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Podobnie jak w wielu innych sektorach gospodarki, tak-
że w elektroenergetyce, kończy się realizacja projektów 
inwestycyjnych sfinansowanych z funduszy unijnych 
z transzy na lata 2014-2020. Jednocześnie na szczeblu 
rządowym dobiegają końca negocjacje w sprawie kie-
runków wydatkowania kolejnych funduszy związanych 
z perspektywą finansową 2021-2027. Jak wiadomo, pie-
niądze europejskie stanowiły w ostatnich latach istotny 

impuls do modernizacji, rozbudowy oraz poprawy wskaźników niezawodności i jako-
ści polskiego systemu elektroenergetycznego. Potrzeby w tym zakresie są jednak nadal 
ogromne, a wyzwania związane z realizacją celów polityki klimatycznej wymuszają ol-
brzymie tempo zmian. W tym kontekście zasadne i pilne stają się pytania o to, jak sektor 
elektroenergetyki wpisze się w kolejną perspektywę finansową? Czy wypracowano roz-
strzygnięcia fundamentalnych aspektów naszego sektora? Z prośbą o ustosunkowanie 
się do tych najbardziej nurtujących kwestii zwróciliśmy się do osoby kompetentnej i do-
skonale zorientowanej w materii funduszy europejskich – Waldemara Budy, sekretarza 
stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiadając na nasze zaprosze-
nie do Rozmowy miesiąca, Pan Minister omawia stan przygotowań Umowy Partnerskiej 
z Komisją Europejską. Zapisy tego dokumentu wskażą główne obszary inwestowania 
stanowiące wypadkową między potrzebami krajowymi i priorytetami unijnymi. Wśród 
tych ostatnich szczególnie istotne są badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowi-
sko. Z rozporządzeń wydawanych na poziomie Unii Europejskiej wynika, że 30 proc. 
funduszy powinno wspierać klimatyczne działania Wspólnoty, a polityka spójności musi 
się do tego przyczynić. Także środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zo-
staną skierowane na łagodzenie skutków procesu transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu. Jak wynika z tego przeglądu, sektor elektroenergetyczny znaj-
dzie się w centrum nowego rozdania unijnego, gdyż poprzez modernizację, cyfryzację  
i innowacje wpisuje się w realizację celów unijnych. Umowa Partnerska zakłada wspar-
cie infrastruktury energetycznej, w tym magazynowania energii oraz systemów smart 
grids. Może to napawać optymizmem, gdyż kolejny impuls modernizacyjny związany 
z funduszami europejskimi będzie naprawdę znaczący. Doświadczenia minionej per-
spektywy finansowej pokazują natomiast, że energetyka ma wysokie kompetencje do 
realizacji założonych projektów i skutecznie wykorzystuje dedykowane dla realizacji jej 
celów fundusze unijne. 

W kolejnych działach bieżącego wydania naszego miesięcznika Czytelnicy znajdą 
znane i cenione przez siebie rubryki, dokonujące przeglądu najważniejszych wydarzeń  
w branży. Do aktualnej i głośnej sprawy niedawnej globalnej awarii portali społeczno-
ściowych odnosimy się w dziale Łączność. Wydarzenia ostatnich tygodni dają asumpt do 
intrygujących rozważań „Czy Internet można wyłączyć?”. 

Zapraszam do lektury!
Wojciech Tabiś 

Zd
ję

ci
e:

 M
Fi

PR

Zd
ję

ci
e:

 K
at

ar
zy

na
 P

iw
ec

ka

Szanowni Państwo

4  INFORMACJE ZE SPÓŁEK

ROZMOWA MIESIĄCA

8  Elektroenergetyka 

wobec unijnego rozdania

RYNEK I REGULACJE

 12   RAPORT  

Z DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH

14 PARAGRAF W SIECI

ELEKTROMOBILNOŚĆ

16 Cupra Born

ŁĄCZNOŚĆ

18  Czy Internet 

można wyłączyć?

WYDARZENIA W BRANŻY

20  XXII Spotkanie Techniczne 

Przedstawicieli Transportu  

OSD i OSP

21  Doroczne spotkanie  

Koła Seniorów PTPiREE

21 Wydarzenia w branży

24 FELIETON

Spis treści

Biuletyn Branżowy „Energia Elektryczna”  
– miesięcznik Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 

Redaguje zespół: Wojciech Tabiś (redaktor naczelny),  
Małgorzata Władczyk (zastępca redaktora naczelnego), Sebastian Brzozowski, Maciej Skoraszewski, 
Wojciech Kozubiński, Lucyna Mazurek, Stanisława Teszner, Katarzyna Zalewska-Wojtuś.

Adres redakcji: ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, tel. 61 84-60-200, faks 61 84-60-209, 
www.e-elektryczna.pl 

Wydawca: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,  
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, tel. 61 84-60-200, faks 61 84-60-209,  
e-mail: ptpiree@ptpiree.pl, www.ptpiree.pl

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Media i Rynek, ul. K. Pułaskiego 41, 62-800 Kalisz 

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów oraz zastrzega sobie  
prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmianę ich tytułów.

Data zamknięcia numeru: 26 października 2021 r.

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

IS
S

N
 2

7
1
9
-8

4
8
0

B
iu

le
ty

n 
B

ra
nż

ow
y 

1
0

/2
0

2
1

Elektryczna

KLIENT  DYSTRYBUCJA PRZESYŁ

Wydarzenia w branżyTechnika i technologieRynek i regulacje

Waldemar Buda

Elektroenergetyka  
wobec unijnego rozdania



4 l ENERGIA elektryczna październik 2021

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Warszawski oddział PGE Dystrybucja wy-
konuje kompleksową modernizację stacji 
110/15 kV Dylewo w technologii HIS, czyli  
z kompaktową aparaturą.  

Docelowo stacja Dylewo zasili dziewięć 
linii średniego napięcia i kilkaset stacji trans-
formatorowych (SN/nn). Nowoczesne roz-
wiązania wpłyną nie tylko na poprawę jako-
ści i ciągłości dostaw energii, ale usprawnią 
obsługę stacji. W dotychczasowym ukła-
dzie sieci GPZ Dylewo pracował jako stacja 
odczepowa, czyli zasilana promieniowo 
jedną linią 110 kV. Po modernizacji stanie 
się elementem zamkniętego pierścienia, 
co umożliwi dostarczanie energii z pomi-
nięciem długotrwałych wyłączeń. W GPZ 
Dylewo znajdą zastosowanie najnowocze-
śniejsze rozwiązania. Wykorzystane urzą-
dzenia wysokiego napięcia będą wykonane  
w technologii PASS. Polega ona na zasto-
sowaniu gazu SF6, który jest lepszym izo-
latorem niż powietrze. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu można wybudować urządzenia  
o zwartej, kompaktowej konstrukcji. 

Rozdzielnica wykonana w technologii 
zastosowanej w GPZ Dylewo będzie bar-
dziej odporna na oddziaływanie warun-
ków atmosferycznych, co m.in. redukuje 
do minimum usterki związane ze zmianą 
wilgotności powietrza. Realną korzyścią  

z zastosowania nowej rozdzielnicy 110 kV 
będzie również zmniejszenie kosztów eks-
ploatacji. Wysoka jakość wykonania wy-
magana przez zastosowaną technologię 
gwarantuje żywotność na pułapie 50 lat. 
Dzięki modernizacji stacji będą wdrożone 
liczne rozwiązania inteligentnej infrastruk-
tury elektroenergetycznej. Zdalna obsługa, 
zwłaszcza w przypadku potencjalnej awa-
rii, wpłynie na skrócenie czasu reakcji służb 
technicznych na terenie zasilanym z GPZ-u  
Dylewo. Zakończenie budowy i oddanie 
obiektu do użytkowania przewidziano  
w przyszłym roku.  n

 » Enea Operator

Dzień Bezpieczeństwa 
w Luboniu 
Pod hasłem „Dbamy o Twoje bezpie-
czeństwo. Ty też o nie zadbaj!” Enea 
Operator uczestniczyła w Festynie 
Służb Mundurowych w podpoznań-
skim Luboniu. Na stanowisku spółki 
wyposażonym  w rowery-blendery wy-
kręcono litry soku z arbuza, ale także 
przeszkolono dziesiątki osób w zakre-
sie pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, zaprezentowano sprzęt Pogotowia 
Energetycznego i przeprowadzono 
krótkie szkolenia o bezpieczeństwie 
w pobliżu infrastruktury energetycz-
nej. Odwiedzający mogli dotknąć 
kabla energetycznego SN i specjali-
stycznych urządzeń związanych z pra-
cami pod napięciem, czy zapoznać się 
z pracą dźwigu. Pracownicy Pogotowia 
Energetycznego w Luboniu mówi-
li m.in. o tym, jakie niebezpieczeństwa 
czyhają w pobliżu urządzeń energe-
tycznych, z jakimi służbami należy kon-
taktować się w przypadku zaobser-
wowania niepokojących zdarzeń, np. 
uszkodzonych kabli. Kto chciał, mógł 
sprawdzić swoje umiejętności, pró-
bując łączyć poszczególne elementy 
urządzeń służących do konserwacji ka-
bli, ale przy użyciu specjalnych rękawic 
elektroizolacyjnych.  n

Tauron Dystrybucja

Drony nad torami 
Podczas przebudowy linii wysokiego 
napięcia nad czynnym traktem ko-
lejowym E65 na odcinku Most Wisła 
– Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg 
Tauron Dystrybucja wykorzystał spe-
cjalistyczne drony, które przewiesi-
ły przewody nad torowiskiem. Dzięki 
temu ruch kolejowy nie musiał być 
wstrzymany.

Po zakończeniu modernizacji po-
ciągi osobowe będą mogły poruszać 
się z prędkością do 160 km/h, a towa-
rowe – 120 km/h. 

Szlak ten jest jednym z najważniej-
szych w województwie śląskim. Łączy 
Katowice z granicą z Czechami. Inwe-
stycja realizowana jest od początku ro-
ku. Jej wartość to blisko 1,5 mld zł.  n

Energa-Operator pozyskała łącznie ponad 
225 mln zł dofinansowań w ramach progra-
mów operacyjnych związanych z perspekty-
wą finansową Unii Europejskiej na lata 2014- 
-2020. Fundusze te wykorzystywane są m.in. 
do poprawy niezawodności dostaw energii 
elektrycznej, jak też rozwoju infrastruktury 
umożliwiającej przyłączanie coraz liczniej-
szych odnawialnych źródeł energii.  

Spółka  uzyskała wsparcie unijne dla 
14 projektów infrastrukturalnych, których 
nakłady inwestycyjne wyniosły razem 
z dofinansowaniem blisko 285 mln zł. Naj-
większym z nich jest projekt smart grid re-
alizowany z udziałem środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
UE (poddziałanie 1.4.1), dzięki któremu 
powstaje kompleksowy system zarządza-
nia siecią średnich napięć znajdującą się 
na obszarze działania EOP. W ramach POIiŚ 

(poddziałanie 1.1.2) Energa-Operator zre-
alizowała również cztery duże inwestycje 
związane z przebudową i modernizacją 
stacji elektroenergetycznych 110/15 kV 
– Głównych Punktów Zasilania, których 
najważniejszym celem było zwiększenie 
potencjału przyłączeniowego dla OZE. 
Spółka pozyskała z POIiŚ łącznie ponad 
190 mln zł. W celu zwiększania potencjału 
przyłączeniowego dla OZE przedsiębior-
stwo korzysta także ze wsparcia w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych. 
RPO Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020 (działanie 3.1) 
pozwolił spółce na modernizację ponad  
100 km linii średniego napięcia oraz wy-
mianę ośmiu transformatorów 110/15 kV 
w czterech GPZ-ach, a także przebudowę 
tych stacji. Energa-Operator pozyskała bli-
sko 39 mln zł w ramach RPO.  n

 » Energa-Operator

Ponad 225 mln z Unii Europejskiej 

 » PGE Dystrybucja 

Inwestycja na Mazowszu

W GPZ Dylewo znajdą zastosowanie najnowocze śniejsze 
rozwiązania
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Oddany do użytku GPZ Olszowa to strate-
giczna dla rozwoju Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej  inwestycja spółki 
Tauron Dystrybucja. Energia z tego miej-
sca zasili kilkanaście firm funkcjonujących 
w Strefie Aktywności Gospodarczej Gminy 
Ujazd i KSSE oraz umożliwi ich dalszy roz-
wój. Prowadzona w latach 2019-2021 bu-
dowa kosztowała 21 mln zł.

GPZ Olszowa to jedna z największych 
inwestycji energetycznych w wojewódz-
twie opolskim. Zrealizowana poprawi sta-
bilność dostaw energii elektrycznej dla 
odbiorców w wielu okolicznych miejsco-
wościach. Szybka budowa stacji to rezultat 
porozumienia, które Tauron Dystrybucja 

zawarł w 2016 roku z Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną. Stworzyło ono wa-
runki do wyprzedzającego zlecenia opra-
cowania dokumentacji technicznej oraz 
prawnej na budowę GPZ Olszowa. Pozwo-
liło to na sprawne przystąpienie do reali-
zacji budowy niezwłocznie po zawarciu 
przez inwestorów umów o przyłączenie 
do sieci i zapewnienie im wymaganej mo-
cy. Inwestycja realizowana była poprzez 
oddzielne opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz oddzielnie wykonaw-
stwo. GPZ Olszowa stanowi kolejną stację 
elektroenergetyczną 110/15 kV zasilającą 
odbiorców energii elektrycznej z powiatu 
strzeleckiego. Stacja jest także powiąza-
na poprzez linie kablowe 15 kV z GPZ-em 
Strzelce Piastów. 

Od strony technicznej stacja to obiekt 
z pięciopolową napowietrzną rozdzielnią 
110 kV i wnętrzową 30-polową rozdzielnią 
15 kV. Linię zasilającą 110 kV wybudowa-
no jako dwutorową na słupach rurowych 
pełnościennych. Co ważne, GPZ Olszowa 
wyposażono w elementy zabezpieczające 
środowisko przed ewentualnym wycie-
kiem do gruntu oleju transformatorowe-
go oraz zastosowano energooszczędne 
ogrzewanie i oświetlenie obiektu.  n

 » Tauron Dystrybucja

GPZ w strefie ekonomicznej
 » PGE Dystrybucja 

Samorządowe forum  
w Rzeszowie
PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów zorgani-
zował II Podkarpackie Forum Energetyczne 
skierowane do samorządowców z obszaru 
jego działania. Podczas spotkania przed-
stawiono zamierzenia inwestycyjne spółki  
w gminach i powiatach Rzeszowszczyzny 
oraz opinie i uwagi lokalnych władz. 

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów na 
najbliższe lata planuje przede wszystkim 
budowę oraz modernizację sieci średnie-
go i niskiego napięcia, w tym kablowanie 
linii SN, 110 kV, Głównych Punktów Zasila-
nia oraz przyłączanie nowych odbiorców. 
W przyszłym roku na inwestycje przezna-
czono rekordową kwotę 309 mln zł. 

Dużo uwagi podczas forum w Rze-
szowie poświęcono oświetleniu uliczne-
mu, fotowoltaice i magazynom energii. 
Uczestnicy wskazali na istotną rolę samo-
rządów terytorialnych w procesie przygo-
towania inwestycji. Poruszono także kwe-
stie współpracy z gminami przy realizacji 
prac eksploatacyjnych na ich terenie, przy-
łączania do sieci dystrybucyjnej mikroin-
stalacji OZE oraz procedury postępowania 
w przypadku wystąpienia masowych awa-
rii sieciowych. n

 » PGE Dystrybucja 

W Setce Kuriera

Podczas 17. edycji gali „Setka Kuriera” 
ogłoszono zwycięzców w pięciu klasy-
fikacjach. W kategorii „Giganci”, obejmu-
jącej firmy województwa lubelskiego, 
które uzyskały obrót powyżej miliarda 
złotych, bezkonkurencyjna okazała się 
spółka PGE Dystrybucja. Nagrodę preze-
sowi Jarosławowi Kwaskowi wręczył pre-
zes ,,Kuriera Lubelskiego’’ Dariusz Kołacz.  
,,Setka Kuriera” to ranking najważniej-
szych i największych przedsiębiorstw 
Lubelszczyzny.  n

Jarosław Kwasek, prezes spółki PGE Dystrybucja 
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Enea Operator we współpracy z Uniwer-
sytetem Szczecińskim po raz trzeci zorga-
nizowała konferencję naukowo-techniczną 
poświęconą niskoemisyjnym źródłom ener-
gii. Tym razem, obok elektromobilności, jed-
nym z głównych wątków był sposób wyko-
rzystania technologii wodorowej w trosce  
o czyste powietrze w miastach. 

Konferencja „Energia nowoczesnych 
miast. Elektromobilność. Logistyka miast. 
Zrównoważony transport. Sieci inteligent-
ne w energetyce.”  zgromadziła w tym roku 
ponad 150 gości zainteresowanych rozwo-
jem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań 
i proekologicznych działań w aglomeracjach 
miejskich oraz energetyce. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele środowisk aka-
demickich, branży energetycznej, władzy 
samorządowej i rządowej. Na scenie wy-
stąpiło ponad 20 specjalistów, którzy dzielili 

się wiedzą, doświadczeniem i dorobkiem 
naukowym. Gościem honorowym był wi-
ceminister Ireneusz Zyska, pełnomocnik 
rządu ds. OZE, który uczestniczył w pane-
lu dotyczącym technologii wodorowej.  
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, 
że Ministerstwo Klimatu i Środowiska pro-
wadzi prace nad dokumentami strategicz-
nymi, ale także legislacyjnymi, które mają 
wprowadzać konkretne rozwiązania w życie  
i promować energię odnawialną oraz ener-
gię zeroemisyjną. Jednym z nich jest projekt 
polskiej strategii wodorowej. Przewiduje on 
rozwój przetwarzania i wytwarzania tego ga-
zu przede wszystkim w transporcie,  energe-
tyce, ciepłownictwie i wielu technologiach 
dla potrzeb przemysłowych. 

Kolejna konferencja z cyklu „Energia no-
woczesnych miast” planowana jest na jesień 
przyszłego roku.  n

 » Enea Operator 

Energia nowoczesnych miast

Budowa Głównego Punktu Zasilania Olszowa to jedna  
z największych inwestycji energetycznych w województwie 
opolskim
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Enea Operator zorganizowała w Łagowie 
VI Konferencję ,,Prace pod napięciem’’. 
Tematyka tegorocznej edycji koncen-
trowała się wokół robót prowadzonych  
w technologii PPN.  Konferencje PPN na-
leżą do najważniejszych wydarzeń organi-
zowanych przez spółkę. 

Oprócz prelekcji i wykładów, odby-
ły się także panele dyskusyjne, w których 
przedstawiciele spółek energetycznych, 
projektanci sieci i realizatorzy inwestycji 
wymieniali doświadczenia, m.in. w zakre-
sie: sterowania i automatyki w głębi sieci  
z wykorzystaniem technologii PPN, no-
wości w instrukcjach PPN w liniach na-
powietrznych SN, przyłączania nowych 
obiektów  techniką PPN czy prezentacji wir-
tualnej rzeczywistości w szkoleniach elek-
tromonterów. Omówiono też zastosowa-
nie narzędzi hydraulicznych do zwiększenia 

efektywności i szybkości wykonywanych 
PPN na liniach napowietrznych SN i użycie 
izolatorów SN z wbudowanym uchwytem 
przelotowym jako innowacji. 

Dwudniowe spotkanie ekspertów  
w dziedzinie prac pod napięciem zakoń-
czyło seminarium dla reprezentantów 
firm zewnętrznych na temat standardów 
pracy na sieci oraz pokazy m.in. podno-
szenia przewodów pod napięciem linii 
napowietrznej SN przy pomocy specjali-
stycznego urządzenia UDPP, PPN na linii 
napowietrznej niskiego napięcia, a także 
czyszczenia przewodów z wykorzysta-
niem suchych gazów. 

Konferencja pokazała jak ważne dla 
branży energetycznej są tego typu wyda-
rzenia pozwalające na wymianę spostrze-
żeń i doświadczeń w tej  wciąż rozwijają-
cej się dziedzinie.  n

Energa-Operator kolejny raz skorzysta 
z dofinansowania z Unii Europejskiej na 
rozwój sieci energetycznej. Dzięki po-
zyskanym funduszom spółka zmoder-
nizuje ponad 24 km linii wysokiego na-
pięcia Płock – Sierpc, co przyczyni się do 
zwiększenia potencjału przyłączeniowego 
dla odnawialnych źródeł energii, a także 
zwiększy niezawodność dostaw energii 
elektrycznej. Energa-Operator pozyskała 
już łącznie ponad 225 mln zł w ramach eu-
ropejskiej perspektywy finansowej na lata 
2014-2020.

Inwestycja, przeprowadzona na ob-
szarze działania płockiego oddziału EOP 
w gminach: Stara Biała, Gozdowo, Bielsk 
oraz Sierpc, otrzyma wsparcie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
Poddziałanie 1.1.2 „Wspieranie projektów 
dotyczących budowy oraz przebudowy 
sieci umożliwiających przyłączanie jedno-
stek wytwarzania energii z OZE”. 

Głównym jej celem jest zwiększenie 
zdolności przyłączania źródeł odnawial-
nych do sieci elektroenergetycznej o do-
datkowe 24 MWe, co przyczyni się do 
obniżenia emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery. Przebudowa sieci wpłynie także 

na poprawę efektywności pracy systemu 
elektroenergetycznego i bezpieczeństwo 
dostaw energii elektrycznej. Moderniza-
cja linii wysokiego napięcia Płock – Sierpc 
obejmuje wymianę przewodów robo-
czych na wysokotemperaturowe oraz od-
gromowego i komunikacyjnego, a także 
niezbędne prace adaptacyjne realizowane 
na 89 stanowiskach słupowych. Dzięki re-
alizacji zadania linia będzie mogła praco-
wać przy temperaturze roboczej nawet 
+800 C, co znacznie zwiększy jej obciążal-
ność. Wsparcie Unii Europesjkiej wyniesie 
blisko 4,5 mln zł. Ukończenie inwestycji 
planowane jest na marzec 2023 roku. n

 » PGE Dystrybucja

Łódzkie Fora  
Energetyczne 
Od 5 października z myślą o samorzą-
dowcach w całym województwie od-
bywają się fora energetyczne organi-
zowane przez łódzki oddział spółki PGE 
Dystrybucja. To już czwarte tego typu 
spotkanie. 

W tym roku z uwagi na pandemię 
konferencja odbywa się w czterech od-
słonach: w Łodzi, Bełchatowie, Nieboro-
wie oraz Bronisławowie. W wystąpieniach 
prezentowanych podczas IV Forum Ener-
getycznego omawiane są kwestie zwią-
zane z najważniejszymi inwestycjami 
realizowanymi na obszarze działania Od-
działu Łódź w latach 2017-2021 i plano-
wanymi do realizacji do 2026 roku. Dużo 
uwagi poświęca się współpracy spółki 
PGE Dystrybucja oraz samorządów przy 
rozbudowie i modernizacji sieci elektro-
energetycznej. Podczas spotkań poru-
szana jest także tematyka współpracy  
z gminami przy realizacji prac eksploata-
cyjnych na ich terenie oraz przy przyłą-
czaniu do sieci dystrybucyjnej mikroin-
stalacji OZE. Omawiane są też procedury 
postępowania w przypadku wystąpienia 
masowych awarii sieciowych i rola ścisłej 
współpracy energetyków z Wojewódz-
kim i Powiatowymi Centrami Zarządza-
nia Kryzysowego. 

W konferencjach biorą udział staro-
stowie, prezydenci miast, burmistrzowie, 
wójtowie i przedstawiciele Centrów Za-
rządzania Kryzysowego oraz Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Przyjęta formu-
ła spotkań stwarza dogodną możliwość 
dialogu spółki z lokalnymi władzami. Do-
świadczenia ubiegłych lat wskazują, że 
jest to dobry sposób budowania pozy-
tywnych, partnerskich relacji pomiędzy 
operatorem systemu dystrybucyjnego 
a władzami samorządowymi.  n

 » Enea Operator

Konferencja prac pod napięciem 

 » Energa-Operator 

Inwestycja dla OZE ze wsparciem UE

Andrzej Piętka, dyrektor generalny łódzkiego  
oddziału spółki PGE Dystrybucja
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Na zdjęciu (od lewej): prezes EOP Alicja Barbara Klimiuk,  
minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz 
wiceprezes spółki Wiesław Jasiński
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Podczas TRAKO 2021 – największego wy-
darzenia targowego w Europie Środkowo-
Wschodniej poświęconego transportowi 
szynowemu – uhonorowano spółkę PKP 
Energetyka. Przedsiębiorstwo zwyciężyło 
w dwóch prestiżowych współzawodnic-
twach technicznych. 

Z uznaniem komisji konkursowych 
spotkały się innowacyjne rozwiązania  za-
stosowane w magazynie energii trakcyjnej 
w Garbcach na Dolnym Śląsku. Zasobnik 
energii docenił Zarząd Krajowy Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Komunikacji 
RP, a kolejowy „powerbank” otrzymał Na-
grodę im. prof. Czesława Jaworskiego w ka-
tegorii „Infrastruktura”. Nowatorski magazyn 
energii trakcyjnej, który uznano za „wybitne 
osiągnięcie w stosowaniu nowych techno-
logii i urządzeń trakcji elektrycznej”, otrzy-
mał Medal Prezesa SEP. 

Magazyn jest największym w Europie 
obiektem tego typu – jego moc to 5,5 MW,  
a pojemność użyteczna wynosi 1,2 MWh.  
Ładuje się wolno, niską mocą z sieci dystry-
bucyjnej, a kiedy na torach pojawia się po-
jazd kolejowy – oddaje szybko dużą ilość 
zgromadzonej energii. Jego funkcjono-
wanie wzmacnia jakość i bezpieczeństwo 

dostaw energii trakcyjnej na odcinku linii  
kolejowej Poznań – Wrocław oraz bilansuje 
moc pobieraną z Krajowego Systemu Elek-
troenergetycznego przez pobliską podstację 
trakcyjną. Kolejowy „powerbank” składa się 
aż z 4240 nowoczesnych bateryjnych ogniw 
litowo-jonowych. Obiekt wykorzystuje rów- 
nież unikatowy przekształtnik energoelek-
tryczny pracujący bezpośrednio na napięciu 
stałym oraz zaawansowany system informa-
tyczny SCADA. Już wkrótce obok magazynu 
staną panele fotowoltaiczne, które zasilą go 
dodatkowo, a całość stworzy Lokalny Obszar 
Bilansowania. 

Instalacja na Dolnym Śląsku jest pierw-
szym z około 300 magazynów, które PKP 
Energetyka planuje zbudować w całej Pol-
sce. Ma to ogromne znaczenie m.in. dla 
Programu Zielona Kolej – stabilizując pracę 
sieci elektroenergetycznej wykorzystującej 
zasilanie z odnawialnych źródeł energii. n

 » PKP Energetyka

Na medal
 » Energa-Operator 

Dbałość o środowisko 
Energa-Operator uzyskała certyfikat ISO 
14001 dla funkcjonującego w spółce 
Systemu Zarządzania Środowiskowo-
Energetycznego. Jest on potwierdze-
niem prowadzenia działalności z naj-
wyższą możliwą troską o środowisko 
naturalne. 
System Zarządzania Środowiskowo-
Energetycznego ma na celu uporząd-
kowanie zagadnień związanych ze skut-
kami oddziaływania przedsiębiorstwa 
na środowisko naturalne. Dzięki niemu 
możliwa jest sprawna ocena rezulta-
tów prowadzonych działań i ich odpo-
wiednia korekta, która pozwala osiągać 
coraz lepsze rezultaty. Jego założe-
niem  jest identyfikacja aspektów śro-
dowiskowych, stworzenie ich rejestru 
oraz wyszczególnienie tych istotnych 
w działalności przedsiębiorstwa. Energa-
Operator systematycznie realizuje in-
westycje mające korzystny wpływ na 
środowisko, m.in. poprzez moderniza-
cję sieci, która prowadzona jest zarów-
no z myślą o zwiększeniu bezpieczeń-
stwa dostaw energii elektrycznej, jak 
też ograniczenia strat związanych z jej 
przesyłem. Spółka dba również o bocia-
ny, które szczególnie upodobały sobie 
słupy energetyczne na lokalizację swo-
ich gniazd. Specjalne platformy, monto-
wane przez energetyków, pozwalają na 
wyniesienie ptasich domostw ponad li-
nię energetyczną, co zabezpiecza ich lo-
katorów przed porażeniem. Szacuje się, 
że na słupach należących do EOP może 
mieszkać nawet jedna czwarta popula-
cji polskich bocianów.
ISO 14001 to międzynarodowa nor-
ma, która pozwala zbudować system 
zarządzania środowiskowego oparty 
na odejściu procesowym. Stworzona 
z uwzględnieniem cyklu PDCA (Plan-
Do-Check-Act, czyli Zaplanuj-Zrealizuj-
Sprawdź-Działaj). Zewnętrzny audyt 
przeprowadzony w spółce potwierdził 
zgodność działania z normą ISO 14001. 
Ważność poprzedniego certyfikatu wy-
gasła 5 października 2021 roku. Obecny 
aktualny jest przez kolejne trzy lata.

 n

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska

Medal Prezesa SEP przyznano spółce PKP Energetyka  
za nowatorski magazyn energii trakcyjnej
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Energa-Operator zakupiła blisko pół miliona 
liczników zdalnego odczytu. Z takiego po-
miaru już teraz korzysta ponad 1,4 mln od-
biorców przyłączonych do zarządzanej przez 
spółkę sieci energetycznej. Wkrótce będzie 
ich niemal dwa miliony. 

Energa-Operator ma w planach zapew-
nienie zdalnego pomiaru wszystkim swoim 
klientom w ciągu najbliższych kilku lat. Nowe 
układy pomiarowe dostarczy dwóch dostaw-
ców – Apator SA oraz SAGEMCOM Poland 
Sp. z o.o. Łączna liczba zakontraktowanych 
w ramach najnowszych umów urządzeń 
to blisko 471 tys. liczników i 25 tys. mode-
mów komunikacji zastępczej. Nowe liczni-
ki, które wkrótce trafią do klientów spółki to 
urządzenia dwukierunkowe, przystosowane 
również do potrzeb prosumentów korzy-
stających z mikroinstalacji OZE. Mają szereg 
funkcji. Przesyłają dane za pomocą linii ener-
getycznej (PLC), jak również, w przypadku 

wyposażenia w modem komunikacji zastęp-
czej, przy wykorzystaniu sieci GSM. Urządze-
nia same potrafią określić najlepszy sposób 
przekazywania informacji na dany moment 
oraz dokonać przełączenia fazy, na której ma 
być przesyłany sygnał z użyciem PLC. Za-
stosowanie dodatkowego modemu GSM 
pozwala na użytkowanie liczników w miej-
scach, w których nie ma jeszcze odpowied-
niej infrastruktury niezbędnej do przesyłania 
danych za pomocą linii energetycznych. 

Energa-Operator sukcesywnie rozbudo-
wuje infrastrukturę pozwalającą na przesy-
łanie za pomocą linii energetycznych zbiera-
nych przez nie danych. Wszystkie dotychczas 
stosowane elementy systemu komunikacyj-
nego bazują na rozwiązaniach otwartych, 
które mogą być dostarczane lub modyfiko-
wane przez wielu producentów, co znaczą-
co wpływa na ograniczanie kosztów. Montaż 
liczników rozpocznie się w przyszłym roku. n

 » Energa-Operator 

Kolejne liczniki zdalnego odczytu 
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 » Prace nad Umową Partnerstwa 
zbliżają się do końca. Jej 
wypracowanie to długotrwały 
proces, który wyznaczy kierunki 
wydatkowania funduszy unijnych 
na lata 2021-2027. Jakie kwestie 
pozostały do ustalenia z Komisją 
Europejską w ramach prac nad 
projektem Umowy i czy wypracowano 
rozstrzygnięcia fundamentalnych 
aspektów dotyczących sektora 
elektroenergetycznego?

Prowadzimy nieformalny dialog z Komisją  
Europejską dotyczący Umowy Partner-
stwa. Wcześniej zakończyliśmy inten-
sywne konsultacje publiczne doku-
mentu – spotkania z przedstawicielami 
16 województw, 48 godzin konsultacji 
transmitowanych na żywo, 4100 uczest-
ników, ponad 5 tys. opinii, 500 pytań, 17 
konferencji prasowych i setki informa-
cji medialnych. Umowa Partnerstwa to 
nasz biznesplan inwestowania funduszy 
unijnych. Pieniądze te wraz ze środkami 
krajowymi będą wspierać najważniejsze 
potrzeby rozwojowe Polski. Od lat je-
steśmy w unijnej czołówce efektywne-
go inwestowania tych funduszy. Polskie 
potrzeby rozwojowe nie są jedynym 
czynnikiem wpływającym na sposób in-
westowania tych pieniędzy. Znaczenie 
mają również priorytety unijne, takie jak 
badania, innowacje, cyfryzacja, klimat  
i środowisko, a także rozporządzenia wy-
dawane na poziomie Unii Europejskiej. 
Wynika z nich, że np. 30 proc. środków 
budżetu UE powinno wspierać klima-
tyczne działania Wspólnoty; polityka 
spójności też musi się do tego przyczy-
nić. Z kolei środki z Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji zostaną  
skierowane na łagodzenie skutków 
transformacji w kierunku gospodarki 

neutralnej dla klimatu. Skorzystają z nie-
go województwa: śląskie, małopolskie, 
dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie  
i łódzkie. Oznacza to, że sektor elektro-
energetyczny będzie „w soczewce” no-
wego rozdania unijnego. Jeśli chodzi  
o kwestie, które dotyczą sektora, to nie 
są już one przedmiotem wyjaśnień z KE.

 » Równolegle z pracami nad nową 
perspektywą finansową trwają 
podsumowania poprzedniej, w której 
ukończono większość realizowanych 
projektów. Jak Pan Minister ocenia 
wykorzystanie środków w mijającej 
perspektywie, w tym w szczególności 
w sektorze energetycznym?

Transformacja energetyczna jest aktyw-
nie wspierana przez polski rząd poprzez 
uruchamianie szeregu instrumentów fi-
nansowych, w tym ze środków UE, któ-
rych strumień od wielu lat zasila sek-
tor energetyczny, aby był bezpieczny, 
niezawodny i niskoemisyjny. Środki UE 
uczestniczą w transformacji polskiej 
energetyki już od okresu 2007-2013.  
W kolejnym, w latach 2014-2020, zwięk-
szyliśmy dynamikę przekształceń nasze-
go sektora energetycznego w kierunku 
bardziej przyjaznego środowisku i pla-
nujemy utrzymać ten stan w następnej 
siedmioletniej perspektywie 2021-2027.

W latach 2014-2020 środki unij-
ne wspierały takie obszary energetyki 
jak zwiększenie wykorzystania zielo-
nej energii (odnawialne źródła energii 
elektrycznej) oraz cieplnej – równo-
ległe ograniczenie energochłonności 
poprzez głęboką modernizację energe-
tyczną budynków publicznych i miesz-
kalnych, a także w przedsiębiorstwach. 
Promowane również były systemo-
we rozwiązania w rozwój sieci ciepła  

i chłodu oraz wysokosprawną kogene-
rację, inwestycje związane z rozbudową 
i modernizacją sieci czy bezpieczeń-
stwem energetycznym.

Bez wątpienia najważniejszym źró-
dłem finansowania transformacji ener-
getycznej ze środków UE w latach 2014- 
-2020 jest krajowy Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko. Jest to naj-
większy w historii UE program, którego 
celem jest wzmacnianie infrastruktural-
nych podstaw dla rozwoju zrównowa-
żonego. Na wsparcie sektora energe-
tycznego w POIiŚ przeznaczono prawie 
12,6 mld zł. Większość z tych środków 
już zagospodarowano, a projekty są  
w trakcie realizacji.

W POIiŚ jako dobrą praktykę, reko-
mendowaną przez Komisję Europejską, 
można wskazać projekt Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:  
„Kompleksowa modernizacja energe-
tyczna wybranych państwowych placó-
wek szkolnictwa artystycznego w Pol-
sce”. Dzięki środkom z POIiŚ 2014-2020 
w kwocie ponad 481 mln zł przeprowa-
dzono termomodernizację 187 budyn-
ków w ramach 139 wybranych placó-
wek szkolnictwa artystycznego, w tym 
instalację OZE. Część przygotowawczą 
dla tego projektu zrealizowano ze środ-
ków POIiŚ 2007-2013.

Analogicznie chcemy wesprzeć 
kompleksowy projekt termomoderni-
zacji obiektów archiwów państwowych, 
planowany również do realizacji przez 
MKDNiS. Już teraz ze środków POIiŚ 
2014-2020 realizowany jest etap przy-
gotowawczy tego projektu, natomiast 
etap inwestycyjny będzie możliwy do 
wsparcia ze środków kolejnego pro-
gramu Fundusze Europejskie na Klimat, 
Infrastrukturę, Środowisko na lata 2021- 
-2027 (FEnIKS).

Elektroenergetyka  
wobec unijnego rozdania
Wywiad z Waldemarem Budą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy  
i Polityki Regionalnej.
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Inną kluczową inwestycją finanso-
waną w POIiŚ 2014-2020 jest rozsze-
rzenie funkcjonalności terminala LNG 
w Świnoujściu, dzięki czemu nastąpi 
zwiększenie możliwości regazyfikacyj-
nych z 5 do 7,5 mld m3 oraz zaoferowa-
ne zostaną nowe usługi przyczyniające 
się do poprawy bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju, jak i rozwoju rynku 
gazu ziemnego w Polsce. Inwestycja 
jest w trakcie realizacji, a kwota wspar-
cia środkami UE to około 461 mln zł. Ten 
projekt to także punkt wejścia/wyjścia 
dla kompleksowej koncepcji korytarza 
gazowego północ-południe złożonego 
z wielu dwustronnych międzysystemo-
wych połączeń gazowych oraz krajo-
wych gazociągów, które już istnieją lub 
są na różnych etapach realizacji, łączą-
cych Terminal LNG w Świnoujściu oraz 
Gazociąg Bałtycki/Baltic Pipe przez po-
łudniową Polskę, Republikę Czeską, Sło-
wację i Węgry z terminalem Adria LNG 
w Chorwacji.

 » Realizacją wielu programów 
funduszowych zachwiał koronawirus. 
Z drugiej strony jednak, dzięki 
przesunięciu części środków, pojawiły 
się programy pomocowe  
na działania związane z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19. Na jaką 
skalę będzie zaprogramowana pomoc 
na walkę ze skutkami pandemii?

Dodane do aktualnych programów 
środki w ramach REACT-EU (ang. 
Recovery Assistance for Cohesion and 
the Territories of Europe) mają przede 
wszystkim wesprzeć opiekę zdrowotną, 
zatrudnienie oraz małe i średnie firmy, 
a zarazem sprzyjać transformacji ekolo-
giczno-cyfrowej. Wsparcie w ramach in-
strumentu podzielono na dwie transze. 
W ramach pierwszej Polska otrzymała 
dodatkowo około 7,4 mld zł.

Do tej pory Komisja Europejska za-
akceptowała już propozycje wydatko-
wania środków REACT-EU w ramach 
Programu Inteligentny Rozwój z prze-
znaczeniem na zwiększenie potencja-
łu przedsiębiorstw i przygotowanie do 
cyfrowej transformacji, a także Progra-
mu Infrastruktura i Środowisko z prze-
znaczeniem na inwestycje w sektorach 
zdrowia i energetyki. Kolejne koncepcje 
wykorzystania tych środków będziemy 
sukcesywnie przekazywać do akcep-
tacji KE. Przydzielenie drugiej transzy 

instrumentu nastąpi w październiku. 
Komisja Europejska podzieli pieniądze 
pomiędzy państwa członkowskie, ba-
zując na aktualnych wskaźnikach 
społeczno-gospodarczych.

 » W lipcu zakończyły się 
konsultacje największego programu 
pomocowego – FEnIKS. Inwestycje 
o wartości około 25 mld euro mają 
być przeznaczone, zgodnie z celami 
wyznaczonymi przez Unię Europejską, 
na zieloną transformację. Jakie szanse 
dają te środki na rozwój polskiej 
gospodarki?

Program FEnIKS będzie istotnie nawią-
zywał do celów i założeń głównej stra-
tegii unijnej – Europejskiego Zielonego 
Ładu, a tym samym  przyczyniał się 
do przekształcenia naszej gospodarki  
w nowoczesną, zasobooszczędną i przez 
to konkurencyjną. Ponad 25 mld euro  
w FEnIKS planujemy zainwestować łącz-
nie w sektor energetyki, ochrony śro-
dowiska, niskoemisyjny transport pu-
bliczny, drogi, koleje, zdrowie i kulturę. 
FEnIKS będzie największym w Polsce  
i Unii Europejskiej programem wdraża-
nym z pieniędzy unijnych i jednocze-
śnie kontynuatorem dwóch poprzed-
nich programów infrastrukturalnych 
Będziemy inwestować w obniżenie 
emisyjności gospodarki i transformację 

w kierunku gospodarki przyjaznej śro- 
dowisku i o obiegu zamkniętym. 
Wesprzemy budowę efektywnego i od-
pornego systemu transportowego o jak  
najniższym negatywnym wpływie na 
środowisko naturalne, dokończenie re-
alizacji sieci bazowej TEN-T do 2030 
roku i poprawę bezpieczeństwa trans-
portu. Będą projekty mające na celu za-
pewnienie równego dostępu do opieki 
zdrowotnej, poprawę odporności syste-
mu ochrony zdrowia oraz wzmocnienie 
roli kultury w rozwoju społecznym i go-
spodarczym. Realizując program, chce-
my oddzielić wzrost gospodarczy od 
zużywania zasobów i zwiększyć efek-
tywność energetyczną w mieszkalnic-
twie, budynkach użyteczności publicz-
nej i przedsiębiorstwach. Planujemy 
poszerzyć udział zielonej energii z od-
nawialnych źródeł w końcowym zuży-
ciu energii. Inwestycje w infrastrukturę 
energetyczną mają przynieść poprawę 
jakości i bezpieczeństwa funkcjonowa-
nia sieci elektroenergetycznych oraz 
rozwój inteligentnych sieci gazowych 
– także w kierunku akceptacji gazów 
odnawialnych. To wszystko ma nas po-
prowadzić w kierunku gospodarki ze-
roemisyjnej. Inwestycje w sektorze śro-
dowiska przyczynią się do większej 
odporności na zmiany klimatu – w tym 
na susze i powodzie – oraz ochronę bio-
różnorodności. Będą dofinansowane 

Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
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inwestycje w poprawę gospodarowania 
wodą pitną oraz ściekami i odpadami 
komunalnymi.

Chcemy, co również ważne, podej-
mować inwestycje w newralgicznych ob-
szarach sytemu ochrony zdrowia, które 
przyczynią się do wzrostu jakości usług 
zdrowotnych oraz większej ich skuteczno-
ści, zwłaszcza w obliczu pandemii. W sek-
torze kultury planujemy działania mające 
na celu ochronę zabytków o światowym 
i krajowym znaczeniu, zarówno rucho-
mych, jak i nieruchomych. Jednocześnie 
będziemy rozwijać instytucje kultury oraz 
wspierać ich adaptację do nowych funk-
cji kulturalnych i społecznych. Europejski 
Zielony Ład to także gospodarka, w której 
żadna osoba ani żaden region nie pozo-
staną w tyle. Mając zatem na względzie 
tak szeroką panoramę inwestycji w tak 
zróżnicowanych obszarach, chcemy naszą 
gospodarkę nie tylko dalej modernizować, 
ale też uczynić lepiej dostosowaną do wy-
zwań współczesnego świata.

 » W realizacji ambitnych założeń 
dojścia do gospodarki niskoemisyjnej 
istotna rola przypada operatorom 
elektroenergetycznym, którzy 
odpowiadają za dostosowanie sieci 
dystrybucyjnej i przesyłowej do 
nowych wymogów wynikających  
z celów klimatycznych. Czy poziom 
wsparcia sektora będzie uwzględniał 

wyzwania przed jakimi stoi  
elektroenergetyka?

W nowej perspektywie Funduszy 
Europejskich 2021-2027 państwa człon-
kowskie UE postawiły sobie jako jeden 
z celów bardziej przyjazną dla środo-
wiska, niskoemisyjną Europę. Zgodnie 
z Umową Partnerstwa, najważniejszym 
dokumentem określającym wykorzysta-
nie Funduszy Europejskich w najbliższej 
dekadzie, dążenie to będzie zrealizowa-
ne m.in. poprzez wsparcie infrastruktury 
energetycznej czy produkcji energii z od-
nawialnych źródeł.

Dlatego modernizacja sektora ener-
getycznego w nadchodzącym dziesięcio-
leciu wymaga kapitałochłonnych inwe-
stycji. Dekarbonizacja produkcji energii 
elektrycznej związana jest z konieczno-
ścią rozbudowy i modernizacji sieci prze-
syłu i dystrybucji oraz zmniejszenia strat 
związanych z transportem energii elek-
trycznej. Równie ważny jest także inten-
sywny rozwój magazynowania energii.

Inwestycje w sieci elektroenerge-
tyczne oraz gazowe, w szczególno-
ści w rozwiązania inteligentne i uła-
twiające odbiór energii z OZE, rozwój 
możliwości magazynowania energii 
odnawialnej i niskoemisyjnego wodo-
ru, przyczyniają się do tworzenia inte-
ligentnego, bardziej zintegrowanego 
systemu energetycznego.

Dlatego właśnie jednym z obszarów, 
które opisuje Umowa Partnerstwa, jest 
„wsparcie infrastruktury energetycznej, 
w tym magazynowania energii oraz in-
teligentnych systemów (smart grids)”. 
Zgodnie z zapisami UP, w tym obszarze 
wspierane będą m.in. działania związane 
z budową i modernizacją sieci elektro-
energetycznych. Projekty dotyczące elek-
troenergetyki oraz sieci dystrybucyjnych 
i przesyłowych będą realizowane przede 
wszystkim w programie FEnIKS.

Ponadto w Krajowym Planie Odbu-
dowy jest komponent „Zielona energia 
i zmniejszenie energochłonności”, któ-
ry zakłada zwiększenie wykorzystania 
OZE czy poprawę efektywności ener-
getycznej gospodarki. Inwestycje, ja-
kie planujemy zrealizować w ramach 
KPO, to także m.in. rozwój sieci prze-
syłowych i inteligentnej infrastruktury 
elektroenergetycznej.

W mojej opinii wyzwania, przed jaki-
mi stoi sektor, są dobrze zdiagnozowa-
ne, a poziom wsparcia zaproponowany 
w UP czy KPO pozwoli nam znacząco 
zbliżyć się do zakładanych celów. Jed-
nakże należy mieć na uwadze, że oba 
dokumenty są obecnie przedmiotem 
negocjacji z KE i konkretne alokacje nie 
są jeszcze potwierdzone.

 » Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wojciech Tabiś

15 listopada 2019 roku powołany na stanowisko sekre-
tarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regio-
nalnej. Wcześniej, od 4 czerwca 2019 r., pełnił tę funkcję  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r.  
jest również pełnomocnikiem rządu do spraw partner-
stwa publiczno-prywatnego.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2007- 
-2011 odbył aplikację radcowską. W 2011 roku uzy-
skał uprawnienia radcy prawnego i otworzył kancelarię 
radcowską. Od 2011 roku jako radca prawny pracował 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 
agencji płatniczej środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego.
Od 2014 roku wykonywał mandat radnego rady miejskiej  
w Łodzi. W 2015 roku działał w biurze pomocy prawnej  

kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. W wy-
borach parlamentarnych w 2015 r. został wybrany na 
posła na Sejm RP. Jako poseł zajął się zagadnienia-
mi dotyczącymi praw lokatorów i ochroną praw spół-
dzielców, m.in. w ramach bezpłatnych porad prawnych 
udzielanych przez jego biuro poselskie pomógł już po-
nad dwóm tysiącom osób. Współtworzył także ustawę 
dotyczącą komorników sądowych oraz uczestniczył  
w pracach nad zmianami w Kodeksie Postępowania 
Cywilnego. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Ko-
misji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Od 
2018 roku pełnił funkcję sekretarza Sejmu.
Prywatnie żonaty, ma dwójkę dzieci, jego pasją jest bie-
ganie – organizuje co roku Biegową Pielgrzymkę Cha-
rytatywną do Częstochowy.

n

Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy  
i Polityki Regionalnej
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1.
Regulacje dotyczące OZE 
i rozwiązań prosumenckich

• Druk sejmowy nr 1129_u – rządowa nowelizacja ustawy o OZE po uchwaleniu przez 
parlament

2. Implementacja dyrektywy rynkowej – nowelizacja ustaw Pe i o OZE
• Zaproszenie na spotkanie (24.09) ws. linii bezpośredniej
• Prezentacja MKiŚ – linia bezpośrednia – podsumowanie konsultacji projektu nowelizacji 

ustaw Pe i o OZE (UC 74) – 9 września 2021 roku

3. Projekt rozporządzenia systemowego • Uwagi PTPiREE do projektu rozporządzenia systemowego – z 2 września 2021 roku

4.
Uzgodnienia projektu rozporządzenia RM w sprawie ograniczeń  
w dostarczaniu i poborze energii

• Projekt rozporządzenia ws. ograniczeń  – z 17 września 2021 roku

5.
Informacja o przygotowaniach systemu elektroenergetycznego (OSD)  
do sezonu zimowego 2021/2022

• Pismo DELG MKiŚ ws. przygotowania do sezonu zimowego 2021/2022

6. Rozporządzenie taryfowe – interpelacja poselska

• Pismo MKiŚ ws. stanowiska do interpelacji poselskiej ws. zmian w rozporządzeniu 
taryfowym

• Interpelacja poselska nr 26886 ws. zmiany rozporządzenia taryfowego, które pozwoli  
największym dostawcom energii elektrycznej w Polsce różnicować ceny energii elektrycz-
nej ze względu na miejsce zamieszkania

• Propozycja zmian w rozporządzeniu taryfowym

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych we wrześniu 2021 roku

Regulacje dotyczące OZE  
i rozwiązań prosumenckich 

Na wrześniowym posiedzeniach Senatu 
oraz Sejmu uchwalono rządową noweli-
zację ustawy o OZE, która reguluje m.in. 
kwestie związane z przekazywaniem 
danych pomiarowych prosumentów 
oraz rozliczeń spółdzielni energetycz-
nych. Zawiera przepisy dotyczące ogra-
niczenia obowiązków koncesyjnych dla 
przedsiębiorców wykonujących działal-
ność gospodarczą w zakresie małych in-
stalacji przez podniesienie progu łącz-
nej mocy zainstalowanej elektrycznej 
lub mocy osiągalnej cieplnej w skoja-
rzeniu instalacji OZE określonych jako 
małe. Ustawę przekazano do podpisu 
Prezydentowi RP.

Równolegle trwają robocze ustalenia 
dotyczące poselskiego projektu ustawy  
o zmianie ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii oraz niektórych innych 
ustaw (druk sejmowy nr 1382). Dotyczy 
on modyfikacji funkcjonującego syste-
mu wsparcia prosumpcji przez stwo-
rzenie warunków do szerszego udziału 
społeczeństwa i ma na celu promocję 

wykorzystania OZE w formule rozpro-
szonej i obywatelskiej, co ma przyczy-
nić się do osiągnięcia krajowego celu 
energii ze źródeł odnawialnych w koń-
cowym zużyciu energii brutto. Uwagi 
Towarzystwa do projektu przesłano na 
etapie prac sejmowych. 

Prace w komisjach kontynuowane są 
w październiku.

Implementacja dyrektywy rynkowej 
– nowelizacja ustaw Pe i o OZE

We wrześniu – z inicjatywy MKiŚ – kon-
tynuowano uzgodnienia zmian Prawa 
energetycznego i ustawy o OZE w zakre-
sie linii bezpośredniej. Podczas spotkań 
w gronie m.in. przedstawicieli MKiŚ oraz 
PTPiREE podsumowano konsultacje pu-
bliczne i uzgodnienia międzyresortowe 
projektu implementującego dyrektywę 
rynkową (UC74) – w odniesieniu do za-
gadnienia linii bezpośredniej. 

Projekt rozporządzenia systemowego

Na początku września – po analizie pro-
jektowanych zapisów rozporządzenia  

w ramach PTPiREE – do resortu klimatu 
przekazano stanowisko branży wraz ze 
szczegółowymi uwagami do poddanego 
konsultacjom  projektu nowego rozpo-
rządzenia w sprawie szczegółowych wa-
runków funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego (tzw. rozporządzenia 
systemowego). 

Do najistotniejszych uwag i postula-
tów PTPiREE należą:

 Ҍ określenie wymagań dla obiektów 
wielolokalowych lub mających urzą-
dzenia wykorzystywane przez wielu 
użytkowników (określenie współczyn-
nika jednoczesności i mocy obiektu, 
problem miejsc postojowych);

 Ҍ doprecyzowanie, że wymagania okre-
ślone rozporządzeniem dotyczą no-
wych inwestycji, a nie stanu istniejące-
go sieci, instalacji i urządzeń;

 Ҍ powrót do brzmienia przepisu mó-
wiącego o tym, że przyłączenie do 
sieci następuje na podstawie umowy 
o przyłączenie do sieci i po spełnieniu 
warunków przyłączenia (wp) do sieci, 
w miejsce proponowanego „podmiot 
(…) składa wniosek o przyłączenie do 
sieci’’;
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 Ҍ potrzeba weryfikacji ewentualnych 
powtórzeń i usunięcia niezgodności 
pomiędzy rozporządzeniem systemo-
wym i nowym rozporządzeniem po-
miarowym w zakresie np. wymagań dla 
systemu pomiarowego (brak potrzeby 
dołączania tych wymagań do wp);   

 Ҍ przygotowanie schematu elektrycz-
nego wyłącznie dla warunków przy-
łączenia wydawanych dla podmiotów 
w grupach I, II i III (a nie dla wszyst-
kich grup, gdyż dla grup IV, V i VI jest 
zbędne);

 Ҍ propozycja niewprowadzania obo-
wiązku uzgadniania z OSP wp i warun-
ków wykonania ekspertyzy w przy-
padku instalacji OZE dla podmiotów 
zaliczanych do III grupy przyłącze-
niowej i mocy zainstalowanej więk-
szej niż 2 MW (duża liczba wniosków 
i skrócony do 120 dni czas na wydanie 
wp, co powoduje ryzyko niedotrzy-
mania terminu) – alternatywnie wy-
dłużenie terminu na wydanie wp do 
150 dni;

 Ҍ doprecyzowanie kwestii związanych 
ze wzorami wniosków o przyłączenie 
do sieci; 

 Ҍ usunięcie obowiązku kolejnego infor-
mowania wnioskodawcy o pozosta-
wieniu bez rozpoznania wniosku, dla 
którego nie uzupełniono braków;

 Ҍ doprecyzowanie przepisów dotyczą-
cych stosowania analizatorów jakości 
energii elektrycznej;

 Ҍ postulat, aby podmiot, którego urzą-
dzenia lub instalacje są przyłączone 
do sieci, nie mógł bez uzgodnienia  
z OSE odłączyć zasilania od rzeczy-
wistego miejsca dostarczania energii  
i pozbawić napięcia układ pomiaro-
wo-rozliczeniowy (uwaga w kontek-
ście LZO);

 Ҍ powiadamianie o czasach przerw pla-
nowanych z pięciodniowym wyprze-
dzeniem (zamiast proponowanych 
siedmiu dni);

 Ҍ sprawdzenie prawidłowości działania 
układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
badania laboratoryjnego w terminie 
21 dni (zamiast proponowanych 14);

 Ҍ kwestie i terminy dostosowawcze: 
przedłożenie Prezesowi URE warun-
ków dotyczących bilansowania, in-
strukcji przez OSP – w terminie sześciu 
(a nie czterech) miesięcy, odstąpienie 
od obowiązku dostosowania umów 
o świadczenie usług dystrybucji  
w zakresie  umożliwienia świadczenia 
usług bilansujących. 

Projekt rozporządzenia RM  
w sprawie ograniczeń  
w dostarczaniu i poborze energii

Kontynuowane są uzgodnienia między-
resortowe ostatecznego kształtu no-
wego rozporządzania Rady Ministrów 
w sprawie ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze energii. Pod koniec września 
na stronach RCL opublikowano kolej-
ną wersję projektu, który skierowano do 
rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą 
4-5 października. 

Na wcześniejszym etapie, w odpo-
wiedzi na prośbę MKiŚ, PTPiREE wskazało 
1 października jako termin graniczny, do 
którego rozporządzenie powinno wejść 
w życie. Wskazane jest, żeby rozporzą-
dzenie zawierało również przepisy czę-
ściowe, które w 2022 roku umożliwiłyby 
OSD przygotowanie planów ograniczeń 
na aktualnych zasadach (nie jest moż-
liwe zrealizowanie przez OSD wszyst-
kich nowych zadań w czasie krótszym 
niż trzy miesiące, zwłaszcza w sytuacji 
braku odpowiedniego wsparcia w zapi-
sach rozporządzenia, np. przygotowa-
nie „obiektowania”, wyznaczenie mocy 
w poszczególnych stopniach zasilania, 
aneksowanie umów itp.).

Informacja o przygotowaniach  
systemu elektroenergetycznego (OSD)  
do sezonu zimowego 2021/2022

Do PTPiREE w połowie września 
Departament Elektroenergetyki i Gazu 
MKiŚ skierował prośbę o syntetyczną 

informację w sprawie przygotowa-
nia systemu elektroenergetycznego 
do nadchodzącego sezonu zimowe-
go 2021/2022. Przekazane dane ma-
ją wspomóc opracowanie MKiŚ dla 
Prezesa Rady Ministrów i Rządowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 
temat przygotowania do sezonu zi-
mowego krajowych systemów zaopa-
trzenia w energię elektryczną i cie-
pło, z uwzględnieniem zagadnień 
cyberbezpieczeństwa.

Komentarz ukazujący działania po-
dejmowane przez operatorów systemów 
elektroenergetycznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy systemu w nad-
chodzących miesiącach zimowych trafi do 
MKiŚ we wskazanym terminie. 

Rozporządzenie taryfowe  
– interpelacja poselska

W ostatnich dniach września do PTPiREE 
skierowano prośbę Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu MKiŚ o przedsta-
wienie stanowiska dotyczącego propo-
zycji zmian w tzw. rozporządzeniu taryfo-
wym. Chodzi o zasadność wprowadzenia 
nowych taryf dla odbiorców pobierają-
cych energię elektryczną na potrzeby 
grzewcze. Propozycję tę przedstawiono 
w formie interpelacji poselskiej skierowa-
nej do resortu klimatu. Po analizie zapi-
sów stanowisko i uwagi PTPiREE przeka-
zane będą MKiŚ.
  

Biuro PTPiREE,  
październik 2021 roku

Komentarz PTPiREE ukazujący działania podejmowane przez operatorów systemów elektroenergetycznych  
dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu w nadchodzących miesiącach zimowych trafi do MKiŚ
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Rubrykę, poświęconą  
zagadnieniom prawnym  
w energetyce, redagują: 

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś  
z Biura PTPiREE 

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

Nowelizacja ustawy o OZE

Uchwalono nowelizację ustawy o odna-
wialnych źródłach energii oraz ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (ustawa z dnia 17 września 
2021 roku o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw. Nowelizacja ta:

 n  Zmienia próg mocowy wymagający 
uzyskania koncesji na wytwarzanie 
energii elektrycznej – z dotychczaso-
wych 500 kW do 1 MW. Instalacje o mo-
cy pomiędzy 50 kW a 1 MW zaliczane 
będą teraz do kategorii małych instala-
cji OZE. 

 n  Wprowadza definicję „łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej” instalacji 
OZE –  rozumianej jako łączna moc zna-
mionowa czynna (1) zespołu urządzeń 
służących do wytwarzania energii elek-
trycznej – zespołu prądotwórczego, 
podaną przez producenta na tabliczce 
znamionowej, a w przypadku jej braku, 
moc znamionową czynną tego zespo-
łu określoną przez jednostkę posiada-
jącą akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji – w przypadku instalacji od-
nawialnego źródła energii wykorzystu-
jącej do wytwarzania energii elektrycz-
nej biogaz lub biogaz rolniczy, oraz (2) 
generatora, modułu fotowoltaicznego 
lub ogniwa paliwowego podana przez 
producenta na tabliczce znamionowej 
w przypadku innych instalacji OZE.

 n  Przedłuża do 30 czerwca 2047 roku 
okres funkcjonowania systemu wspar-
cia dla instalacji OZE korzystających  
z systemu aukcyjnego, a same au-
kcje będą organizowane do 31 grud-
nia 2027 roku (pod warunkiem zgody 
Komisji Europejskiej). 

 n  Przedłuża do 30 czerwca 2047 roku 
obowiązek sprzedawcy zobowiązane-
go do kupowania zaoferowanej mu 
energii elektrycznej z mikroinstalacji 

niekorzystających z systemu rozlicze-
nia tzw. opustem (okres zakupu wynosi 
wciąż maksymalnie 15 lat).

 n  Zmienia zasady rozliczania ujemnego 
i dodatniego salda dla instalacji OZE 
korzystających z systemu aukcyjnego 
– rozliczenie następuje w ciągu każ-
dych trzech lat kalendarzowych okre-
su wsparcia, a nie dopiero po upływie 
pełnego okresu wsparcia.  

 n  Podnosi granicę – ze 100 kW do 500 kW  
mocy zainstalowanej – dla budowy 
wolno stojących instalacji fotowolta-
icznych na gruntach rolnych klas V, 
VI, VIz i na nieużytkach bez koniecz-
ności wcześniejszego wprowadza-
nia zmian w studium uwarunkowań  
i kierunkach zagospodarowania prze-
strzennego gminy, a w konsekwencji 
w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego. Natomiast 
instalacje fotowoltaiczne montowane 
na budynkach nie podlegają już żad-
nym ograniczeniom planistycznym.

 n  Doprecyzowuje zakres obowiązków 
operatorów systemów elektroenerge-
tycznych związanych z dostosowaniem 
umowy o przyłączenie do sieci w przy-
padku instalacji OZE, które wygrają au-
kcję. Poza dostosowaniem terminów 
dostarczenia energii elektrycznej do 
sieci do terminu rozpoczęcia sprzedaży 
energii po wygraniu aukcji, na opera-
torze ciąży również obowiązek odpo-
wiedniej aktualizacji harmonogramu 
przyłączenia.

 n  Modyfikuje obowiązek operatorów 
systemów dystrybucyjnych związany  
z przekazywaniem sprzedawcy danych 
pomiarowych dotyczących prosu-
menta. Operator systemu elektroener-
getycznego przekazuje sprzedawcy 
dane pomiarowe obejmujące godzi-
nowe ilości energii elektrycznej wpro-
wadzonej do i pobranej z sieci dystry-
bucyjnej elektroenergetycznej przez 

prosumenta energii odnawialnej za-
równo przed, jak i po sumarycznym bi-
lansowaniu ilości energii wprowadzo-
nej do i pobranej z sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej z wszystkich faz.  
Takie rozwiązanie przyjęto też dla 
członków spółdzielni energetycznej.

Prawo holdingowe a operatorzy 
systemów dystrybucyjnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy  
o zmianie ustawy Kodeks spółek han-
dlowych oraz niektórych innych ustaw 
przedłożony przez Ministra Aktywów 
Państwowych. Do polskiego ustawodaw-
stwa wprowadzone zostanie prawo grup 
spółek, zwane również ,,prawem holdingo-
wym’’ lub ,,prawem koncernowym’’. Dzięki 
zaproponowanym rozwiązaniom zwięk-
szy się także efektywność rad nadzorczych 
spółek kapitałowych. Prawo holdingowe 
ma regulować relacje prywatnoprawne 
pomiędzy spółką dominującą i jej spół-
kami zależnymi. Będzie się to odbywało  
w sposób uwzględniający interes wierzy-
cieli, członków organów oraz drobnych 
wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza 
spółki zależnej. Podstawową zasadą prze-
widzianą w projekcie jest przyjęcie, że 
spółka dominująca oraz spółka zależna, 
które uczestniczą w grupie spółek, kierują 
się obok interesu spółki interesem grupy 
spółek, a spółka dominująca będzie miała 
prawo do wydawania spółce zależnej wią-
żących poleceń. Spółka zależna uczestni-
cząca w grupie spółek będzie miała prawo 
podejmowania uchwał o odmowie wyko-
nania wiążącego polecenia spółki dominu-
jącej, jeżeli jego wykonanie doprowadziło-
by do niewypłacalności albo do zagrożenia 
niewypłacalnością tej spółki, jak również, 
jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że jest 
ono sprzeczne z interesem tej spółki i wy-
rządzi jej szkodę. Przewidziano jednocze-
śnie odpowiedzialność spółki dominującej 
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za skutki wydania wiążącego polecenia 
wykonanego następnie przez spółkę za-
leżną uczestniczącą w grupie spółek. Jest 
to odpowiedzialność wobec spółki zależ-
nej, jej wierzycieli, wspólników (akcjona-
riuszy) mniejszościowych spółki zależnej. 
Uregulowano odpowiedzialność odszko-
dowawczą spółki dominującej względem 
wierzycieli spółki zależnej, w sytuacji gdy 
egzekucja przeciwko spółce zależnej oka-
że się bezskuteczna, zaś szkoda wystę-
pująca u jej wierzycieli powstała w wyni-
ku stosowania się przez nią do wiążącego 
polecenia spółki dominującej. Nowelizacja 
przewiduje również udzielenie spółce do-
minującej dostępu do informacji o spół-
kach zależnych.

Wejście w życie tych zmian do Kodeksu 
spółek handlowych będzie miało znacze-
nie dla operatorów systemów elektroener-
getycznych funkcjonujących najczęściej  
w ramach grup kapitałowych, które zajmują 
się również wytwarzaniem i obrotem ener-
gią elektryczną. Takie grupy uznawane są za 
przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo 
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, 
a relacje w ramach takich przedsiębiorstw 
podlegają szeregowi ograniczeń wynika-
jących z przestrzegania zasady unbundlin-
gu (rozdziału działalności i niezależność), 
doprecyzowanym również w Programach 
Zgodności operatorów systemów dystry-
bucyjnych zatwierdzonych przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. Ograniczenia 
te dotyczą m.in. zakazu przekazywania in-
formacji wrażliwych do spółki dominującej, 
w szczególności gdy taka spółka dominują-
ca zajmuje się wytwarzaniem czy obrotem 
energią elektryczną, jak również daleko idą-
cej samodzielności operatorów systemów 
elektroenergetycznych w podejmowaniu 
decyzji dotyczących ich działalności.

Przeznaczenie gruntów  
pod inwestycje

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział 
się ostatnio w kwestii kwalifikacji gruntu jako 
gruntu rolnego, jeśli brak jest planu miejsco-
wego, a grunt nie jest w ogóle wykorzysty-
wany. W wyroku z 23 lipca 2021 roku (sygn. 
akt I OSK 34/21) NSA stwierdził, że jeżeli dla 
danego terenu nie uchwalono planu miej-
scowego, to o przeznaczeniu nieruchomo-
ści decydują wpisy w ewidencji gruntów  
i budynków. Dana działka ma zatem cha-
rakter rolny, choćby była położona na tere-
nie miasta i mimo tego, że od wielu lat nie 
była wykorzystywana do produkcji rolnej.  
W konsekwencji rozporządzenie taką działką 

wymaga zgody odpowiednich organów 
administracji (Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa). Sąd podkreślił, że nie stanowi nie-
ruchomości rolnej – w rozumieniu przepi-
sów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 
– grunt, który jest położony na obszarze prze-
znaczonym w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego na cele inne niż 
rolne. Jeżeli dla danego terenu nie uchwalo-
no planu zagospodarowania przestrzenne-
go, decydujące znaczenie ma przeznaczenie 
nieruchomości określone w ewidencji grun-
tów i budynków. Ta okoliczność przesądza  
o możliwości wykorzystania gruntu do pro-
wadzenia działalności wytwórczej w rolnic-
twie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzę-
cej oraz decyduje o charakterze tego gruntu. 
Pogląd sądu ma również pewne znacze-
nie dla operatorów systemów elektroener-
getycznych  w toku procedury przyłącze-
niowej, biorąc pod uwagę to, że podmiot 
występujący o przyłączenie składa wraz  
z wnioskiem o przyłączenie odpowiednie 
dokumenty potwierdzające przeznaczenie 
gruntu pozwalające na zrealizowanie danej 
instalacji wytwórczej. Przyjęcie przeznacze-
nia rolnego oznacza w takich przypadkach, 
że instalacja wytwórcza powstać nie może 
do czasu formalnej zmiany tego przeznacze-
nia. W konsekwencji operator systemu elek-
troenergetycznego nie jest zobowiązany do 
przyłączenia takiej instalacji, ponieważ nie 
ma obiektywnych podstaw do przyjęcia, że 
taka instalacja może legalnie powstać.

Korzystanie z nieruchomości osób 
trzecich przez operatorów systemów 
elektroenergetycznych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 
w wyroku z 11 sierpnia 2021 roku (II SA/Łd 
102/20) przypomniał, że podstawą wyda-
nia decyzji o jakiej mowa w art. 124 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
jest wniosek inwestora, którego niezbęd-
ny element stanowi dokumentacja wska-
zująca na przeprowadzenie rokowań. Jak 
wskazał WSA, wprawdzie przepisy usta-
wy o gospodarce nieruchomościami nie 
określają prawnej formy prowadzenia ro-
kowań, to organ administracji musi być  
w posiadaniu dokumentacji, która po-
twierdza, że rokowania się odbyły. Rolą 
organu przy podejmowaniu decyzji jest 
zbadanie, czy rokowania w ogóle się od-
były oraz czy doszło do porozumienia 
między stronami. W podobnym duchu 
wypowiedział się niedawno Naczelny Sąd 
Administracyjny (wyrok z 2 marca 2021 ro-
ku, sygn. akt I OSK 2680/20). Należy przy 
tym zaznaczyć, że nie można utożsamiać 
negocjacji dotyczących ustanowienia słu-
żebności przesyłu z negocjacjami, które 
powinny poprzedzać wystąpienie z wnio-
skiem, a następnie wydanie decyzji ogra-
niczającej prawo własności nieruchomo-
ści w trybie art. 124 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.  

n

NSA stwierdził, że jeżeli dla danego terenu nie uchwalo no planu miejscowego, to o przeznaczeniu nieruchomości decydują 
wpisy w ewiden cji gruntów i budynków 
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ELEKTROMOBILNOŚĆ

Cupra Born

Cupra to hiszpański producent samochodów, wcześniej dział aut 
sportowych Seata, od 2018 roku jego osobna marka też należąca 
do koncernu Volkswagena. Pojazdy z katalońskiego Martorell za-
dziwiają nie tylko bardzo agresywną stylistyką, ale również impo-
nującymi osiągami. 

Pierwsza elektryczna Cupra o nazwie ,,Born’’ to samochód 
miejski. Mały i zwinny, ale mimo wszystko komfortowo miesz-
czący cztery osoby. Jego odpowiednikiem w grupie VW jest np. 
ID.3. Auta mają tę samą płytę podłogową MEB, opracowaną przez 
koncern z Wolfsburga dla ,,elektryków’’. Stąd niemal identyczne 
wymiary i proporcje. Jednak hiszpański model, jak się wydaje, ma 
więcej polotu.

Najtańszy Born skrywa w podłodze podstawowy akumulator 
45 kWh, który zasila 150-konny silnik zamontowany przy tylnej osi. 
Cupra w tym wyposażeniu jest w stanie pokonać dystans około 
340 km. Jeśli zaś oczekujemy większej swobody i wolności może-
my wybrać baterię o pojemności 58 kWh. Dostępna jest z moc-
niejszym, 204-konnym silnikiem. Wówczas samochód na jednym 
ładowaniu przejedzie 420 km. W 2022 roku ukazać mają się wersje 
e-Boost oraz Range. W tej specyfikacji auto ma moc 231 koni i za-
sięg do 540 km.

Co ważne, akumulatory standardowo będą przystosowane do 
szybkich ładowarek o mocy do 125 kW. A to pozwoli w zaledwie 
siedem minut zwiększyć mobilność o 100 km. Z kolei 35 minut ma 
wystarczyć na uzupełnienie energii do poziomu 80 proc.

Sportowy charakter Cupry Born uwydatniają m.in. nisko 
umieszczony wlot powietrza z obramowaniem w kolorze miedzi, 

wyrazista linia progowa ciągnąca się po bokach samochodu oraz 
atrakcyjne wzory obręczy kół dostępne w sześciu wariantach o 
średnicach 18, 19 i 20 cali. 

Wnętrze zaprojektowano tak, żeby oddawało specyfikę Cupry. 
W najmniejszym szczególe połączono wysoką jakość z osiągami. 
W modelu tym zainstalowano kierownicę z wyborem profilu jazdy 
(Drive Profile) i przyciskami trybów Cupra. Do tego warto wspo-
mnieć, że w standardzie znajdzie się 12-calowy ekran dotykowy 
systemu multimedialnego oraz aplikacja My Cupra, która zapewni 
zdalny dostęp do wybranych funkcji samochodu, w tym np. pro-
gramowania nawigacji. System będzie współpracował z Apple 
CarPlay i Android Auto. Bagażnik, podobnie jak u niemieckiego 
kuzyna, zaoferuje przyzwoitą pojemność 385 l przy standardo-
wym ustawieniu siedzeń. 

We wnętrzu Cupry Born na podróżujących z przodu czeka-
ją kubełkowe fotele pokryte tapicerką z innowacyjnej tkaniny 
Seaqual. Materiał ten pochodzi z recyklingu i jest wytwarzany  
z plastiku zebranego z mórz, oceanów i plaż. Ponadto będzie moż-
na również wybrać opcjonalne wykończenie tapicerki i boczków 
drzwi materiałem Dinamica, który powstał z mikrowłókien przyja-
znych dla środowiska.

Cupra Born pojawi się w Polsce w czwartym kwartale, a pakiet 
e-Boost dołączy w 2022 roku. I to nie jest ostatnie słowo Hiszpa-
nów. Born stanowi dopiero początek elektrycznej gamy kataloń-
skich modeli. W kolejce czeka już Tavascan, czyli zjawiskowy SUV 
w stylu coupe. 

Kasper Teszner, Biuro PTPiREE

 Pierwsza elektryczna Cupra o nazwie ,,Born'' to samochód miejski. Mały i zwinny, ale mimo wszystko komfortowo mieszczący cztery osoby
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MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE

Czy Internet  
można wyłączyć?
Unieruchomienie systemu portali społecznościowych, do jakiego doszło  
w zeszłym miesiącu, wywołało bardzo duże skutki społeczne.  
Takiej awarii chyba jeszcze nie było! Setki milionów ludzi nie mogło  
dostać się na Facebooka czy Instagrama ani skomunikować przez 
Messengera i WhatsAppa. Użytkownicy Google’a, Amazona oraz Tik-Toka 
również mieli ogromne trudności ze skorzystaniem z usług swoich serwisów.

Współczesne technologie mobilne, takie jak 
GSM, oparte są na szybkich transmisjach da-
nych, a realizowane na łączu terminal-stacja 
bazowa drogą radiową. Jednak dalsza komu-
nikacja odbywa się przeważnie klasycznymi 
sposobami, w przeważającej mierze przy wy-
korzystaniu światłowodów. Niemniej jednak, 
głównym wyznacznikiem przydatności te-
lefonów komórkowych nie jest komunika-
cja głosowa, a dostęp do Sieci. Dostępność 
Internetu w terminalu abonenckim stała się 
obecnie wyznacznikiem funkcjonowania  
w cyfrowym społeczeństwie. Ale co by się 
stało, gdyby nagle przestał działać? 

W dobie powszechnej cyfryzacji można 
zadawać pytania o bezpieczeństwo danych, 
przekazywanych informacji oraz samej infra-
struktury telekomunikacyjnej. Kilka lat temu 
grupa o nazwie ,,Anonymus’’ groziła znisz-
czeniem Internetu. Czy rzeczywiście można 
zniszczyć Sieć i jakie byłyby tego skutki? Mo-
głoby to doprowadzić do całkowitego parali-
żu technologicznego komunikacji, płatności 
czy logistyki; wystąpiłyby utrudnienia w do-
stępie do mediów pierwszej potrzeby, czyli 
energii elektrycznej, gazu i wody.

Kluczowa infrastruktura Internetu była 
już wielokrotnie atakowana (cyfrowo), jednak 
zabezpieczenia informatyczne radzą sobie  
w miarę sprawnie z takimi uderzeniami. 

Inaczej ma się sprawa z rzeczywistym zaso-
bem technicznym umożliwiającym funk-
cjonowanie Sieci. Nie można traktować 
Internetu jako czegoś wirtualnego. Jest 
on zbudowany z większych ilości metalu, 
światłowodów i plastiku, niż jesteśmy sobie  
w stanie to wyobrazić. Sieć rozpościera się na 
obszarze całej Ziemi – symbolicznie ujmu-
jąc, jest to monstrualna maszyna, która opla-
ta świat. I jak każda fizyczna maszyna, może 
ulec awarii lub celowemu uszkodzeniu. 

Internet jest niesamowicie wytrzyma-
ły. Nie ma żadnego głównego wyłącznika, 
żadnego przycisku autodestrukcji, żadnej 
wtyczki, którą można wyłączyć urządzenie. 
Tak często powtarza swoją infrastrukturę, że 
jest prawie nie do pokonania. Można od-
ciąć wielkie obszary, ale one i tak powrócą. 
W razie potrzeby ruch w Internecie może 
zostać przekierowany z jednego kontynen-
tu na drugi. 

Sieć wymiany danych istnieje dzięki 
tysiącom kilometrów kabli. Kable łączące 
kontynenty znajdują się na dnie morza. Za-
projektowane są w ten sposób, żeby w razie 
awarii jednego, inny przejmował jego ruch. 
Ale co by się stało, gdyby przeciąć je wszyst-
kie? Wtedy małe podsieci przestaną porozu-
miewać się ze sobą. Internet rozpadnie się na 
pojedyncze części.

 » » »
Internet jest niesamowicie 

wytrzymały. Nie ma 

żadnego głównego 

wyłącznika, żadnego 

przycisku autodestrukcji, 

żadnej wtyczki, którą można 

wyłączyć urządzenie.  

Tak często powtarza swoją 

infrastrukturę, że jest prawie 

nie do pokonania.  

Można odciąć  

wielkie obszary,  

ale one i tak powrócą.  
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przekierowany z jednego 

kontynentu na drugi. 



19

ŁĄCZNOŚĆ

październik 2021 ENERGIA elektryczna l

Choć dokładna lokalizacja części kabli 
pozostaje tajemnicą, właściciele wielu wcale 
nie ukrywają ich położenia – czasem znaj-
dują się na bardzo popularnych plażach czy  
w miasteczkach turystycznych, więc są bar-
dziej narażone na zniszczenie. 

Strategiczne połączenia  to przede 
wszystkim światłowody w lokalizacjach: 
Long Island, Nowy Jork – Manahawkin, New 
Jersey – Singapur – Egipt (Morze Śródziemne 
i Morze Czerwone) – Wielka Brytania – Tokio 
– Hong Kong – południowa Florida – Marsy-
lia – Sycylia – Bombaj – Madras (Mapa 1).

Do najważniejszej infrastruktury krytycz-
nej Internetu należą również serwery DNS. 
Każdy z nich oznaczony jest tylko literą alfa-
betu, które odpowiedzialne są za przetłuma-
czenie domeny na odpowiadający jej adres 
IP. Odłączenie tych maszyn spowodowałoby 
unieruchomienie wyświetlania witryn inter-
netowych. Rozmieszczenie serwerów DNS 
przedstawia mapa 2.

Warto w tym miejscu zatrzymać się  
i przybliżyć Czytelnikom zasadę działania 
samego DNS, bo to właśnie na tym pro-
tokole opiera się praca przeglądarek inter-
netowych. DNS (Domain Name System) 
to protokół, którego główna funkcja polega 
na tłumaczeniu łatwych do zapamiętania 
przez człowieka nazw domen na zrozumia-
łe dla komputerów dane liczbowe. Serwer 
DNS wyszukuje adres IP danej strony na 
podstawie wpisu użytkownika zamieszczo-
nego w polu adresu wyszukiwarki. Mecha-
nizm działania systemu DNS przypomina 
więc książkę telefoniczną, w której do okre-
ślonych osób przypisane są numery. Jest 
to ogromna baza danych umieszczonych  
w rekordach, z której korzystają użytkowni-
cy z całego świata. Szybkość wczytywania 
się stron internetowych na komputerze w 
dużym stopniu zależy od czasu, w jakim 
serwer DNS odnajdzie adres IP odpowia-
dający danej domenie. Istotnym czynni-
kiem wpływającym na czas odpowiedzi 
jest odległość komputera od docelowego 
serwera. Serwery domeny głównej  to 13 
DNS-ów, które są rozmieszczone na całym 
świecie – komputer użytkownika nawią-
zuje połączenie z tym spośród nich, który 
znajduje się właśnie najbliżej. Wspomagają 
je serwery lokalne, które przechowują ko-
pie stron internetowych oraz aktualne dane 
na temat komputerów w danej domenie.

Tak samo, jak w przypadku kabli, umiej-
scowienie głównych serwerów DNS rów-
nież nie jest trzymane w tajemnicy. Ochrona 
tych miejsc jest bardzo dokładna, ale chro-
ni przede wszystkim przed wejściem na 
teren osób niepowołanych. W przypadku 

zniszczenia głównych serwerów DNS to, co 
by ocalało, to jedynie niemożliwe do zapa-
miętania ciągi cyfr. Pozostają też serwerow-
nie lokalne, czyli ogromne centra przetwa-
rzania danych, w których przechowywane są 
wszystkie strony internetowe, e-maile i ogól-
nie dane znajdujące się w Sieci. Są to ogrom-
ne budowle, często bez okien, nie zaprojek-
towane z myślą o przebywaniu w nich ludzi 
– są ciemne i zimne, aby chłodzić znajdujące 
się w nich serwery. Niektóre z nich są gigan-
tycznymi węzłami Internetu, skarbnicami da-
nych dla dostawców z całego świata, znajdu-
jącymi się na jednym piętrze budynku. Wiele 
kabli zbiega się w takich miejscach, stąd in-
frastruktura ta jest objęta najwyższą ochroną. 

Abstrahując od hipotetycznych, aczkol-
wiek realnych planów destrukcji Internetu, 
należy wspomnieć o prezentowanych na 
początku artykułu niedawnych zdarze-
niach związanych z szeroko rozumianym 
bezpieczeństwem w Sieci. Unieruchomie-
nie systemu portali społecznościowych by-
ło rezultatem ataku na serwery DNS, czyli 
te, które znają adres www i odpowiednio 

kierują ruch na serwery lokalne. Stan de-
strukcji przekierowań był tak duży, że spe-
cjaliści zasugerowali dobrze przemyślany  
i przygotowywany od wielu tygodni zma-
sowany atak na urządzenia infrastruktury 
informatycznej. Pikanterii całej sprawie do-
daje fakt, że pracownicy Facebooka, Insta-
grama i WhatsAppa nie mogli nawet dostać 
się do swoich biur, bo korzystają z Interne-
tu rzeczy (IoT) przy weryfikacji tożsamości 
i użytkowników sprzętów oraz pomiesz-
czeń. Straty finansowe spowodowane ata-
kiem były olbrzymie i sięgały 200 milionów 
dolarów na godzinę, co przy ośmiogodzin-
nej przerwie wygenerowało tak olbrzymią 
kwotę, że notowania giełdowe portali pole-
ciały gwałtownie w dół. 

Zniszczenie Sieci wywołałoby olbrzymie 
społeczne i finansowe skutki. Świat zatrzy-
małby się, stracilibyśmy łączność elektronicz-
ną, do której tak się przyzwyczailiśmy, stra-
cilibyśmy płynność finansową, gospodarka 
świata stanęłaby w miejscu. Należy mieć na-
dzieję, że zbudowaliśmy Internet zbyt solid-
nie, żeby można go było unicestwić.  n

Mapa 1
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XXII Spotkanie Techniczne 
Przedstawicieli Transportu OSD i OSP
Od 6 do 8 października w Licheniu 
Starym odbyła się 22. edycja Spotkania 
Technicznego Przedstawicieli Transportu 
OSD i OSP. Wzięło w nim udział 120 
uczestników, z czego ponad 50 reprezen-
towało energetykę zawodową – spółki: 
Enea Operator, Energa-Operator, innogy 
Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron 
Dystrybucja, PSE, a pozostali – produ-
centów oraz dostawców pojazdów oraz 
osprzętu do nich. Wydarzenie już trady-
cyjnie miało przede wszystkim charak-
ter wystawowy; przygotowano 18 stoisk 
promocyjnych. Z uwagi na zwiększającą 
się liczbę zachorowań na COVID-19 zre-
zygnowano w tym roku z zajęć wykłado-
wych. Wszystkie prezentacje odbywały się 
na świeżym powietrzu.

Stoiska promocyjne przygotowa-
ły łącznie 22 firmy: 4x4 Terenowiec.,  
AddSecure, Arcon Polska., Bumar-Koszalin, 
Euro-Car, Grupa Cichy-Zasada, Hewea, HMF  
Polska, INTRAK, Kob-Crane Montaże, MAN 
Truck & Bus, MAWA-TECH Stasikowski, 
Mercedes-Benz Polska, Mercedes-Benz  
Trucks Polska, MOBILCAR, MODESTO, OBE-
RAIGNER, PRONAR Kawka, STELLANTIS / 
FCA Poland, TECOM Technologia, Volkswa-
gen Group Polska, Windex Andrzej Aszyk. 
Tym razem pogoda nie przeszkodziła, jak 
w czasie deszczowego spotkania w roku 
2019 w Bielsku-Białej, w zwiedzaniu stoisk. 
Nie było słonecznie, ale na szczęście – mi-
mo jesiennej aury – nie padało.

Atrakcją była możliwość dokładne-
go obejrzenia i sprawdzenia w jeździe sa-
mochodów elektrycznych. Producenci  
udostępnili m.in. pojazdy: Mercedes-Benz  
EQV 300 oraz Ford Mustang Mach-E.  
O zaletach ,,elektryków’’ napisano już bar-
dzo wiele, stąd tutaj tylko kilka z nich: 
praktycznie niesłyszalna praca silnika (co 
pozwala na użytkowanie ich nawet w gę-
sto zamieszkanych miejscach nocą), nisko 
umieszczony środek ciężkości z powodu 
zamontowania ciężkich akumulatorów  
w ramach pojazdów, bardzo dobre przy-
spieszenie z uwagi na charakterystyczny 

dla silników elektrycznych nominalny mo-
ment obrotowy praktycznie w całym za-
kresie obrotów. Zmieniły się również za-
prezentowane w tym roku ładowarki, które 
przy dostępności gniazda trójfazowego 
pozwalały na ładowanie aut z mocą blisko  
25 kW. Nawet przy bateriach o pojemno-
ściach 90 kWh (zamontowanych w obu 
testowanych samochodach) można by-
ło naładować je do pełna w czasie około  
4,5-5 godzin. Oczywiście każdy z produ-
centów stara się wprowadzać nowinki 
techniczne wyróżniające jego pojazd na 
tle innych. Standardem jest już możliwość 
ustawienia trybu jazdy czy stopnia odzy-
skiwania energii. Dodatkowo część energii  
z baterii wykorzystywana jest do optyma-
lizacji jej pracy. Wszystkie te działania mają 
na celu zwiększenie zasięgu wozów elek-
trycznych – będącego nadal ich najwięk-
szym mankamentem.

Mając nadzieję, że spotkanie było owoc-
ne zarówno dla przedstawicieli energetyki, 
jak i dostawców pojazdów czy sprzętu spe-
cjalistycznego, zachęcamy do odwiedzenia 
strony transport.ptpiree.pl, gdzie zamieści-
liśmy więcej zdjęć z wydarzenia. Serdecznie 
zapraszamy na kolejną edycję w 2022 roku!

Sebastian Brzozowski, Biuro PTPiREE

Niektóre ze stoisk promocyjnych/pojazdów zaprezentowanych w trakcie tegorocznego spotkania
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Doroczne spotkanie Koła Seniorów PTPiREE 

28 i 29 września w Warszawie, po dwulet-
niej przerwie spowodowanej pandemią, 
odbyło się szóste już spotkanie członków 
Koła Seniora PTPiREE. Otworzył je niżej 
podpisany przewodniczący Koła, witając 
dyrektora Biura Towarzystwa Wojciecha 
Tabisia i wszystkich zebranych.  
Przekazał pozdrowienia od tych człon-
ków Koła, którzy z uwagi na stan zdrowia 
czy też inne uwarunkowania życiowe nie 
mogli skorzystać z zaproszenia do udziału  
w spotkaniu. Wspomniał zmarłych w okresie 
od ostatniego spotkania Kolegów: Jerzego 
Seremeta, Dariusza Poppe, Krzysztofa 
Kalinowskiego, Michała Saganowskiego, 
Stefana Sowińskiego i Andrzeja Żaka. 
Zebrani chwilą ciszy uczcili Ich pamięć. 

Pierwszy dzień spotkania poświęco-
no zaprezentowaniu działalności Biura 
PTPiREE oraz aktualnej problematyce sze-
roko pojętej energetyki. Działalność Biura 
przedstawił Wojciech Tabiś, koncentrując 

się na obszarze dystrybucji energii oraz 
działaniach Komisji i Zespołów roboczych 
Towarzystwa, a także na zmianach w pro-
wadzeniu działalności, jakie wymusiła 
pandemia. 

„Polskie projekty wiatrowe na Bałty-
ku” to temat, który przygotował i przed-
stawił Wojciech Kułagowski. Zebrani z 
uwagą wysłuchali tego wystąpienia. By-
ło ono bazą do dyskusji o  innych źró-
dłach energii odnawialnej w aspekcie ich 
stabilności i wpływu na pracę systemu 
energetycznego.  

Dalszą część spotkania zaszczycił swo-
ją osobą prezes PTPiREE Robert Zasina.  
W wystąpieniu odniósł się m.in. do sytuacji 
w energetyce widzianej przez pryzmat sta-
nowienia cen za energię i usługi dystrybu-
cji uwarunkowanych potrzebami rozwoju 
sieci dystrybucyjnej. Problem ten narasta, 
a spowodowany jest m.in. dynamicznym 
rozwojem fotowoltaiki. Wymagane też są 

coraz wyższe standardy dostawy energii 
elektrycznej, zarówno w aspekcie dotrzy-
mywania wskaźników SAIDI oraz SAIFI, 
jak i stosowania bonifikat dla odbiorców 
energii. 

Pierwszy dzień spotkania zakończył 
się miłą kolacją koleżeńską, podczas której 
była sposobność i czas na kontynuowanie 
dyskusji, a także na wspomnienia z okre-
su aktywności zawodowej członków Koła. 
Drugi dzień przeznaczony był na zwie-
dzanie Muzeum Żydów Polskich „Polin”. 
Zapewne wizyta ta pozostanie w pamięci 
wszystkich na bardzo długo. 

Organizatorzy dziękują za zaintereso-
wanie i udział w spotkaniu i już dziś za-
praszają na kolejne zebranie planowane 
w przyszłym roku, prosząc jednocześnie  
o podzielenie się refleksjami, a także  
o zgłaszanie uwag dotyczących przyszłych 
działań Koła. 

Andrzej Pazda 

Spotkanie otworzył Andrzej Pazda, przewodniczący Koła, witając dyrektora Biura Towarzystwa Wojciecha Tabisia i wszystkich zebranych
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Wydarzenia w branży
Mój Prąd 4.0

NFOŚiGW informuje, że w pierwszym kwartale 2022 roku plano-
wana jest kolejna edycja programu priorytetowego Mój Prąd 4.0. 
Jak zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, ce-
lem nowej odsłony będzie m.in. zwiększenie produkcji energii 
elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, co spo-
woduje wzrost udziału OZE w miksie energetycznym. 

Mój Prąd 4.0 umożliwi także magazynowanie wyprodukowa-
nej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz maga-
zynowanie ciepła i chłodu. Zwiększona będzie też efektywność 
zarządzania wyprodukowaną energią elektryczną. Mój Prąd 4.0 
obejmie również dofinansowywanie zakupu i montażu punktów 

ładowania samochodów elektrycznych, co przyczyni się do roz-
woju elektromobilności.

Zakres programu ma być rozszerzony o takie elementy jak: 
inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ła-
dowania samochodów (ładowarki do ,,elektryków’’), magazyny 
energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu. Będzie nadal 
skierowany do osób fizycznych, mających zawartą umowę kom-
pleksową z OSD. Zostanie zachowana zarówno prosta forma, jak 
i łatwość złożenia wniosku. O możliwość ubiegania się o dofi-
nansowanie dodatkowych elementów będą mogli ubiegać się 
też beneficjenci dotychczasowych edycji programów Mój Prąd 
oraz Czyste Powietrze. Budżet nowej edycji ma wynieść około 
miliarda złotych. 

n
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W przeszłości sądzono, że ludzki mózg 
jest zbudowany i funkcjonuje bardzo po-
dobnie jak komputery. Dziś wiemy już, że 
to porównanie jest zdecydowanie zbyt 
proste. Wciąż nie rozumiemy, w jaki spo-
sób w ludzkim mózgu powstaje świado-
mość i czy może ona zostać oddzielona 
od organu macierzystego. 

Naukowcy, wynalazcy i przedsię-
biorcy skupili się póki co na wybranych, 
prostszych aspektach funkcjonowania 
mózgu, tworząc selektywne rozwiąza-
nia tzw. sztucznej inteligencji (SI). Ter-
minu SI po raz pierwszy użyto podczas 
konferencji w amerykańskim Dartmo-
uth College w 1956 roku. Wtedy było 
to jednak pojęcie czysto abstrakcyjne  
i teoretyczne. Oprócz korzyści, naukow-
cy wskazywali na zagrożenia związa-
ne z potencjalnym wykorzystaniem SI. 
Skoro bowiem maszyny będą zastępo-
wały ludzi w coraz bardziej skompli-
kowanych czynnościach, samodosko-
naląc się i rozwijając, to rola człowieka  
w tym procesie stanie się coraz mniej-
sza. Uniwersytet Stanforda przeprowa-
dził w  2016 roku badanie, z którego 
wynika, że nawet, jeśli SI będzie miała 
znaczący wpływ na miejsca pracy, bę-
dzie on zrównoważony przez inne po-
zytywne skutki dla społeczeństwa. Jako 
przykłady podano asystentów głoso-
wych oraz przemysł samochodowy.

Asystenci głosowi są preinstalowa-
ni w każdym nowoczesnym smartfonie, 
stając się również integralną częścią 
inteligentnych budzików i głośników. 
Dzięki nim możemy sterować różnymi 
urządzeniami w domu oraz korzystać 
z coraz liczniejszych usług zdalnych. 
Przetwarzanie języka naturalnego ma 
na celu wprowadzenie jak najprostszej 
dla ludzi komunikacji z maszynami.  

W przeszłości algorytmy rozpoznawa-
nia mowy porównywały wzorce wy-
mowy zapisane przez użytkownika  
z poleceniami głosowymi. Te komendy 
musiały być więc krótkie i jednoznacz-
ne. Współcześnie swoboda wypowiedzi 
jest znacznie większa, a w przyszłości 
maszyny będą w stanie dodatkowo wy-
czuć emocje człowieka, dostosowując 
prowadzony dialog do bieżącej sytuacji.  
Docelowo rozmowa z maszyną będzie 
tak samo naturalna jak z innym człowie-
kiem. To, co naturalne dla ludzi jest jed-
nak zupełnie obce sposobom komuni-
kacji pomiędzy urządzeniami. 

Maszyny komunikują się dziś za 
pośrednictwem łączy przewodowych  
i bezprzewodowych w ramach tzw. In-
ternetu rzeczy (IoT). Stąd między inny-
mi potrzeba wprowadzania coraz szyb-
szych standardów łączności na krótkich 
i długich dystansach. Dzisiejszy, ogrom-
ny potencjał transmisji 5G za kilka lat 
zapewne wyczerpie się, ustępując ko-
lejnym standardom. IoT odnosi się do 
sieci łączącej inteligentne urządzenia 
w taki sam sposób, w jaki Internet łączy 
komputery i ich użytkowników z całego 
świata. W ramach Internetu rzeczy ist-
nieje praktycznie nieskończona liczba 
sposobów, w jakie można łączyć urzą-
dzenia do celów wzajemnej współpracy 
oraz realizacji potrzeb ludzi.

Kombinacja oprogramowania i sprzę-
tu, stosowana do zaprojektowania, prze-
testowania i wdrożenia do produkcji 
nowych modeli samochodów jest coraz 
bardziej wyrafinowana. Roboty, angażo-
wane początkowo do wykonywania po-
jedynczych czynności, stają się coraz bar-
dziej uniwersalne. Dzięki jednoczesnemu 
zbieraniu danych o popełnianych błę-
dach i potencjale skrócenia wybranych 

czynności możliwa jest szybka aktualiza-
cja oprogramowania skutkująca natych-
miastową poprawą parametrów produk-
cji. Służą do tego rozwiązania tzw. uczenia 
maszynowego (ML). Wyobraźmy sobie, 
że każde z ramion robotów montujących 
elementy samochodów zawiera minia-
turową kamerę. Kamera rejestruje pracę 
konkretnego ramienia oraz współpracę  
z innymi ramionami. Te filmy są potem 
porównywane z parametrami jakościo-
wymi gotowego pojazdu. Dzięki możli-
wości konfrontacji doświadczeń wielu 
robotów SI proponuje zmiany do kon-
kretnych etapów procesu montażowego, 
człowiek zaś zatwierdza je lub odrzuca. 
Do ludzi więc należy dziś podejmowanie 
decyzji w kluczowych aspektach proce-
su. Jutro zapewne to maszyny otrzymają 
samodzielność decyzyjną. Jednak to nie 
one poniosą konsekwencje ewentual-
nych błędów i wynikających z nich strat, 
np. finansowych. Stąd bardzo wolne tem-
po dawania maszynom swobody w po-
dejmowaniu decyzji.

Wiele osób ma obawy i lęki związane 
z postępującą digitalizacją oraz automa-
tyzacją życia. W miarę jak maszyny zaczy-
nają zastępować ludzi w niektórych za-
wodach pojawiają się obawy, że w końcu 
ludzie przestaną być zupełnie potrzebni 
pracodawcom. Tymczasem, szczególnie 
w przypadku inżynierów, SI otwiera no-
we, ekscytujące horyzonty rozwoju w ce-
lu rozwiązania największych problemów 
cywilizacyjnych. Połączenie potencjału 
sztucznej inteligencji z rosnącym stop-
niem skomplikowania potrzeb ludzkości 
może dać imponujące rezultaty, których 
świadkami i uczestnikami tak naprawdę 
już jesteśmy. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Inteligencja 
na nowo
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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

 }  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.k@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


