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Dynamiczny proces zmian jakim w ostatnich latach pod-
lega polska energetyka wymaga zaangażowania wielu 
zasobów – intelektualnych, finansowych czy technolo-
gicznych. Mimo presji czasu, kluczowe decyzje, zarów-
no na poziomie strategicznym jak i operacyjnym muszą 
być podejmowane w oparciu o rzetelną analizę danych 
historycznych oraz wiarygodne estymacje czy progno-
zy. Niezbędne jest zatem posiadanie i umiejętne zagre-

gowanie ogromnej ilości danych dotyczących naszego sektora. Niekwestionowanym 
potentatem w tym zakresie jest Agencja Rynku Energii, która od dziesięcioleci groma-
dzi i przetwarza najważniejsze informacje na temat polskiej energetyki. Zmieniające 
się otoczenie skłania jednak do podejmowania nowych wyzwań także i tę instytucję, 
która posiada ugruntowaną renomę w środowisku. Właśnie na temat nowej strategii 
w obliczu zmian rozmawiamy dziś z Arturem Olszewskim, Prezesem Zarządu ARE S.A. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami, spółka zamierza wzbogacić swoją ofertę o no-
we produkty i usługi doradcze, m.in. z zakresu audytów energetycznych oraz analiz 
opłacalności inwestycji w źródła odnawialne. Ciekawym kierunkiem jest uatrakcyj-
nienie oferty o krótko-, średnio- i długoterminowe prognozy cen hurtowych energii 
uwzględniające sytuację związaną z pandemią COVID-19, rozwój sektora e-Mobility, 
czy energetyki prosumenckiej. ARE zamierza również włączyć się aktywniej w dzia-
łalność edukacyjną. Ewolucji będzie podlegał również niezwykle ceniony przez ener-
getyków portal branżowy CIRE.PL, który zamierza zaprezentować nowocześniejsze 
formy przekazu informacji. 

Wszystkie te zmiany zawarte w nowej strategii spółki wydają się niezwykle 
istotne, gdyż mogą być pomocne dla lepszego zrozumienia transformacji polskiej 
energetyki. Jej tempo stymulowane jest natomiast przez inicjatywy i regulacje na 
poziomie europejskim. Jedną z nich jest przedstawiony przez Komisję Europejską 
legislacyjny „Fit for 55”, który omawiamy w dziale Rynek i regulacje. Rozwiązanie to 
ma służyć realizacji zwiększonego celu redukcji CO

2
 do 2030 roku z 40 proc. do 55 

proc. Bieżące prace legislacyjne prezentujemy natomiast w dziale PTPiREE i legisla-
cja, który wraz z działem Paragraf w sieci, daje szeroki obraz zmian planowanych i 
zachodzących w polskiej energetyce. 

W dziale Łączność omawiamy zagadnienie współpracy wąsko- i szerokopasmo-
wych systemów łączności. Równoległe korzystanie z obu technologii wydaje się cie-
kawym rozwiązaniem w kontekście rozwoju standardu TETRA, który będzie nadal 
odgrywał decydującą rolę w komunikacji głosowej o znaczeniu krytycznym. 

Na łamach bieżącego wydania znajdą Państwo jak zawsze przegląd informacji ze 
spółek, zapis życia branży, a także felieton – tym razem poświęcony nanotechnologii.

Zapraszam do lektury

Wojciech Tabiś
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Rosnące zapotrzebowanie na energię 
elektryczną w powiecie grójeckim wymu-
sza konieczność rozbudowy istniejącej 
sieci wysokiego i średniego napięcia. PGE 
Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna, 
mając na względzie rozwój regionu  
i związany z tym przyrost obciążeń, pod-
jął decyzję o budowie Głównego Punktu 
Zasilania 110/15 kV Grójec 2. Jej zakończe-
nie planowane jest w kwietniu przyszłego 
roku, a koszt inwestycji wyniesie ponad 
19,5 mln zł netto. 

Istniejący GPZ Grójec oraz linie na-
powietrzne średniego napięcia nie są  
w stanie zaspokoić zapotrzebowania na 
prąd dla słynnego w kraju ,,zagłębia sa-
downiczego’’. W czerwcu zakończono 
pierwszy etap prac związanych z budową 
GPZ Grójec 2, który polegał na demontażu 
słupa kratowego linii wysokiego napięcia 
Grójec – Piaseczno. W jego miejsce wyko-
nano zabudowę dwóch rurowych słupów 
kablowych. Pomiędzy nowymi słupami 

ułożono tymczasową linę kablową wy-
sokiego napięcia, którą uruchomiono na 
początku lipca. Zastosowanie takiego roz-
wiązania umożliwi dalsze prace przy bu-
dowie GPZ Grójec 2 bez konieczności wy-
łączeń na linii wysokiego napięcia Grójec 
– Piaseczno, która ma strategiczne znacze-
nie dla pewności zasilania GPZ-tów Grójec  
i Warka.  n

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz 
Tauron Polska Energia zawarły porozu-
mienie w sprawie  pilotażu usług sieci 
łączności specjalnej w technologii LTE 
w pasmie 450 MHz na obszarze działa-
nia tej ostatniej spółki. Umowę podpisa-
ły PGE Systemy oraz Tauron Dystrybucja, 
które podejmą się wdrożenia.

Pilotaż ma na celu przetestowanie 
możliwości tej technologii i docelowo 
wdrożenie bezprzewodowej sieci łączno-
ści specjalnej w standardzie LTE 450 na ob-
szarze działania spółki Tauron. Dzięki temu 
możliwe będzie zapewnienie bezpieczeń-
stwa funkcjonowania sieci energetycznej 
oraz zapewnienie m.in. niezawodnej łącz-
ności w procesie usuwania awarii o cha-
rakterze masowym.  

W ramach porozumienia planowane 
jest nie tylko przeprowadzenie pilotażu 
świadczonych usług przez sieć LTE 450, ale 
i opracowanie rekomendacji dla dalszych 
prac. Oszacowane będą koszty inwesty-
cji oraz ryzyko każdej ze stron. Zostanie 

również opracowana koncepcja modelu 
biznesowo-technicznego oraz harmono-
gram prac umożliwiających realizację bu-
dowy sieci LTE 450 w spółce Tauron Dys-
trybucja we współpracy z PGE Systemy.

Trwające od ponad dwóch lat  
w Grupie Kapitałowej PGE prace nad wy-
maganiami dla sieci łączności specjalnej 
LTE 450 odbywają się we współpracy  
z głównymi uczestnikami sektora ener-
gii w Polsce. W ramach Ogólnopolskie-
go Zespołu Roboczego ds. Budowy Sieci  
LTE 450 przedstawiciele PGE Systemy  
i PGE Dystrybucja współpracują z ope-
ratorami sieci dystrybucyjnych, tj. Enea 
Operator, Energa-Operator, Tauron Dys-
trybucja oraz innogy Stoen Operator. 
W pracach zespołu biorą udział także 
przedstawiciele Ministerstwa Klimatu  
i Środowiska, Urzędu Regulacji Energe-
tyki, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
operatora gazociągów przesyłowych 
Gaz-System, Polskiej Spółki Gazownictwa  
i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.  n

 » PKP Energetyka 

Współpraca  
na rzecz  
zielonej energii

PKP Energetyka oraz Rail Polska pod-
pisały list intencyjny o współpra-
cy przy tworzeniu rozwiązań, które 
umożliwią pozyskanie oraz wykorzy-
stywanie energii elektrycznej wypro-
dukowanej ze źródeł odnawialnych. 
Wkrótce instalacje fotowoltaiczne za-
silą infrastrukturę kolejowego prze-
woźnika towarowego. 

PKP Energetyka dysponuje uni-
katowym doświadczeniem, kompe-
tencjami i niezbędnym know-how. 
Obecnie spółka m.in.  buduje panele 
fotowoltaiczne na ponad 500 pod-
stacjach trakcyjnych, które zmniej-
szą ich zapotrzebowanie na energię 
elektryczną. 

Rail Polska jest jednym z czoło-
wych prywatnych przewoźników to-
warowych na  krajowym rynku kole-
jowym. Specjalizuje się w przewozach 
towarów masowych, transporcie kon-
tenerowym oraz wyrobów przemysłu 
chemicznego. Oba podmioty wspól-
nie działają  już w Centrum Efektywno-
ści Energetycznej Kolei na rzecz opty-
malizacji zużycia energii elektrycznej 
w tej branży.  

n

 » PGE Dystrybucja 

Budowa GPZ Grójec 2

 » PGE i Tauron 

Łączność LTE w energetyce

Wkrótce instalacje fotowoltaiczne zasilą 
infrastrukturę kolejowego przewoźnika  
towarowego
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W kwietniu 2022 r. zakończona zostanie budowa GPZ  
110/15 kV Grójec 2
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Już wkrótce pociągi Kolei Śląskich będą 
zasilane energią trakcyjną pochodzącą ze 
źródeł odnawialnych. Samorządowy prze-
woźnik podpisał w tej sprawie list inten-
cyjny z PKP Energetyka – spółką koordy-
nującą realizację programu Zielona Kolej. 
Przedmiotem porozumienia są zakupy 
energii wytworzonej w elektrowniach so-
larnych i wiatrowych, a także jej produkcja 
na potrzeby własne, przy wykorzystaniu in-
stalacji fotowoltaicznych.

Zgodnie z planami Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego  
w najbliższych latach kolej będzie pod-
stawą rozwoju nowoczesnej, nisko- i ze-
roemisyjnej mobilności w regionie. 21 lip-
ca, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, przedstawiciele 
Kolei Śląskich i PKP Energetyka podpisa-
li list intencyjny, na mocy którego zosta-
nie zawarta umowa wieloletnia określa-
jąca zasady dostarczania do przewoźnika 
energii trakcyjnej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych. Dzięki temu Koleje Śląskie 
zmniejszą swój ,,ślad węglowy’’ docelowo 
aż o ponad 38 tys. ton dwutlenku węgla 
rocznie. Tym samym Koleje Śląskie zade-
klarowały dołączenie do programu Zielona 
Kolej – inicjatywy polskiej branży skupionej 
w Centrum Efektywności Energetycznej 
Kolei, które zrzesza podmioty odpowie-
dzialne za około 95 proc. zużycia kolejowej 

energii trakcyjnej w Polsce. Celem tego 
przedsięwzięcia jest przejście kolei w na-
szym kraju na zasilanie z OZE – w 2025 roku 
w połowie, w 2030 w 85 proc., a docelowo  
w 100 proc. 

Poza ustaleniami dotyczącymi progra-
mu Zielona Kolej, podpisany list intencyjny 
zawiera także deklarację podjęcia współ-
pracy pomiędzy Kolejami Śląskimi a PKP 
Energetyka, dotyczącej budowy instalacji 
fotowoltaicznych na dachach budynków 
należących do przewoźnika. Mowa tutaj  
o co najmniej trzech gmachach w okolicach 
katowickiej siedziby spółki.  Każda z instalacji 
fotowoltaicznych będzie miała moc nieprze-
kraczającą 50 kW, a energia przez nie produ-
kowana wykorzystywana zostanie do zasila-
nia infrastruktury przewoźnika.  n

 » PKP Energetyka

Zielona Kolej dla Ślązaków
 » Energa-Operator

Testy fabryczne  
magazynu energii
Pod koniec lipca spółka Energa-
Operator dokonała sprawdzianów FAT 
(ang. factory acceptance tests) zakupio-
nego magazynu energii. 

Testy fabryczne przeprowadzo-
no w zakładach produkcyjnych do-
stawcy w Nowym Jiczynie. Impor-
towane z Czech urządzenie stanowi 
element programu smart grid. Stanie  
w Czernikowie w powiecie toruńskim, 
gdzie już rozpoczęła się budowa roz-
dzielni sieciowej zasilającej obiekt. Ma-
gazyn wykonany jest w technologii ba-
terii litowo-jonowych i dysponuje mocą 
1 MW oraz pojemnością 2 MWh. Ma 
za zadanie stabilizować pracę systemu 
dystrybucyjnego w miejscu przyłącze-
nia farmy fotowoltaicznej Czernikowo 
o mocy 3,77 MW, która ze względu na 
dużą chwilową zmienność generacji 
powoduje skoki napięcia u odbiorców. 

Zgodnie z planem wzniesiono już 
budynek w stanie surowym otwartym. 
Teraz trwają prace związane z przygoto-
waniem instalacji elektrycznej. Wkrótce 
zostanie dostarczona rozdzielnica śred-
niego napięcia.  n

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska

Importowane z Czech urządzenie stanowi
element programu smart grid
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Kolej będzie podstawą rozwoju nowoczesnej, nisko-  
i zeroemisyjnej mobilności na Śląsku

Zd
ję

ci
e:

 P
KP

 E
ne

rg
et

yk
a

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa roz-
poczyna ważną inwestycję sieciową na 
Mazowszu. Jest nią budowa Głównego 
Punktu Zasilania 110/15 kV Korczew. 

We wsi Korczew w powiecie sie-
dleckim stanęły fundamenty pod nową 
stację, która zwiększy niezawodność 
dostaw energii elektrycznej na tym te-
renie. Zakończenie budowy i oddanie 
GPZ-u do użytku przewidziano do koń-
ca pierwszego kwartału 2022 roku.  Do-
celowo stacja Korczew zasili siedem linii 
średniego napięcia i kilkaset stacji trans-
formatorowych (SN/nN), za pomocą 
których prąd jest dostarczany do tysię-
cy odbiorców. Nowy GPZ wyposażony 

będzie w inteligentną infrastrukturę 
elektroenergetyczną, np. monitoring 
obciążenia sieci w czasie rzeczywistym 
wraz z wizualizacją, zdalne sterowanie 
urządzeniami, automatyczna kontrola 
parametrów napięciowych i przepły-
wów mocy. 

Nowoczesne rozwiązania wpłyną 
nie tylko na poprawę jakości i ciągłości 
dostaw energii, ale zapewnią prostą ob-
sługę stacji, a w razie awarii szybszy czas 
reakcji służb technicznych. Dodatkowo 
inwestycja znacząco zwiększy w powie-
cie siedleckim potencjał przyłączenio-
wy, w tym również dla odnawialnych 
źródeł energii.  n

 » PGE Dystrybucja 

Powstanie GPZ Korczew
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 » Zbliża się rocznica powołania Zarządu 
Agencji Rynku Energii (ARE) w nowym 
kształcie osobowym. Objęcie przez Pana 
funkcji Prezesa Zarządu przypadło  
na czas pandemii, okres niezmiernie 
trudny w funkcjonowaniu energetyki, 
jak i całej polskiej gospodarki. Z jakimi 
wyzwaniami spotkał się kierowany  
przez Pana Zarząd ARE i w jaki sposób 
udało się rozwinąć działalność tej ważnej  
dla polskiej energetyki instytucji?

Rzeczywiście, powołanie nowego Zarządu 
ARE S.A. przypadło w trudnym okresie dla 
całej polskiej gospodarki, wywołanym prze-
dłużającą się pandemią wirusa COVID-19. 
Oczywiście miało też wpływ na branżę 
energetyczną, a tym samym funkcjonowa-
nie Agencji Rynku Energii S.A. – zarówno 
od strony organizacyjnej jak i przychodo-
wej. Analizując pierwsze miesiące naszej 
pracy kluczowe było zapewnienie należy-
tego nadzoru nad jakością i terminowością 
realizowanych zleceń biorąc pod uwagę, iż 
pracownicy wykonywali swoje obowiązki  
w trybie zdalnym w celu zminimalizowania 
zagrożenia zakażeniem wirusem. Ponadto, 
tak jak wspomniałem, trwająca pandemia 
miała również wpływ na przychody Spółki, 
wynikający m.in. z wdrażanych oszczędno-
ści po stronie klientów, które skutkowały 
ograniczeniem zamówień zewnętrznych.  
W wielu przypadkach obserwowaliśmy 
również wydłużający się okres podejmowa-
nia decyzji w związku ze składanymi przez 
ARE S.A. ofertami. Szczególnie spadek przy-
chodów dostrzegalny był w przypadku por-
talu CIRE.PL co wiązało się z dużo mniejszą 
liczbą publikowanych reklam związanych  
z organizacją różnorakich targów, konferen-
cji i szkoleń w formie stacjonarnej. Mimo 
tych trudności, poprzedni rok spółka za-
mknęła  dodatnim wynikiem finansowym.

Pomijając powyższe aspekty, kluczo-
wym zadaniem Zarządu było określenie 

nowych celów i priorytetów działań Agen-
cji uwzględniających zachodzące zmiany 
w sektorze energetycznym i tym samym 
pojawiające się nowe możliwości i zagro-
żenia. Efektem tego było przygotowanie 
planu strategicznego na lata 2021-2023,  
w którym oprócz szeregu działań cyklicz-
nie realizowanych przez ARE S.A. w ob-
szarze statystyczno-analitycznym zawarto 
nowe produkty i usługi doradcze. Dotyczy 
to m.in.: usług z zakresu audytów energe-
tycznych, analiz dotyczących opłacalności 
inwestycji w farmy fotowoltaiczne czy też 
wymiany flot samochodowych w oparciu 
o bardziej ekologiczne rozwiązania. Kolej-
nym kierunkiem rozwoju mającym na ce-
lu uatrakcyjnienie naszej oferty są krótko-, 
średnio- i długoterminowe prognozy cen 
hurtowych energii elektrycznej, uwzględ-
niające sytuację wynikającą z pandemii 
COVID-19, rozwój sektora e-Mobility, czy 
też rozwój energetyki prosumenckiej, 
który w coraz większym stopniu będzie 
ograniczał popyt na energię generowaną  
w dużych jednostkach systemowych 
opartych na paliwach kopalnych.

Warto podkreślić, że określając prio-
rytety działań zwróciliśmy również szcze-
gólną uwagę na potrzebę większego 
zaangażowania ARE S.A. w projekty edu-
kacyjne umożliwiające lepsze zrozumienie 
zachodzących zmian w polskiej energetyce, 
zwłaszcza w kontekście poszerzenia się gro-
na osób zainteresowanych np. odnawialny-
mi źródłami energii. Szczególne znaczenie 
ma tutaj wykorzystanie portalu informacyj-
nego CIRE.PL

 » ARE rozpoznawana jest przez wielu 
naszych czytelników jako właściciel 
portalu internetowego CIRE.PL. Znaczne 
grono energetyków rozpoczyna 
swój dzień pracy od przeglądu 
zamieszczanych tutaj wiadomości.  
W ostatnim okresie obserwujemy zmiany 

nie tylko wizualnej strony portalu, ale 
i zawartości merytorycznej. Czy może 
Pan Prezes zdradzić, w którym kierunku 
będzie się rozwijał ten ważny dla 
energetyków portal informacyjny?

Portal informacyjny CIRE.PL ma długoletnią 
tradycję, jak również wiernych czytelników. 
Nasi odbiorcy oczekują najświeższych in-
formacji dotyczących branży energetycz-
nej, cenią też portal za treści merytorycz-
ne, które się na nim znajdują. Niemniej, 
zwłaszcza w przypadku takich środków ko-
munikacji, czas nie stoi w miejscu. Dlatego 
też, mając na uwadze dostosowanie się 
do obecnych trendów komunikacyjnych, 
a także opinie odbiorców, zmodernizo-
waliśmy nasz portal zarówno od strony 
technicznej, jak również wizualnej. Dzięki 
wprowadzonym zmianom możemy zapro-
ponować m.in.: nowocześniejszą prezen-
tację treści oraz form reklamowych, multi-
medialne formy wypowiedzi, komentarze 
za pośrednictwem CIRE.TV, a także pełną 
dostępność na urządzeniach mobilnych. 
Mając jednakże na uwadze długoletnich 
użytkowników serwisu staraliśmy się, aby 
wprowadzone zmiany dotyczące układu 
treści miały bardziej ewolucyjny niż rewo-
lucyjny charakter.

Ponadto, tak jak Państwo zauważyli, 
portal rozwija się również tematycznie, co 
bezpośrednio jest związane z transformacją 
energetyczną, a w związku z tym – pojawie-
niem się nowych obszarów tematycznych, 
którymi zainteresowani są odbiorcy. Dlatego 
też oprócz uznanych już serwisów pojawiły 
się dotyczące np.: elektromobilności, zielonej 
energii, sieci LTE 450, gospodarki wodorowej. 
Oczywiście chcemy dalej utrzymać charakter 
naszego portalu, w którym dominują mery-
toryczne treści problemowe, opinie eksperc-
kie lub komentarze. Zakładam również, że 
portal CIRE.PL będzie dalej ewoluował mając 
na uwadze dynamikę zmian i coraz szersze 

Nowa strategia  
w obliczu zmian
Wywiad z Arturem Olszewskim, Prezesem Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.
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spektrum obszarów związanych z energety-
ką w kraju i na świecie.

Tak jak wcześniej wspomniałem, ponie-
waż problematyka energetyczna, jej wpływ 
na zmiany klimatu coraz częściej goszczą 
w polskich domach, chcielibyśmy również 
wykorzystać portal w celach edukacyjnych, 
aby był on platformą wiedzy nie tylko dla 
profesjonalistów z branży ale także np.: sa-
morządów lokalnych, prosumentów, którzy 
za jego pośrednictwem będą mogli posze-
rzyć swoją wiedzę na temat pewnych pojęć, 
zagadnień czy też poznać opinie ekspertów 
w tym zakresie.

 » W środowisku energetycznym,  
a także w mediach, toczy się ożywiona 
dyskusja dotycząca kierunków 
transformacji sektora energetycznego. 
Można znaleźć bardzo różniące 
się od siebie obrazy przyszłości 
elektroenergetyki. ARE na bazie danych 
historycznych generuje również możliwe 
scenariusze rozwoju sektora. Jaki 
obraz energetyki wyłania się z danych 
przetwarzanych w ARE, jakie z tego płyną 
wnioski dla sektora energetyki?

Istotnie, ARE dysponuje bardzo bogatą ba-
zą danych o polskiej elektroenergetyce. 
Najbogatsze zasoby obejmują okres budo-
wy rynku energii począwszy od momentu 
uchwalenia ustawy Prawo energetyczne  
w 1997 roku. Zgromadzone informacje 
obrazują zakres i tempo przemian sekto-
ra, które kształtowane są przez kolejne akty 
prawne. 

Z pewnością w elektroenergetyce na-
stąpiły duże zmiany. Zaznaczył się tu oczy-
wiście wpływ ogólnej sytuacji geopolitycz-
nej. W 2004 roku Polska wstąpiła do Unii 
Europejskiej decydując się na przyjęcie za-
sad funkcjonowania, praw i obowiązków 
określanych przez wszystkich członków 
wspólnoty. Wspólne prawo – traktaty, dy-
rektywy i rozporządzenia – obejmuje, rzecz 
jasna, także regulacje energetyki. Ich duży 
wpływ na środowisko naturalne prowadził 
do powiązania tej dziedziny gospodarki  
z kwestiami dotyczącymi zmian klimatu. 
Polityka klimatyczno-energetyczna sta-
ła się jednym z priorytetowych obszarów 
działania Unii Europejskiej, co wpływa w za-
sadniczy sposób na kierunki zmian w sek-
torze energetycznym wszystkich państw 
członkowskich. 

Polska jest jednak w sytuacji szczegól-
nej ze względu na strukturę mocy wytwór-
czych, jaka ukształtowana została jeszcze 
przed okresem transformacji gospodarczej. 

Duży udział mocy węglowych (w 1995 roku 
ponad 90 proc. w skali kraju), w powiązaniu 
z odpowiednimi zasobami węgla krajowe-
go, pozwalały na zapewnienie bezpieczeń-
stwa energetycznego. 

Jednak energetyka węglowa jest ener-
getyką wysokoemisyjną, a w świetle świa-
towej, w tym unijnej, polityki ograniczania 
emisji dwutlenku węgla (handel pozwo-
leniami na emisje CO

2
 w UE rozpoczął się  

w 2005 roku) stała się ona w ostatnich la-
tach znaczącą przyczyną wzrostu cen ener-
gii elektrycznej w Polsce. Pomimo tego, że  
w 2020 roku moce węglowe, to już tylko 
ok. 66 proc. wszystkich mocy wytwórczych  
w kraju, to jednak zmiany w strukturze pro-
dukcji nie są aż tak znaczne ze względu 
na duże różnice w czasie pracy poszcze-
gólnych rodzajów instalacji wytwórczych. 
Udział energii elektrycznej z OZE w produk-
cji krajowej sięgnął ok. 18 proc.   

Tempo zmian struktury mocy wy-
twórczych było w początkowym okresie 
przemian niewielkie. Zauważalne zmia-
ny nastąpiły mniej więcej od 2010 roku. 
Sprzyjało temu otwarcie rynku energii 
na nowych inwestorów, którzy korzystali  
z dobrych warunków dla rozwoju 

energetyki odnawialnej. Wówczas właśnie 
dało się odczuć działanie wprowadzone-
go kilka lat wcześniej systemu wsparcia dla 
energetyki odnawialnej.

Jednakże, aby sprostać wymogom 
ograniczania nadmiernego wzrostu cen 
energii, tempo zmian struktury mocy po-
winno przyspieszać. Służą temu, m.in. po-
lityka wpierania rozwoju energetyki odna-
wialnej, w tym morskiej i prosumenckiej 
oraz polityka wspierania poprawy efektyw-
ności energetycznej zarówno po stronie do-
staw, jak i zużycia energii. 

Należy także podkreślić, że polskie przed-
siębiorstwa energetyczne  znacznie  zdy-
namizowały proces budowania energetyki 
niskoemisyjnej, ponieważ daje on korzystne 
perspektywy biznesowe. Ma to znaczenie 
tym bardziej, że właśnie ogłoszony został 
przez KE pakiet „FIT for 55", dzięki któremu do 
2030 r. cała UE ma ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych o 55 proc. w porównaniu do 
1990 r., a do 2050 r. stać się całkowicie neu-
tralna dla klimatu.

Jeśli chodzi o biznes, to dane ARE po-
twierdzają, iż budowa rynku energii elek-
trycznej w Polsce przechodziła zmienne 
okresy. 

Artur Olszewski, Prezes Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.
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Początki handlu energią po 1997 roku 
to zakup przez sprzedawców niemal całej 
produkowanej w Polsce energii za pośred-
nictwem PSE S.A. (w tym energii objętej 
kontraktami długoterminowymi [KDT]). 

Mniej więcej od 2002 roku sprzedaż 
energii przez jej wytwórców została prze-
kierowana w większości do spółek dystry-
bucyjnych i nowo powstających przedsię-
biorstw obrotu. W 2007 roku rozwiązano 
KDT i dokonano rozdziału działalności dys-
trybucyjnej od obrotu energią, a od 2010 
roku wprowadzono tzw. obligo giełdowe, 
co uruchomiło handel na giełdzie energii, 
która pomimo tego, że została założona już 
w 1999 roku, nie odgrywała znaczącej roli 
na rynku energii. 

Ta zmiana umożliwiła pojawienie się 
obiektywnych indeksów cenowych, tak 
istotnych dla rynku. Obligo giełdowe zwią-
zane było z wolumenem energii objętej 
KDT i natychmiast po zakończeniu większo-
ści z nich, obroty na TGE spadły, co zmusiło 
ustawodawcę do określenia tego obowiąz-
ku w nieco inny sposób. Obecnie pojawił 
się projekt zniesienia obliga giełdowego,  
a energetyka stoi przed perspektywą wy-
dzielenia aktywów węglowych.

 » Jednym z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się obszarów w energetyce 
jest sektor energii odnawialnej, w tym 
prosumentów. Aby ocenić prawidłowo 
wpływ tego sektora na gospodarkę 
niezbędne są prawidłowe dane.  
W ocenach wielkości mocy 
zainstalowanej, ilości energii elektrycznej 
generowanej z energii odnawialnej nie 
ma zgodności między przedstawicielami 
resortów, PTPiREE oraz Urzędu 
Regulacji Energetyki (URE). Jak należy 
interpretować te różnice ?

Jesteśmy świadomi problemu pojawiają-
cych się niezgodności w danych pocho-
dzących z różnych systemów informacyj-
nych i zdarza się, że dostajemy zapytania 
w tym zakresie. Należy mieć jednak na 
uwadze, że dane pozyskiwane przez ARE 
w ramach realizowanych badań staty-
stycznych statystyki publicznej gromadzo-
ne są tylko i wyłącznie w celach statystycz-
nych, podczas gdy dane gromadzone 
przez Prezesa URE zbierane są na potrze-
by działalności ustawowej, czy na potrze-
by bieżącego prowadzenia ruchu KSE – jak  
w przypadku OSP. Dane dotyczące wielko-
ści mocy zainstalowanej bądź ilości ener-
gii elektrycznej generowanej z energii od-
nawialnej zbierane są przez te instytucje 

w różnych terminach, czasami z pewnym 
przesunięciem czasowym w stosunku do 
danych zbieranych przez ARE (według sta-
nu na dany dzień). 

 » Ważnym obszarem działalności 
ARE są analizy i raporty. Które z tych 
opracowań uznaje Pan za szczególnie 
godne polecenia osobom zarządzającym 
przedsiębiorstwami energetycznymi dla 
prawidłowej realizacji zapisów polityki 
energetycznej Polski, biorąc pod uwagę 
czynniki ekonomiczne (kosztowe) oraz 
naturalne bariery rozwoju?

Decydujące zmiany, jakim podlega obec-
nie rynek energii w kraju, niosą nowe wy-
zwania dla przedsiębiorstw energetycz-
nych. Staramy się na bieżąco monitorować 
ich kierunek i aktywnie uczestniczymy  
w rozwoju sektora elektroenergetyczne-
go stale wzbogacając ofertę naszych prac 
analitycznych. Jednym z opracowań, które 
od lat cieszy się nieustającą popularnością 
i które chciałbym rekomendować, jako 
bieżące wsparcie dla osób zarządzających 
przedsiębiorstwami energetycznymi jest 
„Sytuacja techniczno-ekonomiczna sekto-
ra elektroenergetycznego”. Opracowanie 
to, wydawane w cyklu kwartalnym, zawie-
ra szerokie spektrum informacji o aktual-
nej sytuacji zarówno w sektorze elektro-
energetycznym, jak i jego podsektorach, 
m. in. dane o produkcji energii elektrycz-
nej, dane w zakresie cen energii elektrycz-
nej na rynku hurtowym w podziale na 
kierunki sprzedaży, informacje w zakre-
sie kosztów wytwarzania, dane o wyni-
kach finansowych sektora i wiele innych. 
Kolejnym raportem, który chciałbym po-
lecić jest „Analiza bieżąca rynku detalicz-
nego w Polsce”, która skierowana jest za-
równo do firm aktywnie uczestniczących  
w rynku detalicznym, jak i tych, które dopie-
ro zamierzają rozpocząć działalność w tym 
obszarze. W opracowaniu szczegółowo 
analizowana jest zmieniająca się struktu-
ra rynku detalicznego energii elektrycznej 
pod kątem sprzedawców, głównie przed-
siębiorstw obrotu oraz pod kątem formy 
sprzedaży – w umowach kompleksowych 
i umowach sprzedaży. Opracowanie,  
w mojej ocenie jest skutecznym i niezwy-
kle przydatnym narzędziem dla kadry za-
rządzającej, mogącym przyczynić się do 
umocnienia pozycji przedsiębiorstwa 
handlującego energią na detalicznym ryn-
ku energii.

Wymienione przeze mnie pozycje 
to tak naprawdę tylko niewielki element 

szerokiego spektrum analiz realizowanych 
przez ARE.

 » Istotną innowacją w funkcjonowaniu 
sektora energetycznego jest utworzenie 
Operatora Informacji Rynku Energii, 
określenie jego roli i zadań. Celem 
działalności OIRE będzie utworzenie  
i nadzorowanie Centralnego Systemu 
Informacji Rynku Energii (CSIRE). 
Zgodnie z nowelizacją ustawy 
Prawo Energetyczne, Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne zostały wyznaczone 
do pełnienia tej funkcji. Jak ocenia Pan 
możliwości współpracy ARE z CSIRE  
w celu wykorzystania zebranych 
danych  do płynnej obserwacji zjawisk 
zachodzących w sektorze  
i szybszej analizy tendencji zmian  
w elektroenergetyce?

CSIRE ma stanowić narzędzie służące do 
przetwarzania informacji rynku energii 
na potrzeby  działań realizowanych przez 
uczestników rynku lub operatora, na pod-
stawie których następuje sprzedaż ener-
gii elektrycznej, jej wprowadzenie do sieci, 
pobór lub świadczenie usług związanych 
z energią elektryczną oraz wymiany infor-
macji pomiędzy użytkownikami systemu 
elektroenergetycznego, przy czym procesy 
te nie dotyczą działań realizowanych w ra-
mach centralnego mechanizmu bilansowa-
nia handlowego ani działań realizowanych 
na giełdach towarowych, czy na rynkach 
zorganizowanych. 

Na zbudowanie i uruchomienie CSIRE 
przez PSE – które zostały, na mocy ustawy, 
operatorem tego systemu – ustawodaw-
ca wyznaczył 36 miesięcy, zatem system 
powinien zacząć działać od czerwca 2024 
roku. 

Korzystanie z danych gromadzonych  
w CSIRE jest ograniczone ustawą do uczest-
ników rynku oraz wybranych organów, 
urzędów i instytucji publicznych. ARE dzia-
łając w ramach systemu statystyki publicz-
nej z pewnością będzie włączona w grono 
podmiotów, do których trafią informacje  
z CSIRE. W tej chwili trudno mówić o szcze-
gółach, ale być może rzeczywiście współ-
praca pozwoli na płynne publikowanie  
i analizę danych w cyklach krótszych niż ma 
to miejsce obecnie, np. jeśli chodzi o ceny 
energii elektrycznej, popyt na energię w po-
szczególnych segmentach rynku detalicz-
nego, czy strukturę rynku po stronnie sekto-
ra sprzedaży energii.

Rozmawiał Wojciech Tabiś



IRENEUSZ CHOJNACKI

Rada Europejska, czyli przywódcy państw członkowskich UE,  
w grudniu 2020 roku zgodziła się, że aby zrealizować cel zakłada-
jący osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku, 
trzeba zwiększyć cel na 2030 rok. 

W rezultacie Rada Europejska zatwierdziła wiążący cel UE za-
kładający ograniczenie w UE emisji netto gazów cieplarnianych 
(dalej dla uproszczenia – CO

2
) do roku 2030 o co najmniej 55 proc. 

w porównaniu z poziomem z roku 1990. 
Oznaczało to, że przywódcy UE zgodzili się na wzrost celu re-

dukcji emisji CO
2
 na 2030 rok, który został wcześniej ustalony na  

40 proc. I stało się jasne, że aby ten nowy 55-procentowy wskaź-
nik osiągnąć, to konieczne będą kolejne regulacje wymuszają-
ce działania służące realizacji zaostrzonej polityki klimatyczno- 
-energetycznej. 

Paletę legislacyjnych wniosków mających zmienić politykę UE 
w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu  
i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje CO

2
 o co naj-

mniej 55 proc. do 2030 roku. w porównaniu do 1990 roku, KE przy-
jęła i przedstawiła 14 lipca 2021 roku. 

– Gospodarka oparta na paliwach kopalnych osiągnęła swoje 
granice. Następnym pokoleniom chcemy zostawić zdrową planetę,  
a także zapewnić dobre miejsca pracy i wzrost gospodarczy, który nie 
szkodzi przyrodzie. Europejski Zielony Ład to nasza strategia wzrostu, 
która zmierza ku gospodarce bezemisyjnej – powiedziała Ursula von 
der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

– Osiągnięcie celów Zielonego Ładu nie będzie możliwe bez prze-
kształcenia naszego systemu energetycznego, bo to właśnie z niego 
pochodzi większość emisji w Europie. Aby osiągnąć neutralność kli-
matyczną do 2050 roku, musimy zmienić ewolucję dotyczącą odna-
wialnych źródeł energii w rewolucję i zadbać o to, by nie marnować 
energii – oświadczyła Kadri Simson, komisarz do spraw energii.

Wzrostowe prognozy cen CO2 
W Polsce, ze względu na ciągle wysoki udział energii elektrycz-
nej i ciepła produkowanych z węgla w ich produkcji ogółem, 

szczególnie duże emocje wzbudzają, jak się wydaje, propozy-
cje zmian w funkcjonowaniu unijnego systemu handlu upraw-
nieniami do emisji (EU Emissions Trading System – EU ETS). 

Produkcja energii z węgla oznacza wysokie emisje CO
2
. 

Sektory objęte EU-ETS, w tym energetyka, muszą kupować  
i umarzać uprawnienia do emisji CO

2
 (EUA) w ilości odpowia-

dającej ich rzeczywistym emisjom. Koszty zakupu uprawnień 
do emisji CO

2
, których ceny w tym roku przebiły 50 euro za 

tonę CO
2
, znajdują odzwierciedlenie w cenach energii.

Ostatecznie chodzi o koszty redukcji emisji CO
2
 dla obywa-

teli i gospodarki, co nie jest też obojętne z punktu widzenia 
funkcjonowania operatorów systemów dystrybucyjnych. OSD 
muszą bowiem kupować energię elektryczną na pokrycie strat 
sieciowych. Perspektywy rozwoju sytuacji na rynku CO

2
 zapo-

wiadają przyspieszenie dekarbonizacji energetyki i wzrost cen 
uprawnień do emisji CO

2
, a więc i cen energii. 

– Komisja Europejska w nowych analizach pokazuje, że reali-
zacja celu redukcji emisji CO

2
 o 55 proc. w 2030 roku spowoduje 

wzrost cen uprawnień do emisji CO
2
 nawet do powyżej 80 euro 

w 2030 roku, w zależności od analizowanych scenariuszy dzia-
łań komplementarnych – mówi Maciej Burny, członek zarządu 
firmy doradczej ENERXperience, były dyrektor ds. regulacji UE 
w PGE.

Wzrost cen uprawnień do emisji CO
2
 przyspieszy trans-

formację energetyki w UE, a w tym w Polsce, gdzie cały czas  
w miksie energetycznym mamy dużo węgla.

– Wszystkie pokazane w pakiecie „Fit for 55” propozycje re-
gulacyjne dotyczące EU ETS są zdecydowanie prowzrostowe 
dla cen uprawnień do emisji CO

2
 – mówi Sebastian Jabłoński, 

prezes Respect Energy, firmy zajmującej się handlem energią 
elektryczną. 

Prezes Respect Energy wskazuje, że z analizy danych, które 
wpływają do firmy z różnych instytucji wynika, że spodziewa-
ny jest relatywnie szybki wzrost cen uprawnień do emisji CO

2
 

do poziomu powyżej 100 euro.

Pakiet „Fit for 55” 
Komisja Europejska przedstawiła obszerny pakiet legislacyjny „Fit for 55”. 
Ma on służyć realizacji przyjętego przez Radę Europejską zwiększonego 
celu redukcji CO2 do 2030 roku z 40 proc. do 55 proc. Wprowadzenie 
proponowanych regulacji oznaczałoby dla OSD jeszcze większą presję  
związaną z przyspieszonym rozwojem OZE, ale też z zakładanym rozwojem 
elektromobilności. 

RYNEK I REGULACJE
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– W najbardziej skrajnych scenariuszach, które zwykle się 
nie sprawdzają, cena uprawnień do emisji CO

2
 powyżej 100 euro 

prognozowana jest już w IV kwartale 2021 roku, a w najbardziej 
łagodnych scenariuszach, w połowie bieżącej dekady – dodaje 
Sebastian Jabłoński.

Przyłączenia w centrum uwagi
Komisja Europejska w pakiecie „Fit for 55” zaproponowała, 

żeby w dyrektywie OZE został ustalony zwiększony cel OZE, 
zgodnie z którym w UE w 2030 roku 40 proc., a nie – jak jesz-
cze niedawno ustalono – 32 proc., zużywanej finalnie energii 
brutto miałoby pochodzić z OZE.

– To jest duża zmiana, ale zarazem dość konserwatywna, bo 
chociaż mówili o tym wysocy przedstawiciele KE przed publikacją 
rewizji, to ostatecznie Bruksela nie zaproponowała powrotu do 
krajowych celów OZE – komentuje Maciej Burny.

Podniesienie celu OZE na 2030 rok, podobnie jak inne 
kwestie legislacyjne objęte pakietem „Fit for 55”, to na razie 
propozycja, ale zarazem jak się wydaje przedsionek korekty 
celów krajowych. 

Sugerowany w dokumentach Komisji Europejskiej nowy 
cel OZE dla Polski, potrzebny do tego, żeby wraz z celami in-
nych państw członkowskich przełożył się na unijny 40 proc. 
cel OZE, to 31 proc., wobec zadeklarowanych na razie przez 
Polskę 21-23 proc. 

Krajowe kontrybucje na rzecz unijnego celu OZE zawarte 
są w krajowych planach na rzecz energii i klimatu. Polski kra-
jowy plan na lata 2021-2030 (KPEiK) zakłada, że w 2030 udział 
energii z OZE w finalnym zużyciu energii wyniesie wspomnia-
ne 21-23 proc.

W obszarze rozwoju OZE z punktu widzenia OSD najważ-
niejsze będzie to, czy i jaki nowy cel OZE na 2030 rok zadekla-
ruje Polska w konsekwencji przewidywanej rewizji dyrektywy 
OZE i jaki będzie nowy cząstkowy cel dotyczący zużycia ener-
gii z OZE w elektroenergetyce oraz planowane ścieżki jego 
osiągnięcia. 

Od tego pośrednio będzie zależało, z jakimi wyzwaniami 
spotkają się OSD w zakresie przyłączeń nowych źródeł OZE 
do sieci, a już teraz nie jest łatwo sprostać naporowi zielonej 
energetyki. 

Enea Operator podała w lipcu 2021 roku, że tylko w pierw-
szych 5 miesiącach bieżącego roku moc wynikająca ze złożo-
nych przez wytwórców OZE wniosków o przyłączenie do sieci 
Enei Operator była prawie sześć razy większa niż w analogicz-
nym okresie 2020 roku (1 895 MW w 2020 roku i 11 141 MW 
w 2021 roku).

 – Plany na rzecz energii i klimatu podlegają rewizji w roku 2023. 
Sumarycznie powinny spełniać cele unijne w obszarach związa-
nych m.in. z OZE, emisjami i efektywnością energetyczną. W związ-
ku z podniesieniem celu OZE, państwa członkowskie, w tym Polska, 
powinny w nowych planach wykazać większą dynamikę rozwoju  
i konsumpcji energii ze źródeł odnawialnych – powiedział Tobiasz 
Adamczewski, kierownik ds. OZE w Forum Energii.

Elektryfikacja transportu
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) zwra-

ca uwagę, że Komisja Europejska w pakiecie „Fit for 55” dużo 
uwagi poświęciła transportowi. 

W ocenie PSPA, w tym obszarze kluczowym elemen-
tem pakietu jest uchylenie dyrektywy z 2014 roku w sprawie 

rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i zastąpienie jej 
odpowiednim rozporządzeniem (tzw. rozporządzenie AFIR).

PSPA podkreśla, że to zmiana bardzo istotna, bowiem 
sprawia, że cele zawarte w dokumencie – w tym m.in. doty-
czące systematycznego ograniczania floty pojazdów spalino-
wych, wzrostu publicznej i prywatnej infrastruktury ładowa-
nia pojazdów zeroemisyjnych – staną się wiążące dla państw 
członkowskich.

Cele, których osiągnięcie ma pomóc zrealizować AFIR, zo-
stały określone w Europejskim Zielonym Ładzie. PSPA poda-
je, że w UE użytkownicy pojazdów elektrycznych mają mieć 
dostęp do miliona punktów ładownia w 2025 roku oraz do  
3 milionów w 2030 roku. 

PSPA wskazuje, że plan zbudowania miliona punktów łado-
wania do 2025 roku może być, zdaniem przedstawicieli Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA, 
zagrożony. 

Jego realizacja, jak podkreślono, wymagałaby instalacji 
około 150 000 nowych ładowarek rocznie, czyli prawie 3000 
tygodniowo. Pośrednio pokazuje to, z jak dużym wzywaniem 
mogą mierzyć się w przyszłości także OSD w Polsce, gdzie in-
frastruktura ładowania jest nadal relatywnie słabo rozwinięta. 

W Polsce pod koniec czerwca 2021 roku, wg danych z tzw. 
licznika elektromobilności PSPA i PZPM, funkcjonowało 1 521 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych  
(2 964 punkty). 

– Upowszechnienie samochodów elektrycznych wymaga 
bardzo dużych inwestycji. Przede wszystkim w infrastrukturę ła-
dowania oraz w sieć elektroenergetyczną. Niezbędne jest także 
wsparcie dla operatorów ogólnodostępnych stacji w postaci do-
tacji na budowę ładowarek, a także na wprowadzenie ułatwień  
w procesie inwestycyjnym, w tym w zakresie odbiorów stacji przez 
Urząd Dozoru Technicznego – komentuje Rafał Czyżewski, pre-
zes GreenWay Polska.

– Za równie istotny element uznaję także przygotowanie 
możliwości szybkiej rozbudowy infrastruktury ładowania w Miej-
scach Obsługi Pasażerów przy drogach szybkiego ruchu. Wyma-
ga to uporządkowania kwestii własności istniejącej infrastruktu-
ry energetycznej oraz rozpoczęcia inwestycji przez OSD – ocenia 
Rafał Czyżewski.

Należy przy tym podkreślić, że plany Komisji Europejskiej 
dotyczące ograniczania emisji CO

2
 w transporcie są bardzo da-

leko idące. Eksperci oceniają, że wejście tych regulacji w życie 
oznaczałoby, że w praktyce wszystkie nowe samochody reje-
strowane od 2035 roku na terenie Unii Europejskiej nie mogły-
by być już wyposażone w silniki spalinowe. 

Na koniec podkreślmy raz jeszcze, że pakiet „Fit For 55” za-
wiera propozycje legislacyjne, których wejście w życie wyma-
ga zgody Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. 
To się nie stanie z dnia na dzień. 

– Gdyby obecnym system handlu emisjami została objęta, jak 
się planuje, żegluga morska, a subsystem objąłby transport i bu-
dynki, to poza EU ETS z ważnych, dużych gospodarczych sekto-
rów pozostałoby już tylko rolnictwo. W związku z tym oceniam, że 
uzgadnianie nowej wersji dyrektywy EU ETS potrwa około dwóch 
lat i wejdzie ona w życie najwcześniej w 2024 roku – powiedział 
Maciej Burny.  n

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł” oraz portalu wnp.pl
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1.
Prace nad nowelizacją Pe 
oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI

• Uwagi PTPiREE do projektu rozporządzenia MKiŚ ws. systemu pomiarowego
• Uwagi PTPiREE do projektu rozporządzenia MKiŚ ws. procesów rynku energii 
• Uwagi PTPiREE do projektu rozporządzenia MKiŚ ws. rejestru magazynów energii  

elektrycznej  – wraz z uzupełnieniem
• Pismo z MKiŚ o wprowadzeniu vacatio legis w rozporządzeniu ws. systemu pomiarowego 

oraz zaliczenia na poczet ustawowego obowiązku dotychczas zainstalowanych LZO

2.
Regulacje dotyczące OZE 
i rozwiązań prosumenckich

• Druk sejmowy nr 1382 – poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE
• Poprawione sprawozdanie ESK do rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE  

(druk nr 1129)

3. Rynek mocy
• Nowelizacja ustawy o rynku mocy – druk sejmowy nr 1276 – brzmienie uchwalone  

przez parlament

4. Inicjatywa wydłużenia okresu legalizacji liczników

5. Konsultacje ,,Programu współpracy MC z NGO na lata 2022-2024"
• Formularz konsultacji – program współpracy MC z NGO na lata 2022-2024 – propozycja 

PTPiREE

6. Uzgodnienia dot. pozyskiwania funduszy europejskich

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w lipcu 2021 roku

Prace nad nowelizacją Pe oraz 
aktami prawnymi dotyczącymi AMI

Lipcowe prace nad rozwiązaniami doty-
czącymi inteligentnego opomiarowania 
koncentrowały się głównie nad kształtem 
aktów wykonawczych do znowelizowa-
nej w czerwcu ustawy Prawo energetycz-
ne. Po analizach w ramach PTPiREE  do re-
sortu klimatu przekazano uwagi branży 
do trzech poddanych konsultacjom pu-
blicznym projektów rozporządzeń MKiŚ 
w sprawie: systemu pomiarowego, pro-
cesów rynku energii  oraz rejestru ma-
gazynów energii elektrycznej. W rezulta-
cie zgłoszonych uwag kontynuowane są 
uzgodnienia w ramach powołanego przy 
MKiŚ Zespołu ds. Wprowadzenia w Polsce 
Inteligentnego Opomiarowania,  w które-
go pracach od początku aktywnie uczest-
niczy PTPiREE.

Równolegle prowadzono korespon-
dencję z MKiŚ o wprowadzeniu vacatio le-
gis w rozporządzeniu w sprawie systemu 
pomiarowego oraz zaliczeniu na poczet 
ustawowego obowiązku dotychczas zain-
stalowanych LZO.

Regulacje dotyczące OZE i rozwiązań 
prosumenckich 
2 lipca do Sejmu trafił poselski projekt 
ustawy o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw, którego celem jest roz-
szerzenie obecnie funkcjonującego 
modelu prosumenckiego. Nowe prze-
pisy miałyby wejść w życie od 1 stycz-
nia 2022 roku.  Propozycje modyfikacji 
zawarte w projekcie są w dużej czę-
ści zbieżne z rozwiązaniami propono-
wanymi na początku roku przez MRPiT 
– PTPiREE opiniowało wówczas pre-
zentowane propozycje. Projekt roz-
patrywany był w ramach sejmowej 
Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów 
Państwowych (ESK), w posiedzeniu któ-
rej 20 lipca udział wzięli przedstawicie-
le PTPiREE. Zastrzeżenia co do założeń 
projektu zgłosił podczas dyskusji m.in. 
Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej. Prace ma-
ją być kontynuowane w ramach specjal-
nie do tego powołanej podkomisji.  

Równolegle, podczas lipcowego 
posiedzenia Sejmu, wznowiono prace 

(przerwane w maju) nad rządowym pro-
jektem nowelizacji ustawy o OZE. Do-
tyczy on ograniczenia obowiązków 
koncesyjnych dla przedsiębiorców wyko-
nujących działalność gospodarczą w za-
kresie małych instalacji przez podniesie-
nie progu łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej 
w skojarzeniu instalacji OZE, określonych 
jako małe instalacje. Po ponownym dru-
gim czytaniu projektu w ramach ESK, na 
plenarnym posiedzeniu Sejmu zgłoszono 
dalsze poprawki. Rozpatrzenie ich w ra-
mach trzeciego czytania zapowiedziano 
na kolejne, tj. sierpniowe plenarne posie-
dzenie izby niższej.

Także w lipcu – z inicjatywy senac-
kiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu 
– izba wyższa przyjęła swój projekt no-
welizacji ustawy o OZE, nadający nowe 
brzmienie przepisowi zawierającemu 
definicję spółdzielni energetycznych. 
Proponowane modyfikacje miałyby 
umożliwić ich tworzenie także w mia-
stach oraz rozszerzyć ich zakres działal-
ności. Dokument skierowano do rozpa-
trzenia przez Sejm.
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Rynek mocy

Po czerwcowych pracach w Sejmie, na 
posiedzeniu Senatu w drugiej połowie 
lipca przyjęto – z poprawkami doprecy-
zowującymi zapisy – projekt noweliza-
cji ustawy o rynku mocy. Następnie tra-
fił on ponownie do Sejmu i posłowie 
uchwalili go w brzmieniu zapropono-
wanym przez Senat. Przepisy mają wejść  
w życie (co do zasady) po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.

Inicjatywa wydłużenia okresu 
legalizacji liczników

Podczas kilku spotkań roboczych w lip-
cu – w związku z inicjatywą wydłużenia 
do 12 lat okresu legalizacji liczników – 
kontynuowano uzgodnienia z GUM, 
przy udziale MKiŚ i MPRiT. Dotyczą one 
szczegółów procedury realizacji ba-
dań liczników zdalnego odczytu, kry-
teriów przyjętych na potrzeby bada-
nia, a także umowy pomiędzy PTPiREE 
a Okręgowymi Urzędami Miar w tym 
zakresie. Wyniki badań miałyby być 

podstawą do wydania opinii przez GUM 
dla MRPiT w celu zmiany rozporządzenia 
PKM (zmiana okresu legalizacji z ośmiu 
na 12 lat). Prace są kontynuowane.

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

W pierwszej połowie miesiąca – w od-
powiedzi na zaproszenie MC do udzia-
łu PTPiREE w społecznych konsulta-
cjach „Programu współpracy Ministra 
Cyfryzacji z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie na 
lata 2022-2024” – przekazano propozy-
cje Towarzystwa dotyczące wspólnych 
działań resortu cyfryzacji i organizacji 
pozarządowych.

Postulaty odnosiły się przede wszyst-
kim do utrzymania wszelkich form współ-
działania praktykowanych dotychczas. 
Wskazano, że celowa jest współpraca  
w zakresie legislacji, cyberbezpieczeń-
stwa, udział w tematycznych grupach 

roboczych oraz kampaniach komunika-
cyjnych i edukacyjnych.   

Wniesiono także o dopisanie Pol-
skiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdzia-
łu Energii Elektrycznej do Mapy Inte-
resariuszy, stanowiącej załącznik do 
Programu.

 
Uzgodnienia dotyczące pozyskiwania 
funduszy europejskich

W lipcu w ramach PTPiREE podejmo-
wano szereg inicjatyw związanych  
z potencjalnym pozyskiwaniem wspar-
cia finansowego branży w ramach fun-
duszy europejskich. Przekazano uwagi 
PTPiREE (przez formularz online) w ra-
mach konsultacji programu Fundusze 
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat  
i Środowisko. Ponadto, w ramach kon-
sultacji z NFOŚiGW, omawiano założe-
nia wsparcia sektora w ramach środ-
ków z Funduszu Modernizacyjnego. 
Dalsze uzgodnienia i prace będą 
kontynuowane.

Biuro PTPiREE, 
Poznań, lipiec 2021 roku

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest rozszerzenie obecnie 
funkcjonującego modelu prosumenckiego

Zd
ję

ci
e:

 A
do

be
 S

to
ck

, R
ob

er
t K

ne
sc

hk
e



14 l ENERGIA elektryczna sierpień 2021

PARAGRAF W SIECI

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.

Nowelizacja ustawy  
o odnawialnych źródłach energii

W Sejmie procedowany jest poselski pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw (nr druku 1382). Projekt ten 
przede wszystkim zmienia zasady rozli-
czeń prosumentów energii odnawialnej,  
a jednocześnie wprowadza nowe ich ka-
tegorie – prosumenta wirtualnego i pro-
sumenta zbiorowego. 

Prosument wirtualny energii odna-
wialnej to odbiorca końcowy, wytwa-
rzający energię elektryczną wyłącznie  
z odnawialnych źródeł energii na wła-
sne potrzeby w instalacji odnawialnego 
źródła energii przyłączonej do sieci dys-
trybucyjnej w innym miejscu niż miejsce 
dostarczania energii elektrycznej do te-
go odbiorcy, która jednocześnie nie jest 
przyłączona do sieci dystrybucyjnej za 
pośrednictwem wewnętrznej instalacji 
elektrycznej budynku wielolokalowego, 
pod warunkiem że w przypadku odbiorcy 
końcowego niebędącego odbiorcą ener-
gii elektrycznej w gospodarstwie domo-
wym, wytwarzanie to nie stanowi ponad-
to przedmiotu przeważającej działalności 
gospodarczej określonej zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie przepisów  
o statystyce publicznej. 

Z kolei prosumentem zbiorowym 
energii odnawialnej będzie można okre-
ślić odbiorcę końcowego wytwarzającego 
energię elektryczną wyłącznie z odnawial-
nych źródeł energii na własne potrze-
by w mikroinstalacji lub małej instalacji 
przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za 
pośrednictwem wewnętrznej instalacji 
elektrycznej budynku wielolokalowego, 
pod warunkiem że w przypadku odbiorcy 
końcowego niebędącego odbiorcą ener-
gii elektrycznej w gospodarstwie domo-
wym, wytwarzanie to nie stanowi ponad-
to przedmiotu przeważającej działalności 

gospodarczej określonej zgodnie z prze-
pisami wydanymi na podstawie ustawy  
o statystyce publicznej. 

Tacy prosumenci będą mogli działać 
w obrocie przez swojego reprezentanta, 
który także jest zdefiniowany w projekcie 
ustawy. Reprezentantem prosumentów 
może być osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, uprawniona na pod-
stawie umowy do reprezentacji prosu-
mentów wirtualnych energii odnawialnej 
lub prosumentów zbiorowych energii 
odnawialnej, w szczególności w relacjach 
z operatorem systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego, zarządcą budyn-
ku wielolokalowego lub organami admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej. 

Reprezentant prosumentów, działa-
jąc w imieniu i na rzecz prosumentów 
zbiorowych energii odnawialnej lub pro-
sumentów wirtualnych energii odnawial-
nej, informuje OSD, do którego sieci ma 
zostać przyłączona mikroinstalacja, o ter-
minie przyłączenia mikroinstalacji, lokali-
zacji przyłączenia mikroinstalacji, rodzaju 
odnawialnego źródła energii i magazynu 
energii elektrycznej użytego w tej mikro-
instalacji oraz mocy zainstalowanej elek-
trycznej mikroinstalacji, nie później niż  
w terminie 30 dni przed dniem planowa-
nego przyłączenia mikroinstalacji do sieci 
operatora systemu dystrybucyjnego elek-
troenergetycznego, zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie – Prawo energe-
tyczne. Podobnie działa on w imieniu pro-
sumentów w przypadku obowiązku wy-
dania warunków przyłączenia i zawarcia 
umowy o przyłączenie do sieci. 

Umowa zawierana pomiędzy prosu-
mentami jest niezbędnym elementem  
w przypadku wytwarzania energii w ma-
łej instalacji lub mikroinstalacji przez wię-
cej niż jednego prosumenta zbiorowego  
albo wirtualnego. Do jej essentialia negotii 
należą:

1)  przysługujący poszczególnym prosu-
mentom udział wyrażony w procen-
tach, w wytwarzaniu energii elektrycz-
nej z odnawialnego źródła energii 
oraz maksymalną moc zainstalowaną 
elektryczną, wyrażoną w jednostkach 
energii, której ten udział odpowiada,

2)  tytuł prawny do instalacji OZE (przy 
czym podmiot trzeci może być jej 
właścicielem, zawierane jest wówczas 
osobne porozumienie między nim  
a prosumentem, albo tenże podmiot 
przystępuje do umowy głównej, nie 
nabywając jednak automatycznie sta-
tusu prosumenta zbiorowego albo 
wirtualnego),

3)  wskazanie reprezentanta prosumentów,
4)  zasady zarządzania instalacją odna-

wialnego źródła energii oraz odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo funkcjo-
nowania, eksploatację, konserwację 
oraz remonty instalacji odnawialnego 
źródła energii,

5)  położenie oraz dane techniczne in-
stalacji odnawialnego źródła energii, 
w tym zwłaszcza określenie jej ro-
dzaju i łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej,

6)  położenie oraz dane identyfikacyj-
ne miejsc poboru energii elektrycz-
nej poszczególnych prosumen-
tów zbiorowych lub prosumentów 
wirtualnych,

7)  zasady zmiany umowy, w tym zwłasz-
cza zmiany udziałów w wytwarzanej 
energii elektrycznej w odnawialnym 
źródle energii przysługujących po-
szczególnym prosumentom, oraz za-
sady rozwiązania umowy.
Część z wyżej wymienionych infor-

macji jest przekazywana OSD, do które-
go sieci jest przyłączona dana instalacja 
OZE. W zgłoszeniu, składanym do OSD 
najpóźniej na 30 dni przed dniem roz-
poczęcia wytwarzania energii elektrycz-
nej, reprezentant prosumentów infor-
muje OSD o:
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1)  przysługującym prosumentom wirtu-
alnym lub prosumentom zbiorowym 
udziale, wyrażonym w procentach,  
w wytwarzaniu energii elektrycznej 
z odnawialnego źródła energii oraz 
o maksymalnej mocy zainstalowanej 
elektrycznej, wyrażonej w jednostkach 
energii, której ten udział odpowiada,

2)  położeniach oraz numerach identyfi-
kacyjnych miejsc poboru energii elek-
trycznej przez poszczególnych prosu-
mentów wirtualnych zbiorowych,

3)  zasadach zarządzania instalacją odna-
wialnego źródła energii oraz zasadach 
odpowiedzialności za bezpieczeń-
stwo funkcjonowania, eksploatację, 
konserwację oraz remonty instalacji 
odnawialnego źródła energii,

4)  danych kontaktowych reprezentanta 
prosumentów.
Jednak i tak elementem, który wzbu-

dza największe emocje przyszłych pro-
sumentów, jest przewidywana zmiana 
sposobu rozliczeń energii wprowadzo-
nej do sieci i pobranej. W miejsce do-
tychczasowego opustu w stosunku 1:0,7 
(albo 1:0,8 – w zależności od mocy zain-
stalowanej mikroinstalacji), projekt prze-
widuje rozliczenie 1:1, a zatem sprze-
dawca będzie dokonywał rozliczenia  
w stosunku ilościowym 1 do 1 ilości ener-
gii elektrycznej wprowadzonej do sieci 
dystrybucyjnej elektroenergetycznej i ilo-
ści energii elektrycznej pobranej z tej sieci  
w celu jej zużycia na potrzeby własne przez 

prosumenta energii odnawialnej lub pro-
sumenta zbiorowego energii odnawialnej, 
lub też prosumenta wirtualnego energii 
odnawialnej. Na potrzeby dokonania rozli-
czeń, OSD będzie udostępniał sprzedawcy 
dane pomiarowe obejmujące godzinowe 
ilości energii elektrycznej wprowadzonej  
i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez: 

1)  prosumenta energii odnawialnej, re-
jestrowane przez liczniki zdalnego 
odczytu w rozumieniu art. 3 pkt 64 
ustawy − Prawo energetyczne, przed 
sumarycznym bilansowaniem i po 
sumarycznym bilansowaniu ilości 
energii elektrycznej wprowadzonej  
i pobranej z sieci dystrybucyjnej elek-
troenergetycznej na wszystkich fa-
zach instalacji elektrycznej; 

2)  prosumenta zbiorowego wirtualnego 
energii odnawialnej lub prosumen-
ta wirtualnego energii odnawialnej 
przed sumarycznym bilansowaniem 
i po sumarycznym bilansowaniu ilo-
ści energii elektrycznej wytworzonej, 
rejestrowanej przez liczniki zdalnego 
odczytu w rozumieniu przepisów art. 
3 pkt 64 ustawy − Prawo energetycz-
ne, i pobranej z sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej na wszystkich 
fazach instalacji elektrycznej.
Stawki opłat dystrybucyjnych były-

by przy tym uiszczane przez prosumen-
ta na rzecz sprzedawcy, a następnie przez 
sprzedawcę na rzecz OSD, przy czym – 
według konsultowanej wersji projektu 

– podlegałyby one umniejszeniu o 15% 
względem zatwierdzonej taryfy OSD. Jak 
wynikało jednak z wypowiedzi podczas 
posiedzenia komisji sejmowej, na której 
rozpatrywano projekt, prawdopodobnie 
dla zachowania pełnego odzwierciedlenia 
kosztów sieciowych ponoszonych przez 
prosumentów, opust ten ostatecznie nie 
znajdzie się w uchwalonej nowelizacji. Po-
dobnie zapowiedziano, że rozliczenie 1:1 
będzie rozliczeniem przejściowym, a doce-
lowo umocowanie ustawowe znajdzie od-
rębne rozliczenie energii pobranej i energii 
wprowadzonej przez prosumentów. Na 
razie trzeba jednak poczekać na efekt prac 
podkomisji, do której został przekazany 
projekt w lipcu bieżącego roku. 

Projekt rozporządzenia 
„systemowego”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pod-
dało konsultacjom projekt nowego 
Rozporządzenia w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego. Rozporządzenie 
ma implementować i dostosowywać 
przepisy krajowe do prawodawstwa Unii 
Europejskiej, przede wszystkim regulując 
zasady funkcjonowania rynku bilansują-
cego energii elektrycznej oraz wymaga-
nia techniczne dla przyłączanych do sieci 
urządzeń, instalacji i sieci. Szczegóły zosta-
ną omówione w kolejnym wydaniu mie-
sięcznika.  n

Projekt ustawy wprowadza nowe kategorie prosumentów –  wirtualnego i zbiorowego
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Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych 
(OSD) zrzeszeni w Polskim Towarzystwie 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wdro-
żyli decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej z dnia 12 lutego 2021 roku. 
Określiły one warunki zapewnienia dostępu 
do infrastruktury technicznej w zakresie słu-
pów elektroenergetycznych niskiego i śred-
niego napięcia. OSD – biorąc pod uwagę 
wytyczne decyzji – przygotowali stosowne 
wzorce dokumentów, w tym wzór umo-
wy ramowej, które zostały poddane robo-
czym konsultacjom z Prezesem UKE, za-
nim zostały wprowadzone do stosowania  
w przedsiębiorstwach. 

Wzór umowy ramowej objął postano-
wienia dotyczące współpracy pomiędzy 
OSD a przedsiębiorcami telekomunikacyjny-
mi począwszy od zawarcia umowy ramowej, 
poprzez prawa i obowiązki OSD (jako ope-
ratora udostępniającego) i przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego (jako operatora korzy-
stającego), zasady składania zapytań i zamó-
wień, przygotowania projektu podwieszenia 
infrastruktury, zawierania umów szczegóło-
wych, zasad prowadzenia prac planowych 
oraz usuwania awarii, aż do realizacji inwe-
stycji i zasad rozliczeń. Opłaty umocowane 
w umowie ramowej stanowią odzwiercie-
dlenie regulacji Prezesa UKE, co dla przed-
siębiorców telekomunikacyjnych było chyba 
najistotniejszą kwestią w bilateralnych rela-
cjach z energetyką. 

Z kolei sferą wymagającą doregulowa-
nia w umowie ramowej (względem decyzji) 
były zasady i uwarunkowania techniczne 
wykorzystania infrastruktury OSD i podwie-
szania linii. Zostały one określone w załącz-
niku nr 7 do umowy ramowej – Zasadach 
technicznych udostępniania słupów.  Wska-
zują one obowiązujące instrukcje, przepisy, 
standardy techniczne oraz normy dotyczą-
ce elektroenergetycznych linii napowietrz-
nych, które winny znaleźć zastosowanie przy 
podwieszeniu kabli telekomunikacyjnych,  
a w szczególności: 

 � normę PN-E-05100-1, 1998 „Elektroener-
getyczne linie napowietrzne – Projekto-
wanie i budowa – Linie prądu przemien-
nego z przewodami roboczymi gołymi”,

 � normę N SEP-E-003 „Elektroenergetyczne 
linie napowietrzne. Projektowanie i bu-
dowa. Linie prądu przemiennego z prze-
wodami pełnoizolowanymi oraz z prze-
wodami niepełnoizolowanymi”,

 � normę PN-EN 50341-1:2013 „Elektroener-
getyczne linie napowietrzne prądu prze-
miennego powyżej 1 kV – Część 1: Wy-
magania ogólne – Specyfikacje wspólne”,

 � PN-EN 50341-2-22:2016 „Elektroenerge-
tyczne linie napowietrzne prądu prze-
miennego powyżej 1 kV – Część 2-22: 
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla 
Polski (oparte na EN 50341-1:2012)”,

 � normę N SEP-E-0001 „Sieci elektroener-
getyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa”,

 � Instrukcję organizacji bezpiecznej pra-
cy przy urządzeniach energetycznych  
w OU (IOBP),

 � rozporządzenie Ministra Gospodarki 
i Infrastruktury z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać tele-
komunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie.
Konkretyzując uwarunkowania podwie-

szenia kabli zalecono, aby infrastrukturę za-
budować poniżej istniejących przewodów 
roboczych linii elektroenergetycznej w odle-
głości pionowej wynikającej z obliczeń pro-
jektowych, jednak nie mniejszej niż suma:

 � 0,3 m i odstępu ergonomicznego dla  
linii nn 0,4 kV,

 � 1,12 m i odstępu ergonomicznego dla 
linii SN 6 kV,

 � 1,16 m i odstępu ergonomicznego dla 
linii SN 15 kV,

 � 1,22 m i odstępu ergonomicznego dla 
linii SN 20 kV,

 � 1,32 m i odstępu ergonomicznego dla 
linii SN 30 kV.
Odstęp ergonomiczny wyjaśniono przy 

tym posiłkując się definicją zawartą w Rozpo-
rządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 
2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach energetycznych, 
jako odstęp w powietrzu dopuszczający  
w ograniczonym zakresie błędy ruchowe  
i błędy w ocenie odległości przy prowadzeniu 

prac przy minimalnej odległości zbliżenia, 
przy uwzględnieniu rodzaju czynności wy-
konywanych przez osobę, jak i używanych 
narzędzi. Odstęp kabla od ziemi nie może 
być jednak mniejszy, niż wymagania określo-
ne przywołanymi wcześniej normami. 

Przy podwieszaniu kabli telekomunika-
cyjnych zabrania się jednocześnie:

 � prowadzenia kabli telekomunikacyjnych 
w przestrzeni pomiędzy żerdziami słu-
pów rozkracznych,

 � wiercenia otworów i wstrzeliwania koł-
ków w słupy,

 � mocowania kabli telekomunikacyjnych 
w sposób powodujący uszkodzenia kon-
strukcji słupa elektroenergetycznego lub 
korozji jego powierzchni,

 � mocowania kabli telekomunikacyjnych 
do konstrukcji wsporczych przewodów 
roboczych,

 � mocowania kabli abonenckich do słu-
pów elektroenergetycznych SN,

 � podwieszania kabli telekomunika-
cyjnych poprzez konstrukcje stacji 
transformatorowych.
Dopuszcza się przy tym możliwość zej-

ścia kablem po konstrukcji słupa wsporcze-
go do ziemi, w odpowiednim zabezpiecze-
niu, przy czym wejście kabla w ziemię nie 
może powodować naruszenia posadowie-
nia słupa elektroenergetycznego, belek/płyt 
ustojowych oraz instalacji uziemiającej linię 
elektroenergetyczną. 

Ponadto w zakresie zachowywanych od-
stępów – na słupach elektroenergetycznych 
dopuszcza się zabudowę złączy rozgałęź-
nych, muf światłowodowych, zapasów ka-
bla, zejść i podejść kablowych na uchwytach 
dystansowych, zapewniających co najmniej 
15-centymetrowy odstęp od wszystkich 
rodzajów żerdzi (z wyjątkiem żerdzi wiro-
wanych, przy których ten dystans nie jest 
wymagany).

Kabel telekomunikacyjny powinien 
być oznakowany tabliczkami informacyj-
nymi o maksymalnych wymiarach 80 mm 
x 40 mm w kolorze białym z czarnymi li-
terami, wykonanymi z tworzywa nieprze-
wodzącego, odpornego na warunki UV. 
Na tabliczkach należy umieścić typ kabla 

Współpraca sektorów na drodze 
rozwoju sieci szerokopasmowych
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telekomunikacyjnego, oznaczenie firmy – 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz 
jego nr kontaktowy. Tabliczki należy umie-
ścić na wszystkich skrzynkach telekomuni-
kacyjnych, a także dodatkowo zamocować 
opaską samozaciskową do kabla telekomu-
nikacyjnego w miejscu zamocowania ka-
bla do słupa elektroenergetycznego (na co 
trzecim słupie).

Prace na sieci winny być realizowane 
mając na względzie – w miarę możliwości – 
utrzymanie zasilania dla odbiorców energii 
elektrycznej. Zalecane jest stosowanie alter-
natywnych źródeł zasilania, np. agregatów 
prądotwórczych. 

Szczególną wagę zwrócono na zapew-
nienie bezpieczeństwa pracy wykonawców 
podwieszeń. Ma je zagwarantować prze-
strzeganie wskazanych na wstępie norm,  
a także sposób prowadzenia prac na sieci da-
nego napięcia. 

I tak na sieci średniego napięcia (SN) OSD 
wskaże, mając na względzie przede wszyst-
kim budowę i usytuowanie linii, obowiązu-
jące na obszarze jego działania technologie 
wykonywania prac. Co do zasady na SN ma-
ją być one prowadzone w technologii prac 
pod napięciem (PPN); prace w technologii 
PPN mogą wykonywać osoby zweryfikowa-
ne przez OSD (posiadające stosowne upraw-
nienia i upoważnienia), spełniające warunki 
określone w instrukcjach/procedurach PPN 
obwiązujących u danego OSD i instrukcjach 
PPN obowiązujących u przedsiębiorcy te-
lekomunikacyjnego, które zostały zaakcep-
towane przez OSD do stosowania. W wy-
jątkowych sytuacjach, w przypadku braku 
możliwości wykonania pracy przy załączonej 
linii, dopuszcza się wykonanie prac w opar-
ciu o instrukcję organizacji bezpiecznej pra-
cy przy urządzeniach energetycznych obo-
wiązującą u danego OSD. Uwarunkowania 
prowadzenia prac na sieciach/słupach śred-
niego napięcia i kwestia prac w technologii 
pod napięciem była szeroko dyskutowana 
podczas konsultacji z Prezesem UKE. Prezes 
UKE – po wyjaśnieniach ze strony OSD – za-
akceptował ten wymóg dla podwieszania 
infrastruktury telekomunikacyjnej na słu-
pach sieci SN, mając na względzie kluczowy 
aspekt bezpieczeństwa osób je wykonują-
cych. Prace na średnim napięciu są bowiem 
znacznie bardziej niebezpieczne i wymagają 
lepszego przeszkolenia. Technologia prac 
pod napięciem jest w tym przypadku roz-
wiązaniem znacznie bardziej bezpiecznym 
dla wykonawców telekomunikacyjnych, 
a i coraz powszechniej stosowanym przez 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, któ-
rzy dostrzegają i doceniają jej zalety i kwestie 

bezpieczeństwa. Nie stanowiło to zatem dla 
części przedsiębiorców istotnego novum. 

Przy pracach na sieci niskiego napięcia 
jest większa dowolność wyboru prac – przyj-
muje się  technologię pozwalającą na pracę 
montera na elektroenergetycznej linii nn bę-
dącej pod napięciem i wewnętrzną instruk-
cję opracowaną przez przedsiębiorcę teleko-
munikacyjnego. OSD wskazuje każdorazowo 
obowiązującą na obszarze jego działania 
technologię wykonywania prac:

 � w technologii prac w pobliżu napię-
cia (bez wyłączeń energii dla odbior-
ców); prace powinny być wykonywane 
w oparciu o instrukcję bezpiecznego 
podwieszania przewodów telekomu-
nikacyjnych na infrastrukturze sieci nn 
przygotowaną przez przedsiębiorcę te-
lekomunikacyjnego i uzgodnioną z OSD; 
lub

 � w technologii prac pod napięciem (PPN); 
prace w technologii PPN mogą wykony-
wać osoby zweryfikowane przez OSD 
(posiadające stosowne uprawnienia 
i upoważnienia), spełniające warunki 
określone w instrukcjach/procedurach 
PPN obwiązujących u danego OSD i in-
strukcjach PPN obowiązujących u przed-
siębiorcy telekomunikacyjnego, które 
zostały zaakceptowane przez OSD do 
stosowania; lub też

 � w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku 
braku możliwości wykonania pracy przy 
załączonej linii wg instrukcji przedsiębior-
cy telekomunikacyjnego, dopuszcza się 
wykonanie prac w oparciu o instrukcję 

organizacji bezpiecznej pracy przy urzą-
dzeniach energetycznych obowiązującą 
u danego OSD.
Zakłada się, że zawieranie umów ramo-

wych zgodnie z wypracowanym wzorem 
korzystnie wpłynie na zwiększenie efektyw-
ności wykorzystania istniejącej infrastruktury 
technicznej oraz na zmniejszenie kosztów 
robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią 
nie tylko dla przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych, ale przede wszystkim abonentów, 
którzy będą mieli zapewnione nowoczesne 
usługi telekomunikacyjne. Wysokość opłat 
sprzyja wykorzystaniu słupów, co z kolei bę-
dzie prowadzić do zagęszczenia infrastruk-
tury, dzięki podłączaniu znacząco większej 
liczby gospodarstw domowych do szybkiej 
sieci telekomunikacyjnej i likwidacji tzw. „bia-
łych plam”. Efekty nowych inwestycji wpły-
ną na ograniczenie zjawiska wykluczenia 
cyfrowego. 

Zakończony sukcesem, długi i nie zawsze 
łatwy proces uzgodnień, był milowym kro-
kiem w zakresie uregulowania współpracy 
pomiędzy przedsiębiorcami telekomunika-
cyjnymi i OSD związanej z podwieszaniem 
infrastruktury telekomunikacyjnej na słupach 
elektroenergetycznych. I to zarówno w kwe-
stii formalnej – tak ścisłego doregulowania 
decyzją administracyjną sfery umownej po-
między przedsiębiorcami, jak i w zakresie 
aspektów technicznych i finansowych. 

Opracowano w Biurze PTPiREE 
na podstawie wzoru umowy ramowej  

wraz z załącznikami

Szczególną wagę zwrócono na zapewnienie bezpieczeństwa pracy wykonawców podwieszeń. Ma je zagwarantować 
przestrzeganie norm, a także sposób prowadzenia prac na sieci danego napięcia
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Program „Mój Elektryk”

Chcąc przekonać konsumentów do aut 
zeroemisyjnych rząd oferuje szereg dopłat 
do zakupu tego typu aut. Od 12 lipca 2021 
roku można składać wnioski o dofinanso-
wanie do zakupu auta elektrycznego w 
programie „Mój Elektryk”. Łącznie na do-
płaty do zakupów pojazdu elektrycznego 
(bądź też wykorzystującego wodór) rząd 
zabezpieczył 100 mln zł w formie bez-
zwrotnych form dofinansowania.

Celem tego programu jest promowa-
nie e-mobilności w Polsce, a co za tym 
idzie obniżenie emisji spalin. Dofinanso-
wanie przedsięwzięć polegających na ob-
niżeniu zużycia paliw emisyjnych w trans-
porcie spowoduje zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza.

Dofinansowanie do samochodu elek-
trycznego w ramach programu „Mój Elek-
tryk” może otrzymać każda osoba fizycz-
na, która zadeklaruje, że w ciągu 2 lat od 
nabycia samochodu nie będzie wyko-
rzystywała pojazdu w ramach działalno-
ści gospodarczej tj. nie wprowadzi go do 
ewidencji środków trwałych. Program ten 

przeznaczony jest również dla rodzin po-
siadających tak zwaną „kartę dużej rodziny”. 
Dotacja wynosi nie więcej niż 18 750 zł lub 
nie więcej niż 27 000 zł w przypadku osoby 
fizycznej posiadającej „kartę dużej rodziny”. 
Warunkiem, jaki stawia NFOŚiGW jest za-
kup samochodu o wartości do 225 000 zł  
brutto. W przypadku zakupu samochodu 
przekraczającą tę wartość, dofinansowanie 
nie będzie możliwe.

Pojazdy objęte dopłatami to pojazdy 
zeroemisyjne kategorii M1, które są fa-
brycznie nowe i nie były przed zakupem 
zarejestrowane, a także pojazdy, zakupio-
ne i zarejestrowane przez dealera samo-
chodowego, importera lub firmę leasin-
gową, z przebiegiem kilometrowym nie 
wyższym niż 50 km.

Wnioski o dofinansowanie w formie 
dotacji należy składać w okresie od 12 
lipca 2021 roku do 30 września 2025 ro-
ku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania 
środków.

Warto zaznaczyć, że dofinansowa-
nie w 50 proc. pokrywa budżet z dotacji 

unijnej. Pozostała część środków przezna-
czonych na projekt pochodzi z podatku 
paliwowego. 

Jaki samochód możemy kupić w ra-
mach programu „Mój elektryk”? Praktycz-
nie każdy. Lista samochodów, których nie 
uda nam się kupić z bonifikatą jest nie-
wielka. Są to m.in. modele Audi e-tron, 
niektóre wersje Forda Mustanga, czy naj-
lepiej wyposażona Tesla S Plaid o zasięgu 
840 km lub X Long Range. Jest to jednak 
ułamek tego, co aktualnie oferuje rynek 
motoryzacyjny.

Obecnie, w czasach coraz większej po-
pularności samochodów elektrycznych, 
tego typu pomoce mogą być ciekawym 
ułatwieniem drogi do zakupu pierwszego 
auta elektrycznego.

Kasper Teszner, Biuro PTPiREE

Dane 
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/
aktualne-ogloszenia-o-naborach

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakup samochodu o wartości do 225 000 zł brutto
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MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE

Współpraca wąsko- i szerokopasmowych systemów łączności

Od TETRY do 5G
Komunikacja mobilna jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz dostaw mediów dla ludności. Pomimo wielkiego rozwoju technologii 
w dziedzinie łączy szerokopasmowych i nowych możliwości wykorzystania 
technologii 5G, do 2030 roku aktualny standard TETRA będzie nadal 
odgrywał decydującą rolę w komunikacji głosowej o znaczeniu krytycznym. 
Pozostanie także jedną z najważniejszych stosowanych technologii  
w sektorze bezpieczeństwa i w przemyśle. 

Z tego powodu „3rd Generation 
Partnership Project” (3GPP), czyli ogólno-
światowa inicjatywa współpracy komite-
tów normalizacyjnych dla standaryzacji 
komunikacji radiowej, standaryzuje połą-
czenia między systemami wąskopasmo-
wymi, takimi jak TETRA i technologiami 
szerokopasmowymi LTE i 5G, a tym sa-
mym kładzie podwaliny pod długoter-
minowe równoległe wykorzystanie tych 
technologii. Jednocześnie Europejski 
Instytut Norm Telekomunikacyjnych 
ETSI rozpoczął prace nad kolejną gene-
racją funkcji bezpieczeństwa techno-
logii TETRA. ETSI pracuje nad komplek-
sową ochroną systemu TETRA przed 
rosnącymi zagrożeniami ze strony cy-
berprzestępczości. Między innymi nad 
zaimplementowaniem w standardzie 
dodatkowych algorytmów szyfrowania, 
których odporność na kryptoanalizę po-
winna przetrwać do lat 30. XXI wieku,  
a nawet dłużej.

Należy zwrócić uwagę na różni-
ce pomiędzy systemami opartymi na 
technologii TETRA, a standardami sze-
rokopasmowymi. Standard TETRA zo-
stał opracowany specjalnie dla usług 
głosowych i łączności krytycznej, odgry-
wających kluczową rolę podczas działań 
operacyjnych i które cechują się niską 

przepustowością transmisji danych, na 
przykład dla połączeń grupowych, po-
łączeń priorytetowych i alarmowych. 
TETRA gwarantuje niezwykle szybkie  
i deterministyczne ustanawianie połą-
czeń poniżej kilkuset milisekund i oferuje 
specjalnie przystosowane, dedykowane 
dla potrzeb klienta terminale końcowe 
do różnych zastosowań. 

Technologia łączności oparta na stan-
dardzie szerokopasmowym (LTE/4G/5G)  
wywodzi się z kolei z sektora komercyj-
nego i została zaprojektowana specjal-
nie do efektywnego przesyłania dużych 
ilości danych. Chociaż komitet standa-
ryzacyjny 3GPP dąży do standaryzacji 
istotnych pod względem operacyjnym 
usług głosowych i transmisji danych dla 
tych systemów, to droga od opracowa-
nia standardu do wdrożenia produktów 
i niezawodnych rozwiązań zdatnych do 
użytku, jest nadal długa. Przed produ-
centami terminali stoi wyzwanie zapew-
nienia urządzeń abonenckich dedykowa-
nych dla specyficznych grup odbiorców, 
takich jak przedsiębiorstwa branży ener-
getycznej. W zastosowaniach technolo-
gicznych branży energetycznej systemy 
łączności oparte na technologii TETRA 
mają przewagę nad systemami szeroko-
pasmowymi. Na przykład w technologii 

LTE, w przeciwieństwie do technologii 
TETRA, występują problemy z trybem 
DMO, czyli bezpośrednią komunikacją 
między terminalami końcowymi bez wy-
korzystania stacji bazowych. Tryb bezpo-
średni ma jednak zasadnicze znaczenie 
dla zastosowań o krytycznym znacze-
niu operacyjnym. W przypadku rozległej 
awarii sieci energetycznej tryb DMO skra-
ca czas korespondencji pomiędzy ekipa-
mi służb utrzymania ruchu oraz odciąża 
system łączności usprawniając krytyczną 
komunikację danych telemetrycznych  
z zabezpieczeń energetycznych, czy ste-
rowanie łącznikami na sieciach dystry-
bucyjnych. Tryb łączności bezpośredniej 
uwzględniono wprawdzie w standardzie 
LTE za pomocą specjalnego oprogra-
mowania serwisowego, jednak jest to 
rozwiązanie wymagające dopracowa-
nia, czy nawet stworzenia specjalnych 
chipsetów obsługujących terminale 
abonenckie. Istnieją też znaczne różni-
ce w mocy nadawczej szerokopasmo-
wych terminali końcowych a co za tym 
idzie w ich zasięgach radiowych. Zasięg 
w przypadku szerokopasmowych termi-
nali końcowych jest znacznie niższy niż 
na przykład w przypadku terminali koń-
cowych TETRA. W rezultacie tryb bezpo-
średni oferowany w standardzie LTE nie 
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nadaje się jeszcze do zastosowań o kry-
tycznym znaczeniu operacyjnym. Należy 
też zauważyć, że problemy z dostępno-
ścią chipsetów dla szerokopasmowych 
terminali końcowych, które obsługują 
tryb bezpośredni, wynikają z zapotrze-
bowania przemysłu na takie terminale. 
Tworzenie chipsetów dla przemysłu jest 
opłacalne tylko wtedy, gdy zapotrzebo-
wanie na nie jest wystarczająco duże.  
W przeciwnym razie wdrożenie takiej 
technologii jest biznesowo nieopłacalne 
dla producenta sprzętu. Dodatkowo, aby 
móc zaoferować adekwatną alternatywę 
dla cech użytkowych standardu TETRA, 
należałoby rozwiązać wiele innych pro-
blemów występujących nadal w techno-
logii LTE. A to wymaga czasu i nakładów 
finansowych. 

Wydaje się, że w perspektywie naj-
bliższych lat kluczową rolę odegra  
w łączności standard 5G. Dobrym kierun-
kiem rozwoju wydaje się być połączenie 
tych dwóch technologii – wąsko-  (TETRA)  
i szerokopasmowej (5G) w jednym ter-
minalu. Z pierwszymi rezultatami prac 
obejmujących połączenie obu systemów 
można było zapoznać się podczas targów 
PMRExpo 2019. Firma AIRBUS zaprezen-
towała tam kompaktową stację bazową 
nowej generacji, obsługującą zarówno 

dostęp radiowy dla systemu TETRA, jak 
i 4G/5G. Stacja ta, to pierwsza hybrydo-
wa stacja bazowa obsługująca zarów-
no technologię TETRA, jak i 4G / 5G na 
tej samej platformie sprzętowej. Nowo 
zaprojektowane urządzenie TETRA nie 
dość, że posiada wszystkie te same za-
awansowane funkcje, co popularna stacja 
bazowa TETRA, to zapewnia również za-
równo dostęp radiowy w systemie TETRA 
jak i 5G. Funkcjonalności te obejmują 
tzw. dual homing (gdy stacja bazowa 
podłączona jest do dwóch central cyfro-
wych), szyfrowanie interfejsu radiowego  
i pracę w trybie awaryjnym. System wyko-
rzystuje również najnowszą technologię  
z rozwiązań sieci komórkowej, taką jak 
integration of multicarrier remote radios. 
System łączności oparty na nowej stacji 
bazowej umożliwia użytkownikom ko-
rzystanie z długiego cyklu życia systemu 
TETRA i płynnej ewolucji w kierunku bez-
przewodowego systemu szerokopasmo-
wego. Użytkownicy systemów TETRA, po 
wdrożeniu stacji hybrydowej będą mogli 
zachować te same konfiguracje anten, 
co umożliwi płynne przejście do sieci 5G, 
przy znacznych oszczędnościach w pla-
nowaniu radiowym i wdrażaniu sieci. 

Należy również wspomnieć o zakoń-
czonych sukcesem testach połączenia 

użytkowników systemu TETRA i sieci 
5G, które miały miejsce w chińskim Kan-
tonie. Testy zakończyły się sukcesem. 
Dzięki zastosowaniu specjalnej aplika-
cji, użytkownicy systemu byli świadka-
mi pełnej interoperacyjności między 
dwiema sieciami – 5G i TETRA. System 
zapewnia płynne usługi głosowe i trans-
misji danych między użytkownikami 
końcowymi w sieci Tetra i tymi korzy-
stającymi z 5G, w tym połączenia gru-
powe i indywidualne, usługi przesyłania 
wiadomości, udostępnianie wideo i da-
nych, a także funkcje pozycjonowania 
geograficznego i funkcję Naciśnij i mów 
(PPT). Obecnie współdzielona sieć ra-
diowa w Kantonie jest jedną większych 
sieci Tetra w całym mieście. Obsługu-
je ponad 50 000 użytkowników policji, 
straży pożarnej i pogotowia ratunkowe-
go, lokalnych przedsiębiorstw użytecz-
ności publicznej i biura reagowania kry-
zysowego (PPDR).

Mamy nadzieję, że nowe wdrożenia 
sieci szerokopasmowych 5G wspomogą 
działanie sieci łączności krytycznej TETRA 
w zakresie szybkich transmisji danych  
i usprawnią działanie sektora publiczne-
go i prywatnego. Czekamy na wdrożenia 
takich rozwiązań w Europie i Polsce. 

n
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Nowe wdrożenia sieci szerokopasmowych 5G wspomogą działanie sieci łączności krytycznej TETRA w zakresie szybkich transmisji danych 
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Wydarzenia w branży
Stabilna praca KSE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opu-
blikowało „Sprawozdanie z wyników 
monitorowania bezpieczeństwa do-
staw energii elektrycznej za okres od 
dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grud-
nia 2020 r.” Dokument stanowi prze-
gląd najważniejszych informacji za dwa 
ostatnie lata. Wynika z nich, że w okresie 
sprawozdawczym krajowy system elektro-
energetyczny funkcjonował bez zakłóceń,  
a bezpieczeństwo dostaw energii elek-
trycznej nie było zagrożone.

Jak podkreślił Michał Kurtyka, mini-
ster klimatu i środowiska, w tym okresie 
nie odnotowane zostały ograniczenia  
w poborze mocy, ani wyłączenia odbior-
ców z powodu braku mocy w systemie 
elektroenergetycznym.

Jak zaznaczono w sprawozdaniu, 
największe wyzwania w zakresie mo-
dernizacji i wzmocnienia sieci elektro-
energetycznych dotyczą obszaru dzia-
łalności OSD, w związku z rozwojem 

energetyki rozproszonej, w tym głównie 
prosumenckiej.

Raport branżowy 
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej opublikowało raport 
„Energetyka. Dystrybucja. Przesył”, który 
powstał we współpracy ze stowarzyszo-
nymi w nim spółkami. Bogate w wykresy  
i infografiki wydawnictwo prezentuje 
kompleksowe informacje oraz dane na 
temat podsektora przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej w 2020 roku. To kolej-
na edycja rocznika PTPiREE.

Obszerne wydawnictwo na ponad 120 
stronach prezentuje wiele liczb, wskaźni-
ków i wykresów, a przede wszystkim ana-
liz i opinii eksperckich, które składają się na 
kompleksowy obraz podsektora przesyłu  
i dystrybucji energii w Polsce. Interesujące 
dla Czytelników mogą być kwestie doty-
czące inwestycji, innowacji, współpracy  
z samorządami oraz społecznej odpowie-
dzialności biznesu w energetyce. To cie-
kawa lektura dla osób zainteresowanych 

polską energetyką i gospodarką. Raport 
– oprócz danych za ubiegły rok – opisuje 
perspektywy branży.  Zapraszamy do lek-
tury: raport.ptpiree.pl.

Opracowanie: Biuro PTPiREE

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 15 sierpnia 2021 roku zmarł

śp. Andrzej Żak
Członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Mentor wielu 
pokoleń energetyków. Odszedł od nas Człowiek prawy i życzliwy, prawdziwy energetyk,  
nigdy nieodmawiający pomocy, otaczany uznaniem i szacunkiem. 

W latach aktywności zawodowej – m.in. prezes zarządu ówczesnej Energetyki Poznańskiej SA.  
Członek wielu stowarzyszeń branżowych, za działalność społeczno-zawodową wielokrot-
nie wyróżniany odznakami resortowymi i honorowymi. Zawsze jednoczył energetyczną 
rodzinę, pielęgnował tradycję zawodu, z pasją przekazywał wiedzę kolejnym pokoleniom.   
W osobie Zmarłego tracimy serdecznego przyjaciela i po prostu dobrego człowieka. 

Cześć Jego pamięci!

Zarząd, Pracownicy i Przyjaciele z PTPiREE,

Koleżanki i Koledzy z Koła Seniorów

E N E R G E T Y K A
D Y S T R Y B U C J A
P R Z E S Y Ł

WYDARZENIA
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FELIETON

Jesteśmy przyzwyczajeni do obserwacji 
rozwoju technologii w skali makro – bu-
dujemy coraz wyższe budynki, większe 
pojazdy, potrzebujemy więcej energii  
i przestrzeni. Tymczasem w czołówce no-
woczesnych osiągnięć technologicznych 
znajduje się nanotechnologia, której roz-
wój polega na zwiększaniu praktycznych 
możliwości rekonstrukcji pojedynczych 
atomów i struktur atomowych o wielko-
ści liczonej w nanometrach, dzięki czemu 
można tworzyć materiały charakteryzują-
ce się właściwościami diametralnie innymi 
niż mają surowce wejściowe.

Najwcześniejszy przykład wykorzy-
stania nanocząsteczek pochodzi z IV wie-
ku n.e. Stworzono wówczas tzw. puchar 
Likurga. Został on wykonany ze szkła di-
chroicznego, zawierającego złoto i srebro, 
mającego zdolność zarówno do pochła-
niania, jak i rozpraszania światła. Dzięki 
temu szkło mogło przybierać barwę zie-
loną lub czerwoną w zależności o ulo-
kowania źródła światła. Aż do XVII wieku 
nanocząsteczki srebra i miedzi pozwalały 
uzyskiwać specjalne szkliwa ceramiczne  
o metalicznym połysku. Również słynna 
stal damasceńska zawierała nanorurki wę-
glowe pomiędzy warstwami metalu, dzię-
ki czemu była niesłychanie wytrzymała,  
a przy tym lekka. W ten sposób zdolni rze-
mieślnicy potrafili – zupełnie nieświado-
mie – tworzyć niezwykłe produkty z wy-
korzystaniem nanotechnologii.

W 1857 roku Michael Faraday po raz 
pierwszy opisał niezwykłe właściwości 
barwne koloidalnego złota. Jednak do-
piero w 1936 Erwin Müller wynalazł po-
lowy mikroskop emisyjny, który umoż-
liwił obserwację struktur na poziomie 
zbliżonym do atomowego. Piętnaście lat 
później zaprezentował pierwszy mikro-
skop elektronowy, dzięki któremu mógł 

obserwować ułożenie atomów w pier-
wiastkach. Kolejnym krokiem w rozwo-
ju nanotechnologii było wynalezienie 
sposobu manipulacji strukturami mole-
kularnymi do tworzenia miniaturowych 
układów elektronicznych. Uwieńczeniem 
prac było opracowanie w 1981 roku ska-
ningowego mikroskopu tunelowego,  
a w 1986 mikroskopu sił atomowych.  
W ten sposób po raz pierwszy inżyniero-
wie i naukowcy mogli manipulować po-
jedynczymi atomami.

Dziś nanotechnologia działa w wie-
lu branżach, z którymi stykamy się na 
co dzień, od komputerów po kosmety-
ki. W elektroenergetyce są prowadzone 
badania dotyczącego praktycznego za-
stosowania nanorurek węglowych cha-
rakteryzujących się bardzo wysoką wytrzy-
małością, lekkością oraz przewodnością 
znacznie większą niż stal czy miedź. Nie są 
one powszechnie stosowane, głównie ze 
względu na ich cenę, która wynosi obec-
nie tysiące dolarów za kilogram. Pojedyn-
cza nanorurka potraf przewodzić prąd  
20 mikroamperów, co jest wielkością bar-
dzo dużą, zważając na fakt, że omawiany 
przewodnik ma średnicę około jednego 
nanometra. Przy 2 proc. sprawności każdej 
z nanorurek i wykonaniu z nich przewod-
nika o średnicy 1,25 cm, mógłby on teore-
tycznie przewodzić prąd o wartości dzie-
siątek milionów amperów. Z kolei kropki 
kwantowe mają właściwości poprawia-
jące skupianie światła widzialnego oraz 
absorbują promieniowanie podczerwone, 
dzięki czemu mogą zwiększyć sprawność 
ogniw fotowoltaicznych. 

Wyzwaniem dla nanotechnologii jest 
wydłużenie czasu życia akumulatorów 
chemicznych (od 10 do 20 razy) oraz bez-
pieczeństwa ich użytkowania, a także – co 
równie ważne – zdecydowane skrócenie 

czasu ich ładowania – z godzin do minut. 
Również ogniwa paliwowe dzięki nano-
technologii będą mogły mieć znacznie 
wydajniejsze membrany katalityczne,  
a zbiorniki na wodór – być lżejsze. Większa 
będzie również wydajność dostępnych 
metod oczyszczania wodoru.

Jednym z bardzo obiecujących obsza-
rów rozwoju nanotechnologii jest nanoro-
botyka. Według niektórych futurologów 
już około 2030 roku będzie możliwe stwo-
rzenie miniaturowych robotów, które krą-
żąc w naszej krwi, będą wspomagały orga-
nizm w walce z chorobami. Obecnie trwa 
testowanie zrobotyzowanych pasm DNA, 
których zadaniem jest poszukiwanie i nisz-
czenie komórek nowotworowych. Innymi 
testowanymi zastosowaniami są nanoro-
boty dostarczające leki do konkretnych 
miejsc, zapobiegając skutkom ubocznym 
ich stosowania. Teoretycznie nanoboty 
będą mogły być pewnego dnia wykorzy-
stane do ciągłego monitorowania nasze-
go organizmu pod kątem chorób, stale 
przekazując te informacje do centralnego 
systemu monitowania pacjenta. Możliwo-
ści są, ale same badania będą niezwykle 
kosztowne i z całą pewnością długotrwa-
łe. Lekarze są bardzo ostrożni w zakresie 
określania korzyści medycznych ze stoso-
wania nanotechnologii, bo np. chirurgia 
wspomagana przez roboty okazała się 
droższa niż metody tradycyjne i dyskusyj-
na, jeśli chodzi o rezultaty.

Jeśli wstrzyknięcie nanorobota do 
krwi stanie się dostępną metodą leczni-
czą, wówczas będziemy się zastanawiać, 
czy warto. Na pewno warto trzymać kciuki 
za rozwój nanostruktur w przetwarzaniu, 
transporcie i magazynowaniu energii, za-
równo elektrycznej, jak też cieplnej. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Nauka  
w skali nano
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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

 }  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

 }  6-8 października 2021 r.  
Licheń Stary

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
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