowy na 
poziomie 160 Nm. W teorii jego zasięg 
to nawet 160 km, ale w praktyce jest to 
trudne do osiągnięcia. Realnie w peł-
ni załadowany przejedzie 145-150 km. 

Wystarczy jednak włączyć klimatyzację, 
żeby dystans spadł do 115 km. 

Smart elektryczny jest cięższy od wer-
sji spalinowej aż o 160 kg. Silnik umiesz-
czono z tyłu pod podłogą bagażnika jak 
w wersji spalinowej. Różnicę stanowią 
akumulatory, które zainstalowano pod 
siedzeniami. Ich pojemność to zaledwie 
17,6 kWh. Dzięki opcjonalnej ładowarce 
22 kW uzupełnienie baterii do 80 proc. ma 
zająć 40 minut. Producent gwarantuje, że 
akumulatory zachowają pełną żywotność 
przez co najmniej 100 tys. km lub osiem 
lat. Według jego danych pojazd zużywa 
12,9 kWh/100 km.

We wnętrzu Smarta EQ Fortwo nie do-
konano wielkiej rewolucji. Nowy jest jedy-
nie dotykowy ekran multimedialny o prze-
kątnej 8 cali. Nowoczesne trendy to nie 
tylko elektryczny napęd, ale również moż-
liwość komunikacji. Właściciel może łą-
czyć ze swoim autem za pomocą smartfo-
na. Dzięki specjalnej usłudze będzie mógł 
także użyczać samochód innym osobom 
bez przekazywania im kluczyka. Oprócz 

tego producent zadbał również o więk-
szą liczbę schowków, których nigdy dość  
w miejskim aucie.

Z zewnątrz stylistycznie Smart Fortwo 
wrócił do korzeni – sporą atrapę chłod-
nicy obniżono z poziomu reflektorów do 
poziomu kół, a jej wyraźny kształt nadaje 
pociesznemu mieszczuchowi nieco bojo-
wy wyraz. Zmieniły się także przednie i tyl-
ne światła, które wykonano w technologii 
LED (opcjonalnie). Te same zmiany doty-
czą także modelu Forfour.

Cała magia tego mikruska pryska, gdy 
spojrzymy w cennik. Za Smarta EQ Fortwo 
należy zapłacić 96,9 tys. zł, a za wersję ca-
brio już 110,7 tys. zł, natomiast Forfour wy-
ceniono na 98,4 tys. zł. Biorąc jednak pod 
uwagę, że cała trójka kwalifikuje się do 
rządowych dopłat do aut elektrycznych, 
po dofinansowaniu będą kosztować od-
powiednio 67,83 tys. zł, 77,49 tys. zł oraz 
68,88 tys. zł.  

Kasper Teszner 
Biuro PTPiREE

Stylistycznie Smart Fortwo wrócił do korzeni – sporą atrapę chłodnicy obniżono z poziomu reflektorów do poziomu kół
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Konferencja PTPiREE

Systemy łączności w energetyce 
– współpraca  operatorów 
elektroenergetycznych  
i telekomunikacyjnych 
30 czerwca PTPiREE zorganizowało pierwszą konferencję telekomunikacyjną 
„Systemy łączności w energetyce – współpraca operatorów 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych”. Odbyła się ona w formie 
online. Wydarzenie objął patronatem Urząd Komunikacji Elektronicznej.

 
W debacie uczestniczyli przedstawiciele 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
i przesyłowego, Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, UKE, świata nauki oraz firm 
dostarczających usługi telekomunikacyj-
ne dla sektrora elektroenergetycznego. 

W dobie powszechnej cyfryzacji 
wszystkich gałęzi gospodarki nie można 
nie wspomnieć o rozwoju i wdrażaniu 
cyfrowych systemów telekomunikacyj-
nych w sektorze elektroenergetycznym. 
Produkcja, przesył i dystrybucja energii 
elektrycznej są kluczowe – bez nieza-
wodnego dostarczania energii elektrycz-
nej nie może być mowy o prawidłowym 
funkcjonowaniu całej gospodarki. Infra-
struktura sieci elektroenergetycznych 
należy do infrastruktury krytycznej, a za-
pewnienie ciągłości dostaw energii elek-
trycznej zalicza się do newralgicznych 
zadań we współczesnych społeczeń-
stwach, gdyż jej brak skutkuje natych-
miastowym, łańcuchowym obezwład-
nieniem wszystkich najważniejszych 
systemów technicznych. Okoliczności 
te uzasadniają potrzebę szczególnego 
traktowania systemu elektroenergetycz-
nego, tak w skali kraju, jak i Unii Europej-
skiej. Rozwój nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych wymusza zatem 
ich wdrażanie w pierwszej kolejności  
w energetyce. Sterowanie pracą sieci 
przesyłowej i dystrybucyjnej wymaga 
od obsługujących je systemów teleko-
munikacyjnych bardzo wysokiego po-
ziomu pewności pracy oraz bezpieczeń-
stwa transmisji poleceń i potwierdzeń, 
co warunkuje poziom jakości oferowa-
nych na rynku systemów.

We współczesnym świecie teleko-
munikacja stała się niezbędna. Bez szyb-
kiej transmisji danych właściwie żaden 
system technologiczny nie może po-
prawnie funkcjonować. Rozwój sieci 
telekomunikacyjnych postępuje lawi-
nowo, wymuszając znalezienie rozwią-
zań ułatwiających dotarcie do jak naj-
większej liczby odbiorców. Wspomniała 
o tym na początku konferencji Luiza 
Czyż-Trzcianowska z Urzędu Komunika-
cji Elektronicznej. Zaznaczyła, że rozwój 
elektroenergetyki podąża ściśle za roz-
wojem technik komunikacyjnych i infor-
matycznych. Wdrażane są nowoczesne 
rozwiązania usprawniające działanie sys-
temu elektroenergetycznego, a elektro-
energetyka stała się przyczółkiem do ich 
testowania na dużą skalę. Infrastruktura 

operatorów systemu dystrybucyjnego 
jest najsilniej rozwiniętą w kraju, prak-
tycznie dociera do wszystkich obszarów 
zurbanizowanych i wiejskich, stwarzając 
tym samym możliwości dostępu społe-
czeństwa do technik komunikacyjnych. 
Ustawodawca nie bez powodu zauważa 
potencjał sektora elektroenergetyki, sta-
rając się  wspierać rozwój innych technik 
poprzez wykorzystanie elektroenerge-
tycznej infrastruktury służącej do dys-
trybucji energii elektrycznej. Nie należy 
jednak zapominać, że bardzo intensyw-
ny rozwój nowoczesnej techniki wyma-
ga niezakłóconego dostępu do źródeł 
energii elektrycznej, zachowania jej pa-
rametrów jakościowych oraz sprawnej 
obsługi dostarczanych usług. Ustawa 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci te-
lekomunikacyjnych wymusiła niejako 
na sektorze współpracę z dostawcami 
usług telekomunikacyjnych. Prioryte-
tem stało się umożliwienie przedsiębior-
com telekomunikacyjnym dostępu do 
infrastruktury elektroenergetycznej, co 
znacznie przyspiesza rozwój technik ko-
munikacyjnych, a w szczególności wdra-
żanie usług szerokopasmowych. Budo-
wanie potencjału gospodarczego kraju 
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to przede wszystkim zasilanie w energię 
elektryczną i sprawna komunikacja, a to 
możemy zapewnić wyłącznie poprzez 
współpracę telekomów z przedsiębior-
stwami branży elektroenergetycznej. 
Nie może jednak to być współpraca po-
legająca na niekontrolowanym wykorzy-
staniu zasobów elektroenergetyki.

W dalszych wystąpieniach Michał 
Roman i Krystian Górski ze spółki Ener-
ga-Operator SA przedstawili zagad-
nienia uwarunkowań technicznych 
zapewnienia dostępu do słupów elek-
troenergetycznych oraz potencjału spe-
cjalistycznych konstrukcji słupowych 
specjalnie przygotowanych do zastoso-
wań telekomunikacyjnych. Prelegenci 
poruszyli tematykę zasad udostępnia-
nia infrastruktury elektroenergetycznej 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, 
potencjału wyspecjalizowanych kon-
strukcji słupów energetycznych wyso-
kich napięć zaprojektowanych z myślą 
o wymogach telekomunikacji oraz krok 
po kroku przeanalizowali proces pod-
wieszania kabli. 

Sesję drugą konferencji otworzył 
Grzegorz Czwordon z Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Opowiedział o inten-
cjach związanych ze zmianami regula-
cji oraz o projektach Prawa komunikacji 
elektronicznej i ustawy wprowadzającej. 
Narodowy Plan Szerokopasmowy zaktu-
alizowano o cele, które będą niezbędne 
do wykonania do 2025 roku. Podkreślił, 
że plany Unii Europejskiej do 2030 wska-
zuje unijny Cyfrowy Kompas, zgodnie 
z którym wszyscy powinni mieć do-
stęp do łączy gigabitowych. Grzegorz 
Czwordon wskazał, że regulacje Prawa 
komunikacji elektronicznej będą działały 
kompleksowo na wszystkich użytkow-
ników sieci. Zaznaczył także, że Komisja 
Europejska w czasie trwania pandemii 
potwierdziła potrzebę bezzwłocznej 
budowy sieci szerokopasmowych. Kraje 
unijne  zobligowano do przedstawienia 
harmonogramu inwestycji, a w pierw-
szym kwartale 2022 roku nastąpi rewizja 
dyrektywy kosztowej, w tym dostępu do 
sieci elektroenergetycznej.

W kolejnym wystąpieniu Grzegorz 
Świeczkowski z PSE przedstawił tema-
tykę łączności radiowej jako elementu 
zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju. Nie sposób nie wspo-
mnieć tutaj o Kodeksie Sieci NCER i Wy-
tycznych, które nakładają na operatorów 
przesyłu i dystrybucji energii elektrycz-
nej obowiązek zapewnienia krytycznej 

sieci łączności radiowej. Kodeksy sieci 
i wytyczne są środkami stosowanymi  
w celu budowy wspólnego, jednolitego 
rynku energii elektrycznej w Unii Euro-
pejskiej. Dokumenty te wprowadzane są 
do porządku prawnego jako rozporzą-
dzenia Komisji UE i mają pierwszeństwo 
stosowania w przypadku rozbieżności 
pomiędzy przepisami rozporządzenia  
a przepisami krajowych aktów praw-
nych. Zgodnie z zasadą bezpośredniego 
skutku prawa europejskiego stanowią 
cześć prawa krajowego i są stosowane 
bezpośrednio. Różnica pomiędzy ko-
deksami sieci a wytycznymi polega na 
tym, że przyjmowane są w różnych pro-
cedurach. Wytyczne określają zakres za-
gadnień, które muszą być opracowane 
przez wszystkich OSP z danego regio-
nu, natomiast kodeksy sieci ustanawiają 
konkretne wymagania do bezwzględne-
go stosowana. Obejmują trzy obszary: 
rynkowy, przyłączeniowy i operacyjny. 
Ten ostatni jest fundamentalny, bo-
wiem określa wymogi i zasady wobec 
uczestników systemów przesyłowych 
dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy 
systemu, efektywnego wykorzystania 
wzajemnie połączonego systemu i za-
sobów. Zapobiegania rozprzestrzenia-
niu się lub pogłębianiu incydentów dla 
uniknięcia rozległego zakłócenia i sta-
nu blackoutu, jak również umożliwienia 
sprawnej i szybkiej odbudowy systemu 
elektroenergetycznego. Za wdroże-
nie kodeksów sieci odpowiedzialni są 
uczestnicy rynku energii. Na niektórych 
z nich zobowiązania nałożone są bez-
pośrednio przez kodeksy sieci. Tak jest  
w przypadku OSD i konieczności opra-
cowania wymogów wynikających z ko-
deksów przyłączeniowych. W innych 
przypadkach może wystąpić koniecz-
ność konsultowania określonych rozwią-
zań, np.  między OSD a OSP. 

Sesję trzecią rozpoczął prof. dr hab. 
inż. Sławomir Hausman, który zapre-
zentował informacje o uruchomionej  
w kampusie Politechniki Łódzkiej pilota-
żowej sieci 5G. Przedstawił również zarys 
kierunków badań nad zastosowaniem 
technologii 5G w energetyce. DIH5G to 
pierwszy hub, który powstaje w Polsce 
jako część europejskich sieci Hubów In-
nowacji Cyfrowej. Doświadczenie pan-
demii pokazało dobitnie, że pomyślne 
wejście w obszar nowych technologii i 
umiejętność ich kreatywnego wykorzy-
stywania w modelach biznesowych de-
terminuje losy firm. A technologia 5G to 

szerszy horyzont sposobów działania. 
Pozwala ona na skokowy przyrost pręd-
kości transmisji danych poprzez sieć 
komórkową. Jej zastosowanie jest więc 
szansą na wiele innowacyjnych rozwią-
zań związanych m.in. z tworzeniem in-
teligentnych miast i budynków, czy też 
w takich dziedzinach, które czekają na 
swoje odkrycie. Projekt DIH5G realizo-
wany jest w ramach programu Ministra 
Rozwoju na lata 2019-2021 pn. „Przemysł 
4.0” i konkursu „Standaryzacja usług Hu-
bów Innowacji Cyfrowej dla wsparcia 
cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. 

Podczas konferencji mogliśmy za-
poznać się również ze stanem rozwoju 
sieci łączności radiowej w energetyce 
na przykładzie spółki Energa-Operator, 
która jako pierwsza uruchomiła na ca-
łym obszarze działania sieć łączności 
dyspozytorskiej TETRA. Uzupełnieniem 
tematyki wdrażania sieci trankingowej 
był wykład Jacka Jarziny z Biura Projek-
tów ,,Tele-Com’’, które wykonało projekty 
bazowe dla systemów TETRA w energe-
tyce. Jacek Jarzina przedstawił niektóre 
aspekty planowania radiowego i omó-
wił problematykę wdrażania systemów 
łączności od strony propagacji radiowej.

W trakcie debaty omówiono także 
szanse dla energetyki wynikające z no-
wej organizacji mobilnych rynków tele-
komunikacyjnych. Damian Zajączkowski 
i Paweł Strzeszewski z PGE Systemy SA 
opowiedzieli o planowanej architek-
turze i usługach w sieci LTE 450, której 
wdrożenie rozpocznie się w najbliższym 
czasie na terenie działania PGE Dystry-
bucja SA.

Przedstawiciele firm zaprezentowali 
wdrożenia instalacji opartych na tech-
nologiach LTE oraz 5G. Dyskutowano 
również o wdrożeniach sieci radiowych 
o znaczeniu krytycznym. 

Eksperci odpowiadali na pytania za-
dawane przez uczestników spotkania.  
W ten sposób osoby biorące udział mo-
gły wyjaśnić wątpliwości, poszerzyć 
wiedzę i lepiej przyswoić poruszane 
zagadnienia. 

Konferencja „Systemy łączności  
w energetyce – współpraca operatorów 
elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych” wzbudziła na tyle duże zain-
teresowanie uczestników, że już teraz 
chcielibyśmy wszystkich zaprosić do 
udziału w jej drugiej edycji w przyszłym 
roku.

Maciej Skoraszewski
Biuro PTPiREE



34. Międzynarodowe Energetyczne 
Targi Bielskie ENERGETAB 2021
Międzynarodowe Targi Energetyczne 
ENERGETAB, które odbędą się od 14 do 
16 września, są liderem wśród imprez 
wystawienniczych tej branży nie tylko w 
Polsce, ale i w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej. Również we wrześniu ubie-
głego roku, mimo trwającej pandemii, or-
ganizatorom udało się je zorganizować, 
chociaż  w mniejszym zakresie niż dotych-
czas i przy zastosowaniu dodatkowych 
środków ochrony sanitarnej.

Ostatnio rząd oficjalnie zezwolił na or-
ganizację wszelkich targów od 6 czerwca, 
wprowadzając pewne ograniczenie co do 
liczby osób mogących przebywać jedno-
cześnie w pomieszczeniach ekspozycyj-
nych. Odmrożenie   wyraźnie wpłynęło 
na zwiększenie zainteresowania udziałem  
w nich wśród firm, także tych spoza naszego 
kraju. Mamy nadzieję, że ENERGETAB szybko 
wróci do rozmiarów sprzed pandemii. 

Wśród dominujących czynników, któ-
re zachęcają do udziału w tegorocznych 
targach należy wymienić chęć odnowie-
nia osobistych kontaktów między wystaw-
cami a ich klientami i porozmawiania bez 
elektronicznych pośredników. 

Wraz z partnerami branżowymi ZIAD 
Bielsko-Biała SA, jako organizator, przygo-
towuje kilka konferencji, które powinny 
przybliżyć odpowiedzi na pytania nurtu-
jące wystawców i zwiedzających. Jedna 
z nich dotyczyć ma problematyki spra-
wiedliwej transformacji energetycznej; jej 
program przewiduje omówienie zarówno 
krajowego planu w tym zakresie, jak i do-
świadczeń zagranicznych, a także udziału 
polskich firm w projektach innowacyj-
nych. Druga konferencja będzie poświę-
cona planom inwestycji w sieć przesyłową 
i wybrane sieci dystrybucyjne. 

W ramach ENERGETAB 2021 odbędzie 
się też bardzo dobrze do tej pory przyj-
mowana konferencja „Fotowoltaika – dziś 
i jutro”. Na targach będzie specjalna Strefa 
OZE, w której można zapoznać się z czyn-
nymi instalacjami PV czy napowietrznymi 
pompami cieplnymi. Ponadto zorganizo-
wane zostaną – ciesząca się dotychczas 
dużym zainteresowaniem – Strefa Elek-
tromobilności oraz Strefa Praktycznych 
Pokazów.

Te konferencje i pokazy odbędą się 
stacjonarnie, natomiast ich przebieg 

będzie również relacjonowany w Interne-
cie. Szeroka transmisja online z wydarzeń 
targowych, w tym specjalnych prezentacji 
wystawców, umożliwi udział w imprezie 
także tym, którzy nie będą mogli odwie-
dzić jej osobiście.

Tradycyjnie już podczas targów odbę-
dzie się konkurs nagradzający prestiżowy-
mi medalami i pucharami szczególnie wy-
różniające się produkty zgłoszone przez 
wystawców. Z satysfakcją informujemy, że 
zostanie przyznany również Puchar Mini-
stra Klimatu i Środowiska.

Targi ENERGETAB, jako jedno z najważ-
niejszych w tym roku spotkań przedstawi-
cieli sektora elektroenergetycznego, będą 
też doskonałą okazją do nawiązania bez-
pośrednich kontaktów biznesowych mię-
dzy wystawcami a projektantami, dostaw-
cami usług i czołowymi przedstawicielami 
przedsiębiorstw energetycznych – zarów-
no z Polski, jak i z zagranicy. 

Po szczegółowe, aktualne infor-
macje zapraszamy Państwa na stronę 
http://energetab.pl/ lub do kontaktu  
z Biurem Targowym. 

n

Odmrożenie gospodarki wyraźnie wpłynęło na zwięk szenie zainteresowania udziałem w targach wśród firm, także tych spoza naszego kraju 
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Wydarzenia w branży

Kolejna edycja programu Mój Prąd 
1 lipca rozpoczął się kolejny nabór o dofinansowanie przedsię-
wzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Mój 
Prąd.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycz-
nej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie naszego kraju. 
Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć polegających na zakupie 
i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mo-
cy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, wykorzystywanych na potrzeby 
istniejących budynków mieszkalnych. Dofinansowaniu nie podle-
gają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej in-
stalacji fotowoltaicznej.

Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i zachęca 
Polaków do inwestycji w fotowoltaikę.

Edycja 3.0 programu różni się jednak od poprzednich. Najważ-
niejszą zmianą w nowym naborze wniosków w programie Mój 
Prąd jest kwota dofinansowania – dotacja obejmuje do 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych instalacji, ale nie więcej niż 3 tys. zł.

Kolejną zmianą jest mniejszy budżet programu, niż miało to 
miejsce w poprzednich dwóch naborach. Wyniesie on nie więcej 
niż 534 mln zł. Nabór wniosków zaplanowany jest do 22 grudnia 
2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

W kolejnym planowanym naborze wniosków w programie 
priorytetowym Mój Prąd w roku 2022 przewidziane jest rozsze-
rzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu ma-
gazynowania energii, co uwzględni zmiany w regulacjach, w któ-
rych przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz 

prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie 
dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie 
energii.

Rozwój elektromobilności w Polsce 
Według Licznika Elektromobilności, prowadzonego przez Pol-

skie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Prze-
mysłu Motoryzacyjnego, na koniec czerwca 2021 roku w Polsce 
było zarejestrowanych łącznie 26 985 samochodów osobowych 
z napędem elektrycznym. Przez pierwsze półrocze ich liczba 
zwiększyła się o 8 249 sztuk, tj. o 150 proc. w porównaniu z ta-
kim samym okresem w roku ubiegłym. Pojazdy w pełni elektrycz-
ne (BEV, ang. battery electric vehicles) stanowiły 49 proc.,  (13 119 
sztuk), a pozostałą część (51 proc.) stanowiły hybrydy typu plug-in 
(PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 13 866 sztuk. Za-
rejestrowano 1 001 sztuk elektrycznych samochodów dostaw-
czych i ciężarowych oraz 10 544 elektrycznych motorowerów i 
motocykli.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, 
rozwija się również infrastruktura ładowania. Według danych 
PSPA pod koniec czerwca w Polsce funkcjonowało 1 521 ogól-
nodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2 964 
punkty). 33 proc. to szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC),  
a 67 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy 
mniejszej lub równej 22 kW. W czerwcu bieżącego roku zostały 
uruchomione 23 ogólnodostępne stacje ładowania (33 punkty).

Opracowanie
Biuro PTPiREE

Dotacja obejmuje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, ale nie więcej niż 3 tys. zł
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Tysiące ton cząsteczek i włókien mikro-
plastiku spada z nieba każdego roku wraz 
z deszczami. Badania prowadzone przez 
Uniwersytet Stanowy Utah w USA wykaza-
ły, że te szkodliwe cząsteczki znajdują się już 
praktycznie we wszystkich źródłach wody, 
a nawet w atmosferze. Kupując filtrowaną, 
butelkowaną wodę mineralną znajdziemy 
w niej zapewne drobne cząsteczki mikro- 
i nanoplastiku, których nie zatrzymają fil-
try przemysłowe. Będzie go tam więcej niż  
w wodzie kranowej. Nawet podróżując  
w najbardziej odległe regiony świata może-
my być niemal pewni, że wraz z deszczem 
na ziemię spadnie też pewna ilość mikro-
plastiku. Cząstki stałe, będące skutkiem 
działalności człowieka, są już niestety skład-
nikiem pyłu lotnego i gleby w 11 parkach 
narodowych w Stanach Zjednoczonych. 
Uśrednione dane wskazują, że na zacho-
dzie USA z nieba spada corocznie ponad 
tysiąc ton takich materiałów. Syntetyczne 
polimery stanowią już mniej więcej 4 proc. 
cząstek stałych w atmosferze.

Zgodnie z wynikami badań, global-
ny cykl plastiku przypomina cykl wodny, 
obejmujący okres atmosferyczny, ziemski  
i oceaniczny. Źródłem pierwotnego mi-
kroplastiku „mokrego” są przede wszyst-
kim miasta, zaś „suchego” transport kołowy. 
Możemy być pewni, że piorąc syntetyczne 
ubrania, koce, pościele i dywany oraz uży-
wając kosmetyków z mikrogranulkami, 

miniaturowe drobiny tworzyw trafią do 
ścieków, a potem do rzek i mórz. Z kolei 
cząsteczki ze ścieranych opon samochodo-
wych oraz pył powstający podczas ruchu 
pojazdów będą przenoszone przez wiatr  
i osiądą na powierzchni gruntu. Śmieci pły-
wające w morzach i oceanach (m.in. porzu-
cone sieci rybackie, butelki i torby foliowe) 
są rozdrabniane pod wpływem promienio-
wania UV, słonej wody i ruchu fal, tworząc 
tzw. mikroplastik wtórny. Jest on jeszcze 
groźniejszy, gdyż stanowi do 80 proc. mor-
skich mikrodrobin tworzyw sztucznych 
(niechlubną palmę pierwszeństwa dzierżą 
tu polipropylen, polietylen i polistyren).

Wiemy coraz więcej o mechanizmach 
powstawania i transportu mikroplastiku. 
Nie mamy jednak skutecznego rozwiąza-
nia na radzenie sobie z nim. Potrafimy już 
za to przerabiać wykorzystane tworzywa 
sztuczne w zakładach przetwarzania od-
padów. W Wielkiej Brytanii trwa budowa 
pierwszego na świecie zakładu recyklingu 
wszystkich rodzajów plastiku. Będzie on  
w stanie przetworzyć 80 tys. ton odpadów 
plastikowych rocznie. Dotychczas tylko  
9 proc. z nich było poddawane recyklingo-
wi. Tymczasem problem „emisji” mikropla-
stiku może wzrosnąć nawet dziesięciokrot-
nie w ciągu najbliższych pięciu lat. Zakład 
w Teesside będzie wykorzystywał opaten-
towany proces hydrotermalny HydroPRS 
(Hydrothermal Plastic Recycling Solution)  

i zostanie uruchomiony w 2022 roku. Zasto-
sowane rozwiązanie chemiczne polega na 
wykorzystaniu pary wodnej w stanie nad-
krytycznym do przekształcania tworzyw 
sztucznych z powrotem w oleje i substan-
cje chemiczne gotowe do powtórnego 
wykorzystania. Zdaniem firmy ta techno-
logia oznacza koniec tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku. Po wykorzystaniu 
będą one mogły być wielokrotnie przetwo-
rzone i wykorzystane. Nie ma konieczności 
kosztownego sortowania plastików. Można 
też bezpośrednio przetwarzać tworzywa 
wielowarstwowe i łączone.

Tymczasem w jedzeniu i piciu pochła-
niamy już dziś sporo mikrocząstek tworzyw 
sztucznych. Pocieszające jest to, że wśród 
wyników przeprowadzonych badań nie 
ma takich, które potwierdziłyby szkodliwy 
wpływ mikroplastiku na ludzkie zdrowie. 
Tego rodzaju cząsteczki są wydalane przez 
organizm, podobnie jak inne niestrawione 
składniki. Tym niemniej skuteczne rozwią-
zanie problemu przetwarzania odpadów 
z tworzyw sztucznych – zarówno w skali 
makro, jak też mikro – stanowi jedną z naj-
ważniejszych potrzeb naszej cywilizacji. Sa-
mo ograniczanie wykorzystania tworzyw 
sztucznych w opakowaniach to niestety za 
mało. Stanowi jednak ważny krok na dro-
dze do poprawy stanu środowiska degra-
dowanego działalnością człowieka. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Plastikowy 
deszcz
Roczna produkcja tworzyw sztucznych wynosi średnio 350 mln ton, 
powodując wygenerowanie 390 mln ton CO2 i odpowiadając za 6 proc. 
światowego zużycia ropy naftowej. Plastiki są wygodne do stosowania, gdyż 
można je w bardzo elastyczny sposób dostosować do własnych potrzeb. 
Niestety, przy okazji tworzymy w ten sposób trwałe i odporne na zniszczenie 
materiały, które wracają do nas w cyklu wtórnym.
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Szczegółowe informacje o wydarzeniach  
organizowanych przez PTPiREE  

publikowane są na stronie:  
http://ptpiree.pl w zakładce „Wydarzenia”.

Dział Szkoleń:  
Sebastian Brzozowski,  

tel. 61 846-02-31, brzozowski@ptpiree.pl 
Biuro PTPiREE  

ul. Wołyńska 22 , 60-637 Poznań  
tel. 61 846-02-00 , fax 61 846-02-09 

ptpiree@ptpiree.pl

Z uwagi na nadal obowiązujący w Polsce  
stan epidemii i ograniczenia administracyjne 

dotyczące organizacji szkoleń i konferencji  
zachęcamy do korzystania z najbardziej 
aktualnych informacji o wydarzeniach 

przygotowywanych przez PTPiREE  
opublikowanych na stronie  

http://ptpiree.pl/wydarzenia

 }  1-2 grudnia 2021 r.  
Wisła

XX Konferencja  „Systemy 
Informatyczne w Energetyce 
SIwE '21”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  29-30 września 2021 r.  
Wisła

II Konferencja 
„Elektroenergetyczna 
automatyka zabezpieczeniowa” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  3-4 listopada 2021 r.  
Wisła

II Konferencja  „Linie i stacje 
elektroenergetyczne” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  8-9 września 2021 r.  
Wisła

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

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }11-13 października 2021 r.  
Rawa Mazowiecka/Ossa

XXII Spotkanie techniczne 
Przedstawicieli Transportu  
OSD i OSP

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

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



INTEGRUJEMY
środowisko energetyków

ORGANIZUJEMY
specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje

PRZYGOTOWUJEMY
wnioski o dotacje unijne na projekty energetyczne

PROWADZIMY
działalność normalizacyjną, typizacyjną,

doradczą, wydawniczą i edukacyjną

WYKONUJEMY
analizy prawne, techniczne i ekonomiczne

KREUJEMY
nowe rozwiązania

WSPIERAMY
zachodzące zmiany i wdrożenia

nowych technologii w elektroenergetyce


