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Ambitne cele polityki klimatyczno-energetycznej, jakie wy-
znacza państwom członkowskim Unia Europejska, wymaga-
ją innowacyjnego podejścia do zarządzania spółkami nasze-
go sektora. Dostosowanie przedsiębiorstw energetycznych 
do potrzeb zmieniającego się otoczenia jest procesem dłu-
gotrwałym i bardzo złożonym, zarówno w aspekcie organi-
zacyjnym jak i technologicznym. Zainicjowanie i realizacja 
transformacji energetycznej na poziomie spółki wymaga od 
niej wypracowania spójnej, ambitnej, ale i realnej strategii  

w wieloletniej perspektywie. Takie plany posiadają przedsiębiorstwa sektora dystrybucji ener-
gii elektrycznej. W dzisiejszym wydaniu „Energii Elektrycznej” przyglądamy się procesom trans-
formacyjnym jakie zachodzą w spółce dystrybucyjnej o szczególnym charakterze, a miano-
wicie PKP Energetyka. Naszym gościem jest Marek Kleszczewski, członek zarządu tej spółki 
odpowiedzialny za dystrybucję. Zakres dokonujących się przeobrażeń we wszystkich obsza-
rach działalności jest rzeczywiście imponujący. W ciągu ostatnich lat PKP Energetyka poprawi-
ła najważniejsze wskaźniki niezawodności. Dość powiedzieć, że liczba awarii na sieci trakcyjnej 
spadła ponadtrzydziestokrotnie, SAIDI prawie trzykrotnie, a poziom cyfryzacji wzrósł z 30 do 85 
proc. Na tym fundamencie PKP Energetyka buduje swoje długofalowe plany, stawiając w cen-
trum uwagi kwestie środowiskowe. Wspólnie z przewoźnikami i firmami odpowiadającymi za 
95 proc. zużycia energii, spółka wypracowała program, który umożliwia przejście na zasilenie z 
OZE w 85 proc. już do 2030 roku. Realizując swoje cele, w lipcu bieżącego roku firma urucho-
miła największy w Europie trakcyjny magazyn energii o mocy 5,5 MW i pojemności użytecznej 
1,2 MWh. Rozwiązanie to wzmocni bezpieczeństwo i jakość dostaw energii dla kolei, zbilansu-
je moc pobieraną z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz pozwoli na efektywniej-
sze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach programu Zielona Kolej. Docelowo 
ma powstać 300 takich magazynów współtworzących ekosystem zasilania kolei. Innowacyjne 
rozwiązania wspierane są przez prace badawcze i współpracę ze środowiskiem naukowym. 
Wydaje się, że tak kompleksowe podejście do zmian jest receptą na kolejne sukcesy, których w 
Europejskim Roku Kolei życzymy spółce i jej menadżerom. 

W innych działach bieżącego wydania „Energii Elektrycznej” przyglądamy się energe-
tyce w różnych aspektach. Na powrót koniunktury dla całej gospodarki, a co za tym idzie 
– dla przedsiębiorstw energetycznych, wskazują dane płynące ze spółek naszego sektora. 
Omawiamy je w dziale Rynek i regulacje. Z kolei wśród zagadnień technicznych analizujemy 
zmiany w sieciach dystrybucyjnych największych polskich operatorów w latach 2016-2020. 

Pragnąc przybliżyć ideę technologicznej rewolucji realizującej się za sprawą technologii 
5G, ukazujemy jej wpływ na różne dziedziny życia. W dziale Wydarzenia relacjonujemy or-
ganizowaną przez PTPiREE konferencję poświęconą oświetleniu dróg i miejsc publicznych. 
Publikujemy również relację z tegorocznych targów Energetab, będących jednym z najwięk-
szych wydarzeń w naszej branży. Targi odwiedziło ponad 8 tysięcy osób, co dowodzi, że 
tego typu wydarzenia są potrzebne i bardzo wyczekiwane przez klientów oraz dostawców. 

W pozostałej części bieżącego wydania jak zawsze nie zabraknie analiz prawnych  
i omówienia aktualności z życia spółek. Zapraszam do lektury.

Wojciech Tabiś
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Portal Wytwórcy to nowe i w pełni autor-
skie narzędzie informatyczne przygoto-
wane przez spółkę Enea Operator dla wy-
twórców energii elektrycznej. Dzięki tej 
platformie dane planistyczne, które ci ostat-
ni zgodnie z tzw. wytycznymi SOGL są zo-
bowiązani przekazywać operatorom syste-
mu dystrybucyjnego, będą importowane 
bezpośrednio do portalu za pomocą intu-
icyjnego narzędzia. 

Od początku roku wytwórcy energii 
elektrycznej na mocy „wytycznych SOGL” 
są zobligowani do przesyłania operato-
rom systemu dystrybucyjnego danych 

planistycznych dotyczących prognoz war-
tości mocy wprowadzonej do sieci. Nowe 
narzędzie informatyczne nie tylko umożliwi 
ich sprawne przekazywanie, ale także udo-
stępni wytwórcom wszystkie niezbędne 
informacje pomiarowe na temat ich źródeł 
wytwórczych w celu weryfikacji. To nowo-
czesne narzędzie informatyczne daje także 
możliwość uzyskania szerokiego spektrum 
danych, ich bieżącą aktualizację oraz pre-
zentację w formie tabelarycznej i graficznej. 
Enea Operator przygotowała także filmo-
wy instruktaż, który krok po kroku wyjaśnia 
sposób poruszania się po portalu.  n

Ponad 600 rozłączników więcej oraz tyle 
samo kolejnych modemów TETRA zamon-
tuje Energa-Operator na sieci średniego 
napięcia w ramach realizowanego przez 
spółkę projektu smart grid. Program zakła-
da budowę pierwszego kompleksowego 
systemu zarządzania siecią SN w naszym 
kraju. Pierwotnie jego fundament miało 
stanowić blisko 1,2 tys. zdalnych rozłączni-
ków wraz z modemami TETRA. Dzięki roz-
szerzeniu zakresu przedsięwzięcia w jego 
ramach ich łączna liczba wyniesie prawie 
1,8 tys.  

Projekt smart grid jest bardzo ważnym 
wsparciem w procesie automatyzacji in-
frastruktury spółki. Rozszerzenie zakresu 
jego realizacji pozwoli przedsiębiorstwu 
osiągnąć określony przez PTPiREE opty-
malny poziom nasycenia sieci średniego 
napięcia łącznikami sterowanymi zdalnie. 
Wraz z zastosowaniem nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych znacznie skró-
ci się czas lokalizacji oraz usuwania awa-
rii. Coraz częściej cały proces odbywa się 
zdalnie. Co więcej, może zostać zautoma-
tyzowany z wykorzystaniem rozwiązań 
informatycznych, takich jak moduł FDIR, 
który jest w stanie w ciągu chwili odnaleźć 
i wyizolować uszkodzony odcinek sieci 
energetycznej. 

W momencie ukończenia progra-
mu sieć średnich napięć, którą zarządza 
Energa-Operator wyposażona będzie w su- 
mie w blisko 8 tys. zdalnie sterowanych 

rozłączników napowietrznych. Ich średnia 
liczba na sto kilometrów napowietrznych 
sieci SN wyniesie tym samym 14,2, wobec 
14 zalecanych przez PTPiREE. Osiągnięcie 
tego poziomu sprawi, że Energa-Operator 
będzie dysponowała inteligentną siecią 
średniego napięcia obejmującą cały ob-
szar jej działania. 

Sieć inteligentna wymaga również od-
powiednich rozdzielnic wnętrzowych oraz 
zestawów telesterowania w stacjach ener-
getycznych średniego napięcia. W ramach 
projektu smart grid zrealizowany zostanie 
pierwszy etap wprowadzania nowego 
systemu SCADA/ADMS, czyli najnowszej 
generacji centralnego systemu zarządza-
nia ruchem sieci elektroenergetycznej. 

Wartość projektu smart grid to ponad 
240 mln zł (koszty kwalifikowane wynoszą 
prawie 196 mln zł). Uzyskał on dofinanso-
wanie Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na poziomie 85 proc., czyli ponad 
166 mln zł.  n

 » Enea Operator 

Bezpieczeństwo 
najmłodszych

W Szczecinie podczas pikniku rodzin-
nego pod hasłem „Dbamy o Twoje 
bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj!” 
Enea Operator  zachęcała  najmłod-
szych i ich opiekunów, żeby przestrze-
gali zasad bezpieczeństwa nie tylko 
w szkole czy pracy, ale także w czasie 
wolnym. 

We współpracy ze strażą pożarną 
i policją zapewniono dzieciom moc 
atrakcji, w tym zwiedzanie samocho-
du ogniowego i radiowozu oraz wjazd 
kilka metrów w górę podnośnikiem,  
z którego korzystają w codziennej pra-
cy ekipy pogotowia energetycznego. 
Uczestnicy mogli też  spożytkować 
swoją energię na blender bike’u, czyli 
specjalnym rowerze,  dzięki któremu 
za pomocą własnych mięśni można 
było zrobić koktajl owocowy. Przygo-
towano również sporo zabaw, w tym 
malowanie twarzy czy fotościanki. 
Dzieci dowiedziały się także, jak za-
chować bezpieczeństwo w pobliżu 
infrastruktury energetycznej, poznały 
podstawy pierwszej pomocy oraz za-
grożenia jakie niesie zabawa prądem. 
Sporym zainteresowaniem nie tylko 
najmłodszych cieszyła się prezentacja 
sprzętu pogotowia energetycznego. 
Policjanci i strażacy oprócz pokazu 
swoich pojazdów poprowadzili zajęcia 
z zakresu bezpieczeństwa.  

n

 » Enea Operator 

Portal Wytwórcy 

 » Energa-Operator

Inteligentna sieć będzie gęstsza

Dzieci poznały podstawy pierwszej pomocy  
oraz za grożenia jakie niesie zabawa prądem
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Energa-Operator ukończyła budowę 
Głównego Punktu Zasilania Rowy we wsi 
Objazda w gminie Ustka. Nowy obiekt służy 
zapewnieniu niezawodnych dostaw ener-
gii w pasie nadmorskim, przede wszystkim  
w Rowach i okolicach. 

Nadmorskie miejscowości turystycz-
ne mają duże wahania w zapotrzebowa-
niu na moc. W sezonie potrafi ono wzro-
snąć nawet kilkukrotnie. Budowa GPZ 
Rowy wraz z dwutorową linią wysokiego 
napięcia znacznie zwiększy bezpieczeń-
stwo i niezawodność dostaw energii elek-
trycznej, a także umożliwi dalszy rozwój 
terenów, które zasilać będzie stacja. GPZ 
Rowy umożliwi też dalszy rozwój gospo-
darczy regionu, pozwalając na przyłą-
czanie nowych odbiorców i wytwórców 
energii elektrycznej. Stację wyposażono  
w transformator 110/15 kV o mocy  
16 MVA. Posiada ona rezerwowe pole, 
które umożliwi montaż drugiej jednostki  
w przyszłości. Stanowiska transformato-
rów ulokowano w zadaszonych, szczel-
nych komorach.  

W budynku stacyjnym umieszczo-
no nastawnię, rozdzielnię średniego 

napięcia (15 kV) oraz dwa w pełni izolowa-
ne stanowiska potrzeb własnych 15/0,4 kV.  
W pomieszczeniu rozdzielni 15 kV wybu-
dowano rozdzielnicę 15 kV dwusekcyjną 
16-polową (8 pól funkcyjnych i 8 pól linio-
wych w pełni wyposażonych) oraz prze-
widziano rezerwę miejsca na dalszą roz-
budowę o dodatkowe minimum 12 pól 
liniowych, które umożliwią wyprowadze-
nie kolejnych linii średniego napięcia, kie-
dy zaistnieje taka potrzeba. Zasilenie stacji 
wiązało się z budową nowej dwutorowej 
linii wysokiego napięcia o długości 14 km. 
Łączny koszt inwestycji związanych z bu-
dową nowej stacji to ponad 34 mln zł.   

n

 » Energa-Operator 

Niezawodność dostaw energii nad morzem
 » PKP Energetyka

Energia ze słońca
PKP Energetyka oraz przewoźnik towa-
rowy LTE Polska podpisały list intencyj-
ny w sprawie montażu i eksploatacji in-
stalacji fotowoltaicznych. Ma to związek  
z koniecznością redukcji śladu węglowe-
go transportu i dążeniem do osiągnięcia 
unijnych celów klimatycznych. Obie firmy 
zadeklarowały podjęcie współpracy, dzię-
ki której przewoźnik będzie w stanie pro-
dukować na własne potrzeby nietrakcyjną 
energię elektryczną pochodzącą z odna-
wialnych źródeł. 

PKP Energetyka i LTE Polska współpra-
cują także w ramach Centrum Efektyw-
ności Energetycznej Kolei. CEEK działa na 
rzecz bardziej konkurencyjnego, a jedno-
cześnie energooszczędnego i przyjazne-
go środowisku transportu kolejowego. 
Głównym celem CEEK jest optymalizacja 
zużycia energii elektrycznej, przez co do 
2030 roku możliwe będzie zmniejsze-
nie jej zużycia przez kolej w naszym kraju 
o 1,2 TWh i zredukowanie emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery o milion ton. 
Aby osiągnąć ten cel, należące do CEEK 
podmioty współpracują nad rozwojem  
i wdrożeniem rozwiązań wykorzystują-
cych rekuperację energii elektrycznej, 
szerokim zastosowaniem techniki eco-
-drivingu czy montażem instalacji foto-
woltaicznych na kolejowych budynkach 
i infrastrukturze. Od 2019 roku CEEK reali-
zuje również Program Zielona Kolej, który 
zakłada, że w 2030 roku 2,5 TWh (85 proc. 
energii trakcyjnej zużywanej przez sektor 
kolejowy) będzie pochodziło z OZE, co da 
redukcję emisji dwutlenku węgla o 8 mln 
ton. Rolę integratora Programu Zielona 
Kolej CEEK powierzył PKP Energetyka.  n

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska

CEEK działa na rzecz bardziej konkurencyjnego,  
a jedno cześnie energooszczędnego i przyjazne go 
środowisku transportu kolejowego 
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Komenda 
Główna Państwowej Straży Pożarnej zawarły 
porozumienie o współpracy w zakresie rato-
wania życia i zdrowia ludzi, mienia oraz śro-
dowiska, walki z pożarami, klęskami żywioło-
wymi, a w szczególności z zagrożeniami dla 
prawidłowego funkcjonowania krajowego 
systemu elektroenergetycznego. Obejmuje 
ono kompleksową współpracę operatora 
systemu przesyłowego i zawodowych po-
żarników m.in. poprzez realizację wspólnych 
szkoleń i ćwiczeń. 

Pierwszym wspólnym działaniem po 
podpisaniu dokumentu był udział śmigłow-
ców PSE w zorganizowanych przez gdańską 
Komendę Wojewódzką PSP makroregional-
nych ćwiczeniach pożarniczych w Borsku. 
Spółka udostępniła dwa lekkie helikoptery, 
które wspierały strażaków kierujących działa-
niami ratowniczymi. 

PSE dysponują trzema śmigłowcami Ro-
binson R66, które napędzane są turbinowym 
silnikiem Rolls Royce RR300, mają zasięg do 
tysiąca kilometrów, a  maksymalny czas trwa-
nia lotu to 5,5 godziny. Dzięki nim przepro-
wadzenie oględzin i oceny stanu sieci, wykry-
cie ewentualnych uszkodzeń infrastruktury 
sieciowej, a także zauważenie wszelkich na-
ruszeń w  pasie technologicznym linii prze-
syłowych odbywa się znacznie sprawniej  
i szybciej. W ostatnim półroczu wykonano 
aż 187 zadań lotniczych, które trwały łącznie 
489 godzin. Helikoptery były niezastąpione 
także podczas badania skutków lipcowych 
wichur. n

 » Polskie Sieci Elektroenergetyczne

W trosce o niezawodną pracę KSE

PSE dysponują trzema śmigłowcami Robinson R66
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 » W ubiegłym roku PKP Energetyka 
zaprezentowała ,,Strategię 2030’’ 
wskazującą najważniejsze kierunki 
rozwoju spółki, które przyczynią się 
m.in. do realizacji polityki klimatyczno-
energetycznej. Jakie cele wytyczono 
w dokumencie i jakie założenia 
przyświecały jego tworzeniu? 

Na początku warto zaznaczyć, że 
,,Strategia 2030’’ była możliwa do wypra-
cowania dzięki naszej pięcioletniej trans-
formacji zrealizowanej w latach 2015-
2020. Z rzetelnej firmy, posiadającej duży 
potencjał, staliśmy się przedsiębiorstwem 
zdigitalizowanym, innowacyjnym, goto-
wym na wyzwania przyszłości czekające 
zarówno energetykę, jak i kolej. Przez pięć 
lat znacząco poprawiliśmy wszystkie naj-
ważniejsze wskaźniki. Liczba awarii na sie-
ci trakcyjnej spadła ponadtrzydziestokrot-
nie (z przeszło 300 do poniżej 10), SAIDI 
prawie trzykrotnie (z 350 do 145 minut),  
a poziom cyfryzacji wzrósł z 30 do 85 proc. 
Jednocześnie mamy bardzo zmotywowa-
ny zespół. Badania, które przeprowadzamy 
co roku, wskazują, że poziom zaangażowa-
nia pracowników wynosi ponad 70 proc. 
Świadczy to o tym, że pracownicy czują, że 
firma się o nich troszczy i jednocześnie są 
w pełni włączeni w jej działania i sukces. 
Muszę w tym miejscu podkreślić, że mamy 
w firmie wspaniałą załogę. Nasze grono 
wyższej kadry, zwane TOP 40, oraz szersze 
grono wszystkich kierowników, TOP 400, 
to osoby wyjątkowe, z którymi można re-
alizować najśmielsze zadania. Zaś wszyscy 
pracownicy – elektromonterzy, mechani-
cy, maszyniści, dyspozytorzy, inżyniero-
wie – to ludzie z pasją i oddaniem, dzięki 
którym możemy nieprzerwanie świadczyć 

nasze usługi nawet podczas pandemii. 
Jestem dumny, że mogę być częścią tego 
zespołu.

W najbliższych dziesięciu latach posta-
wiliśmy na dalszy, zrównoważony rozwój  
i długoterminową współpracę na krajo-
wym rynku. Kierunek wyznacza misja PKP 
Energetyka – „Wspieramy rozwój polskiej 
kolei”. Co do założeń, to uważnie przeana-
lizowaliśmy trendy światowe i możliwe sce-
nariusze w polskiej gospodarce i postawi-
liśmy na digitalizację, wspieranie ochrony 
klimatu oraz rozwój firmy poprzez rozwój 
pracowników. Na tej podstawie określiliśmy 
cztery filary, w ramach których sformułowa-
liśmy cele. Filar pierwszy – „Więcej mocy” 
– zakłada rozwój infrastruktury dystrybu-
cyjnej. Jego główny cel to wzrost  mocy 
zasilania w systemie kolejowym o 42 proc., 
do 6,8 GW. Filar drugi – „Więcej jakości” – 
zbiera inicjatywy wpływające na wzrost 
satysfakcji klientów i doskonałość opera-
cyjną. Zakłada on, że konsekwentnie bę-
dziemy zwiększać pozytywny Wskaźnik 
Rekomendacji Netto (NPS*) do poziomu 20  
w 2030 roku. Filar trzeci – „Więcej zieleni” – to 
przede wszystkim realizacja, powołanego 
przez Centrum Efektywności Energetycznej 
Kolei, Programu Zielona Kolej. Nasza branża 
chce przejść na zieloną energię, a PKP Ener-
getyka jest koordynatorem tych zmian. Cel 
w tym względzie jest ambitny – za 10 lat 
85 proc. dystrybuowanej przez nas energii 
będzie pochodziło z OZE. „Więcej satysfak-
cji pracowników” to nasz czwarty filar firmy 
odpowiedzialnej społecznie. Za 10 lat chce-
my być najlepszym pracodawcą w branży, 
dzięki czemu zapewnimy jeszcze wyższą ja-
kość usług. W tym filarze bardzo ważny jest 
program „Misja ZERO”, dzięki któremu staje-
my się bezwypadkowym miejscem pracy. 

 » Współzarządzana przez Pana PKP 
Energetyka koordynuje realizację 
wspomnianego już Programu Zielona 
Kolej, który nie tylko będzie miał wpływ 
na rozwój kolei, ale również przyniesie 
wymierne efekty ekologiczne. Jakie 
przesłanki kierowały przystąpieniem 
spółki do tego programu? 

PKP Energetyka to firma energetyczna ko-
lei. Zajmujemy się przede wszystkim dys-
trybucją i sprzedażą energii trakcyjnej 
zasilającej polskie pociągi. Zatem nasza 
podstawowa odpowiedzialność to zapew-
nienie niezawodności i bezpieczeństwa 
dostaw tej energii. Jej rodzaj wydawałby się 
z naszej perspektywy sprawą drugorzędną. 
Jednak już kilka lat temu zaczęliśmy zada-
wać sobie szereg pytań o zakres wpływu, 
jaki mamy na otoczenie, w tym środowisko 
naturalne. Zdecydowaliśmy, że będąc ope-
ratorem infrastruktury dystrybucyjnej, ma-
my w tym zakresie zadanie do wykonania 
i chcemy się go podjąć. Naszym długofa-
lowym celem powinno być uczestniczenie  
w transformacji kolei w taki sposób, aby – na 
ile to tylko możliwe – nie być obciążeniem 
dla środowiska naturalnego, ale dostarczać 
rozwiązania dla jego ochrony. Dlatego, kie-
dy w Centrum Efektywności Energetycznej 
Kolei, wspólnie z przewoźnikami i firmami 
odpowiadającymi za 95 proc. zużycia ener-
gii na kolei, wypracowaliśmy program, któ-
ry umożliwia przejście na zasilenie z OZE  
w 85 proc. już do 2030 roku, byliśmy go-
towi, aby podjąć się zadania jego koordy-
nacji. To ogromny potencjał dla kolei, która 
już stanowi prawdziwy szkielet elektromo-
bilności. Jest najbardziej efektywnym eko-
logicznie środkiem transportu, a dzięki 
programowi, o którym mówimy, stanie się 

Dystrybucja 4.0 podstawą 
rozwoju Zielonej Kolei
Rozmowa z Markiem Kleszczewskim, członkiem zarządu PKP Energetyka 
odpowiedzialnym za dystrybucję.
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neutralna klimatycznie. Już 85 proc. zielo-
nej energii trakcyjnej to oszczędność 8 mln 
ton CO

2
 rocznie. Jako dystrybutor energii 

elektrycznej, czujemy się odpowiedzialni 
za wspieranie poszczególnych spółek w jak 
najbardziej ekologicznym funkcjonowaniu. 
Przygotowujemy siebie i całą branżę na na-
prawdę czystą energię pochodzącą z odna-
wialnych, rozproszonych źródeł.

 » 1 lipca PKP Energetyka uruchomiła 
największy na Starym Kontynencie 
trakcyjny magazyn energii. Jakie 
unikatowe rozwiązania w nim 
zastosowano? Czy plany rozwoju spółki 
obejmują rozbudowę takich instalacji?  

Nasza inwestycja w Garbcach o mo-
cy 5,5 MW i pojemności użytecznej  
1,2 MWh jest faktycznie największym 
magazynem energii pracującym na po-
trzeby trakcyjne w Europie. W czterech 
kontenerach znajdują się baterie litowo-
-jonowe wykonane w technologii NMC. 
To rozwiązanie uwzględnia specyfikę za-
silania kolei, umożliwiając powolne ła-
dowanie magazynu i szybkie oddanie 
zgromadzonej energii, kiedy przejeżdża 

pociąg. Magazyn w ciągu kilku sekund 
jest w stanie zasilić nawet najszybsze po-
ciągi, w tym Pendolino. Sercem magazy-
nu jest przekształtnik energoelektronicz-
ny DC/DC, który pracuje bezpośrednio 
na napięciu stałym, co jest nowatorskim 
rozwiązaniem na skalę naszego konty-
nentu. W innych systemach kolejowych, 
zasilanych napięciem stałym, magazyny 
trakcyjne dają na wyjściu prąd przemien-
ny, co wymusza dodatkową konwersję  
DC/AC/DC. Pominięcie tej transforma-
cji znacząco usprawnia pracę magazynu  
i skutkuje oszczędnością energii, której 
nie traci się na etapach przejściowych.

Magazyn wzmocni bezpieczeństwo  
i jakość dostaw energii dla kolei, zbilansu-
je moc pobieraną z Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego oraz pozwoli na 
efektywniejsze wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii w ramach Progra-
mu Zielona Kolej. Wartość instalacji to 
prawie 20 mln zł. Magazyn powstał we 
współpracy z Uniwersytetem Zielono-
górskim. Wypracowaliśmy rozwiązanie, 
które nie tylko ma pełnić swoją rolę przez 
najbliższe 15 lat, ale może być podstawą 
do multiplikowania tego typu urządzeń  

w kolejnych lokalizacjach. Planujemy 
około 300 takich „power banków” dla 
kolei. Każdy z nich będzie elementem 
szerszego ekosystemu zasilania, na który 
składać się ma także podstacja trakcyjna 
oraz docelowo farma fotowoltaiczna lub 
inne odnawialne źródło energii, tworząc 
Lokalny Obszar Bilansowania (LOB). Ma-
gazyn jest w pełni opomiarowany oraz 
zautomatyzowany, co pozwala na zdal-
ne sterowanie oraz konfigurację wybra-
nych parametrów pracy adekwatnie do 
potrzeb. 

 » PKP Energetyka współpracuje  
ze środowiskiem akademickim  
w ramach Komitetu Innowacyjności, 
skupiającego naukowców z polskich 
uczelni oraz Instytutu Kolejnictwa. 
Jakie – poza wspomnianym 
magazynem energii –  innowacyjne 
rozwiązania pozwalające na 
zwiększenie udziału energii z OZE 
wprowadza spółka?

To prawda, Komitet Innowacyjności 
to program zainicjowany przez PKP 
Energetyka w 2018 roku, współtworzony  

Magazyn energii to jeden z innowacyjnych elementów rozwijanego przez PKP Energetyka systemu Dystrybucja 4.0 
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z ośmioma pracownikami naukowymi naj-
lepszych polskich uczelni oraz Instytutu 
Kolejnictwa. Reprezentują oni różnorod-
ne dziedziny – począwszy od poprawy 
jakości zasilania i magazynowania ener-
gii, poprzez automatyzację i sztuczną in-
teligencję, aż po alternatywne źródła za-
silania. Eksperci doradzają i opiniują nasze 
działania, a także oceniają zmiany i naj-
nowsze trendy, jakie mają miejsce w na-
szym otoczeniu. Dyskutowane zagad-
nienia to przede wszystkim technologie 
i innowacje na styku energetyki i kolei. 
Dzięki współpracy między innymi z pol-
ską myślą naukową mamy pewność, że 
powstające obiekty i wypracowywane 
rozwiązania są nowoczesne i zdigitalizo-
wane w formule 4.0. To oznacza, że wy-
korzystujemy w nich Systemy Biznesowej 
Analityki Danych, Sztucznej Inteligencji 
i Uczenia Maszynowego, co gwarantu-
je, że np. wspomniany magazyn energii 
jeszcze lepiej spełnia swoje stabilizacyjne 
i efektywnościowe funkcje. Dystrybucja 
4.0 poprzez swoje inwestycje sieciowe 
wspiera przyłączenie OZE do własnej sie-
ci. Obecnie znaczne środki przeznaczamy 
na jej automatyzację. Właśnie oddaliśmy 
do użytkowania jednolity dla całego kra-
ju system dyspozytorski sterowania siecią 
oparty o polskie nowatorskie rozwiązania.
Mówiąc o innowacjach, nie zapominamy 
o aspekcie ludzkim. Wdrożony przez nas 
nowy sposób organizacji pracy – KAIZEN, 
to m.in. metodyka wdrażania uspraw-
nień PDCA (Plan-Do-Check-Act), czy 
standaryzacja pracy wsparta metodyką 
TWI (Training Within Industry).

 » W maju Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zaakceptował największy 
w historii spółki plan rozwoju na lata 
2021-2025, tj. 4,4 mld zł. Na jakie 

inwestycje będzie przeznaczona ta 
kwota? Jaką cześć stanowić mają 
inwestycje w sieci dystrybucyjne, 
których modernizacja jest niezbędna 
dla transformacji rynku energii? 

To największy w historii spółki PKP 
Energetyka plan rozwoju. 4,4 mld zł prze-
znaczymy na inwestycje w infrastruktu-
rę niezbędną do zapewnienia zasilania 
trakcji kolejowej, zgodnie z rosnącymi 
potrzebami polskiej kolei. Nowoczesne 
urządzenia dostarczające energię bę-
dą w stanie zapewnić więcej mocy dla 
szybciej i częściej jeżdżących pociągów. 
Zatwierdzony plan będzie zrealizowany 
już w najbliższych pięciu latach. Zawiera 
on kierunki rozwoju zarówno w zakresie 
przyłączania nowych odbiorców, inwe-
stycji w obecną infrastrukturę, jak i wdra-
żanych systemów IT (cyfryzacja) czy OT 
(technologie operacyjne). Naszym prio-
rytetem jest tzw. Program Modernizacji 
Układów Zasilania (MUZa), za który spół-
ka jest odpowiedzialna nieprzerwanie od 
2011 roku. W latach 2011-2020 w ramach 
MUZy zrealizowano projekty o wartości 
ponad 2 mld zł. Wszystkie zgodnie z zało-
żonym harmonogramem i budżetem, na-
wet w tak wymagającym czasie jak okres 
pandemii. PKP Energetyka do 2025 roku 
na realizację programu oraz przyłącze-
nia nowych klientów przeznaczy prawie  
3,65 mld zł. To około 84 proc. całości środ-
ków przewidzianych w planie rozwoju 
na inwestycje infrastrukturalne. Niemal  
420 mln zł (9 proc. środków) posłu-
ży natomiast do sfinansowania progra-
mów modernizacji sieci dystrybucyjnej,  
a 300 mln zł (prawie 7 proc. całej puli) 
przeznaczymy na inne inwestycje.

Najwyższe wydatki w ramach oma-
wianego planu są przewidziane na 

2023 rok – ponad miliard złotych. Śred-
niorocznie inwestycje PKP Energety-
ka wyniosą około 880 mln zł. Najwię-
cej programów będzie realizowanych  
w województwach: mazowieckim, łódz-
kim, pomorskim oraz wielkopolskim, co 
jest zgodne z planami rozwoju kolei oraz 
potrzebami innych klientów. Rozbudowa 
i unowocześnianie zasilania transportu 
kolejowego to zastrzyk inwestycyjny dla 
wielu regionów, co jest szczególnie ważne  
w czasie odbudowy i wzmacniania pol-
skiej gospodarki po kryzysie wywołanym 
przez COVID-19.

 » 2021 jest Europejskim Rokiem Kolei. 
Jak spółka włącza się w te obchody? 

To już dziewiąty miesiąc Europejskiego 
Roku Kolei zainicjowanego przez 
Komisję Europejską. Jego celem jest 
zwiększenie znaczenia i udziału trans-
portu kolejowego, tak aby przyczyniał 
się on do dalszej transformacji unijnej 
gospodarki w kierunku ekologiczne-
go, cyfrowego i innowacyjnego mo-
delu gospodarczego. Cieszymy się, że 
Europa wspiera rozwój kolei i aktyw-
nie włączamy się w wiele inicjatyw ko-
ordynowanych w Polsce przez Urząd 
Transportu Kolejowego: od debat ta-
kich jak „Europejski Zielony Ład – wy-
zwania dla transportu i szansa dla kolei”, 
po aktywną promocję naszej branży na 
Targach TRAKO. Mam nadzieję, że ko-
lej, zwłaszcza Zielona Kolej, wpisze się 
w codzienne zwyczaje transportowe 
Polaków i Europejczyków. 

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Wojciech Tabiś

Marek Kleszczewski,  
członek zarządu PKP Energetyka
W PKP Energetyka odpowiada m.in za kontynuację megaprojektu  
Modernizacja Układów Zasilania kolejowej sieci trakcyjnej (MUZa),  
wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w dystrybucji, w tym za rozwój 
Inteligentnego, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Dystrybucją Energii 
dla Kolei. Do 2018 roku był dyrektorem Oddziału Usługi w PKP Energetyka 
i odpowiadał głównie za utrzymanie sieci trakcyjnej. Wcześniej pełnił m.in. 
funkcję wiceprezesa spółki Tauron Dystrybucja i członka zarządu Vattenfall. 
Jest absolwentem automatyki na Politechnice Śląskiej, uzyskał także tytuł 
MBA na University of Business Lancashire. 



IRENEUSZ CHOJNACKI

Energa wskazała w raporcie za I półrocze 2021, że w II kwartale 
2021 obserwowane były dynamiczne zmiany prognoz gospo-
darczych. Mianowicie początkowe nastroje pesymistyczne, 
wywołane obawami o powrót pandemii, jak również ponow-
nie wprowadzone restrykcje w życiu gospodarczym i społecz-
nym, przełożyły się na rewizję w dół prognoz wzrostu PKB na 
kolejne kwartały. 

– Zwiększenie odporności społeczeństwa i wyhamowanie 
choroby COVID-19 na przełomie maja i czerwca, spowodowały  
z kolei podwyższenie szacunków PKB. Pomimo ryzyka czwartej fali 
pandemii koronawirusa analitycy oceniają, że nie powinno mieć 
ono już istotnego wpływu na krajowy wzrost gospodarczy, co od-
zwierciedlają również wyniki czerwcowego badania koniunktury 
– m.in. informowała Energa, publikując raport w sierpniu.

GUS podawał, że według szybkiego szacunku produkt kra-
jowy brutto  niewyrównany sezonowo w I kwartale 2021 roku 
zmniejszył się realnie o 1,2 proc. rok do roku, wobec wzrostu  
o 2 proc. w takim okresie 2020 roku. Z kolei, według szyb-
kiego szacunku PKB niewyrównany sezonowo w II kwartale 
2021 roku zwiększył się realnie o 10,9 proc. r/r, wobec spadku  
o 8,3 proc. w tym czasie w 2020 roku.

Wydaje się, że firmy energetyczne dość skrupulatnie śledzą 
analizy i prognozy makroekonomiczne. Energa i Tauron Polska  
Energia zwróciły w raportach uwagę na lipcową prognozę 
PKB, opracowaną przez Departament Analiz Ekonomicznych 
Narodowego Banku Polskiego.

– Według analiz NBP z lipca 2021 roku, wraz z poprawą sy-
tuacji epidemicznej i znoszeniem obostrzeń, oczekuje się wzro-
stu popytu konsumpcyjnego i spożycia prywatnego, a także 
stopniowego powrotu poziomu nakładów inwestycyjnych do 

wartości sprzed kryzysu. W 2020 roku nakłady inwestycyjne na 
środki trwałe spadły o 9,6 proc. r/r. W 2021 prognozuje się ich wzrost  
o 8,2 proc., a w 2022 i 2023 odpowiednio o 10,5 proc. i 10,2 proc. 
Przewiduje się również wzrost PKB o 5 proc. w 2021 roku oraz  
o 5,4 proc. i 5,3 proc. odpowiednio w 2022 i 2023 – czytamy  
w raporcie spółki Tauron za I półrocze 2021, opublikowanym 
we wrześniu.

Konfederacja Lewiatan stwierdzając, że w I kwartale 2021 
roku PKB w Polsce był niższy w stosunku do poziomu sprzed 
pandemii o 1,6 proc., podczas gdy w Unii Europejskiej oko-
ło 4,6 proc., komentowała, że na tle innych krajów UE polska 
gospodarka poradziła sobie dobrze ze skutkami pandemii, bo 
spadek PKB nastąpił później, był płytszy, a wyjście z dołka bar-
dziej dynamiczne. 

Zużycie energii elektrycznej w naszym kraju już w I kwar-
tale 2021 r. było większe niż rok wcześniej, według danych PSE  
o blisko 4 proc., a wynosząc w I półroczu 2021r. ponad 86 TWh, 
w porównaniu do takiego okresu 2020 r. wzrosło o 7,1 proc. 

– Krajowe zużycie energii elektrycznej w Polsce w I półro-
czu 2021 roku wyniosło 86,37 TWh i było wyższe o 5,73 TWh, tj.  
7,1 proc. w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego 
(80,64 TWh). Wzrost zużycia wynikał z wyższego zapotrzebowa-
nia spowodowanego odradzającą się gospodarką po kolejnej fa-
li pandemii COVID-19 w stosunku do tego samego okresu roku 
ubiegłego – stwierdziła w raporcie Energa. 

Wzrost popytu na energię elektryczną obserwowany na 
poziomie makroekonomicznym, czyli całej Polski, siłą rzeczy 
musiał znaleźć odzwierciedlenie w poziomie dostaw energii 
elektrycznej dla odbiorców końcowych, realizowanych przez 
OSD. 

Koniunktura  
wraca także do sieci
Podstawowym miejscem działalności firm wchodzących w skład polskich 
grup energetycznych, do których należą najwięksi operatorzy systemów 
dystrybucyjnych, jest rynek krajowy. Wahania koniunktury gospodarczej  
w Polsce wpływają na kształtowanie popytu na energię elektryczną,  
a więc siłą rzeczy także na biznes prowadzony przez OSD. 

RYNEK I REGULACJE
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Na uwagę zasługują tu, pozostając w zbieżności z danymi 
GUS dotyczącymi wzrostu PKB, wysokie wzrosty dostaw energii 
elektrycznej do odbiorców w II kwartale 2021 roku w porówna-
niu do II kwartału 2020 r., większe niż przy porównaniu całego  
I półrocza 2021 r. do całego I półrocza 2020 r. 

Tauron Dystrybucja, pozostając nadal największym polskim 
dystrybutorem energii elektrycznej, w I półroczu dostarczył od-
biorcom końcowym niemal 26 TWh energii elektrycznej i to by-
ło o około 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Natomiast w samym 
II kwartale 2021 roku te dostawy wyniosły blisko 12,6 TWh, co 
oznaczało, że były większe niż rok wcześniej aż o 14 proc. 

– Jeśli chodzi o dane operacyjne, to w II kwartale 2021 roku 
widzimy w nich odzwierciedlenie sytuacji gospodarczej w na-
szym kraju, gdzie w szczególności na obszarze działania grupy 
Tauron odnotowujemy zjawiska związane ze zwiększeniem do-
staw energii i z odbudową gospodarki po okresie covidowym – 
komentował Jerzy Topolski, wiceprezes ds. zarządzania mająt-
kiem spółki Tauron. 

Z informacji przedsiębiorstwa wynika, że w I półroczu 2021 r.  
w porównaniu do I półrocza 2020 r. w przypadku grupy wzrosły 
dostawy energii elektrycznej do wszystkich grup taryfowych, 
co oznacza, że utrzymał się widoczny w okresie obostrzeń,  
a związany z pracą zdalną, wzrost zużycia energii elektrycznej 
przez gospodarstwa domowe. 

Bardzo podobnie koniunktura kształtowała się na obszarze 
działania spółki Energa-Operator. W I półroczu 2021 roku wolu-
men dostarczonej przez firmę energii elektrycznej wyniósł nie-
mal 11,6 TWh i był wyższy o 8 proc. niż w takim samym okresie 
2020 roku. Podobna tendencja wystąpiła w II kwartale 2021 roku,  
w którym wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł blisko  
5,8 TWh i był wyższy o prawie 16 proc. niż rok wcześniej.

– Wzrosty wolumenu zanotowano we wszystkich grupach 
taryfowych i był to przede wszystkim efekt lockdownu w I półro-
czu 2020 roku związanego z pandemią COVID-19; nastąpił wtedy 
spadek rok do roku wolumenu w grupach A, B i C oraz jednocze-
sny wzrost wolumenu w taryfie G z uwagi na zwiększone zużycie 
energii w gospodarstwach domowych wynikające z pracy i nauki 
zdalnej – skomentowała w raporcie Energa. 

W tej sytuacji nie będzie żadnym zaskoczeniem, że także  
w przypadku spółek Enea Operator i PGE Dystrybucja wolume-
ny dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych były  
w I półroczu 2021 roku istotnie większe, niż w tym okresie 2020 
roku. 

PGE Dystrybucja, według wstępnych danych, w I półroczu 
2021 r. dostarczyła odbiorcom końcowym ponad 18,6 TWh  
energii elektrycznej, czyli o 8 proc. więcej niż rok wcześniej, 
a w samym II kwartale 2021 r. dostawy wyniosły 9,11 TWh  
i były o 12 proc większe niż w takim okresie 2020 r. Natomiast  
w przypadku spółki Enea Operator w I półroczu 2021 r. wolu-
men dystrybucji wyniósł około 10,16 TWh, o 7 proc. więcej niż 
rok wcześniej, a w samym II kwartale 2021 r. prawie 5 TWh, co 
w porównaniu  z takim samym okresem 2020 roku oznaczało 
wzrost dostaw o 13 proc. Z prezentacji przedsiębiorstwa wy-
nika, że zwiększenie sprzedaży usług dystrybucji nastąpiło tak 
do gospodarstw domowych, jak i do odbiorców biznesowych.

W I półroczu 2021 roku utrzymało się generalnie duże zna-
czenie segmentu dystrybucji dla wyników grup energetycz-
nych PGE, Tauron, Energa i Enea, ale podobnie jak w poprzed-
nich okresach rozliczeniowych występowało tu dość duże 
zróżnicowanie. 

Udział zysku EBITDA segmentów dystrybucji w całkowitym 
zysku EBITDA grup w I półroczu 2021 roku wahał się między 
około 26 proc. w przypadku PGE (wstępne dane) do 76 proc. 
w grupie Energa. Relatywnie niski w I półroczu 2021 r. w po-
równaniu z poprzednim rokiem był udział zysku EBITDA wy-
pracowanego przez dystrybucję spółki Tauron w zysku EBITDA 
tej grupy, bo wyniósł 52 proc. wobec 70 proc. rok wcześniej.

– W  kolejnych latach ten rozkład pewnie nie będzie taki, że 
dystrybucja  będzie stanowić tylko 52 proc. EBIDTA, pewnie bę-
dzie stanowić więcej. Natomiast teraz to wynika z ponadnorma-
tywnych wyników w obszarze wytwarzania, m.in. związanych  
z transakcjami jednorazowymi na uprawnieniach do emisji CO

2
,  

o których była mowa w I kwartale 2021 roku – wyjaśniał Krzysztof 
Surma, wiceprezes ds. finansów spółki Tauron, wskazując, że już 
w samym II kwartale 2021 r. udział dystrybucji w EBITDA grupy 
był większy niż w całym I półroczu 2021 r. (wyniósł 66 proc.) 

Przedstawiciele spółki podczas konferencji prasowej byli py-
tani o czynniki ryzyka dla sektora dystrybucji w tym i przyszłym 
roku. Jerzy Topolski stwierdził, że identyfikowane jeszcze w 2021 
roku to ryzyko wolumenowe, a w przypadku 2022 roku – ryzyko 
regulacyjne.

– Jeśli chodzi o 2021 rok, to praktycznie ryzyko jakie identyfi-
kujemy to może być wyłącznie ryzyko wolumenowe. Poziom cen 
w taryfach jest zatwierdzony i nie będzie zmieniany do końca 
roku, a  w związku  z tym tylko wolumenowo można widzieć to 
ryzyko. Ono byłoby związane ewentualnie z czwartym lockdow-
nem, czego  prognozy rządowe dzisiaj nie zakładają, a patrząc na 
dynamikę rozwoju gospodarczego kraju wydaje się, że to ryzyko 
jest zmitygowane – ocenił Jerzy Topolski. 

Natomiast, jeśli chodzi o 2022 rok, to zdaniem Jerzego To-
polskiego, istnieje ryzyko regulacyjne, bo – wyjaśniał na kon-
ferencji – 2021 rok, jak i kolejne lata nie są objęte ustalonym mo-
delem regulacyjnym.

–  Dla 2021 roku w relacjach z Urzędem Regulacji Energetyki  
był ustalony tzw. model  przejściowy dla dystrybucji i do dzisiaj 
trwają prace nad modelem na kolejne lata. Mamy obawy, że ten 
model nie zostanie wypracowany tak, aby był on pewną bazą na 
najbliższe pięć lat funkcjonowania segmentu dystrybucji. Naj-
prawdopodobniej będzie kolejny okres przejściowy dla ustalenia 
parametrów regulacyjnych dla 2022 roku i to jest główny czyn-
nik ryzyka. W szczególności dotyczy poziomu WACC, czyli stopy 
zwrotu z zainwestowanego kapitału, jaki regulator ustali na 2022 
rok – twierdził Jerzy Topolski, przypominając, że   już wprowa-
dzono mechanizm konta regulacyjnego. 

Mimo ewidentnej poprawy koniunktury na rynku energii elek-
trycznej w porównaniu z trudnym 2020 rokiem i prognoz wskazu-
jących, że zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie dalej 
rosło, warto zwrócić uwagę na zjawisko, które przewiduje w ra-
porcie Enea.

– Kluczową konsekwencją zmian na rynku energii będzie 
stopniowy spadek ilości energii dystrybuowanej sieciami OSD. 
Zwiększać się będzie natomiast ilość energii produkowanej na 
własne potrzeby przez odbiorców końcowych, w szczególności 
przez prosumentów. Zmieniający się model rynku energii i jego 
skutki dla obecnych użytkowników, takich jak operatorzy syste-
mu dystrybucyjnego, wymagać będzie również transformacji 
obecnego modelu regulacyjnego – stwierdziła Enea.  n

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł” oraz portalu wnp.p

RYNEK I REGULACJE
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI

• Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych / opiniowania  
do projektu rozporządzenia MKiŚ ws. procesów rynku energii 

• Zestawienie uwag – wraz z odniesieniem się resortu energii – zgłoszonych w ramach 
konsultacji do projektu rozporządzenia ws. rejestru magazynów energii elektrycznej

• Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych / opiniowania  
do projektu rozporządzenia MKiŚ ws. system pomiarowego

2. Regulacje dotyczące OZE  i rozwiązań prosumenckich
• Druk senacki nr 486 – rządowy projektu nowelizacji ustawy o OZE po uchwaleniu  

przez Sejm
• Uwagi PTPiREE do projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE (druk 1382)

3. Rynek mocy • Dziennik Ustaw – nowelizacja ustawy o rynku mocy

4. Projekt rozporządzenia systemowego

• Projekt rozporządzenia systemowego (w. z 02.08.2021 roku)
• Uzasadnienie do projektu rozporządzenia systemowego 
• OSR rozporządzenie systemowego
• Załącznik do OSR – Polski Plan Wdrażania

5.
Uzgodnienia projektu rozporządzenia RM ws. ograniczeń w dostarczaniu  
i poborze energii

6. Implementacja dyrektywy rynkowej – nowelizacja ustaw Pe i OZE

• Stanowisko PTPiREE dot. uwag (propozycji) zawartych w pliku dot. nowelizacji ustawy 
Prawo energetyczne (UC74)

• Uwagi MAP do propozycji zmian prawnych dot. linii bezpośredniej 
• Pismo PTPiREE do MKiŚ z odniesieniem do uwag MAP do propozycji zmian prawnych  

dot. linii bezpośredniej – 30.08.2021 roku

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w sierpniu 2021 roku

Prace nad nowelizacją Pe oraz 
aktami prawnymi dotyczącymi AMI

W sierpniu, w wyniku zgłoszonych w ra-
mach lipcowych konsultacji publicznych 
uwag do trzech projektów rozporządzeń 
MKiŚ: w sprawie systemu pomiarowe-
go, procesów rynku energii  oraz rejestru 
magazynów energii elektrycznej – kon-
tynuowane były uzgodnienia dotyczące 
kolejno każdego z rozporządzeń. Prace – 
przy udziale przedstawicieli PTPiREE – pro-
wadzone są m.in. w ramach powołane-
go przy MKiŚ Zespołu ds. Wprowadzenia  
w Polsce Inteligentnego Opomiarowania.

Regulacje dotyczące OZE i rozwiązań 
prosumenckich 

Podczas sierpniowego posiedzenia 
Sejmu uchwalono rządowy projekt 

nowelizacji ustawy o OZE dotyczą-
cy ograniczenia obowiązków konce-
syjnych dla przedsiębiorców wyko-
nujących działalność gospodarczą  
w zakresie małych instalacji, przez pod-
niesienie progu łącznej mocy zainstalo-
wanej elektrycznej lub mocy osiągalnej 
cieplnej w skojarzeniu instalacji odna-
wialnego źródła energii określonych ja-
ko małe instalacje. Ustawę przekazano 
do Senatu, gdzie zaplanowano rozpa-
trzenie regulacji podczas wrześniowego 
posiedzenia plenarnego.

Jednocześnie w ramach prac nad 
rozwiązaniami dla prosumentów przeka-
zano uwagi PTPiREE do projektu ustawy  
o zmianie ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii oraz niektórych innych 
ustaw (druk nr 1382) na ręce przewod-
niczącej sejmowej podkomisji powoła-
nej do rozpatrzenia tego projektu. 

Rynek mocy 

Nowelizację ustawy o rynku mocy 7 sierpnia 
podpisał Prezydent RP, a następnie 17 sierp-
nia opublikowano ją w Dzienniku Ustaw. 
Przepisy (co do zasady) wchodzą w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jak wyjaśniał resort klimatu – nowela 
dostosowuje wysokość stawek opłaty mo-
cowej do profilu zużycia energii, premiując 
odbiorców o płaskim profilu zużycia, którzy 
utrzymując niskie wahania dobowe i prze-
nosząc pobór poza godziny szczytowe, 
przyczyniają się do stabilizacji systemu. 

Projekt  
rozporządzenia systemowego

W pierwszych dniach sierpnia Minister-
stwo Klimatu i Środowiska opublikowało 
i przekazało do uzgodnień, opiniowania 
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i konsultacji publicznych projekt nowego 
rozporządzenia ws. szczegółowych wa-
runków funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego (tzw. rozporządzenia 
systemowego). 

Rozporządzenie to jeden z kroków 
przy wdrażaniu drugiego etapu refor-
my rynku bilansującego. Zgodnie z re-
gulacjami europejskimi, reforma rynku 
odbywa się poprzez opracowanie przez 
operatora systemu przesyłowego (OSP)  
zmienionych warunków dotyczących 
bilansowania, a następnie przedłożenie 
ich Prezesowi URE do zatwierdzenia.

Rozporządzenie ma wprowadzić no-
we podejście wobec określenia wymagań 
technicznych dla nowo przyłączanych do 
sieci urządzeń, instalacji i sieci oraz tych już 
istniejących w zakresie utrzymania dotąd 
obowiązujących wymagań. Zmienią się 
także przepisy odnośnie do procedur awa-
ryjnych i automatyki zabezpieczeniowej 
w celu zapewnienia pełnego stosowania 
unijnych regulacji.

Projekt zawiera cały szereg nowych 
definicji. Przewiduje też m.in. nałoże-
nie na operatorów systemów dystry-
bucyjnych obowiązku uzgodnienia  
z OSP warunków przyłączenia w okre-
ślonych przypadkach przed ich wyda-
niem podmiotowi ubiegającemu się  
o przyłączenie do ich sieci. Zakłada się 
wprowadzenie spójnego zestawu wy-
magań technicznych stawianych obiek-
tom przyłączanym oraz przyłączonym 
do sieci elektroenergetycznej. Według 
założeń nowy zapis określający obo-
wiązki przedsiębiorstwa sieciowego 
ma gromadzić w jednym miejscu kata-
log przepisów regulujących działalność 
sieciową w sektorze elektroenergetyki,  
w tym unormowania unijne i wykonują-
ce je metody, warunki, wymogi i zasady.
Konsultacje, w których udział bierze 
PTPiREE, kończą się we wrześniu.

Projekt rozporządzenia RM  
ws. ograniczeń w dostarczaniu  
i poborze energii

Trwają uzgodnienia wewnętrzne i między-
resortowe dotyczące zapisów rozporzą-
dzania RM ws. ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze energii. W ramach roboczych 
ustaleń, PTPiREE przekazało do resortu kli-
matu argumentację dotyczącą potrze-
by szybkiego wejścia w życie nowelizacji 
rozporządzenia, wskazując m.in. na nie-
jednoznaczność zapisów obowiązują-
cego rozporządzenia (vide: toczące się 

nadal sprawy związane z wprowadze-
niem i „rozliczaniem” ograniczeń wpro-
wadzonych w 2015 roku) czy koniecz-
ność zaktualizowania części zapisów 
do nowych realiów (rozporządzenie 
obowiązuje od 2007 roku i brak moż-
liwości zastosowania nowoczesnych 
metod łączności powoduje trudności  
w szybkim działaniu OSP i OSD oraz ta-
kiej reakcji odbiorców). W ocenie ope-
ratorów, obecny sposób ustalania mocy 
minimalnej (bezpiecznej) dla odbiorców 
opiera się na ich deklaracjach podlega-
jących ograniczeniom, co budzi szereg 
wątpliwości. Jest on również niejedno-
znaczny, stąd też konieczność pilne-
go przejście do wyliczeń opierające się 
na pomiarach. Ponadto brak szybkiego 
wprowadzenia zmian w rozporządzeniu  
w przypadku wprowadzenia ograniczeń 
niesie za sobą ryzyko braku uzyska-
nia założonych rezultatów. Operatorzy, 
podkreślając świadomość przygotowa-
nia się do dodatkowych obowiązków  
w pierwszym etapie po zmianie zapi-
sów rozporządzenia, zwracają uwagę 
na konieczność uwzględnienia czasu na 
ich realizację i odpowiedniego dostoso-
wania przepisów przejściowych. 

Implementacja dyrektywy rynkowej 
– nowelizacja ustaw Pe i o OZE

W sierpniu, w związku ze zgłoszonymi na 
etapie konsultacji publicznych uwagami 
do projektu nowelizacji ustaw Pe i o OZE 
(UC74) implementującej dyrektywę rynko-
wą, MKiŚ zwróciło się do PTPiREE z prośbą 
o robocze wsparcie w zakresie zgłaszanych 
problemowych zagadnień dotyczących 
obywatelskich społeczności energetycz-
nych (OSE). Poruszono m.in. kwestię ogra-
niczenia terytorialnego dla funkcjonowania 
OSE do obszaru jednego OSD, braku moż-
liwości transgranicznego funkcjonowania 
OSE oraz szereg wątpliwości związanych 
z obowiązkiem zawarcia przez OSE umowy 
o świadczenie usług dystrybucji z OSD. 

Ponadto w ostatnim tygodniu sierp-
nia prowadzono korespondencję z MKiŚ 
ws. propozycji Ministerstwa Aktywów 
Państwowych dotyczącej zmian do Prawa 
energetycznego, a także ustawy o odna-
wialnych źródłach energii – w części doty-
czącej linii bezpośredniej. Na prośbę resor-
tu klimatu PTPiREE przekazało komentarz 
do określonych propozycji MAP. 

Biuro PTPiREE, Poznań, wrzesień 2021 roku

PTPiREE przekazało do resortu klimatu argumentację dotyczącą potrzeby szybkiego wejścia w życie no welizacji 
rozporządzenia RM ws. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
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Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Zapowiedź noweli OZE

Najbliższy okres będzie czasem więk-
szych zmian w regulacjach dotyczących 
odnawialnych źródeł energii, ponie-
waż w toku są dwie nowelizacje ustawy  
o odnawialnych źródłach energii (pro-
jekt rządowy implementujący dyrek-
tywę rynkową oraz projekt poselski  
w zakresie zmian prosumenckich),  
a jednocześnie zapowiadana jest kolejna 
zmiana ustawy OZE. Projekt został zareje-
strowany w wykazie prac legislacyjnych  
i programowych Rady Ministrów pod nr 
UC99. Jak wynika z opisu, w szczegól-
ności ma on mieć na celu transpozycję 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowa-
nia energii ze źródeł odnawialnych (Dz. 
Urz. UE nr L 328, z 21.12.2018 r.), zwaną 
powszechnie „RED II”. Nowela ma obej-
mować regulacje dotyczące:

1) biometanu
2) klastrów energii
3)  implementacji Dyrektywy RED II  

w zakresie: 
• ciepłownictwa i chłodnictwa
• gwarancji pochodzenia
• Krajowego Punktu Kontakto- 

wego
• procedur administracyjnych
• partnerskiego handlu energią 

peer-to-peer
• pozostałych przepisów wymaga-

jących wdrożenia
4) modernizacji instalacji OZE
5)  wsparcia dla instalacji OZE, którym 

upływa 15-letni okres wsparcia
6) hybrydowych instalacji oze
7) morskiej energetyki wiatrowej. 

Zmiany w zakresie funkcjonowa-
nia klastrów energii mają być odpo-
wiedzią na niewystarczającą dynamikę 
ich rozwoju i powodować zniesienie 
barier dla tworzenia tych podmiotów, 

za które projektodawca uznał „wątpli-
wości interpretacyjne w zakresie samej 
definicji klastra energii oraz podmioto-
wego i przedmiotowego zakresu dzia-
łania klastrów energii, brak regulacji  
w zakresie rejestracji klastrów ener-
gii czy też propozycji instrumentów 
wsparcia, które promowałyby wykorzy-
stanie OZE w ramach autokonsump-
cji członków klastra energii, stanowiąc 
jednocześnie zachęty do ich lokalne-
go powstawania.”1 Dlatego też zostaną 
wprowadzone przepisy:

1)  ustanawiające czytelne zasady za-
wierania porozumienia o utworze-
niu klastra energii oraz doprecyzo-
wujące definicję klastra energii;

2)  doprecyzowujące przepisy okre-
ślające zakres podmiotowy, przed-
miotowy oraz obszar działania kla-
stra energii;

3)  umocowujące rejestr klastrów 
energii oraz określające zasady je-
go funkcjonowania;

4)  zapewniające warunki rozwoju 
klastrów energii poprzez wprowa-
dzenie mechanizmu premiowa-
nia zużywania na własne potrzeby 
(tzw. autokonsumpcja) energii wy-
tworzonej przez członków klastra 
energii;

5)  ułatwiające współpracę poszcze-
gólnych członków klastra energii  
z operatorami systemów dystrybu-
cyjnych poprzez określenie szcze-
gółowych zasad tej współpracy;

6)  określające dla klastrów energii wy-
magania w zakresie stopnia pokry-
cia w ciągu roku łącznych potrzeb 
własnych członków klastra ener-
gii w zakresie energii elektrycznej, 
łącznej mocy zainstalowanej elek-
trycznej, a także wymogu, aby co 
najmniej 30%, a od 1 stycznia 2026 r.  
– co najmniej 50% energii wytwa-
rzanej w rejestrowanym klastrze 

energii pochodziło z OZE – spełnie-
nie przedmiotowych wymagań bę-
dzie warunkiem skorzystania przez 
dany klaster energii z preferencyj-
nych rozwiązań przewidzianych 
w projekcie. Niewątpliwie warte 
uwagi będzie porównanie uwarun-
kowań i zachęt dla działalności kla-
strów energii, spółdzielni energe-
tycznych i nowych obywatelskich 
społeczności energetycznych, wpro- 
wadzanych do polskiego porządku 
prawnego w ramach implementa-
cji dyrektywy rynkowej. 

Uznano także, że obecne regulacje 
nie zapewniają przyszłemu wytwór-
cy pełnego wsparcia informacyjnego  
w zakresie uwarunkowań formalno-
prawnych prowadzenia działalności 
wytwórczej w oze, dlatego też zostanie 
zaimplementowany art. 16 RED II: Pań-
stwa członkowskie powołują lub wyzna-
czają co najmniej jeden punkt kontak-
towy. Te punkty kontaktowe na żądanie 
wnioskodawcy udzielają wskazówek 
i wsparcia w trakcie przeprowadzania 
administracyjnej procedury składania 
wniosków o zezwolenie i wydawania 
zezwoleń. Wnioskodawca nie ma obo-
wiązku kontaktowania się z więcej niż 
jednym punktem kontaktowym pod-
czas całej procedury administracyjnej. 
Procedura wydawania zezwoleń obej-
muje odpowiednie administracyjne ze-
zwolenia na budowę, rozbudowę źródeł 
energii oraz eksploatację obiektów do 
celów produkcji energii ze źródeł od-
nawialnych i aktywów niezbędnych do 
ich podłączenia do sieci. Procedura wy-
dawania zezwoleń obejmuje wszystkie 
procedury od potwierdzenia otrzyma-
nia wniosku do przesłania wyniku pro-
cedury (…) (art. 16 ust. 1). Punkt kon-
taktowy będzie prowadzony w formie 
elektronicznej i jednocześnie będzie 
pełnił funkcję informacyjną. 
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Przewiduje się także skrócenie proce-
dur administracyjnych w procesie inwesty-
cyjnym, które są niezbędne do przeprowa-
dzenia przy inwestycjach w oze. Wskazano 
przy tym takie elementy, jak: wymogi śro-
dowiskowe, wymogi zagospodarowania 
przestrzennego, czas uzyskiwania warun-
ków przyłączenia, czas uzyskiwania kon-
cesji i czas wydania decyzji o warunkach 
zabudowy. Propozycje zmian przepisów 
proceduralnych będę mieć za cel ich skró-
cenie lub też dostosowanie w inny sposób 
– tak aby spełnić wymogi nałożone przez 
dyrektywę RED II i polepszyć warunki pro-
wadzenia procesu inwestycyjnego przez 
inwestorów. O ile przyspieszenie procedur 
jest pożądane także w zakresie inwestycji 
sieciowych operatorów systemów elek-
troenergetycznych, o tyle skrócenie termi-
nów dla wydania warunków przyłączenia 
do sieci nie wydaje się już możliwe, gdyż 
terminy te zostały już skrócone do realne-
go minimum. 

Jednocześnie nie są zapowiadane 
– przewidziane w Dyrektywie RED II – 
zmiany w trybie przyłączenia mikroinsta-
lacji. Dyrektywa w art. 17 ust. 1 stanowi, 
że państwa członkowskie ustanawiają 
procedurę zwykłego powiadomienia  
o podłączeniach do sieci, w ramach której  
instalacje lub zagregowane jednost-
ki produkcyjne prosumentów energii 

odnawialnej i projekty demonstracyj-
ne o mocy elektrycznej równej lub niż-
szej niż 10,8 kW lub równoważne po-
łączeniom innym niż trójfazowe, są 
podłączane do sieci po powiadomieniu 
operatora systemu dystrybucyjnego.  
Operator systemu dystrybucyjnego mo-
że w ograniczonym terminie od powia-
domienia odrzucić podłączenie do sieci 
będące przedmiotem powiadomienia 
lub zaproponować alternatywny punkt 
podłączenia do sieci w związku z uza-
sadnionymi względami bezpieczeństwa 
lub brakiem technicznej kompatybil-
ności elementów systemu. W przypad-
ku pozytywnej decyzji operatora syste-
mu dystrybucyjnego lub w przypadku 
braku decyzji z jego strony w terminie  
miesiąca od powiadomienia instalacja 
lub zagregowana jednostka produkcyj-
na może zostać podłączona. Tymczasem  
w prawie krajowym funkcjonuje proce-
dura przyłączenia mikroinstalacji w trybie 
zgłoszenia do mocy określonej w wyda-
nych odbiorcy warunkach przyłączenia, 
bez możliwości zarządzenia przez OSD 
momentem, miejscem oraz mocą przyłą-
czanej instalacji. OSE wielokrotnie postu-
lowali zrewidowanie tej procedury, mając 
na względzie zapewnienie niezawod-
nej pracy sieci i nieprzerwanych dostaw 
energii do odbiorców. 

Konsultacje  
projektów rozporządzeń

Minister Klimatu i Środowiska 28 
września br. zainicjował konsultacje 
dwóch projektów aktów wykonawczych:

1)  projektu rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska w sprawie 
maksymalnej ilości i wartości ener-
gii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji objętej wsparciem oraz 
jednostkowych wysokości premii 
gwarantowanej w roku 2022,

2)  projektu rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska w sprawie 
wartości referencyjnych dla no-
wych i znacznie zmodernizowa-
nych jednostek kogeneracji w roku 
2022 .

Konsultacje potrwają przez 10 dni 
od dnia udostępnienia projektów. 

n

Przypisy
1.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o odna-

wialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw – Wykaz prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów – BIP 
Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów (kprm.gov.pl)

W toku są dwie nowelizacje ustawy oodnawialnych źródłach energii, a jednocześnie zapowiadana jest kolejna zmiana ustawy OZE
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Stan sieci dystrybucyjnej ma kluczowe zna-
czenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej dla kilkuna-
stu milionów odbiorców. Warunkuje także 
możliwość przyłączenia nowych źródeł, no-
wych odbiorców. Aby sieć działała możliwie 
niezawodnie, zwiększała potencjał przyłą-
czenia OZE, operatorzy dystrybucyjni reali-
zują inwestycje, które przekładają się m.in. 
na kilometry nowych linii i nowe stacje.

W artykule analizie poddano suma-
ryczne dane dotyczące sieci dystrybu-
cyjnych eksploatowanych przez pięciu 
największych operatorów sieci, tj. PGE 
Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Energa-
-Operator, Enea Operator oraz innogy Stoen  
Operator. Analizy dokonano za okres 
ostatnich pięciu lat, ze szczególnym 
uwzględnieniem lat 2016 i 2020. Wyni-
ki przedstawiono dla podstawowych 
elementów sieci dystrybucyjnej, tj. linii, 
stacji i transformatorów, które podzielo-
no ze względu na napięcie znamiono-
we na linie wysokiego (WN), średniego 
(SN) i niskiego napięcia (nn) oraz stacje  
i transformatory WN i SN.

Na rysunku 1 pokazano długości linii 
elektroenergetycznych z podziałem na 
napięcia. Jak widać, w sieci dystrybucyjnej 
najdłuższe są linie niskiego napięcia, a naj-
krótsze linie wysokiego napięcia. Porów-
nując lata 2016 i 2020, na każdym pozio-
mie napięcia nastąpił wzrost długości linii, 
z czego największy miał miejsce dla linii 
niskiego napięcia (rys. 2).

Na koniec 2020 roku długość linii wy-
sokiego napięcia to prawie 34 tys. km.  
W porównaniu do 2016 roku jest to wię-
cej o 525 km, co daje wzrost długości  
o 1,6 proc. (rys. 2). Linie WN to w 98 proc.  
linie napowietrzne, warto jednak zazna-
czyć, że z wybudowanych w analizowa-
nym okresie linii aż 225 km to linie kablowe  
(rys. 3), co daje 68-procentowy wzrost tego 
typu rozwiązania w stosunku do 2016 roku.

Analiza zmian sieci dystrybucyjnej  
w latach 2016-2020

Rys. 1. Długości linii elektroenergetycznych (km) [3, 4]

Rys. 2. Wzrost długości linii energetycznych w 2020 roku w stosunku do  2016 roku

Rys. 3. Linie elektroenergetyczne WN (km) [3,4]

JAROSŁAW TOMCZYKOWSKI
Biuro PTPiREE

33 379 33 904

296 121 304 335

420 272
438 259

2016 2020 2016 2020 2016 2020

WN SN nn

Rys. 1

1,6%

2,8%

4,3%

WN SN nn

Rys. 2

linie napowietrzne linie kablowe
2016 99,0% 1,0%
2020 98,4% 1,6%

33 049    

330    
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555    

Rys. 3

2016 2020
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Sieć średniego napięcia, ze względu 
na wpływ na ocenę niezawodności zasi-
lania odbiorców w energię elektryczną, 
w ostatnich latach była powodem szcze-
gólnego zainteresowania OSD [2]. Stąd 
działania operatorów w celu zmniejszenia 
wskaźników SAIDI i SAIFI w tym obszarze 
są najbardziej widoczne. Chodzi tu przede 
wszystkim o kablowanie linii. Potwierdza-
ją to pokazane na rysunku 4 długości po-
szczególnych typów linii SN. Nadal jednak 
linie SN to w większości (66,2 proc.) linie 
napowietrzne z przewodami gołymi.

Zmiany w latach 2016-2020 w zakre-
sie długości poszczególnych typów linii 
SN pokazano na rysunku 5. Największa to 
wzrost długości linii kablowych o ponad 
12 tys. km i likwidacja przeszło 8 tys. km  
linii napowietrznych z przewodami go-
łymi. Zauważalne jest jeszcze ponad  
4 tys. km nowych linii napowietrznych 
z przewodami w osłonie. Największe 
procentowe zmiany dotyczą linii izolo-
wanych, ale wynika to ze zdecydowa-
nie mniejszego wolumenu tego typu 
linii. Efektem działań OSD jest wzrost  
w stosunku do 2016 roku o 3,3 p.p. 
udziału linii kablowych, który na koniec 
2020 roku wyniósł 28,4 proc.

Elementem poprawy niezawodności 
zasilania jest również skracanie długości 
ciągów liniowych SN. Z przedstawionych 
na rysunku 6 danych wynika, że w anali-
zowanym okresie nastąpiło zmniejszenie 
najdłuższych ciągów. Jednocześnie nowo 
budowane linie charakteryzują się ciągami 
liniowymi poniżej 20 km. Na koniec 2020 
roku stanowiły one 80,3 proc. wszystkich 
ciągów.

Kolejną inwestycją OSD, która popra-
wia niezawodność dostaw energii elek-
trycznej, to budowa w sieci SN łączników 
zdalnie sterowanych pozwalających na 
szybką lokalizację zwarcia w sieci. W la- 
tach 2016-2020 wybudowano prawie 7 tys.  
tego typu urządzeń. Około 90 proc. łączni-
ków z telesterowaniem to rozłączniki ste-
rowane zdalnie w liniach napowietrznych 
w głębi sieci SN.

Podobnie jak w przypadku linii SN, li-
nie elektroenergetyczne niskiego napięcia 
budowane są jako linie kablowe lub linie  
z przewodami izolowanymi. W analizowa-
nym okresie nastąpił wzrost długości linii  
o prawie 18 tys. km. W tym samym cza-
sie zlikwidowano ponad 16 tys. linii  
z przewodami gołymi. Mimo tych działań 
największy udział w ramach linii nn na ko-
niec 2020 roku miały linie z przewodami 
gołymi – 38 proc. 

Rys. 5. Zmiana długości poszczególnych typów linii SN w 2020 roku w stosunku do 2016 roku w wartościach 
bezwzględnych (km) i procentowych

Rys. 4. Długości poszczególnych typów linii SN (km).
Opracowanie własne na podstawie danych OSD

linie kablowe linie z pełną izolacją linie w osłonie linie z przewodami
gołymi

2016 25,1% 0,4% 3,6% 70,9%
2020 28,4% 0,5% 4,9% 66,2%

74 351
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10 701

209 902

86 419

1 496
14 895

201 525

Rys. 4

Rys. 6. Ciągi liniowe SN (szt.).
Opracowanie własne na podstawie danych OSD
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2 792

17 485
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Jednymi z najważniejszych elemen-
tów sieci dystrybucyjnej, mającymi fun-
damentalne znaczenie dla jej funkcjo-
nowania, są stacje elektroenergetyczne 
wysokiego napięcia, czyli tzw. Główne 
Punkty Zasilające. W 2020 roku takich sta-
cji było 1537, o 34 więcej niż w 2016 roku. 
Znacznie większą grupą stacji są jednak 
stacje średniego napięcia, które ze wzglę-
du na rolę, jaką pełnią w sieci, możemy 
podzielić na stacje SN/nn i stacje SN/SN. 

Wśród stacji SN podstawowa gru-
pa to stacje SN/nn (99 proc.). Służą one 
do zasilania sieci elektroenergetycznych 
niskiego napięcia, czyli zapewniają do-
stawę energii elektrycznej do milionów 
odbiorców, przede wszystkim do gospo-
darstw domowych. Stacje SN/nn może-
my podzielić ze względu na budowę na 
stacje wnętrzowe (w tym kontenerowe) 
i napowietrzne (w tym napowietrzno-
-wnętrzowe). Prawie 70 proc. stacji to sta-
cje napowietrzne wykonywane najczę-
ściej jako stacje słupowe. Warto jednak 
zauważyć, że w ostatnich latach zmniej-
szyła się liczba stacji słupowych na ko-
rzyść stacji wnętrzowych, co zapewne 
związane jest z preferowanym przez OSD 
standardem budowy linii średniego na-
pięcia jako linii kablowych.

Automatyzacja sieci SN wymaga in-
stalowania w stacjach SN/nn w głębi sie-
ci urządzeń telemechaniki i automatyki 
zabezpieczeniowej. W tym zakresie widać 
wyraźne działanie operatorów dystrybu-
cyjnych. W 2020 roku w stosunku do 2016 
roku było dwa razy więcej stacji SN/nn 
wyposażonych w telemechanikę.

Mimo obserwowanego w ostatnich 
latach spadkowego trendu zużycia energii 
elektrycznej, wzrosła średnia moc transfor-
matorów zainstalowanych zarówno w sta-
cjach wysokiego, jak i średniego napięcia.

Dużo ciekawych wniosków można wy-
ciągnąć z informacji o wieku sieci elektro-
energetycznej. Największy stopień zużycia 
cechuje linie napowietrzne WN (110 kV).  
Prawie 80 proc. z nich wybudowano po-
nad 25 lat temu i od tamtego czasu, ze 
względu na bariery prawne oraz brak od- 
powiednich środków finansowych, w wię- 
kszości przypadków nie było wymie-
nianych lub modernizowanych, a prze-
chodziło jedynie wymagane przeglądy 
i remonty. Natomiast zupełnie inaczej 
przedstawia się sytuacja linii kablowych 
WN. Ich „młody wiek” nie wynika jednak 
z tego, że OSD szczególnie inwestują  
w odtworzenie tej części majątku, tylko  
z faktu, iż to rozwiązanie, co prawda coraz 

Rok
Liczba łączników  

z telesterowaniem

Liczba łączników  
z telesterowaniem/100 km  

linii napowietrznej SN

2016 18 680 8,4

2020 25 673 11,8

Tabela 1. Łączniki z telesterowaniem w liniach SN.
Opracowanie własne na podstawie danych OSD

Średnia moc transformatora

Rok WN [MVA] SN [kVA]

2016 21,0 190,0

2020 22,0 199,4

Tabela 2. Średnia moc transformatorów WN i SN [3,4]

linie kablowe linie z przewodami izolowanymi linie z przewodami gołymi
2016 33,7% 22,8% 43,5%
2020 36,4% 25,7% 38,0%

141 727

95 713

182 832

159 362

112 495

166 402

Rys. 7

Rys. 7. Linie elektroenergetyczne nn (km).
Opracowanie własne na podstawie danych OSD

linie kablowe linie z przewodami izolowanymi linie z przewodami gołymi
2016 33,7% 22,8% 43,5%
2020 36,4% 25,7% 38,0%

141 727

95 713

182 832

159 362

112 495

166 402

Rys. 7

Rys. 8. Stacje elektroenergetyczne (szt.) [3,4]
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1 537

262 989

WN SN

Rys. 8
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częściej, ale nadal jest stosunkowo rzadko 
stosowane. 

Trochę lepiej w tym kontekście pre-
zentują się stacje WN. 18 proc. z nich ma 
poniżej 10 lat, co wskazuje, że w przypad-
ku sieci WN inwestycje w stacje są większe 
niż w linie. Jednak największe inwestycje 
widać w przypadku transformatorów WN. 
Najliczniejsza grupa ma poniżej 10 lat. Jest 
to zapewne w części zasługą programów 
unijnych, gdzie wymiana transformatorów 
wpisywała się w takie cele jak zwiększenie 
potencjału przyłączenia OZE czy ograni-
czanie strat energii elektrycznej.

Z perspektywy kilku lat widać sta-
rzejące się linie napowietrzne SN, co jest 
wynikiem tego, że remontowane linie od-
twarzane są najczęściej jako linie kablowe. 
Tylko 7 proc. linii napowietrznych do 10 lat 
i jednocześnie 48 proc. w wieku powyżej 
40 lat (o 12 p.p. więcej niż w 2016 roku) 

jest najgorszym wynikiem spośród pre-
zentowanych elementów sieci. Zupełnie 
odwrotnie jest w przypadku linii kablo-
wych SN – coraz więcej jest nowych linii  
i coraz mniej tych w wieku powyżej 40 lat. 
Mimo że coraz więcej budowanych jest  
linii kablowych SN, to infrastruktura kablo-
wa odmładza się bardzo wolno. Od 2016 
roku o 5 p.p. wzrósł udział linii kablowych 
SN, które mają poniżej 10 lat. 

W przypadku stacji i transformato-
rów SN/nn sytuacja wygląda podobnie 
jak w przypadku WN, więcej inwestycji 
w transformatory niż w stacje. Tutaj rów-
nież wsparciem były fundusze unijne,  
w ramach których operatorzy wymienili 
kilkanaście tysięcy najstarszych transfor-
matorów SN/nn.

W przypadku linii niskiego napięcia 
stosunkowo dobrze wyglądają linie kablo-
we. 31 proc. z nich jest w wieku poniżej 

10 lat. Gorzej przedstawia się sytuacja li-
nii napowietrznych. Tylko 14 proc. linii jest  
w wieku poniżej 10 lat. W porównaniu do 
2016 roku o 5 p.p. wzrosła grupa powyżej 
40 lat i tylko o 1,5 p.p. grupa do 10 lat.

Generalnie wiek infrastruktury dystry-
bucyjnej można ocenić jako zaawanso-
wany. Większość z elementów sieci OSD 
przekroczyło 25 lat, stąd w celu zapew-
nienia coraz wyższych wskaźników nieza-
wodności pracy sieci oraz bezpieczeństwa 
dostaw wymagana jest jej modernizacja 
i rozbudowa. Wyniki przedstawione w [1] 
wskazują, że jest to także problem euro-
pejskich operatorów dystrybucyjnych.

Podsumowanie
Widoczne w ostatnich pięciu latach 

zmiany sieci dystrybucyjnej można wy-
tłumaczyć zmieniającym się otoczeniem,  
w jakim funkcjonują operatorzy syste-
mów dystrybucyjnych. Najważniejszym 
wydarzeniem w tym okresie było wpro-
wadzenie regulacji jakościowej, która 
narzuciła znaczne ograniczenie wskaź-
ników niezawodnościowych. Spowodo-
wało to wdrożenie przez OSD działań 
takich jak przebudowa linii napowietrz-
nych średniego napięcia na kablowe oraz 
automatyzacja sieci SN (telemechanika  
w stacjach SN, łączniki sterowane radiowo). 
Ukierunkowanie na tego typu inwestycje 
było na tyle duże, że przełożyło się na za-
uważalny wzrost poziomu skablowania li-
nii SN, udziału stacji SN/nn wyposażonych  
w telemechanikę. Jednak poza wybrany-
mi elementami sieci (liniami kablowymi) 
pozostała, większa część infrastruktury 
elektroenergetycznej jest w znacznej mie-
rze w wieku powyżej 40 lat, co wymusza 
pilną potrzebę jej  modernizacji. Należy 
jednak zaznaczyć, że nakłady inwestycyj-
ne na obecnym poziomie, jak pokazuje 
statystyka, nie poprawiają struktury wie-
kowej sieci. Efekty daje dopiero ukierun-
kowane, zwiększone inwestowanie, tak 
jak to miało miejsce np. w przypadku ka-
blowania sieci SN.  

n
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Rys. 9. Stacje elektroenergetyczne SN (szt.).
Opracowanie własne na podstawie danych OSD

napowietrzne wnętrzowe wyposażone w telemechanikę
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Rys. 10. Statystyka wiekowa wybranych elementów sieci w 2020 r. Opracowanie własne na podstawie danych OSD
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Hyundai Motor Company –  południowokoreański producent sa-
mochodów osobowych z siedzibą w Seulu –  działa na rynku już 
od 1967 roku. Od kilku lat zaskakuje nie tylko stylistyką nowych 
modeli, nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi, wprowadza-
niem na rynek sporej gamy aut elektrycznych oraz hybryd, rów-
nież typu plag-in. 

Kolejny ,,elektryk’’ w tej koreańskiej rodzinie nosi nazwę ,,Ioniq 5’’.  
Jego wygląd pełnymi garściami czerpie z elektrycznego prototy-
pu 45, który Hyundai zaprezentował w 2019 roku podczas salonu 
we Frankfurcie. Twórcy swoim dziełem chcieli wówczas uhonoro-
wać zaprojektowany przez Giorgetto Giugiaro model Pony Coupe 
Concept z 1974 roku. Znakiem szczególnym Ioniq 5 są piksele 
ułożone w oświetlenie auta. Ten motyw jest wszechobecny, jak  
w grze komputerowej dla młodzieży Minecraft.

Jednym z elementów, z którego Koreańczycy są jednak naj-
bardziej dumni, jest bez wątpienia wnętrze. Można odnieść wra-
żenie, że cała konstrukcja podporządkowana jest właśnie kokpi-
towi. Nie bez powodu, ponieważ Hyundai chciał je zaaranżować 
w taki sposób, aby możliwie najbardziej przypominało domowe 
pielesze. Idąc z duchem czasu, w środku znajdziemy też 12-calowy 
ekran systemu multimedialnego oraz tej samej wielkości wyświe-
tlacz cyfrowych zegarów.

W dwóch bagażnikach (tylny – 531/1591 l, przedni – w RWD 
57 l, w AWD – 24 l) spokojnie zmieści się ekwipunek na dłuż-
sze wakacje. Do tego ten ,,elektryk’’ uciągnie przyczepę o masie  
1,6 tys. kg (gdy akumulator jest naładowany w ponad 35 proc.).

Z ciekawszych elementów można jeszcze wyszczególnić 
wysuwane klamki, przednią maskę zachodzącą na błotniki oraz 

zastosowane po raz pierwszy w hyundaiu cyfrowe lusterka. Wszyst-
kie te nowinki mają nie tylko walory estetyczne, ale służą przede 
wszystkim maksymalnemu zmniejszeniu oporu powietrza, co  
w przypadku samochodów elektrycznych znacząco wpływa na 
zasięg pokonywany przez pojazd. 

A skoro o zasięgu mowa, to Ioniq 5 daje naprawdę duży wy-
bór. W ofercie znajdą się wersje z jednym lub dwoma silnikami 
(napędem na tylną lub obie osie) oraz dwie wielkości akumulato-
rów – 58 i 72,6 kWh. Największą moc ma wariant z napędem na 
cztery koła – aż 306 KM i 605 Nm. Z kolei największą liczbę poko-
nanych kilometrów osiągniemy jednak w wariancie z napędem 
na jedną oś i z największym akumulatorem. Według producenta 
ma być to nawet 480 km. Na superszybkich urządzeniach o mocy  
350 kW Ioniq 5 można naładować z 10 do 80 proc. w zaledwie  
18 minut. Z ciekawostek należy również odnotować, że Ioniq 5 
może służyć także jako bank energii. Z powodzeniem zastąpi łado-
warkę np. dla sprzętu kempingowego bądź elektrycznego skutera. 

W zależności od trzech dostępnych wersji wyposażenia, 
dwóch rodzajów napędu oraz tyluż baterii koszt zakupu nowe-
go Hyundaia waha się pomiędzy 190 a 261 tys. zł. W tych cenach 
Ioniq 5 objęto gwarancjami:  5-letnią bez limitu kilometrów na 
samochód oraz 8-letnią z limitem kilometrów do 160 tys. km na 
akumulator.

Jest to pierwszy model z nowej, elektrycznej rodziny Ioniq,  
a następnymi w kolejce są sedan Ioniq 6 oraz duży SUV Ioniq 7.

Kasper Teszner 
Biuro PTPiREE

Hyundai Ioniq 5

Auto wyróżniają m.in. wy suwane klamki, przednia maska zachodząca na błotniki oraz za stosowane po raz pierwszy w hyundaiu cyfrowe lusterka 
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MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE

Od 5G do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej 

Futurystyczna wizja 
czy przyszłość
Technologia 5G zmienia oblicza miast, pozwala w pełni wprowadzić w życie 
ideę smart city. Szybka transmisja danych i możliwość podłączenia do sieci 
większej liczby urządzeń znacznie ułatwią życie mieszkańcom. 5G sprzyja 
również zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska.

Upowszechnienie standardu 5G pozwo-
li na stosunkowo gęste rozmieszczenie 
wszelkiego rodzaju czujników, które będą 
transmitowały dane, zasilając rozwiązania 
oparte na sztucznej inteligencji. W rezul-
tacie prognozy dotyczące natężenia ru-
chu na ulicach czy stanu powietrza spraw-
dzą się w stu procentach. Szacuje się, że 
sieć oparta na technologii 5G pozwala 
podpiąć do internetu nawet milion urzą-
dzeń w obszarze o powierzchni kilometra 
kwadratowego.

Dzięki równoczesnemu wykorzystaniu 
różnych rozwiązań rozwiązany będzie pro-
blem zakorkowanych ulic, z jakim od lat 
boryka się wiele aglomeracji. Specjaliści  
z firm wdrażających technologię 5G sza-
cują, że obecnie używany inteligentny 
system zarządzania, sterujący sygnalizacją 
świetlną i czuwający nad płynnością ruchu 
kołowego, dzięki sztucznej inteligencji zo-
stanie na tyle usprawniony, że będziemy 
mogli mówić o realnym rozwiązaniu pro-
blemów komunikacyjnych. Jeśli na uli-
cach  pojawią się jakieś przeszkody, takie 
jak zepsuty pojazd czy dostawca wyłado-
wujący towary w niedozwolonym miejscu  
w ruchliwym obszarze w godzinach szczy-
tu, natychmiast wychwyci to system kamer 
wysokiej rozdzielczości umieszczony m.in. 
na latarniach, słupach energetycznych 

i konstrukcjach trakcyjnych. Biorąc pod 
uwagę poważniejsze zdarzenia, takie 
jak wypadki drogowe, możemy mówić  
o wymiernej pomocy systemu dla ratowa-
nia życia ludzkiego. W takim przypadku 
automatycznie powiadamiane będą  od-
powiednie służby, dzięki czemu pomoc 
nadejdzie szybciej. Załogi pojazdów ra-
tunkowych dobierane będą na podstawie 
geolokalizacji i dotrą na miejsce optymal-
ną w danej chwili trasą. Dzięki monitorin-
gowi powiązanemu z wirtualną inteligen-
cją będziemy mogli obserwować również 
rozwój autonomicznych systemów pre-
wencji, dzięki którym spadnie przestęp-
czość na ulicach – wychwytywanie podej-
rzanych zdarzeń będzie natychmiastowe. 
Nie sposób też nie wspomnieć o wpływie 
technologii 5G na komunikację zbiorową: 
autobusy, tramwaje, pociągi, skutery, ro-
wery i miejskie hulajnogi pozwolą dotrzeć 
na miejsce szybko i tanio. Łatwo będzie 
można znaleźć najbliższy dostępny po-
jazd, a w razie potrzeby – po dotarciu do 
celu – parking. Polowanie na wolne miej-
sca postojowe odejdzie do przeszłości, 
gdyż miejski system sam będzie je wska-
zywał. Jeśli ktoś wybierze komunikację 
zbiorową, wyszukiwarka połączeń pokaże 
propozycje przejazdu na podstawie rze-
czywistego położenia środka transportu, 

jednocześnie ostrzegając przed zatłoczo-
nymi pojazdami.

Dzięki technologii 5G proponującej 
bardzo szybką transmisję danych, więk-
szość przedsiębiorstw ograniczy koszty  
i cenny czas pracowników, oferując pra-
cę hybrydową, jak podczas niedawnego 
etapu trwającej pandemii. Ten system 
pracy już się sprawdził, dlatego teraz kła-
dzie się nacisk na szybkie wdrożenie no-
wych technik telekomunikacyjnych. Pro-
blem dostępu do internetu w domu oraz 
szybkości transmisji danych dzięki 5G  
w zasadzie przestanie istnieć. Czasy, gdy 
ktoś zawoził dziecko do przedszkola czy 
szkoły w jednej  dzielnicy, do pracy jechał 
do kolejnej, a sprawy urzędowe załatwiał  
w jeszcze innej, przechodzą do historii. Je-
żeli samorządy zainwestują w adekwatną 
do potrzeb mieszkańców sieć placówek 
edukacyjnych, a prawie wszystkie sprawy 
urzędowe będzie można załatwić zdalnie, 
to możemy śmiało stwierdzić, że systemy 
5G przyczyniają się do zmiany stylu życia  
i pracy. Już dziś wdrażany jest nowy po-
ziom dojrzałości usług publicznych – per-
sonalizacja. Dzięki nowoczesnym tech-
nologiom oferującym szerokopasmową 
transmisję danych, tak czasochłonne 
czynności jak wypełnianie urzędowych 
formularzy, już zastąpiło systemowe ich 
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przygotowanie w postaci elektronicznej: 
system wstępnie wypełnia je danymi,  
a w przypadku usług, w których nie trze-
ba składać wniosku, dąży się do tego, aby 
sprawa załatwiana była automatycznie. 
Wystarczy np. zgłosić zakup pojazdu, aby 
dopełnione zostały wszystkie formalności. 

Należy się spodziewać, że nowocze-
sne inteligentne systemy łączności będą 
wspomagały także nasze codzienne ży-
cie domowe. Rozwój automatyki dopro-
wadził do wdrożenia przeróżnych czuj-
ników, które w niedalekiej przyszłości, 
dzięki możliwościom transmisyjnym sys-
temów 5G, można będzie wykorzystywać 
w nieograniczonych zastosowaniach. Nie 
sposób nie wspomnieć w tym miejscu  
o nowoczesnych licznikach energii elek-
trycznej, gazu czy wody,  które same prze-
syłają informacje o indywidualnym zużyciu,  
a w przyszłości inteligentne systemy wy-
kryją awarie instalacji i zorganizują nie-
zbędne naprawy. To akurat zastosowa-
nie można wpisać do technologii smart 
home, której odpowiednikiem w skali 
miasta jest np. inteligentny system steru-
jący latarniami, dostosowujący je do oto-
czenia. Już dziś systemy inteligentnego 
budynku optymalizują zużycie energii  
i zapewniają wygodę użytkowania. Korzy-
stanie z dobrodziejstwa tej technologii po 
wdrożeniu systemu 5G będzie znacznie 
łatwiejsze – wystarczy jedno urządzenie 
z odpowiednimi aplikacjami, aby wszyst-
kim sterować.

Ta futurystyczna wizja na naszych 
oczach zaczyna się urzeczywistniać.  
W tym miejscu może warto przypomnieć 
o nowatorskich projektach z początku  
XX w., które czekają na wdrożenie być mo-
że w niedalekiej przyszłości. Bezprzewo-
dowa transmisja energii elektrycznej na 
duże odległości, bo o niej właśnie mowa, 
była jednym z dążeń słynnego wynalaz-
cy Nikoli Tesli. Licząca ponad sto lat wizja 
naukowca może stać się wkrótce faktem. 
Pojawienie się ładowania bezprzewodo-
wego, pojazdów elektrycznych czy 5G 
doprowadziło do rozwoju w pełni funk-
cjonalnej technologii transmisji bezprze-
wodowej w różnych częściach świata. 
Nad nową technologią transmisji energii 
pracuje już kilka zespołów, m.in. America’s  
Wave Inc., japońska firma Space Power 
Technologies i nowozelandzki start-up 
energetyczny Emrod. Aby zrozumieć ideę 
stojącą za tym rozwiązaniem, trzeba cof-
nąć się o wiele lat. Pod koniec XIX w. pla-
ny bezprzewodowego przesyłania ener-
gii elektrycznej na duże odległości snuł 
wspomniany Nikola Tesla. W 1891 roku 
zaprojektował tzw. cewkę Tesli – unikato-
we urządzenie, które działało na zasadzie 
rezonansu elektrycznego. Za jego pomo-
cą można było przesyłać prąd na odle-
głość 3 km bez używania przewodów. Ze 
względu na swój ograniczony potencjał 
– przewodzenie energii elektrycznej na 
niewielkie odległości – cewka Tesli nie by-
ła urządzeniem, które można  zastosować 

w szerokim zakresie. Rozwiązanie wyna-
lazcy przetarło jednak szlaki, dając na-
dzieję, że wraz z rozwojem technologii 
będzie można zwiększyć możliwości 
bezprzewodowej transmisji energii elek-
trycznej. Tesla miał nadzieję, że uda mu 
się zrealizować to marzenie jeszcze za ży-
cia. Według wizji uczonego, energia mo-
gła być przesyłana bezprzewodowo za 
pomocą ogromnych wież rozmieszczo-
nych na całym globie. Tesla zbudował na-
wet eksperymentalną stację transmisyjną 
na Long Island, jednak z powodu braku 
funduszy nie przeprowadził dalszych ba-
dań tej technologii. 

Jeden z najśmielszych pomysłów Tesli 
może się urzeczywistnić już w ciągu naj-
bliższych lat. Obecnie opracowywane są 
różne metody bezprzewodowej transmi-
sji energii elektrycznej oraz prowadzone 
są badania dotyczące wdrożenia ich na 
dużą skalę. Wśród tych rozwiązań należy 
wymienić transmisję satelitarną, mikro-
falową oraz laserową. Wiele wskazuje na 
to, że najszybciej z tego typu technologii 
będzie mogła skorzystać Nowa Zelandia. 
Wzmiankowany już start-up energetyczny 
Emrod niedługo przetestuje prototypowy 
system bezprzewodowej infrastruktury 
energetycznej. Jeśli wszystko się powie-
dzie, będzie to wielki impuls do wcielenia 
w życie planów nowozelandzkiego rządu 
dotyczących zastosowania nowej techno-
logii w całym kraju.  

n

Szacuje się, że sieć oparta na technologii 5G pozwala podpiąć do internetu nawet milion urzą dzeń w obszarze o powierzchni kilometra kwadratowego 
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Konferencja PTPiREE

Zarządzanie oświetleniem 
miejsc publicznych

8 i 9 września w Wiśle odbyła się XV 
Konferencja PTPiREE „Oświetlenie dróg 
i miejsc publicznych – sposoby zarzą-
dzania systemami oświetlenia”. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęły 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Partnerem głów-
nym była PGE Dystrybucja SA, sponso-
rami – Schréder Polska Sp. z o.o., Signify 
Poland Sp. z o.o. oraz Biuro Techniczno- 
-Handlowe ,,Technolight’’, zaś patro-
nem medialnym – miesięcznik „Energia 
Elektryczna”.

W spotkaniu wzięło udział blisko 
140 uczestników, w tym reprezentanci  
NFOŚiGW oraz bardzo liczne grono przed-
stawicieli samorządów lokalnych. Ce-
lem debaty było poszerzenie wiedzy 
i wymiana doświadczeń firm z branży 

elektroenergetycznej oraz samorządow-
ców w zakresie budowy i eksploatacji 
urządzeń oświetlenia drogowego. Kon-
ferencji towarzyszyły liczne wystąpie-
nia  naukowców oraz wystawa urządzeń 
oświetlenia drogowego, a zebrani mieli 
okazję zapoznać się z nowymi rozwiąza-
niami i technologiami.

Ideą XV edycji było wypracowanie 
przez samorządy i firmy elektroenergetycz-
ne optymalnych rozwiązań z zakresu pro-
wadzenia inwestycji w oświetlenie uliczne, 
w szczególności poprawiających efektyw-
ność energetyczną. Zaprezentowano przy 
tej okazji najnowsze osiągnięcia technicz-
ne w dziedzinie urządzeń infrastruktury 
oświetleniowej. Istotną kwestią było omó-
wienie roli samorządów w promowaniu  
i inicjowaniu energetyki rozproszonej oraz 
możliwości wykorzystania urządzeń oświe-
tleniowych jako miejsca nowych usług ko-
munalnych. Podnoszono także zagadnienia 
optymalizacji efektywności energetycznej 
w oświetleniu drogowym czy strat mocy 
czynnej w jego instalacji. Zajęto się rów-
nież charakterystykami funkcjonalnymi dla 
opraw oświetleniowych oraz najnowszymi 
wymaganiami związanymi z wyznacza-
niem parametrów źródeł i opraw LED do 

rejestracji w obowiązkowym Europejskim 
Rejestrze Etykiet Energetycznych.  

Dyskutowano na temat problemów 
z pomiarami parametrów oświetlenia 
drogowego oraz możliwości wykorzysta-
nia systemów sterowania do kreowania 
scenariuszy świetlnych w przestrzeniach 
miejskich. Poruszono  zagadnienia zwią-
zane z czynnikami mającymi wpływ na 
zubożenie nocnego krajobrazu miast oraz 
projektowaniem przejść dla pieszych. 

Na konferencji nie zabrakło tematu 
elektromobilności. Zaprezentowano moż-
liwości wsparcia jego rozwoju dla samo-
rządów przez NFOŚiGW. Zaprezentowano  
inteligentne systemy zarządzania energią 
elektryczną z wykorzystaniem OZE oraz 
magazynów energii. Podczas dyskusji 
wskazano na kwestię współpracy opera-
tora systemu dystrybucyjnego z jednost-
kami samorządu terytorialnego w zakresie 
oświetlenia ulicznego.

Konferencji towarzyszyła wystawa 
producentów oraz dostawców sprzętu  
i rozwiązań oświetleniowych, co umożli-
wiło uczestnikom praktyczne zapoznanie 
się z nowinkami. Wydarzenie tradycyjnie 
już jest miejscem wielu interesujących 
spotkań i cennych rozmów.  n

Jarosław Kwasek, prezes Zarządu PGE Dystrybucja

Zd
ję

ci
a:

 P
TP

iR
EE

Konferencji towarzyszyła wystawa producentów oraz dostawców sprzętu i rozwiązań oświetleniowych 

22 l ENERGIA elektryczna wrzesień 2021

WYDARZENIA



23wrzesień 2021 ENERGIA elektryczna l

Wydarzenia w branży
Zmiany w Zarządzie PTPiREE

XXXV Zgromadzenie Krajowe Polskiego Towarzystwa Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej obradowało 15 września  
w Wiśle. W wyborach uzupełniających, do Zarządu PTPiREE został 
wybrany Pan Marek Rusakiewicz, prezes Zarządu Enea Operator.

Marek Rusakiewicz jest doktorem nauk społecznych, absol-
wentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama  
Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył liczne kursy i szkolenia  
z bankowości, finansów i zarządzania, w tym dla członków rad 
nadzorczych oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Był 
posłem na Sejm X kadencji, sekretarzem miasta Gorzowa Wielko-
polskiego, dyrektorem Invest-Banku oraz prezesem: Agencji Roz-
woju Regionalnego SA, PGNiG ,,Termika’’ Energetyka Przemysło-
wa SA. Ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami, 
przedsiębiorstwami i majątkiem Skarbu Państwa.  Doświadczony 
konsultant, doradca ministra środowiska oraz kilku wojewodów.

65. Konferencja Generalna MAEA
W dniach 20-24 września br. w Wiedniu odbyła się Konferencja 
Generalna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). 
W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, wyda-
rzenia miało formułę hybrydową.  W posiedzeniu uczestniczył,  
w sposób zdalny, minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

Szef resortu klimatu podkreślił, że energetyka jądrowa jest 
bardzo ważnym elementem transformacji polskiej energetyki  
w kierunku realizacji celów porozumienia paryskiego i osiągnięcia 
neutralności klimatycznej.

Minister zaznaczył, że Polska przyjęła dwa kluczowe doku-
menty w tym zakresie: „Politykę energetyczną Polski do 2040 roku” 
oraz zaktualizowany Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Pod-
kreślił również, że Polska uważa energetykę jądrową za istotną  
i niezbędną część przyszłego niskoemisyjnego globalnego miksu 
energetycznego.

W corocznej Konferencji Generalnej MAEA uczestniczyli przed-
stawiciele 173 krajów członkowskich. Podczas spotkania podsumo-
wano działania podjęte w ostatnim roku i ustalono priorytety w za-
kresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej na kolejny rok.

Mój Prąd 3.0
Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej,  kończy się budżet trzeciej edycji programu 
„Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na 
dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych, a według danych z 24 września br. zarejestrowanych było do-
kładnie 162.052 wniosków o dofinansowanie. Od początku naboru 
do NFOŚiGW codziennie wpływało nawet 3 – 4 tys. wniosków.

Nabór w tegorocznej edycji Programu rozpoczął się 1 lip-
ca br. i miał być  prowadzony najwyżej do 22 grudnia br. lub do 
wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie 

domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zainteresowanie 
programem w bieżącej edycji, podobnie jak w dwóch poprzed-
nich, okazało się tak duże, że już pod koniec września br. nabór 
może zostać zamknięty z powodu braku środków.

innogy Stoen Operator zmienia nazwę
innogy Stoen Operator poinformował, że w efekcie integracji spół-
ki z europejską Grupą E.ON  warszawski operator systemu dystry-
bucyjnego energii elektrycznej zmieni nazwę na Stoen Operator. 
Powstanie nowa identyfikacja wizualna spółki, a logotyp zyska do-
pisek: „powered by E.ON”. Integracja operatora nie pociąga za sobą 
konieczności dokonywania żadnych formalności przez  klientów – 
umowy, wysokość opłat i taryfy pozostają bez zmian.

Jesienią 2019 roku została sfinalizowana transakcja wymiany 
aktywów pomiędzy RWE, do której należała spółka innogy Stoen  
Operator, a firmą E.ON. W jej wyniku E.ON stał się właścicielem 
warszawskiego operatora oraz pozostałych spółek, działających 
na polskim rynku pod marką innogy.

Zmiana nazwy i identyfikacji wizualnej oznacza finalizację 
dwuletniego procesu integracji z Grupą E.ON. Zachowano w na-
zwie spółki historyczny człon „Stoen”, który nawiązuje do stołecz-
nej energetyki. Spółka dołączyła do jednej z największych grup 
energetycznych w Europie, zyskując dodatkowy dostęp do tech-
nologii i kapitału.

Działania informacyjne dotyczące zmiany marki w odniesie-
niu do klientów rozpoczęły się na początku września i potrwają 
trzy miesiące. Wraz ze zmianą  nazwy spółki zostanie wprowadzo-
ny nowy logotyp i szata graficzna materiałów dla klientów.  Logo 
uzupełnione będzie dopiskiem „powered by E.ON”.

Rebranding nie ma wpływu na dotychczasowe zapisy umów  
z klientami. Nie wpływa również w żaden sposób na rozliczenia, 
wysokość opłat i wybrane taryfy. Bez zmian pozostają nume-
ry konta i dane rozliczeniowe. Wszelkie formalności związane ze 
zmianą nazwy są realizowane przez innogy Stoen Operator. Klien-
ci nie muszą podejmować żadnych działań.

Adres biura obsługi klienta i kontakty telefoniczne pozostają 
bez zmian. Nowa strona internetowa i nowe adresy mailowe zo-
staną uruchomione w grudniu tego roku. Stare adresy mailowe 
będą działały równolegle przez rok. Konsultanci infolinii zostali 
specjalnie przeszkoleni w celu udzielania informacji nt. rebrandin-
gu innogy Stoen Operator.

Stoen Operator nadal będzie angażować się w inwestycje na 
terenie Miasta St. Warszawy w celu zapewnienia mieszkańcom 
bezpieczeństwa energetycznego. W uzgodnieniu z przedstawi-
cielami instytucji publicznych spółka realizować będzie także pra-
ce modernizacyjne i inwestycje związane z usprawnianiem pracy 
sieci, jej unowocześnianiem i obniżaniem śladu węglowego. Stra-
tegicznymi obszarami inwestycji pozostaną  automatyzacja sieci, 
inteligentne  opomiarowanie.

Integracja Stoen Operator z E.ON pozwoli na jeszcze efektyw-
niejsze wykorzystywanie na polskim rynku międzynarodowych 
doświadczeń i poprawę obsługi klientów.  n
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Targi ENERGETAB 2021 
Blisko osiem tysięcy gości odwiedziło zakończone 16 września 
Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB. Tak duża frekwencja 
występująca w cieniu epidemii koronawirusa pozytywnie zaskoczyła 
zarówno organizatorów wydarzenia, jak i ponad 270 wystawców,  
wśród których dominowały firmy krajowe, chociaż pojawiło się też 
kilkanaście zagranicznych.

Uczestnicy często wyrażali zadowolenie 
z możliwości odnowienia osobistych re-
lacji pomiędzy oferentami urządzeń a ich 
klientami. Zagrożenie epidemią zdecydo-
wanie jednak ograniczyło liczbę zwiedza-
jących cudzoziemców, obawiających się 
konieczności odbycia kwarantanny.

Od lat bielskie targi wyróżnia boga-
ta oferta ekspozycji plenerowych, z któ-
rych część skupiona była w specjalnych 
strefach:

 � strefa odnawialnych źródeł energii,  
w której prezentowano m.in. zesta-
wy PV, ich konstrukcje wsporcze,  
w tym do montażu paneli dwustron-
nych (bifacial), magazyny energii, tak-
że w zestawie z inwerterem, itp.;

 � strefa elektromobilności, w której obok 
różnorodnych stacji ładowania po-
jazdów prezentowały się samochody 
elektryczne; 

 � strefa praktycznych pokazów tech-
nologii, w której dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się prezentacje 
podłączania w technologii prac pod 
napięciem mobilnego urządzenia zasi-
lającego MUZ, wykonywane przez bry-
gadę spółki Tauron Dystrybucja oraz 
demonstracje montażu tymczasowej, 
modułowej konstrukcji bramkowej 
firmy ARINET, wyróżnionej zresztą  
w konkursie pucharem Polskiego To-
warzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej. 
Spore zainteresowanie wzbudziły to-

warzyszące targom liczne konferencje.  
Podczas jednej z nich, poświęconej spra-
wiedliwej transformacji energetycznej, 
reprezentanci katowickiego Urzędu Mar-
szałkowskiego i Wielkopolskiej Doliny 

Energii z Konina przedstawili regionalne 
plany zmierzające do przekierowania go-
spodarki na ścieżkę zielonego oraz cyfro-
wego wzrostu, oszczędzającego zasoby 
środowiska i energii. Z kolei pracownicy 

naukowi Małopolskiej Uczelni Państwowej 
w Oświęcimiu oraz Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Białej wskazali 
na działania szkół wyższych zmierzające 
do tworzenia nowych kierunków i spe-
cjalności odpowiadających na współcze-
sne wyzwania. Wskazano na niezbędność 
transformacji energetycznej, jako skutku 
globalnej polityki Zielonego Ładu, a tak-
że na meandry wdrażania wspólnego 
rynku energii i handlu emisjami w Unii 
Europejskiej.

Na konferencji dotyczącej planów 
rozwojowych sieci elektroenergetycz-
nych Tomasz Jakubowski, dyrektor ds. 
operacyjnych Centralnej Jednostki In-
westycyjnej PSE, przedstawił założenia 
nowego modelu realizacji inwestycji pla-
nowanych  w najbliższych latach w zakre-
sie sieci przesyłowej. A wiceprezes spółki 
Tauron Dystrybucja, dr hab. inż. Walde-
mar Skomudek, omówił priorytety i głów-
ne kierunki inwestowania przedsiębior-
stwa do 2028 roku. Dr inż. Jarosław 
Tomczykowski z PTPiREE zaprezentował 
zmiany ilościowe w sieciach dystrybu-
cyjnych, jakie wystąpiły w latach 2016- 
-2020, szczególnie w dziedzinie popra-
wy wskaźników niezawodności dostaw 
energii SAIDI i SAIFI, powiększenia udzia-
łu linii kablowych SN, ale także (niestety) 
pogarszającej się struktury wiekowej tak 
sieci dystrybucyjnej, jak i 110 kV. Prze-
wodniczący konferencji, Bogdan Pilch, 
dyrektor generalny Izby Gospodarczej 
Energetyki i Ochrony Środowiska, starał 
się zwrócić uwagę na wdrażanie rozwią-
zań służących zwiększeniu efektywności 
procesów inwestycyjnych, szczególnie 
poprzez dążenie do lepszej współpracy  

 » » »
Wśród produktów 

zgłoszonych  
do konkursu targowego 

najwyższe uznanie komisji 
konkursowej zdobyło 

„innowa cyjne urządzenie  
służące do podnosze nia  

całego słupa 
energetycznego”  

firmy ENPROM, modułowa 
konstrukcja bramkowa 

przedsiębiorstwa ARINET, 
teleskopowy drążek 

izolacyjny krakowskiej 
AKTYWIZACJI, System  

Opty malizacji Produkcji  
i Magazynowania Energii  

ze ZPUE, czy sterownik 
polowy MIKRONIKI  

z rozbudowanymi funkcjami 
bezpieczeństwa,  

pomiarów i automatyki.
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i równoważenie ryzyka obu stron kon-
traktów inwestycyjnych. 

,,Fotowoltaika dziś i jutro’’ to hasło 
jednej z konferencji, które odbyły się dru-
giego dnia targów. Kilka wygłoszonych 
podczas niej referatów poświęcono zasto-
sowaniu magazynów energii w systemach 
OZE, a kolejne – badaniom porównaw-
czym falowników fotowoltaicznych oraz 
autonomicznemu systemowi prewencji 
pożarowej, skonstruowanemu z użyciem 
nanotechnologii. Omawiana tematyka 
znalazła swoje praktyczne odzwierciedle-
nie na pokazach w strefie OZE i stoiskach 
wybranych firm.

Sporym zainteresowaniem cieszyła 
się też konferencja spółki Energopomiar-
-Elektryka, zatytułowana „Energetyka roz-
proszona – wyzwania dla operatorów sieci  
i wytwórców”.

Ostatniego dnia targów wystawcy ma-
ją nieco więcej czasu na nawiązywanie 
związków kooperacyjnych i podpatrywa-
nie konkurencji. Dlatego w tym dniu odby-
ła się konferencja na temat zastosowania 
robotów w przemyśle elektromaszynowym 
i energetyce, która była adresowana głów-
nie do wystawców targowych. W pierwszej 
części przedstawiono „Dylematy i bariery 

decyzji o pierwszej automatyzacji i robo-
tyzacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym”, 
a także próbę odpowiedzi na pytanie, co 
zrobić, aby robotyzacja była skuteczna?  
W kolejnych prezentacjach zademon-
strowano „platformę robotów DBR77”, 
ułatwiającą projektowanie potrzebnej 
infrastruktury automatyzacji produkcji, 
oraz nową generację robotów współpra-
cujących. W drugiej części pt. „Robotyka  
w energetyce i dla potrzeb energetyki”  
pokazano zastosowanie robotów w pra-
cach eksploatacyjnych i modernizacyjnych  
w energetyce, co jest nierozerwalnie zwią-
zane z technologią prac pod napięciem  
i to praktycznie niezależnie od poziomu 
napięcia linii elektroenergetycznej czy sta-
cji. Szczególnie interesujące były ilustracje 
i zdjęcia ukazujące wykorzystanie robo-
tów pracujących samodzielnie na liniach 
napowietrznych WN czy z wykorzysta-
niem śmigłowców, dronów lub balonów.

Wśród produktów zgłoszonych do 
konkursu targowego najwyższe uznanie 
komisji konkursowej zdobyło „innowa-
cyjne urządzenie służące do podnosze-
nia całego słupa energetycznego” firmy 
ENPROM, wspomniana już modułowa 
konstrukcja bramkowa przedsiębiorstwa 

ARINET, teleskopowy drążek izolacyjny 
krakowskiej AKTYWIZACJI, System Opty-
malizacji Produkcji i Magazynowania 
Energii ze ZPUE, czy sterownik polowy 
MIKRONIKI z rozbudowanymi funkcjami 
bezpieczeństwa, pomiarów i automatyki. 
Wszystkie nagrodzone produkty wymie-
nione zostały na stronie energetab.pl.

Ze względu na sytuację epidemiolo-
giczną, wielu potencjalnych uczestników 
nie zdecydowało się na przyjazd na targi. 
Dlatego też liczne konferencje i ważniej-
sze wydarzenia były bezpośrednio rela-
cjonowane w internecie, zdecydowanie 
powiększając grono ich uczestników. Na 
stronie targów oraz w mediach społecz-
nościowych można obejrzeć zarejestro-
wane konferencje i kilkanaście reportaży,  
w tym z wręczenia prestiżowych wyróż-
nień targowych bezpośrednio na sto-
iskach laureatów. 

Po trudnym 2020 roku wracamy po-
woli do „normalności” i tym bardziej do-
ceniamy możliwość osobistego spotkania 
z Państwem – wystawcami i wszystkimi 
uczestnikami targów ENERGETAB 2021. 
Już teraz zapraszamy na ENERGETAB 2022 
od 13 do 15 września 2022 roku.

ZIAD Bielsko-Biała

Otwarcie Targów Energetab 2021

Zd
ję

ci
e:

 E
le

kt
ro

.in
fo

WYDARZENIA



26 l ENERGIA elektryczna wrzesień 2021

FELIETON

Podczas igrzysk olimpijskich, oprócz prze-
żywania emocji związanych z przekracza-
niem kolejnych barier możliwości ludzkich, 
dowiadujemy się również o przypadkach 
dopingu, czyli nielegalnego podnoszenia 
wydolności fizycznej i psychicznej zawod-
ników. Zwiększa się w ten sposób ich siłę  
i wytrzymałość poprzez podawanie niedo-
zwolonych związków chemicznych, nie-
uzasadnionych potrzebami leczenia. Coraz 
częściej pojawia się też doping genetyczny, 
polegający na modyfikacji materiału gene-
tycznego zawodników. Jest on szczególnie 
atrakcyjny ze względu brak możliwości wy-
krycia. Wiąże się jednak z dużym ryzykiem 
nieprzewidzianych skutków i jest bardzo 
kosztowny.

Możliwość edycji genów – zmiany frag-
mentów kodu DNA – oznacza perspektywę 
dodawania, odejmowania lub zmiany nie-
wielkiego fragmentu kodu w określonym 
miejscu. Proces modyfikacji genów można 
porównać do pracy montażysty, który two-
rzy końcowy materiał filmowy, składając go 
z wielu części taśmy wyjściowej. Najczęściej 
stosowanymi metodami edycji genów są 
współcześnie CRISPR-Cas9 i TALEN. CRISPR, 
czyli Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats, oznacza naśladowa-
nie zachowań niektórych bakterii i arche-
onów, które dodają do własnego materiału 
genetycznego fragmenty genomów zwal-
czonych intruzów. W ten sposób najbar-
dziej charakterystyczne geny patogenów 
są przez nie zapamiętywane, aby ułatwić 
ich zwalczanie w przyszłości. Stosowany 
w CRISPR enzym Cas9 służy do wiązania 
sekwencji zewnętrznego kodu z materia-
łem macierzystym i wzbudzenia sygnału 
alarmowego w komórce do scalenia po-
łączonego kodu w całość. W ten sposób 
naukowcy sprawdzają możliwość usunię-
cia lub modyfikacji fragmentów genomu 

i weryfikują jej wpływ na funkcjonowanie 
organizmu. 

Edycja całej sekwencji DNA jest niezwy-
kle trudnym zadaniem, gdyż hipotetyczna 
długość nici ludzkiego DNA wynosi prze-
ciętnie trochę ponad dwa metry, co przy 
nanometrowych wymiarach elementów 
składowych i ich liczbie około 12-14 mld, 
stanowi ogromne wyzwanie praktyczne. 
Musi być bowiem powiązana z dokładną 
znajomością funkcji poszczególnych ge-
nów. Większość cech naszego organizmu 
jest regulowana przez co najmniej kilka 
genów, tylko nieliczne wymagają jednego 
(np. rudy kolor włosów – MC1R). Jednocze-
śnie jeden gen może odpowiadać za wiele 
cech. Ludzki genom to jednak nie tylko ge-
ny. One stanowią zaledwie 1-2 proc. całości. 
Pozostałe elementy regulują warunki dzia-
łania genów. Modyfikacja genów jest więc 
„sportem ekstremalnym” – niezwykle trud-
nym technicznie, skrajnie ryzykownym i do 
tego nieetycznym.

Lance Armstrong był uważany za jed-
nego z najbardziej utalentowanych ko-
larzy w historii. Wszystko zmieniło się po 
wykryciu u niego niedozwolonego dopin-
gu. Sportowiec przyznał się do stosowania 
epogenu, kortyzonu, testosteronu, hormo-
nu wzrostu oraz transfuzji krwi, dzięki któ-
rym siedmiokrotnie wygrał Tour de France. 
Nawet bez stosowania dopingu Armstrong 
był genetycznie predysponowany do jaz-
dy na rowerze, dzięki bardzo wysokiemu 
pułapowi tlenowemu. Innymi słowy mógł 
dostarczyć organizmowi więcej tlenu pod-
czas intensywnego wysiłku, a tym samym 
funkcjonować intensywniej i dłużej niż zde-
cydowana większość kolarzy.

Z kolei organizm Michaela Phelpsa, 
najbardziej utytułowanego olimpijczyka 
wszech czasów, w sposób naturalny produ-
kuje o połowę mniej kwasu mlekowego niż 

u innych pływaków. Kwas mlekowy męczy 
mięśnie podczas intensywnego wysiłku fi-
zycznego, powodując dyskomfort podczas 
uprawiania sportu, a później nieprzyjemne 
zakwasy. Phelps, dzięki swym predyspozy-
cjom, może dłużej od konkurentów pływać 
z maksymalnym wysiłkiem, jego mięśnie 
szybciej się regenerują, umożliwiając częst-
sze i intensywniejsze treningi.

Edycja ludzkiego genomu jest przed-
miotem gorących sporów moralnych. 
Uczeni z komisji bioetycznych dochodzą 
powoli do porozumienia w zakresie moż-
liwości jej stosowania u ludzi do zapobie-
gania przenoszeniu poważnych chorób. 
Tymczasem niezwykle trudno jest zwery-
fikować dokonanie modyfikacji genomu  
u konkretnej osoby. Jak dotąd potencjalnie 
możliwe jest wykrycie resztek nieaktywne-
go Cas9 z procesu edycji CRISPR-Cas9. Efek-
ty innych sposobów modyfikacji genów 
pozostają nieuchwytne.

Wyobraźmy sobie jednak sytuację, gdy 
uczonym uda się odkryć tajemnice nasze-
go genomu i będą w stanie precyzyjnie go 
modyfikować. W ten sposób otrzymamy 
sportowców „zaprojektowanych” do kon-
kretnych konkurencji sportowych. Dzięki 
temu armia superzawodników będzie ry-
walizowała ze sobą, bo „zwykli” sportowcy 
nie będą mieli szans współzawodniczyć  
z nimi. Znikną emocje towarzyszące wielu 
konkurencjom. Może też zniknąć zaintere-
sowanie sportem u milionów fanów.

W pewnym momencie cywilizacja 
ludzka może jednak być zmuszona do 
wprowadzana modyfikacji genetycznych, 
aby przetrwać ocieplenie klimatu, radzić 
sobie z zanieczyszczaniem powietrza oraz 
umożliwić człowiekowi skuteczną koloniza-
cję innych planet, a tym samym pozwolić 
rasie ludzkiej trwać i rozwijać się. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Igrzyska 
genów
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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

 }  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

 }  13 października 2021 r.  
Szkolenie online 
„Elektroenergetyczna 
Automatyka Zabezpieczeniowa - 
zakres podstawowy”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

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

 }  14 października 2021 r. 

Szkolenie online 
„Sterowanie inwerterami  
za pomocą SunSpec” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

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

 }  19 października 2021 r.  

Szkolenie online 
„Projektowanie linii kablowych 
110 kV. Linie kablowe wysokich i 
najwyższych napięć w teorii  
i w praktyce”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }21 października 2021 r. 

Szkolenie online 
„Elektroenergetyczna 
Automatyka Zabezpieczeniowa  
- zakres rozszerzony” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

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

 }9 listopada 2021 r.  

Szkolenie online 
„Projektowanie linii kablowych 
110 kV.  Techniki doboru, budowy 
i eksploatacji linii kablowych 
wysokich i najwyższych napięć”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }  16 listopada 2021 r.  

Szkolenie online 
„Energia Bierna 
– kompendium wiedzy”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

tel. 61 846-02-10 
teszner@ptpiree.pl

http://energiabierna.ptpiree.pl

 }  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



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


