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Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych GIG zaprasza do badania przewodów  
i osprzętu elektroenergetycznego:

 Badania na specjalistycznym stanowisku do wzbudzania drgań, w tym badania odporności na   
 taniec przewodu (galloping test).

 Badania mechaniczne i optyczne przewodów OPGW.
 Kompleksowe badania przewodów fazowych, w tym badanie pełzania.
 Badania elementów elektroenergetycznych linii napowietrznych, w tym odstępników 

 i tłumików drgań.
 Akredytacja PCA na testowanie przewodów i osprzętu zgodnie z obowiązującymi normami,  

 w tym:
 - PN-EN 50182:2002 - Przewody do linii napowietrznych - Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo;
 - PN-EN 62219:2003 - Przewody skręcone warstwowo z drutów profilowych;
 - PN- EN 60794-4-10:2015-03 - Kable światłowodowe - Część 4-10:  Przewody odgromowe ze światłowodami (OPGW)  
  do linii energetycznych;
 - PN-EN 60794-1-21:2015-07 - Kable światłowodowe - Część 1-21: Podstawowe procedury badań 
  kabli światłowodowych - Metody badań mechanicznych;
 - PN-EN 61284:2002 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące osprzętu;
 - PN-EN IEC 61897:2020-12 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące tłumików  
  drgań eolskich;
 - PN-EN IEC 61854:2020-11 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące odstępników.

Oferujemy również badania kontrolno-odbiorcze/FAT (Factory Acceptance Tests), dla podmiotów 
krajowych oraz zagranicznych, wykonywane przez akredytowane laboratoria GIG.

Bezpieczne linie elektroenergetyczne 
– tylko z nami!
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Polska energetyka znajduje się obecnie w procesie historycznych zmian. 

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest szansą, ale i dużym wyzwa-

niem dla Operatora Systemu Przesyłowego i Operatorów Systemów 

Dystrybucyjnych. To, w jaki sposób wykorzystamy energię obecnej trans-

formacji technologicznej, w dużej mierze zależy od umiejętności współ-

pracy wewnątrzsektorowej. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 

Energii Elektrycznej stanowi sprawdzoną od lat platformę takiego współ-

działania, dając swoim członkom szansę na podejmowanie przedsięwzięć 

i inicjatyw, które wspierają bieżącą działalność branży przesyłu i dystrybucji 

energii elektrycznej i integrują kierunki rozwoju. Synergia realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych wy-

zwań realizowana jest skutecznie m.in. poprzez fakt, że w ramach PTPiREE współpracują ze sobą specjaliści, dy-

rektorzy oraz członkowie zarządów operatorów systemów elektroenergetycznych . To oni wyznaczają obszary 

współdziałania i realizacji celów. W najnowszej Rozmowie miesiąca poruszamy właśnie temat wspólnych projek-

tów i wyzwań, spoglądając na nie z perspektywy zarówno przedsiębiorstw, jak i Towarzystwa. Naszym gościem 

jest Marek Rusakiewicz, prezes zarządu Enea Operator oraz członek zarządu PTPiREE. Główne przesłanie tej roz-

mowy dobrze oddaje jej tytuł:  „Cel mamy wspólny”. Jak zauważa nasz gość, najważniejszym dziś wyzwaniem dla 

sektora jest przygotowanie firm do pełnienia nowej roli, jaką wyznacza polityka klimatyczna. W szczególności cho-

dzi o dostosowanie sieci energetycznych do dynamicznie przyrastających rozproszonych źródeł wytwórczych, 

elastyczne zarządzanie przepływami energii w sieci w taki sposób, aby nie straciła ona jakości i odpowiednich pa-

rametrów. Zarówno poszczególne spółki, jak i Towarzystwo, powinny koncentrować się na poszukiwaniu rozwią-

zań – prawnych, technologicznych i ekonomicznych – najlepszych dla wszystkich użytkowników systemu, aby 

mógł on sprawnie działać i żeby sprzyjał gospodarczemu rozwojowi kraju oraz regionów. Wyzwania na poziomie 

poszczególnych spółek podejmowane są w dużej mierze poprzez wzrost realizowanych inwestycji i skuteczne 

pozyskiwanie funduszy, także ze środków Unii Europejskiej. Enea Operator może poszczycić się znaczącymi suk-

cesami w tym zakresie. W ramach budżetu UE na lata 2014-2020 spółka na rozwój sieci uzyskała ponad 40 proc. 

dostępnych unijnych środków przeznaczonych dla krajowych OSD. Realizuje ponadto przedsięwzięcia naukowo-

-badawcze, inwestuje w pozyskiwanie i rozwój kadr, podejmuje inicjatywy społeczne. W wielu obszarach Enea 

Operator współpracuje z PTPiREE oraz innymi spółkami sektora dystrybucji. 

Na temat jednego z istotnych pól takiego współdziałania piszemy w dziale Rynek i regulacje. Omawiamy 

w nim inicjatywę mającą na celu osiągnięcie porozumienia społecznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

oraz branży dystrybucji energii elektrycznej. Chodzi o wypracowanie rozwiązań, które znajdą odzwierciedlenie  

w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji sektorowych. W prace na rzecz porozumienia oraz przygoto-

wania wykazu niezbędnych aktów prawnych, w których należałoby dokonać zmian w celu ułatwienia inwestycji 

w sieci dystrybucyjne, jest mocno zaangażowane PTPiREE, oddając do dyspozycji uczestników dialogu swoje 

zaplecze eksperckie oraz wieloletnie doświadczenie. 

W części bieżącego wydania poświęconej technice omawiamy niezbędną dla sprawnego działania systemu, 

problematykę usług elastyczności sieci dystrybucyjnej. Wśród Wydarzeń zamieszczamy natomiast relację z orga-

nizowanej przez nas konferencji ,,Linie i stacje elektroenergetyczne’’. Wymiernym efektem współdziałania spółek 

w ramach PTPiREE jest także siódma edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii”, której wyniki przedstawiamy 

na naszych łamach. 

Poza omówionymi publikacjami Czytelnicy znajdą w numerze stałe i cenione rubryki, takie jak informacje ze 

spółek, dział prawny czy felieton. Zapraszam do lektury!

Wojciech Tabiś 
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Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych GIG zaprasza do badania przewodów  
i osprzętu elektroenergetycznego:

 Badania na specjalistycznym stanowisku do wzbudzania drgań, w tym badania odporności na   
 taniec przewodu (galloping test).

 Badania mechaniczne i optyczne przewodów OPGW.
 Kompleksowe badania przewodów fazowych, w tym badanie pełzania.
 Badania elementów elektroenergetycznych linii napowietrznych, w tym odstępników 

 i tłumików drgań.
 Akredytacja PCA na testowanie przewodów i osprzętu zgodnie z obowiązującymi normami,  

 w tym:
 - PN-EN 50182:2002 - Przewody do linii napowietrznych - Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo;
 - PN-EN 62219:2003 - Przewody skręcone warstwowo z drutów profilowych;
 - PN- EN 60794-4-10:2015-03 - Kable światłowodowe - Część 4-10:  Przewody odgromowe ze światłowodami (OPGW)  
  do linii energetycznych;
 - PN-EN 60794-1-21:2015-07 - Kable światłowodowe - Część 1-21: Podstawowe procedury badań 
  kabli światłowodowych - Metody badań mechanicznych;
 - PN-EN 61284:2002 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące osprzętu;
 - PN-EN IEC 61897:2020-12 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące tłumików  
  drgań eolskich;
 - PN-EN IEC 61854:2020-11 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące odstępników.

Oferujemy również badania kontrolno-odbiorcze/FAT (Factory Acceptance Tests), dla podmiotów 
krajowych oraz zagranicznych, wykonywane przez akredytowane laboratoria GIG.

Bezpieczne linie elektroenergetyczne 
– tylko z nami!
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Operatorzy systemów przesyłowych z kra-
jów bałtyckich: Litgrid (Litwa), AST (Łotwa), 
Elering (Estonia) oraz z Polski (PSE) zło-
żyli wspólny wniosek o dofinansowanie  
z instrumentu Łącząc Europę (Connecting 
Europe Facility, CEF). Wnioskują o wspar-
cie finansowe dla inwestycji realizowanych  
w ramach drugiej części drugiej fazy pro-
gramu synchronizacji krajów bałtyckich, 
która obejmuje wzmocnienie sieci, zakup 
i montaż urządzeń do regulacji częstotli-
wości oraz modernizację informatycznych 
systemów sterowania. Inwestycje te mają 
fundamentalne znaczenie dla bezpiecznej 
i stabilnej synchronizacji  bałtyckich syste-
mów elektroenergetycznych z Europą i de-
synchronizacji z Rosją. Cztery kraje wniosku-
ją o wsparcie CEF na inwestycje o łącznej 
wartości 238 mln euro. Z czego Litwini  
o 41 mln euro, Łotysze – 49 mln euro,  
Estończycy – 37 mln euro, a Polacy –  
111 mln euro. 

CEF jest węzłowym instrumentem fi-
nansowania ze środków Unii Europejskiej 
ustanowionym w celu  promowania wzro-
stu gospodarczego, zatrudnienia i konku-
rencyjności poprzez realizację inwestycji 

infrastrukturalnych na poziomie konty-
nentu. Wspiera m.in. rozwój transeuropej-
skich sieci energetycznych. 

Program synchronizacji krajów bałtyc-
kich otrzymał już dofinansowanie z CEF  
w 2019 i 2020 roku. Dalsze wsparcie w ra-
mach instrumentu Łącząc Europę pomoże 
w terminowym zakończeniu prac. Do tej po-
ry kraje bałtyckie i Polska zrealizowały część 
inwestycji związanych z synchronizacją, tj. 
wzmocnienie linii energetycznych, budowę 
autotransformatorów czy trzeciego połą-
czenia między Estonią a Łotwą. Rozpoczęto 
remonty linii energetycznych oraz budowę 
kompensatorów synchronicznych. Spółki 
PSE i Litgrid m.in. przeprowadziły badania 
dna morskiego, pozyskały grunty pod sta-
cje, a także rozpoczęły procedurę wyboru 
dostawców stacji konwerterowych i kabla 
HVDC. 

Budowa dodatkowej infrastruktury prze-
syłowej stworzy nowe możliwości bizneso-
we, przyczyniając się do pobudzenia wzrostu 
gospodarczego. Zakończenie synchronizacji 
systemu elektroenergetycznego państw bał-
tyckich z siecią europejską ma nastąpić do 
końca 2025 roku. n

 » Enea Operator 
Hydrogen Energy  
Ministerial Meeting
Enea Operator we współpracy z Zacho-
dniopomorskim Uniwersytetem Tech-
nologicznym oraz Uniwersytetem 
Szczecińskim realizuje projekt nauko-
wo-badawczy H2eBuffer. Jego założenia 
zaprezentowano online na międzyna-
rodowej konferencji Hydrogen Energy 
Ministerial Meeting (H2EM) zorganizowa-
nej w Japonii. Była to okazja do promo-
wania i propagowania idei globalnego 
wykorzystania wodoru oraz harmonij-
nej kooperacji międzynarodowej w tym 
zakresie. Podczas pierwszego spotkania 
w Tokio w 2018 roku kraje uczestniczą-
ce wydały oświadczanie, które podkre-
śla konieczność ujednolicenia przepisów  
i norm, a także promocji wspólnych ba-
dań wodoru i jego zastosowań. Podczas 
tegorocznej edycji konferencji dzielono 
się przykładami działań na rzecz produk-
cji i wykorzystania tego gazu. 

Projekt H2Buffer rozpoczął się z po-
czątkiem stycznia 2021 roku, a jego fina-
lizacja planowana jest na koniec 2023. 
Prace nad H2Buffer podzielono na pięć 
etapów. Każdy z członków konsorcjum 
realizuje swoje zadania w określonej ko-
lejności. Teraz trwają prace w ramach 
drugiego etapu badań przemysłowych, 
który realizuje Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny w Szczecinie. n

 » PGE Dystrybucja
Stacja Ruda  
w nowej odsłonie
PGE Dystrybucja zakończyła pierwszy 
etap przebudowy stacji transformato-
rowej 110/15 kV Ruda w Łodzi. W trzy-
naście miesięcy  wybudowano nowy 
budynek, w którym umieszczono urzą-
dzenia rozdzielni 15 kV oraz towarzyszą-
ce im baterie akumulatorów, wnętrzo-
we stanowiska zespołów uziemiających 
aparaturę zabezpieczeń i automatyki 
oraz łączności. Rozdzielnia 110 kV zyska-
ła nowy transformator 110/15 kV o mo-
cy 25 MVA umieszczony na stanowisku 
obudowanym ścianką dźwiękochłonną. 
Rozwiąże to uciążliwy dla okolicznych 
mieszkańców problem hałasu emitowa-
nego przez urządzenie, gdyż wycisza do 
minimum odgłosy jego pracy. n

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
podczas roboczego spotkania na poligo-
nie szkoleniowym w Bąkowie mieli okazję 
zapoznać się z opracowaną przez spółkę 
Energa-Operator technologią wymiany 
słupa z wykorzystaniem Tymczasowego 
Słupa Kompozytowego. Zadanie wykona-
no podczas planowanych prac na będą-
cej pod napięciem linii średniego napięcia 
Nowy Dwór – Bronowo. 

Wymiana słupa z użyciem Tymczaso-
wego Słupa Kompozytowego należy do 
technik prac pod napięciem. Dzięki jej 
stosowaniu możliwe jest czasowe zastą-
pienie wymienianej konstrukcji oraz pro-
wadzenie robót eksploatacyjnych na sieci 
bez konieczności uciążliwych dla odbior-
ców wyłączeń planowych. Pozwala ona 

również na ograniczenie składu brygady  
z pięciu do czterech osób oraz zmniejsze-
nie liczby sprzętu niezbędnego do wymia-
ny słupa w technologii SN-21.   n

 » Energa-Operator

Pokaz z wykorzystaniem  
Tymczasowego Słupa Kompozytowego

 » PSE 

Łącząc Europę 

Wymiana słupa z użyciem Tymczasowego Słupa 
Kompozytowego
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 » PGE Dystrybucja

Forum Energetyczne 
Okręgu Radomsko-
-Kieleckiego

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-
Kamienna zakończył cykl spotkań z sa-
morządowcami. W ramach szczytu 
energetycznego zorganizowano trzy 
regionalne fora, w których wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych  
z obszaru działania Oddziału. Uczestniczyli 
w nich również reprezentanci urzędów 
wojewódzkich oraz marszałkowskich  
Mazowsza i Świętokrzyskiego.

Głównym tematem pierwszej części 
każdego ze spotkań były  plany inwe-
stycyjne Oddziału Skarżysko-Kamienna 
na najbliższe lata, z uwzględnieniem za-
dań realizowanych lokalnie w rejonach 
energetycznych. Poruszane były za-
gadnienia przerw w dostawach energii 
elektrycznej oraz obowiązującej w spół-
ce PGE Dystrybucja procedury w przy-
padku występowania awarii masowych.  
W dalszej części spotkań energetycy 
omawiali obowiązki, jakie mają operato-
rzy systemu dystrybucyjnego w zakre-
sie eksploatacji sieci elektroenergetycz-
nej, jak również zagadnienia regulacji 
tytułów prawnych do gruntów w pro-
cesie inwestycyjnym. 

Największym zainteresowaniem sa- 
morządowców podczas wszystkich spo-
tkań cieszyła się problematyka oświetle-
nia ulicznego, prowadzenie inwestycji 
w pasach drogowych, ale również przy-
łączanie mikroinstalacji do sieci dystry-
bucyjnej  i procedura przyłączeniowa 
odbiorców. W tegorocznej edycji Forum 
Energetycznego Okręgu Radomsko-Kie-
leckiego wzięło udział blisko 120 przed-
stawicieli samorządu terytorialnego.  n

15 listopada zostało podpisane porozu-
mienie o współpracy w zakresie zabez-
pieczenia dostaw energii elektrycznej 
na potrzeby EURO-PARKU Stalowa Wola 
– Strategicznego Parku Inwestycyjnego. 
Jego sygnatariuszami są PGE Dystrybucja, 
Gmina Stalowa Wola oraz Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. 

Powstanie EURO-PARKU Stalowa Wola – 
Strategicznego Parku Inwestycyjnego umoż-
liwi przemysłowy rozwój tych terenów. Gmi-
na Stalowa Wola oraz ARP dbając o rozwój 
i wsparcie krajowego przemysłu prowadzi 
działania mające na celu pozyskanie i uloko-
wanie na terenie tworzonego EURO-PARKU 
dużych, zagranicznych inwestycji o strate-
gicznym znaczeniu dla kraju.

– Jest to bardzo obiecująca inwestycja, 
pierwsza tego typu w historii spółki PGE Dystry-
bucja na tak dużą skalę. Projekt przeprowadzo-
ny w kooperacji z operatorem systemu przesy-
łowego będzie dużym impulsem dla rozwoju 
regionu. Na terenach EURO-PARKU zaplano-
wano powstanie kilkunastu tysięcy nowych 

miejsc pracy – to ogromna szansa dla miesz-
kańców Stalowej Woli, ale też samego miasta, 
które – przyciągając inwestorów – liczy na 
ożywienie gospodarcze – powiedział Jarosław 
Kwasek, prezes PGE Dystrybucja.

 PGE Dystrybucja jako operator syste-
mu dystrybucyjnego na terenie EURO-PAR-
KU wesprze Gminę Stalowa Wola oraz ARP  
w przygotowaniu planu zasilenia terenu. 
Szacowane nakłady inwestycyjne po stronie 
PGE Dystrybucja  to około 250-300 mln zł. 
Potrzeby przyszłych inwestorów w zakresie 
zapotrzebowania na dostawy energii elek-
trycznej zidentyfikowano na poziomie do 
500 MW do grudnia 2023 r. i  narastająco do 
1500 MW do grudnia 2026 r.

EURO-PARK STALOWA WOLA to teren  
o powierzchni tysiąca hektarów w Stalo-
wej Woli, który może zostać przeznaczony 
pod inwestycje przemysłowe związane ze 
wspieraniem rozwoju i wdrażaniem nowo-
czesnych technologii w dziedzinie energii, 
elektromobilności, transportu, technologii 
wodorowej, lotnictwa czy motoryzacji. n

 » PGE Dystrybucja

EURO-PARK Stalowa Wola

Enea Operator gościła swoich koope-
rantów podczas VI Konferencji Prac Pod 
Napięciem, która odbyła się 23 i 24 wrze-
śnia w Łagowie. Tematyka tegorocznego 
spotkania koncentrowała się na technolo-
gii PPN w projektowanych i realizowanych 
inwestycjach sieciowych. 

Konferencja jest jednym z najważniej-
szych wydarzeń organizowanych przez 
spółkę Enea Operator. Każda edycja groma-
dzi grono fachowców branży energetycz-
nej, wśród których trzon stanowią specja-
liści zatrudnieni w tym przedsiębiorstwie 

oraz wykonawcy ze współpracujących  
z nim firm dystrybucyjnych oraz zewnętrz-
nych. W tym roku formuła konferencji była 
szczególnie bogata. Oprócz prelekcji i wy-
kładów odbyły się także panele dyskusyjne, 
w których przedstawiciele spółek energe-
tycznych, projektanci sieci i wykonawcy 
wymieniali swoje doświadczenia. Omawia-
no m.in. takie tematy jak: sterowanie i au-
tomatyka w głębi sieci z wykorzystaniem 
technologii PPN, nowości w instrukcjach 
PPN na liniach napowietrznych SN, przy-
łączanie nowych obiektów w technologii 
PPN,  wirtualna rzeczywistość  w szkole-
niach elektromonterów, zastosowanie na-
rzędzi hydraulicznych do zwiększenia efek-
tywności i szybkości wykonywanych PPN 
na liniach napowietrznych SN. Dwudnio-
we spotkanie ekspertów PPN zakończyło 
odbywające się w ośrodku szkoleniowym 
spółki Enea Operator w Łagowie semina-
rium dla przedstawicieli firm zewnętrznych 
na temat standardów pracy na sieci oraz 
warsztaty i pokazy firm dysponujących 
sprzętem do PPN. n

 » Enea Operator 

VI Konferencja PPN

Tematyką tegorocznej konferencji była technologia PPN  
w inwestycjach sieciowych
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Głównym tematem każdego ze spotkań  
były plany inwe stycyjne Oddziału  
Skarżysko-Kamienna
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„Bezpieczniki Taurona. Włącz dla przyro-
dy” to nowy program edukacyjny spółki 
Tauron Dystrybucja. W ostatni weekend 
października prawie 500 osób otrzymało 
poradnik o bezpiecznym sadzeniu drzew 
w pobliżu linii energetycznych. 130 uczest-
ników wykorzysta tę wiedzę w praktyce, 
sadząc drzewa i krzewy, których sadzonki 
wymienili za przyniesione elektrośmieci. 
Natomiast sama spółka ma na koncie 
w tym roku niemal 1,5 tys. zasadzonych 
drzew. Jednym z głównych celów progra-
mu jest uczenie prawidłowego sadzenia 
drzew i krzewów w pobliżu linii energe-
tycznych. „Co sadzić, by nie przesadzić?” 
to poradnik mówiący o  takich gatunkach 
drzew i krzewów, które po latach nie bę-
dą utrudniały dostawy energii i zagrażały 
bezpieczeństwu ludzi. Ponieważ są to ga-
tunki niskopienne, nie będzie też potrzeby 
ich wycinki. 

Dbając o zielone i przyjazne mieszkań-
com miasta środowisko Tauron nie tyko 
zwraca uwagę na zachowanie szczegól-
nych zasad podczas sadzenia i pielęgnacji 
drzew przy liniach energetycznych. Anga-
żuje się również w akcje sadzenia drzew  
w innych miejscach. W tym roku posa-
dzono ich już niemal 1,5 tysiąca. Mottem 
wydarzenia promującego program na 
Dolnym Śląsku było „Drzewa mają me-
gaMOC”. Podczas inauguracji progra-
mu niemal 500 uczestników otrzymało 
wspomniany poradnik, a 130 osób posa-
dzi otrzymane w zamian za przyniesione 

elektrośmieci sadzonki drzew i krzewów. 
Ponadto w ramach warsztatów z kreatyw-
nego przetwarzania odpadów powstało 
100 lasów w słoiku, do 50 ogródków trafiły 
zrobione z odpadów karmniki dla ptaków, 
a 120 drzewkami zazieleniło gminy: Kąty 
Wrocławskie, Sośnica, Jurczyce oraz Nowa 
Wieś Wrocławska. 

Najmłodsi uczestnicy akcji uczyli się, 
jak bezpiecznie obchodzić się z prądem 
i udzielać pierwszej pomocy, co robić  
(a czego nie), żeby być zdrowym i spraw-
nym. Największym powodzeniem cieszyły 
się jednak warsztaty z upcyklingu – czyli 
powtórnego wykorzystania niepotrzeb-
nych rzeczy. Dzieci robiły miniaturowe 
lasy, karmniki dla ptaków oraz zabawki. 
Uczestniczyły w konkursach wiedzy przy-
rodniczej czy produkcji ekomody. 

Przedstawiciele spółki Tauron Dystry-
bucja, gminy Kąty Wrocławskie i firm z re-
gionu zasadzili również pamiątkowy dąb. 
Będzie on przypominał odwiedzającym, 
że drzewa mają megamoc. Rocznie jed-
no duże potrafi wyprodukować tyle tle-
nu, ile wystarczy człowiekowi na dwa lata. 
Do tego pochłania CO

2
 i inne zanieczysz-

czenia atmosferyczne. Jednak, aby nie 
stanowiło zagrożenia dla mieszkańców 
miast, konieczna jest wiedza o prawidło-
wym sposobie sadzenia w okolicach linii 
energetycznych pod napięciem. Porady  
i wskazówki, a także „Złotą 10 drzew” po-
lecaną przez energetyków można znaleźć  
w poradniku.  n

 » PGE Dystrybucja 

Powstał  
ośrodek szkolenia 
energetyków
W połowie października odda-
no do użytkowania przebudo-
wany i zmodernizowany poligon  
w Krasnobrodzie. Jest to jedno z nie-
wielu miejsc w kraju, gdzie możliwe 
jest prowadzenie szkoleń w techno-
logiach prac pod napięciem w sie-
ciach średniego i niskiego napięcia. 

W 2021 roku operatorzy zrzesze-
ni w Polskim Towarzystwie Przesyłu  
i Rozdziału Energii Elektrycznej opra-
cowali instrukcje PPN w sieciach SN 
z wykorzystaniem podnośnika izo-
lowanego oraz za pomocą drążków  
z ziemi. Wychodząc naprzeciw no-
wym wyzwaniom, niezbędna by-
ła gruntowna przebudowa i mo-
dernizacja poligonu spółki PGE 
Dystrybucja. 

W nowoczesnym obiekcie elek-
tromonterzy mają możliwość ćwi-
czenia prac eksploatacyjnych i mo-
dernizacyjnych w pełnym zakresie. 
Zastosowanie nowych technolo-
gii umożliwia prowadzenie robót 
serwisowych linii napowietrznych 
15 kV bez przerw w dostarczaniu 
energii elektrycznej, co zwiększa 
niezawodność przesyłu i komfort 
odbiorców. 

PGE Dystrybucja systematycznie 
zwiększa udział prac prowadzonych 
pod napięciem, tym samym skraca-
jąc do minimum konieczne przerwy 
w dostawach energii do odbiorców. 
Zgodnie z Prawem energetycznym 
operator realizuje dostawy energii 
elektrycznej przy zachowaniu naj-
wyższych standardów jakościowych 
poprzez zapewnienie stałego utrzy-
mywania zdolności sieci, instalacji  
i urządzeń do dystrybucji ener-
gii. Specjalistyczny ośrodek i sys-
tematyczne szkolenia są koniecz-
ne, aby sprostać wyzwaniom 
stojącym przed operatorem syste-
mu dystrybucyjnego. 

n

 » Tauron Dystrybucja 

Edukacja ekologiczna

Jednym z głównych celów progra mu jest uczenie prawidłowego sadzenia drzew i krzewów w pobliżu  
linii energe tycznych 
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Energa-Operator przygotowała Portal 
Danych Planistycznych dla wytwórców 
energii elektrycznej, który ułatwi przeka-
zywanie prognoz wielkości generowa-
nej mocy oraz mocy dyspozycyjnych. 
Dane te są niezbędne dla zapewnienia 
stabilnego działania Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. 
Z początkiem roku, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Komisji Europejskiej, w życie 
weszły nowe standardy wymiany danych 
strukturalnych i planistycznych, które wy-
magają od wytwórców energii elektrycz-
nej mających moduły wytwarzania ener-
gii o mocy równej 200 kW lub wyższej 
przekazywania prognoz wielkości gene-
rowanej mocy i mocy dyspozycyjnych. 
Właściciele modułów wytwarzania energii 
typu B oraz C powinni przekazywać swo-
je dane planistyczne bezpośrednio do 
operatora systemu dystrybucyjnego, zaś 
wytwórcy będący właścicielami modu-
łów typu D również do operatora systemu 
przesyłowego.  Zakres danych, które od te-
go roku muszą być przekazywane do OSD, 
obejmuje m.in.:

 � prognozowane wartości mocy dyspo-
zycyjnych (maksymalnych i minimal-
nych netto) każdego modułu wytwa-
rzania energii,

 � planowaną generację mocy czynnej 
netto każdego modułu wytwarzania 
energii,

 � planowaną generację mocy czynnej 
do sieci każdego modułu wytwarza-
nia energii produkującego energię na 
własne potrzeby (np. zasilenie proce-
sów technologicznych zakładu). 

Wszystkie zebrane prognozy trafiają osta-
tecznie do OSP, dzięki czemu może on za-
planować stabilną i bezpieczną pracę KSE, 
z uwzględnieniem rozproszonych źródeł 
wytwarzania energii. Dotychczas, w okre-
sie przejściowym, przekazywanie danych 
planistycznych odbywało się z wykorzy-
staniem poczty elektronicznej.  Nowe 
rozwiązanie pozwoli na uproszczenie 
procesu wprowadzania informacji przez 
wytwórców, automatyczną weryfikację 
ich kompletności, przetworzenie zgodnie 
z obowiązującymi regulacjami oraz prze-
kazanie w wymaganym standardzie do 
OSP. Automatyzacja procesu znacząco uła-
twi również agregację zebranych danych 
przez spółkę Energa-Operator i ich dostar-
czenie do OSP. 
Portal Danych Planistycznych to rozwiąza-
nie, za pomocą którego Energa-Operator 
udostępnia m.in. dane pomiarowe sprze-
dawcom energii elektrycznej oraz prowa-
dzi komunikację z kontrahentami. Portal 
przygotowano w taki sposób, aby łatwo 
można było go rozbudowywać o nowe 
funkcje w zależności od aktualnych wy-
mogów prawnych oraz potrzeb użytkow-
ników.  n

 » Energa-Operator

Portal  
dla wytwórców energii  

 » Enea Operator 

Kwiat  
za grat 

Szczecinianie, dzięki wsparciu spółki 
Enea Operator, mogli wymienić elek-
trośmieci na sadzonki roślin. Kwiaty 
rozeszły się w ciągu godziny, a stary  
i zepsuty sprzęt elektroniczny wypeł-
nił kilka kontenerów. 

W październiku studenci Uni-
wersytetu Szczecińskiego już po raz 
czternasty zorganizowali akcję ekolo-
giczną „Kwiat za grat”. Enea Operator 
jako sponsor ufundowała setki roślin, 
które trafiły do mieszkańców Szcze-
cina. Odwiedzający w zamian za sa-
dzonki przynosili wyeksploatowane 
drobne AGD, odkurzacze, telewizory, 
drukarki, a także ładowarki, telefony, 
tablety czy suszarki. 

Wydarzenie odbywa się cyklicz-
nie od 2008 roku i organizowane jest 
przez Radę Samorządu Studenckiego 
Wydziału Nauk Przyrodniczych Uni-
wersytetu Szczecińskiego oraz Stowa-
rzyszenie ,,Inspiracje Młodych’’. Enea 
Operator, fundując sadzonki kwiatów 
domowych, balkonowych i ogrodo-
wych, już po raz czwarty była part-
nerem akcji. Tegoroczna edycja by-
ła wyjątkowa, ponieważ rozdawano 
m.in. sadzonki magnolii, które szcze-
cinianie uważają za symbol swojego 
miasta.

n

Informacje ze spółek  
opracowała  

Marzanna Kierzkowska

Odwiedzający w zamian za sa dzonki przynosili 
wyeksploatowane drobne AGD
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Portal przygotowano w taki sposób, aby łatwo można było go rozbudowywać o nowe funkcje 
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 » Od czerwca kieruje Pan spółką Enea 
Operator, natomiast we wrześniu XXXV 
Zgromadzenie Krajowe PTPiREE powołało 
Pana w skład zarządu Towarzystwa. Jakie 
zadania uważa Pan za najważniejsze do 
realizacji przez przedsiębiorstwo, a które  
z nich można realizować wspólnie  
z innymi operatorami w ramach PTPiREE?

Jesteśmy obecnie w trakcie epokowych 
zmian, które następują w energetyce. 
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną sta-
nowi wyzwanie dla OSP i OSD. Jest szansą, 
ale i dużym wyzwaniem m.in. dla stabil-
ności dostaw energii. Stąd nowych zadań 
dla zarządów tych właśnie przedsiębiorstw  
z pewnością nie brakuje. Nie dzieliłbym 
ich jednak na te, jakie mam do wykonania 
jako prezes spółki Enea Operator i te, któ-
rymi powinienem się zająć jako członek 
zarządu PTPiREE, ponieważ są one takie sa-
me. Różnią się tylko skalą. W przedsiębior-
stwie zajmujemy się wyzwaniami, które 
stawiane są branży na szczeblu regional-
nym. Zmienia się cała branża i każda spółka 
musi się do tego dostosować. Oczywiście 
wszystkie często mają swoje, indywidual-
ne podejście do różnych tematów; mo-
że inną ścieżkę dojścia do celu. Jedno jest 
pewne. Ten cel mamy wspólny. Musimy 
przygotować firmy do pełnienia nowej roli, 
którą wyznacza nam polityka klimatyczna. 
Moim zdaniem, naszym najważniejszym 
zadaniem jest dostosowanie sieci energe-
tycznych do dynamicznie przyrastających 
rozproszonych źródeł wytwórczych, ela-
styczne zarządzanie przepływami energii  
w sieci w taki sposób, aby nie straciła ona ja-
kości i odpowiednich parametrów. Musimy 
poszukiwać rozwiązań prawnych, techno-
logicznych i ekonomicznych, najlepszych 
dla wszystkich użytkowników systemu, by 
mógł on sprawnie działać i by sprzyjał go-
spodarczemu rozwojowi kraju i regionów.

 » Coraz większa dynamika przyłączeń 
odnawialnych źródeł energii do 
sieci wymaga dużych nakładów 

inwestycyjnych na jej rozbudowę  
i modernizację. Enea Operator 
skutecznie pozyskuje na te 
przedsięwzięcia dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej. W jakim 
stopniu zewnętrzne wsparcie wpływa  
na realizację planów rozwoju spółki? 

Nie tylko skutecznie pozyskujemy środki fi-
nansowe, ale jesteśmy w czołówce naszej 
branży w tym zakresie. W ramach budże-
tu UE na lata 2014-2020 Enea Operator na 
rozwój sieci uzyskała ponad 40 proc. do-
stępnych unijnych pieniędzy przeznaczo-
nych dla krajowych OSD. Wsparcie z fun-
duszy UE jest niezwykle istotne nie tylko 
w związku z rozwojem OZE, ale również 
pozytywnie wpływa na modernizację  
i rozbudowę infrastruktury energetycz-
nej. Warto wspomnieć, że znacząca część 
z dofinansowanych projektów ma związek  
z rozwojem smart grid, czyli tzw. inteli-
gentnych sieci. To z kolei przekłada się na 
większe możliwości zarządzania siecią, co 
również jest niezwykle ważne w kontek-
ście przyłączonych źródeł wytwórczych,  
w tym OZE. Sieć to system naczyń połączo-
nych, gdzie praktycznie każda inwestycja 
wpływa na poprawę jej niezawodności. To 
jest niezwykle ważne przy tej skali zainte-
resowania przyłączaniem źródeł odnawial-
nych. Konkludując, pozyskanie zewnętrz-
nych źródeł finansowania jest dla nas 
bardzo istotne i staramy się pozyskiwać ich 
jak najwięcej. Dzięki temu możemy po pro-
stu więcej zdziałać. 

 » W zakresie przedsięwzięć 
innowacyjnych i  badawczo-rozwojowych 
Enea Operator współpracuje z wieloma 
ośrodkami naukowymi, innymi firmami 
oraz organizacjami międzynarodowymi. 
W sektorze energetycznym takie 
działania są niezbędne dla zapewnienia 
zielonej transformacji. W jaki sposób 
pomagają one spółce podwyższać 
jakość świadczonych usług i wpływają na 
niezawodność dostaw energii?

Dziś nowoczesne technologie i wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań to nie kwestia wy-
boru, a konieczność biznesowa. Jesteśmy 
aktywni zarówno na wielu forach między-
narodowych, jak i krajowych oraz – jak Pan 
Redaktor zauważył – współpracujemy z licz-
nymi ośrodkami naukowymi. Tu staramy się 
przede wszystkim wykorzystywać potencjał 
uczelni zlokalizowanych na obszarze na-
szego działania, a trzeba  przyznać – mamy  
w czym wybierać. Oczywiście nie ograni-
czamy się tylko do „naszych” szkół wyższych; 
jesteśmy otwarci na kooperację z każdym 
ośrodkiem akademickim, który podejmu-
je ważne i perspektywiczne tematy, czego 
dowodem może być np. współpraca z AGH 
w Krakowie. Na ten rodzaj naszej aktywno-
ści również pozyskujemy środki i wsparcie 
od instytucji promujących inicjatywy ba-
dawczo-rozwojowe. Tu w szczególności wy-
mienić trzeba Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju. Z najważniejszych przedsięwzięć, 
w które jesteśmy ostatnio zaangażowani, po-
zwolę sobie wymienić innowacyjny projekt 
naukowo-badawczy H2eBuffer, który reali-
zujemy wspólnie z Zachodniopomorskim 
Uniwersytetem Technologicznym w Szcze-
cinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim.  
W jego rezultacie powstanie system magazy-
nujący energię i stabilizujący sieć energetycz-
ną, który będzie wykorzystywał zielony wo-
dór wytworzony w instalacji OZE. Poza tym 
testujemy prototypowe magazyny energii  
w pięciu lokalizacjach, każdy  oparty na innej 
technologii, dzięki czemu sprawdzimy ich 
funkcjonalności w praktyce. 
Mówiłem wcześniej o tym, że jednym z naj-
większych wyzwań, które stoi przed nami, 
jest zmierzenie się ze sprawną analizą na-
prawdę potężnej liczby danych. W tym za-
kresie już też sporo się dzieje, a w kontekście 
projektów innowacyjnych przywołać mo-
gę opracowany przez spółkę Enea Operator 
system zarządzania danymi. Umożliwia on 
analizowanie pomiarów energii elektrycznej 
pochodzących ze stacji transformatorowych 
średniego na niskie napięcie. Dzięki specjal-
nie zaprojektowanym algorytmom możliwe 

Cel mamy wspólny
Rozmowa z Markiem Rusakiewiczem, prezesem spółki Enea Operator. 
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jest kompleksowe wykorzystanie bogatej 
bazy pomiarowej i optymalizacja pracy sieci 
dystrybucyjnej. To tylko kilka przykładów in-
nowacyjnych programów, w które jesteśmy 
zaangażowani.

 » Pod koniec września odbyła się kolejna 
edycja konferencji „Energia nowoczesnych 
miast”, której organizatorem jest Enea 
Operator. W jakim zakresie samorządy 
aglomeracji współpracują ze spółką  
w procesie przechodzenia na technologie 
zeroemisyjne?

„Energia nowoczesnych miast” to bardzo 
pożyteczna inicjatywa,  dająca możliwość 
dyskusji i wymiany poglądów między śro-
dowiskiem naukowym, przedstawiciela-
mi jednostek samorządowych i biznesem. 
Dzięki takim spotkaniom powstało już kilka 
koncepcji, które ewoluowały w realne projek-
ty, a dziś je realizujemy. Ta wymiana doświad-
czeń i know-how pozwala również rozwijać 
obiecującą i owocną współpracę. Najbardziej 
widoczna jest ona przy projektowaniu i reali-
zacji inwestycji, które wspomagają gospo-
darczy rozwój naszych miast. Nadal jest to 
jednak przestrzeń, w której drzemie duży po-
tencjał. Uważam, że  można go wykorzystać 
jeszcze lepiej.

 » Enea Operator prowadzi wiele  
inicjatyw społecznych. Jakie korzyści  
przynosi przedsiębiorstwu oraz jego  
otoczeniu prowadzenie 
odpowiedzialnego biznesu?

Dla spółki, która działa na ściśle określonym 
obszarze wynikającym z koncesji, społecz-
na odpowiedzialność biznesu jest niezwy-
kle istotna. Koncentrujemy się na wspiera-
niu samorządów oraz lokalnych inicjatyw. 
Angażujemy się przede wszystkim w kampa-
nie dotyczące bezpieczeństwa, właściwego 
zachowania w pobliżu naszej infrastruktury. 
Niestety, wciąż zbyt często słyszymy o wy-
padkach budowlańców czy wędkarzy po-
rażonych prądem przez własną nieuwagę. 
Dlatego też zajęcia edukacyjne prowadzi-
my już dla najmłodszych dzieci, aby jak naj-
wcześniej zaszczepić w nich dobre nawyki 
i ostrożność. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu nierozerwalnie łączy się również  
z troską i dbałością o środowisko. Możemy 
pochwalić się kilkoma znaczącymi progra-
mami, które realizujemy m.in. we współpra-
cy z Lasami Państwowymi i Regionalnymi 
Dyrekcjami Ochrony Środowiska, jak ochro-
na zagrożonego wyginięciem rybołowa czy 
bociana białego. Należy pamiętać jednak, że 

ostatnie półtora roku to czas pandemii i spo-
ra część naszych działań skierowana była na 
wsparcie służby zdrowia. W ramach działal-
ności Fundacji Enea nasza spółka przekaza-
ła na walkę z koronawirusem 550 tys. zł, a to 
nie jedyna forma wsparcia, jakiej udzieliliśmy. 
Wspomniane działania to jedynie wycinek 
naszego CSR-u. Prowadzimy również wie-
le innych działań społecznych, w tym także 
skierowanych do naszych pracowników. 

 » Dynamiczny rozwój rynku 
energetycznego oraz wyzwania, jakie stoją 
przed operatorami elektroenergetycznymi 
wymagają zaangażowania dużych 
środków finansowych, jak też 
odpowiedniego zaplecza kadrowego. 
W jaki sposób zarządzana przez Pana 
spółka wspiera kreowanie nowej kadry 
specjalistów dla energetyki? 

W odniesieniu do kadry w branży energe-
tycznej mamy świadomość nakładania się 
na siebie dwóch procesów, które określane 
są mianem „luki pokoleniowej” i „luki kom-
petencyjnej”. Obserwujemy zarówno wzrost 
średniej wieku naszych pracowników, jak  
i zmieniające się wymagania stawiane ener-
getykom. Aby wypełnić obie te luki, inwestu-
jemy w kształcenie młodych, naszych przy-
szłych pracowników. Od kilku lat prowadzimy 
program szkół patronackich. Udzielamy za-
równo finansowego, jak i merytorycznego 

wsparcia dla najlepszych szkół technicznych 
z obszaru działania spółki Enea Operator. 
Uczniowie biorą udział w wycieczkach dy-
daktycznych, które odbywają się w naszych 
obiektach, umożliwiamy im uczestnictwo  
w wydarzeniach branżowych, podczas któ-
rych jesteśmy obecni jako spółka, ale co 
najważniejsze – umożliwiamy im odbycie 
praktyk w naszej firmie. Dwa lata temu po-
szliśmy krok dalej. W Centrum Kształcenia 
Zawodowego  i Ustawicznego w Nowej Soli 
utworzyliśmy pilotażowy projekt edukacyj-
ny – klasę Enea Operator. Wspólnie ze szko-
łą opracowaliśmy program edukacyjny dla 
uczniów patronackiej klasy, wyposażyliśmy 
ich w nowoczesny sprzęt do nauki i wspie-
ramy na każdym etapie ich ścieżki edukacji, 
aby w przyszłości mogli zasilić szeregi naszej 
spółki. Angażujemy się także w szkolnictwo 
wyższe. W ramach tzw. studiów dualnych 
specjaliści z naszej spółki prowadzili zaję-
cia praktyczne dla studentów poznańskich 
uczelni kierunków technicznych, dzieląc się 
z młodymi ludźmi swoją bogatą wiedzą oraz 
doświadczeniem. Na jednym i drugim polu 
edukacyjnym już mamy sukcesy, ponieważ 
zatrudniliśmy w spółce pierwszych absol-
wentów.  Dzięki takim  programom nie mam 
obaw o przyszłe kadry dla energetyki.

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wojciech Tabiś

Marek Rusakiewicz, prezes spółki Enea Operator
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Na horyzoncie  
porozumienie regulacyjne 
sektora dystrybucji 
Zaczęły się prace mające na celu porozumienie społeczne Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki i sektora dystrybucji energii elektrycznej. Zakładane jest, 
że ich finał powinien nastąpić do końca pierwszej połowy 2022,  
tak aby przygotowane rozwiązania mogły znaleźć odzwierciedlenie  
w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji sektorowych.  
Zarazem jasne jest, że w niektórych sprawach samo porozumienie nie 
wystarczy, bo ułatwienie inwestycji wymaga chociażby zmian w prawie.

W pierwszej dekadzie października 
2021 Rafał Gawin, Prezes URE, był go-
spodarzem spotkania inaugurującego 
prace zespołu, który ma wypracować 
Porozumienie Społeczne Regulatora 
Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej 
pod nazwą „Karta efektywnej transfor-
macji sieci dystrybucyjnych polskiej 
energetyki”. Rafał Gawin wskazuje, że 
zadaniem zespołu jest identyfikacja klu-
czowych potrzeb sektora dystrybucji, 
które wynikają z intensywnego rozwoju 
OZE i związanej z tym zmiany charakte-
ru pracy sieci, ale też z polityk krajowych 
i unijnych. Podkreśla również, że gdy już 
zostanie określone, co należy zrobić,  
w dalszej kolejności będzie trzeba okre-
ślić, jak  sfinansować działania, które bę-
dą wiązały się z inwestycjami..

– Nie startujemy od zera. Powołanie 
zespołu, który ma przygotować porozu-
mienie regulacyjne sektora dystrybucji 
energii elektrycznej, było przygotowywane 

od około roku. Na spotkaniu inauguracyj-
nym wskazaliśmy trzy cele, które poza 
głównym obowiązkiem, czyli dbałością  
o bezpieczeństwo dostaw energii, powin-
ni realizować OSD – mówi Rafał Gawin. 
– Pierwszy z nich to integracja OZE w sie-
ci, bo te źródła rozwijają się dynamicznie. 
Przy czym integrację rozumiemy nie tylko 
jako przyłączenia, ale też jako aktywne 
wykorzystanie produkcji energii, umoż-
liwianie jej wprowadzenia do sieci bez 
ograniczania produkcji. Drugi cel to mak-
symalne wykorzystanie energetyki rozpro-
szonej do bilansowania całego krajowego 
systemu elektroenergetycznego. Trzeci to 
cyfryzacja OSD, co jest niezbędne do no-
woczesnego zarządzania pracą sieci, ale 
też do świadczenia usług systemowych.

Regulator wyjaśnia, że oczywiście 
nie jest tak, iż nie ma wiedzy o po-
trzebach OSD wynikających ze zmian  
w energetyce, z transformacji sekto-
ra, albo że brakuje narzędzi wpływu na 

działalność OSD. Zaznacza, że jednak 
jest kilka nowych, ważnych uwarun-
kowań działalności OSD, a to przede 
wszystkim bardzo duża dynamika roz-
woju OZE, a szczególnie fotowoltaiki, co 
powoduje gwałtowne zmiany w sposo-
bie zarządzania sieciami i kreuje dodat-
kowe potrzeby inwestycyjne. 

– Transformacja energetyki w kie-
runku energetyki rozproszonej opartej na 
OZE nie odbędzie się bezkosztowo, także  
w segmencie dystrybucji energii elektrycz-
nej. Bowiem w mojej ocenie dotarliśmy już 
do granicy możliwości technicznych i ope-
racyjnych istniejących sieci w zakresie inte-
gracji źródeł OZE – dodaje Gawin. – Trze-
ba zatem zapewnić warunki do inwestycji  
w sieci dystrybucyjne wynikających z dal-
szej transformacji. To z kolei oznacza, że 
trzeba stworzyć model regulacyjny, który z 
jednej strony będzie atrakcyjny dla OSD, za-
chęcający do inwestycji, a z drugiej  akcep-
towalny społecznie, jeśli chodzi o poziom 



Najpilniejszą obecnie potrzebą jest  identyfikacja klu czowych potrzeb sektora dystrybucji, które wynikają z intensywnego rozwoju OZE i związanej z tym zmiany charakte ru pracy sieci
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kosztów dla odbiorców energii elektrycznej 
– puentuje Prezes URE. 

Do zespołu sterującego, z uwagi 
m.in. na  złożoność tematyki, zaproszo-
no – jak podał URE – przedstawicieli 
najważniejszych dla wskazania celów 
strategicznych porozumienia resortów 
(klimatu i środowiska, funduszy i polity-
ki regionalnej, aktywów państwowych, 
rozwoju i technologii) oraz Pełnomocni-
ka Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury 
Energetycznej. 

Ponadto do prac nad porozumie-
niem – również według informacji URE 
– poproszono reprezentantów naj-
większych operatorów systemów dys-
trybucyjnych zrzeszonych w Polskim 
Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Ener-
gii Elektrycznej, małych OSD skupio-
nych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu 
Dystrybutorów Niezależnych Energii 
Elektrycznej, a także wysłanników PSE  
i niezależnych ekspertów rynkowych, 
w tym ze świata nauki oraz praktyków 
branżowych. 

Na bazie porozumienia mają zostać 
określone źródła finansowania inwesty-
cji w sektorze dystrybucji.

– Najprostsza odpowiedź na pytanie 
o źródła finansowania inwestycji OSD 
to taryfa dystrybucyjna, czyli pozyskanie 

pieniędzy od odbiorców energii. Ale tary-
fa to koszt społeczny, którego poziom nie 
zawsze może być akceptowalny. Myślę, że 
trzeba intensywnie poszukiwać środków 
zewnętrznych w postaci programów kra-
jowych czy unijnych – powiedział Rafał 
Gawin.

W pierwszej dekadzie listopada URE 
poinformował o kolejnym etapie prac 
nad umową sektorową dystrybucji,  
a mianowicie o powołaniu zespołów 
zadaniowych, które mają wypracować 
rozwiązania istotne dla krajowej infra-
struktury sieciowej w związku z transfor-
macją sektora. Pierwszy z nich to zespół 
prawny, którego podstawowym zada-
niem będzie – jak podał URE – identyfi-
kacja obecnie obowiązujących regulacji 
i innych dokumentów wymagających 
zmian, które umożliwią wprowadzenie  
w życie założeń porozumienia sektoro-
wego. Drugi to zespół ds. eksploatacji  
i elastyczności sieci. Wskaże on – wedle 
URE –  najważniejsze problemy związa-
ne z pracą sieci i wynikające ze zmiany 
miksu energetycznego (wzrost przyłą-
czanych źródeł odnawialnych, rosnąca 
liczba prosumentów) oraz zaproponuje 
inwestycje optymalizujące koszty pra-
cy sieci. Trzeci z kolei to zespół ds. in-
westycji, który – według informacji URE 

– określi zakres inwestycji w sektorze 
dystrybucji koniecznych (wymaganych 
ze względu na uwarunkowania formal-
noprawne) oraz tych o charakterze stra-
tegicznym. Wreszcie czwarty zespół za-
daniowy zajmie się taryfami i – zgodnie 
z informacją URE – przygotuje propozy-
cje wynagradzania poszczególnych ro-
dzajów inwestycji w sektorze dystrybu-
cji. Podejmie on kwestie mające związek 
z procesem taryfowania, takimi jak np. 
przedstawianie propozycji zasad, pro-
cedur i przesłanek odnoszących się do 
kształtowania wielkości zwrotu z kapita-
łu angażowanego w działalność dystry-
bucyjną, a zwłaszcza jego uznaniowych 
składowych, tj. wielkości współczynnika 
realizacji regulacji jakościowej (Q) oraz 
wielkości wskaźnika regulacji (WR), czę-
ściowo także wartości średnioważone-
go kosztu kapitału (WACC).

Niezależnie od tego, jakie ostatecz-
nie rozwiązania wypracują wskazane  
zespoły, oczywiste jest, że przynajmniej 
wdrożenie części z nich może wyma-
gać zmian prawa. Zwłaszcza, że sektor 
dystrybucji energii elektrycznej tego 
oczekuje.

Robert Zasina, prezes spółki Tau-
ron Dystrybucja i prezes PTPiREE pro-
pozycje takich modyfikacji przedstawił  
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Obecnie znacznie lepiej 

niż przed laty widać, 

jak istotna jest rola sieci 

dystrybucyjnych dla 

transformacji energetycznej 

w ogóle, a w szczególno ści 

m.in. dla rozwoju energetyki 

wiatro wej na lądzie  

czy fotowoltaiki. 

Inicjatywę Prezesa URE 

w sprawie porozumienia 

regulacyjnego  

dla sekto ra dystrybucji 

energii elektrycznej,  

a tak że zrozumienie  

dla roli i potrzeb branży, jaką 

wykazuje resort środowiska 

można uznać za prognozę 

dla dobrych zmian regulacji 

sektorowych, zarówno 

jeśli chodzi o warunki 

prowadzenia inwe stycji,  

jak i o zapewnienie 

opłacalności inwestowania.
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w październiku podczas posiedzenia 
Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki 
oraz Transformacji Energetycznej i Gór-
niczej w Polsce, którego tematem była 
modernizacja sieci dystrybucyjnych.

– Sprawne działanie operatorów  
i wsparcie operatorów w tym działaniu 
jest niezbędne i kluczowe, żeby transfor-
macja energetyczna w Polsce prawidłowo 
przebiegała (…). Nie ukrywamy, że aby to 
było poprawnie realizowane, potrzebuje-
my wsparcia w odpowiednim dostosowa-
niu przepisów prawa do funkcjonowania 
operatorów – mówił Robert Zasina. 

Prezes PTPiREE przedstawił w Sejmie 
m.in. strukturę wiekową wybranych ele-
mentów sieci dystrybucyjnej na koniec 
2020 roku. W prezentacji stwierdzono 
m.in., że największy stopień zużycia ce-
chuje linie napowietrzne WN (110 kV) 
i prawie 80 proc. z nich wybudowano 
ponad ćwierć wieku temu. A od tam-
tego czasu, ze względu na długotrwałe 
procedury oraz niewystarczające środki 
finansowe, w większości przypadków 
nie były one wymieniane lub moderni-
zowane, przechodząc jedynie wymaga-
ne przeglądy i remonty. Wspomniano  
o starzejących się liniach napowietrz-
nych SN. Remontowane, odtwarzane są 
najczęściej jako kablowe. Mimo że co-
raz więcej budowanych jest linii kablo-
wych SN, to infrastruktura odmładza się 
bardzo powoli. Od 2016 roku do 2020  
roku o 5 p.p. wzrósł udział linii kablo-
wych SN mających mniej niż 10 lat. 
Wskazano też, że coroczne inwestycje 
nie wpływają na znaczącą zmianę struk-
tury wiekowej sieci.

Robert Zasina stwierdził, że zważyw-
szy m.in. na to, jaką rolę sieci dystrybu-
cyjne mają pełnić i jakie są oczekiwania 
wobec nich, przyszedł moment na spe-
cjalną ustawę, jaką mają już sieci przesy-
łowe. – Dobrze byłoby, gdyby się pojawiła. 
Wiemy, że nad taką ustawą trzeba trochę 
popracować, ale są pewne tematy do za-
łatwienia na cito. To są tematy związane  
z dużymi klientami, korzy się przyłącza-
ją do sieci 110 kV – powiedział prezes 
PTPiREE. 

W prezentacji zawarto stwierdzenie, 
że wobec czasochłonności przygotowa-
nia i uchwalenia kompleksowej ustawy, 
celowe jest ujęcie określonych inwesty-
cji OSD związanych z rozwojem sieci 
110 kV w tzw. specustawie przesyłowej 
poprzez wskazanie konkretnych inwe-
stycji w załączniku do specustawy wraz 
z przepisem „otwartym” dla przyłączenia 

dużych, znaczących przedsięwzięć nie-
przewidzianych w momencie uchwale-
nia zmian w specustawie.

Przedstawiona przez PTPiREE lista 
aktów prawnych, w których należało-
by dokonać zmian w celu ułatwienia 
inwestycji w sieci dystrybucyjne, obej-
muje m.in. ustawy: o gospodarce nieru-
chomościami, o drogach publicznych,  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz Prawo budowlane.

We wspomnianym posiedzeniu Par-
lamentarnego Zespołu ds. Energetyki 
oraz Transformacji Energetycznej i Gór-
niczej w Polsce uczestniczył Piotr Dzia-
dzio, wiceminister klimatu i środowiska. 
– Mamy ogromną świadomość tego, że 
sieci dystrybucyjne wymagają nie tylko 

modernizacji, ale i rozwoju. (...) Mamy też 
świadomość tego, że powinniśmy praco-
wać nad ułatwieniami inwestycyjnymi 
(…). Niemniej jednak musimy sobie zdać 
sprawę, że nie wszystkie propozycje, któ-
re państwo przedstawili są w kompeten-
cji Ministra Klimatu i Środowiska. Zapo-
znaliśmy się z państwa propozycjami, 
już je analizujemy – zadeklarował Piotr 
Dziadzio. – Ciężko mi wskazać termin, 
kiedy się odniesiemy do tych propozycji. 
Natomiast niewątpliwie musimy zrobić 
selekcję najważniejszych kwestii, które 
wymagają poprawy tu i teraz, bo wydaje 
mi się, że nie jesteśmy w stanie wszystkich 
rozwiązać specustawą (...). Powinniśmy  
z naszej analizy wyciągnąć wnioski, co 
jest konieczne do zrobienia w pierwszej 
kolejności – komentował wiceminister. 

W przeszłości OSD starali się już  
o to, żeby m.in. zyskać ułatwienia dla 
inwestycji w sieci 110 kV, ale wówczas 
te starania się nie powiodły. Obecnie 
jednak znacznie lepiej niż przed laty wi-
dać, jak istotna jest rola sieci dystrybu-
cyjnych dla transformacji energetycznej  
w ogóle, a w szczególności m.in. dla roz-
woju energetyki wiatrowej na lądzie czy 
fotowoltaiki. 

Inicjatywę Prezesa URE w sprawie 
porozumienia regulacyjnego dla sekto-
ra dystrybucji energii elektrycznej, a tak-
że zrozumienie dla roli i potrzeb branży, 
jaką wykazuje resort środowiska, można 
uznać za prognozę dla dobrych zmian 
regulacji sektorowych, zarówno jeśli 
chodzi o warunki prowadzenia inwe-
stycji, jak i o zapewnienie opłacalności 
inwestowania. 

Wydaje się, że relatywnie szybko do-
wiemy się, na jakie zmiany w modelu 
regulacji skłonny jest zgodzić się prezes 
URE.

– Poziom potrzeb inwestycyjnych to 
kwestia przyjętych założeń. Prace nad po-
rozumieniem sektorowym powinniśmy 
sfinalizować do końca pierwszej połowy 
2022 roku tak, aby wypracowane rozwią-
zania mogły znaleźć odzwierciedlenie  
w decyzjach dotyczących finansowania 
inwestycji w sektorze dystrybucji na 2023 
rok. Wtedy też będę mógł powiedzieć, na 
ile oszacowaliśmy potrzeby inwestycyjne 
dystrybucji do końca 2030 roku i jak widzi-
my możliwości ich sfinansowania – uwa-
ża Rafał Gawin.   n

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”  

oraz portalu wnp.pl
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1.
Regulacje dotyczące OZE 
i rozwiązań prosumenckich

• Dziennik Ustaw poz. 1873 – nowelizacja ustawy o OZE – 15.10.2021
• Poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE – druk senacki nr 560 – wersja uchwalona  

przez Sejm 

2. Implementacja dyrektywy rynkowej – nowelizacja ustaw Pe i o OZE

Materiały problemowe przekazane przez resort klimatu i środowiska uczestnikom uzgodnień 
dotyczących linii bezpośredniej:
• Stanowisko URE
• Stanowisko PTPiREE
• Stanowisko PSEW
• Stanowisko PIPC
• Stanowisko LEWIATAN
• Stanowisko FPP
• Stanowisko FOEEiG

3. Opiniowanie propozycji w ramach inicjatywy MRiT Impuls dla Biznesu • Impuls dla Biznesu – propozycje MRiT zmian legislacyjnych

4. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI

• Projekt rozporządzenia MKiŚ ws. systemu pomiarowego – wersja po komisji prawniczej – 
26.10.2021

• Załącznik 1 – Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla liczników zdalnego 
odczytu

• Załącznik 2 – Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla analizatorów jakości 
energii elektrycznej

• Załącznik 3 – Minimalne wymagania  dotyczące wskaźników jakości dostawy energii 
elektrycznej dla liczników zdalnego odczytu

• Załącznik  4 – Sposób wyznaczenia wskaźników niezawodności komunikacji w systemie 
pomiarowym

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

• Pismo PTPiREE do MKiŚ ws. przygotowania operatorów elektroenergetycznych do sezonu 
zimowego 2021/2022 

6. Rozporządzenie taryfowe
• Stanowisko PTPiREE ws. propozycji zawartej w interpelacji poselskiej dotyczącej zmian  

w rozporządzeniu taryfowym (różnicowanie cen energii ze względu na miejsce  
zamieszkania)

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w październiku 2021 roku

Regulacje dotyczące OZE  
i rozwiązań prosumenckich 

15 października w Dzienniku Ustaw opu-
blikowano nowelizację ustawy o odnawial-
nych źródłach energii. Uchwalona regulacja 
dotyczy ograniczenia obowiązków konce-
syjnych dla przedsiębiorców  wykonują-
cych  działalność  gospodarczą  w zakresie 
małych instalacji przez podniesienie progu 
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 
lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu 
instalacji odnawialnego źródła energii okre-
ślonych jako małe instalacje. 

Ponadto w październiku kontynuowano 
parlamentarne prace nad poselskim projek-
tem nowelizacji ustawy o OZE dotyczącym 

zmiany modelu rozliczeń prosumentów.  
W drugiej połowie miesiąca przedstawicie-
le PTPiREE/OSD/OSP uczestniczyli w posie-
dzeniach podkomisji i komisji sejmowych 
rozpatrujących poselski projekt ustawy  
o zmianie ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii oraz niektórych innych ustaw.  
W wyniku zmian przyjętych do pierwot-
nego przełożenia wnioskodawczyni – Ja-
dwiga Emilewicz – wycofała poselski pro-
jekt zmiany ustawy o OZE (druk 1382). 
Tego samego dnia grupa posłów PiS zgło-
siła nowy (choć tak naprawdę w brzmieniu 
wypracowanym podczas rozpatrywania 
druku 1382) projekt nowelizacji ustawy  
o OZE (druk nr 1704). Regulację tę uchwalo-
no podczas ostatniego październikowego 

posiedzenia Sejmu. Pierwotną propozycję 
rozliczania energii prosumentów na zasa-
dach net meteringu zamieniono na net bil-
ling z obowiązywaniem od 1 kwietnia 2022 
roku, natomiast instytucja prosumenta wirtu-
alnego obowiązywać ma od 2 lipca 2024 ro-
ku. Rozwiązania te poparło zarówno MKiŚ, jak 
i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infra-
struktury Energetycznej. Projekt skierowano 
pod obrady na listopadowym posiedzeniu 
Senatu (24-26 listopada).

Implementacja dyrektywy rynkowej 
– nowelizacja ustaw Pe i o OZE

W październiku kontynuowano zainicjo-
wane przez MKiŚ uzgodnienia dotyczące 
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zmian Prawa energetycznego i usta-
wy o OZE w zakresie linii bezpośredniej. 
Podczas spotkania podsumowujące-
go dotychczasowe prace w gronie m.in. 
MKiŚ, URE, PTPiREE, PSEW, FOEEIG omó-
wiono przebieg konsultacji publicznych  
i uzgodnień międzyresortowych projektu 
implementującego dyrektywę rynkową 
(UC74) – w odniesieniu do zagadnienia li-
nii bezpośredniej. Resort klimatu przekazał 
uczestnikom uzgodnień szereg materia-
łów wskazujących stanowiska poszczegól-
nych podmiotów wobec konsultowanych 
zagadnień. Terminy kolejnych spotkań 
oraz ich tematykę wskaże MKiŚ.

Inicjatywa  
Impuls dla Biznesu

Na początku października – w odpo-
wiedzi na zaproszenie resortu klima-
tu – PTPiREE odniosło się do propozycji 
zmian prawnych proponowanych w ra-
mach inicjatywy Ministerstwa Rozwoju  
i Technologii – Impuls dla Biznesu. Według 
założeń projektowane zmiany miałyby 
posłużyć poprawie warunków prowadze-
nia działalności gospodarczej. Komentarz 
PTPiREE dotyczył poparcia propozycji 
nowelizacji ustawy o lasach (m.in. wpro-
wadzenia obligatoryjnego ustanawiania 
przez nadleśniczych służebności dro-
gowej lub służebności przesyłu wraz  
z określeniem maksymalnego terminu 
na zawarcie umowy) oraz odniesienia się 
do propozycji zmiany w ustawie Prawo 
energetyczne w zakresie porozumienia 
regulacyjnego.

Prace nad nowelizacją Pe oraz 
aktami prawnymi dotyczącymi AMI

Październikowe prace nad rozwiązaniami 
dotyczącym inteligentnego opomiarowa-
nia koncentrowały się głównie na kształcie 
aktów wykonawczych do znowelizowanej 
w czerwcu ustawy Pe.

26 i 27 października odbyło się posie-
dzenie komisji prawniczej, podczas którego 
omówiono projekt rozporządzenia w spra-
wie systemu pomiarowego. Zidentyfiko-
wano zagadnienia wątpliwe, wymagające 
dalszych konsultacji w ramach działające-
go przy MKiŚ Zespołu ds. Wprowadzenia  
w Polsce Inteligentnego Opomiarowania, 
w którym od początku aktywnie uczest-
niczy PTPiREE. Prace zintensyfikowano ze 
względu na konieczność wykonania obo-
wiązku ustawowego w sprawie instalacji 
LZO oraz uruchomienie funduszy unijnych 
na LZO i systemy pomiarowe.
 
Informacja o przygotowaniach 
systemu elektroenergetycznego 
(OSD) do sezonu zimowego 
2021/2022

W październiku do Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu MKiŚ przekaza-
no komentarz PTPiREE ukazujący działania 
podejmowane przez operatorów syste-
mów elektroenergetycznych dla zapew-
nienia bezpieczeństwa pracy systemu  
w nadchodzących miesiącach zimowych. 

Jest to odpowiedź na prośbę z MKiŚ 
dotyczącą stworzenia syntetycznej infor-
macji w sprawie przygotowania systemu 

elektroenergetycznego do nadchodzące-
go sezonu zimowego 2021/2022. Przeka-
zane dane mają wspomóc opracowanie 
przez resort klimatu i środowiska informa-
cji dla Prezesa Rady Ministrów i Rządowe-
go Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 
temat przygotowania do sezonu zimo-
wego krajowych systemów zaopatrzenia  
w energię elektryczną i ciepło, z uwzględ-
nieniem zagadnień cyberbezpieczeństwa. 

Rozporządzenie taryfowe

W październiku do resortu klimatu prze-
kazano stanowisko PTPiREE dotyczą-
ce propozycji (przedstawionej w formie 
interpelacji poselskiej do MKiŚ) zmian  
w tzw. rozporządzeniu taryfowym doty-
czącej zasadności wprowadzenia nowych 
„taryf dedykowanych odbiorcom pobie-
rającym energię elektryczną na potrzeby 
grzewcze”. 

Ponadto w ostatnich dniach paździer-
nika do konsultacji m.in. przez PTPiREE 
przekazano z DELG MKiŚ projekt rozpo-
rządzenia zmieniającego rozporządzenie 
taryfowe energii elektrycznej. Propozycja 
dotyczy przede wszystkim sprzedawców. 
Zgodnie z intencją wnioskodawców  pro-
ponowane zmiany zapewnić mają realiza-
cję przejrzystego i zrozumiałego informo-
wania odbiorców o cenach lub stawkach 
opłat za energię elektryczną określonych 
w zatwierdzonych taryfach oraz przyczy-
nić się do prawidłowej implementacji 
przepisu art. 10 dyrektywy 2019/944. 
  

Biuro PTPiREE, Poznań,  listopad 2021 roku

W projekcie, pierwotną propozycję rozliczania energii prosumentów na zasa dach net meteringu zamieniono na net bil ling z obowiązywaniem od 1 kwietnia 2022 roku, natomiast 
instytucja prosumenta wir tualnego obowiązywać ma od 2 lipca 2024 roku
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Rubrykę, poświęconą  
zagadnieniom prawnym  
w energetyce, redagują: 

mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś  
z Biura PTPiREE 

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

Zmiany rozliczeń prosumentów

29 października 2021 roku Sejm przyjął 
ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw. Nowelizacja ta wprowadza istotne 
zmiany dla prosumentów rozliczających się 
tzw. opustem (net metering). 

Aktualnie obowiązujący system pole-
gający na saldowaniu ilościowym energii 
elektrycznej wprowadzanej do i pobiera-
nej z sieci elektroenergetycznej w ustawo-
wo określonym stosunku zostanie zastą-
piony nowym rozwiązaniem. Będzie ono 
polegało na saldowaniu wartości energii 
elektrycznej wprowadzonej do sieci dys-
trybucyjnej wobec energii elektrycznej 
pobranej z tej sieci przez prosumenta, przy 
czym wartość energii wprowadzonej przez 
prosumenta będzie obliczana według 
hurtowej ceny rynkowej i będzie niższa 
niż wartość energii pobranej z sieci przez 
prosumenta, która będzie ceną detaliczną 
stosowaną przez sprzedawcę. Wytworzo-
na przez prosumenta 1 kWh energii będzie 
sprzedawana po cenie niższej niż 1 kWh 
energii nabywana od sprzedawcy.

Wszystkie mikroinstalacje, które roz-
poczną wytwarzanie energii elektrycznej 
od 1 kwietnia 2022 roku, będą rozliczne  
w nowym systemie. Natomiast mikroinsta-
lacje, w których energia elektryczna zosta-
nie wytworzona i wprowadzona do sieci 
po raz pierwszy do 31 marca 2022, zacho-
wają prawo do rozliczenie opustem (net 
metering) na dotychczasowych zasadach. 
Z prawa do rozliczania opustem będą mo-
gły skorzystać także te mikroinstalacje, któ-
re z przyczyn niezależnych od prosumen-
tów nie rozpoczną wytwarzania energii 
do 31 marca 2022 roku:

 n  z rozliczenia opustem skorzysta prosu-
ment energii odnawialnej, którego mi-
kroinstalacja zostanie przyłączona do 
sieci po 31 marca 2022 na podstawie 
kompletnego i poprawnego zgłoszenia 

złożonego u operatora systemu elek-
troenergetycznego w terminie do 31 
marca 2022 roku;

 n  z rozliczenia opustem skorzysta rów-
nież prosument energii odnawialnej, 
którego mikroinstalacja zostanie przy-
łączona do sieci do 31 marca 2022, 
ale wprowadzenie energii elektrycznej 
do tej sieci z takiej mikroisntalacji nastą-
pi po raz pierwszy dopiero po 31 marca 
2022.
Ustawodawca przewidział także okres 

przejściowy dla instalacji, w których energia 
elektryczna zostanie wytworzona i wpro-
wadzona do sieci dystrybucyjnej elektro-
energetycznej po raz pierwszy w okresie 
od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022. 
W okresie tym sprzedawca dokonywać bę-
dzie rozliczenia opustowego ilości energii 
elektrycznej wprowadzonej do sieci dystry-
bucyjnej wobec ilości energii elektrycznej 
pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na po-
trzeby własne przez prosumenta energii 
odnawialnej wytwarzającego energię elek-
tryczną w mikroinstalacji lub małej instalacji 
w stosunku określonym ustawowo, zależ-
nym od łącznej mocy instalacji. 

Nowelizacja przewiduje także wprowa-
dzenie nowych rodzajów podmiotów wy-
twarzających energię elektryczną na wła-
sne potrzeby, tj. prosumenta wirtualnego 
(odbiorca końcowy wytwarzający energię 
elektryczną wyłącznie z odnawialnych źró-
deł energii na własne potrzeby w instalacji 
OZE przyłączonej do sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej w innym miejscu niż 
miejsce dostarczania energii elektrycznej 
do tego odbiorcy) oraz prosumenta zbio-
rowego (odbiorca końcowy wytwarzający 
energię elektryczną wyłącznie z odnawial-
nych źródeł energii na własne potrzeby  
w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłą-
czonej do sieci dystrybucyjnej elektroener-
getycznej za pośrednictwem wewnętrznej 
instalacji elektrycznej budynku wieloloka-
lowego, w której znajduje się punkt poboru 

energii elektrycznej tego odbiorcy). Prosu-
ment zbiorowy lub prosument wirtualny 
będzie mógł przypisać do swojego punktu 
pomiarowego energii moc zainstalowa-
ną elektryczną instalacji OZE nie wyższą niż  
50 kW. Moc zainstalowaną elektryczną in-
stalacji ustala się na podstawie: (i) mocy 
zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE 
wykorzystywanej przez prosumenta zbioro-
wego energii odnawialnej lub prosumenta 
wirtualnego energii odnawialnej, (ii) udziału  
w mocy zainstalowanej elektrycznej przysłu-
gującej prosumentowi zbiorowemu energii 
odnawialnej lub prosumentowi wirtualne-
mu energii odnawialnej na podstawie umo-
wy zawartej z innymi prosumentami korzy-
stającymi z takiej instalacji wytwórczej. 

Interesującym rozwiązaniem będzie 
prawo prosumenta energii odnawialnej 
nie będącego równocześnie prosumen-
tem zbiorowym energii odnawialnej lub 
prosumentem wirtualnym energii odna-
wialnej do uzgodnienia ze swoim sprze-
dawcą (i) wyłączanie mikroinstalacji lub 
ograniczania ilości wytwarzanej energii 
elektrycznej w tej mikroinstalacji, tak by nie 
następowało wprowadzanie tej energii do 
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 
w okresie, gdy cena energii elektrycznej, po 
której rozliczana byłaby energia elektryczna 
wprowadzana do sieci, jest ujemna oraz (ii) 
zainstalowania, utrzymywania w sprawno-
ści oraz użytkowania urządzeń sterujących 
taką mikroinstalacją w tym celu.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 
2022 roku.

Senat na posiedzeniu w dniu 26 listopa-
da odrzucił ustawę w całości. Wraca ona jed-
nak pod obrady Sejmu, który może uchwałę 
Senatu odrzucić bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów. Jednocześnie Se-
nat przyjął w ramach inicjatywy ustawodaw-
czej własny projekt zmian w tym zakresie i 
skieruje go – zgodnie ze ścieżką legislacyjną 
– do Sejmu.
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Rozporządzenie Ministra  
Klimatu i Środowiska  
z 21 października 2021 roku  
ws. rejestru magazynów energii 
elektrycznej 

20 listopada weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Klimatu i Środowiska z 21 paździer-
nika 2021 roku w sprawie rejestru magazy-
nów energii elektrycznej. Rozporządzenie 
określa zakres informacji zgłaszanych do 
prowadzonego przez operatorów syste-
mów elektroenergetycznych rejestru ma-
gazynów. W rejestrze wykazywane są ma-
gazyny energii elektrycznej o łącznej mocy 
zainstalowanej większej niż 50 kW przyłą-
czone do sieci danego operatora, stano-
wiące część sieci lub wchodzące w skład 
jednostki wytwórczej lub instalacji odbior-
cy końcowego przyłączonej do sieci takie-
go operatora. Rozporządzenie ustala:

 n  wzór rejestru magazynów energii 
elektrycznej; 

 n  wzór informacji, którą posiadacz ma-
gazynu energii elektrycznej wchodzą-
cego w skład jednostki wytwórczej lub 
instalacji odbiorcy końcowego przyłą-
czonej do sieci operatora systemu elek-
troenergetycznego jest zobowiązany 
przekazać;

 n  format danych zamieszczanych w reje-
strze magazynów energii elektrycznej. 
Rejestr magazynów energii elektrycz-

nej zawiera:
 n  oznaczenie posiadacza magazynu 

energii elektrycznej;
 n  informacje dotyczące prowadzenia 

przez niego działalności gospodarczej;

 n  oznaczenie magazynu energii 
elektrycznej;

 n  informacje o wpisie do rejestru maga-
zynów energii elektrycznej.
Informacja przekazywana przez posia-

dacza magazynu energii elektrycznej, któ-
ry wchodzi w skład jednostki wytwórczej 
lub instalacji odbiorcy końcowego przyłą-
czonej do sieci danego operatora systemu 
elektroenergetycznego zawiera:

 n  informacje o osobie fizycznej lub o oso-
bie prawnej;

 n  oznaczenie posiadacza magazynu 
energii elektrycznej; 

 n  dane osoby uprawnionej do reprezen-
towania posiadacza magazynu energii 
elektrycznej;

 n  informacje dotyczące wykonywania 
działalności gospodarczej;

 n  oznaczenie magazynu energii ele- 
ktrycznej.
Rejestr magazynów energii elektrycz-

nej jest jawny i udostępniany przez ope-
ratora systemu elektroenergetycznego na 
jego stronie internetowej.

Ustawa o zmianie ustawy  
o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych  
oraz niektórych innych ustaw

2 listopada Sejm przekazał do Senatu usta-
wę o zmianie ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych oraz niektórych 
innych ustaw (druk sejmowy nr 1633, 1666, 
1666-A; druk senacki nr 556). Ustawa noweli-
zująca przewiduje wprowadzenie przepisów, 
które mają na celu m.in. doprecyzowanie 

zasad dotyczących ustanawiania stref czy-
stego transportu, wprowadzenie ułatwień 
w procedurach planowania i projektowania 
punktów ładowania w budynkach wieloro-
dzinnych, doprecyzowanie kwestii związa-
nych ze stacjami ładowania, wprowadzenie 
obowiązku uzyskania lub uznania indywi-
dualnych kodów identyfikacyjnych (numery 
EIPA), określenie zasad amortyzacji pojazdów 
niskoemisyjnych oraz wprowadzenie prze-
pisów umożliwiających rozwój infrastruktu-
ry tankowania wodoru. Poprzez nowelizację 
wdroży się także do systemu prawa krajo-
wego dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/1161 z 20 czerwca 2019 
roku, zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE  
w sprawie promowania ekologicznie czystych 
i energooszczędnych pojazdów transpor-
tu drogowego oraz dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z 30 maja 
2018 roku, zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE  
w sprawie charakterystyki energetycznej bu-
dynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie 
efektywności energetycznej.

Za kluczowe zmiany dla elektroenerge-
tyki należy uznać:

 n  zniesienie obowiązku przekazywania 
operatorowi systemu dystrybucyjnego  
i sprzedawcy energii elektrycznej da-
nych dotyczących zużycia energii 
elektrycznej przez operatora stacji 
ładowania;

 n  wprowadzenie zobowiązania operato-
ra ogólnodostępnej stacji ładowania do 
zawarcia umowy sprzedaży energii elek-
trycznej nie tylko na potrzeby funkcjono-
wania stacji ładowania, ale i na potrze-
by świadczenia usług ładowania przez 

W rejestrze wykazywane są ma gazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW przyłą czone do sieci danego operatora 
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dostawców, którzy świadczą usługę ła-
dowania na takiej stacji;

 n  wprowadzenie zakazu pełnienia przez 
operatora systemu dystrybucyjnego 
roli operatora ogólnodostępnej stacji 
ładowania, właściciela stacji lub realiza-
cji czynności dostawcy usługi ładowa-
nia, chyba że stacja ładowania będzie 
wykorzystywana przez takiego ope-
ratora wyłącznie do użytku własnego; 
operator systemu dystrybucyjnego bę-
dzie mógł pozostać właścicielem ogól-
nodostępnej stacji ładowania jedynie 
w przypadku spełnienia określonych  
w ustawie warunków, a w tym przepro-
wadzenia przetargu na sprzedaż danej 
stacji;

 n  dodanie zobowiązania operatora syste-
mu dystrybucyjnego do instalacji ukła-
du pomiarowo-rozliczeniowego w celu 
opomiarowania energii elektrycznej 
pobieranej przez punkt ładowania zain-
stalowany na stanowisku postojowym 
w wielorodzinnym budynku mieszkal-
nym po uprzednim podpisaniu umowy 
na dostarczanie energii;

 n  uchylenie art. 64-66 ustawy o elek-
tromobilności i zniesienie obowiąz-
ku budowy ogólnodostępnych stacji 
ładowania przez operatora systemu 
dystrybucyjnego; 

 n  nałożenie na operatora systemu dys-
trybucyjnego obowiązku wskazywa-
nia, jaką moc przyłączeniową może 
dostarczyć w miejscu wskazanym we 
wniosku o przyłączenie stacji ładowa-
nia w sytuacji braku możliwości podłą-
czenia do sieci stacji ładowania zgodnie 
z trybem zawartym w ustawie Prawo 
energetyczne;

 n  obowiązek uwzględnienia budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania 
oraz infrastruktury ładowania drogowe-
go transportu publicznego w planowa-
niu rozwoju sieci dystrybucyjnej. 
Ustawodawca zdecydował się na 

uchylenie art. 64-66 ustawy o elektromo-
bilności ze względu na konieczność imple-
mentacji dyrektywy 2019/944. Wygasze-
nie mechanizmu interwencyjnej budowy 
stacji ładowania przez operatorów syste-
mów dystrybucyjnych będzie odbywało 
się stopniowo, w sposób opisany w art. 
24 i 25 nowelizacji. Przewidziane przepisy 
przejściowe mają pozwolić na dokończe-
nie rozpoczętych inwestycji oraz inwesty-
cji zaplanowanych na oznaczony w tych 
przepisach przejściowych okres. Takie in-
westycje będą kończone i realizowane na 
podstawie przepisów dotychczasowych. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
Prawo energetyczne oraz niektórych 
innych ustaw

W wykazie prac legislacyjnych i programo-
wych Rady Ministrów pojawił się projekt 
ustawy o zmianie ustawy Prawo energe-
tyczne oraz niektórych innych ustaw (nu-
mer projektu UC106), za którego opraco-
wanie odpowiedzialne jest Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska. Projektowane zmia-
ny wynikają z konieczności wdrożenia do 
polskiego porządku prawnego dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/944 z  5 czerwca 2019 roku w spra-
wie wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej oraz zmieniającej dy-
rektywę 2012/27/UE, a w szczególności jej 
art. 28 i 29.

W nowelizacji planuje się dokonanie:
 n  zmiany definicji odbiorcy wrażliwego 

poprzez znaczne poszerzenie kręgu 
osób kwalifikujących się jako odbiorcy 
wrażliwi energii elektrycznej;

 n  zmiany kryteriów, wysokości oraz 
procedury przyznawania dodatku 
energetycznego;

 n  wzmocnienia ochrony odbiorców dzia-
łaniami o charakterze niefinansowym,  
w tym:

•  wprowadzenie zakazu wstrzymania do-
staw w przypadku, gdy odbiorca wrażli-
wy energii elektrycznej posiada zaległo-
ści w płatnościach za energię elektryczną 
w tzw. miesiącach zimowych;

•  zapewnienie możliwości zwrócenia się 
przez odbiorcę wrażliwego energii elek-
trycznej oraz odbiorcę wrażliwego paliw 
gazowych z wnioskiem do sprzedawcy 
energii elektrycznej o zastosowanie pro-
gramu wsparcia wobec zaległych i bie-
żących należności za energię elektrycz-
ną albo paliwa gazowe lub świadczone 
usługi;

•  objęcie ochroną przed wstrzymaniem 
dostaw energii elektrycznej osób obję-
tych opieką długoterminową w warun-
kach domowych, w związku z przewlekłą 
niewydolnością oddechową, wymagają-
cych wentylacji mechanicznej;

 n  wprowadzenie definicji ubóstwa ener-
getycznego o ogólnym i uniwersal-
nym charakterze, który pozostawia 
możliwość doprecyzowania i zawęża-
nia kryteriów definicji dla poszczegól-
nych programów wsparcia lub reduk-
cji ubóstwa w przyszłości, w zależności 
od celu ich zastosowania.
Zapowiedziano także modyfikację wy-

sokości limitów zużycia energii elektrycznej 

w gospodarstwach domowych poprzez 
ich zmianę oraz dodanie nowego limitu dla 
gospodarstw domowych składających się  
z sześciu i więcej osób. 

Kary za niedostosowanie się  
do ograniczeń w poborze energii

Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwe-
stii nakładania kar pieniężnych na odbior-
ców za niedostosowanie się do ograniczeń  
w poborze energii elektrycznej wprowa-
dzanych przez operatorów systemów elek-
troenergetycznych. W wyroku z 20 paź-
dziernika 2021 roku (sygn. akt I NZP 2/21) 
Sąd Najwyższy odpowiadał na następujące 
pytania:
1.  Czy do odbiorcy niebędącego przed-

siębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobo-
dzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
2017, poz. 2168 t.j.), który naruszył ogra-
niczenia poboru energii elektrycznej,  
o jakich mowa w art. lic ust. 2 pkt 2 oraz 
art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 
2020, nr 833 t.j.), może mieć zastosowa-
nie art. 56 ust. 1 pkt 3a ustawy Prawo 
energetyczne?

2.  Czy kara pieniężna nakładana na od-
biorcę, który nie był przedsiębiorcą  
w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
2 lipca 2004 roku o swobodzie działal-
ności gospodarczej (Dz. U. 2017, poz. 
2168 t.j.) za delikt administracyjny z art. 
56 ust. 1 pkt 3a ustawy Prawo energe-
tyczne powinna być wymierzona w gra-
nicach wyznaczonych przez art. 56 ust. 3 
ustawy Prawo energetyczne?

Odpowiadając na te pytania Sąd Naj-
wyższy przyjął następującą uchwałę:

,,Dopuszczalne jest nałożenie kary pie-
niężnej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3a 
ustawy Prawo energetyczne także na od-
biorcę niebędącego przedsiębiorcą w rozu-
mieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 
roku o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz.U. 2017, poz. 2168 t.j.), który naruszył 
ograniczenia poboru energii elektrycznej,  
o jakich mowa w art. 11c ust. 2 pkt 2 oraz  
art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
roku Prawo energetyczne (Dz.U. 2020, nr 833 
t.j.), przy czym wymierzana kara pienięż-
na jest wówczas limitowana dyrektywami 
wymiaru kary określonymi w art. 56 ust. 6 
ustawy Prawo energetyczne, a jej maksymal-
na wysokość nie może przekroczyć 15 proc. 
przychodu osiągniętego przez ukarany pod-
miot w poprzednim roku podatkowym”.  

n
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BMW iX

Bawarski producent w 2018 roku zaprezentował concept car  
elektrycznego SUV-a BMW iNEXT. Po trzech latach koncepcyjna 
wersja doczekała się pierwszych produkcyjnych egzemplarzy.  
BMW iX, czyli elektryczny odpowiednik modelu X5, tylko gabary-
tami przypomina spalinowy model. W rzeczywistości iX to zbudo-
wana przez niemieckich inżynierów całkowicie nowa konstrukcja.

Bardzo kontrowersyjna stylistyka w połączeniu z nowocze-
sną technologią sprawia, że to auto nie jest przeznaczone dla 
przeciętnego zjadacza chleba. Choć niewątpliwie każdy zwró-
ci na nie uwagę na drodze, nie wszyscy będą czuli się komfor-
towo w samochodzie, który aż krzyczy: patrzcie na mnie! Ostro 
zarysowane linie oraz ogromna imitacja ,,grilla’’ sprawiają, że 
obok wozu nie da przejść się obojętnie.

Wewnątrz, oprócz nowoczesnych technologii w postaci 
ogromnego ekranu multimedialnego czy głośników umiesz-
czonych bezpośrednio w fotelach, znajdziemy takie smaczki 
jak szklane przyciski do obsługi systemu multimediów i zmian 
położenia fotela kierowcy. Szkło w połączeniu z egzotycznym 
drewnem prezentuje się niezwykle nowocześnie. W modelu 
tym zainstalowano kierownicę o kwadratowym kształcie, do-
tychczas spotykaną tylko w autach sportowych wysokiej kla-
sy. Środek zaskakuje nie tylko użytą technologią, ale i prze-
strzenią. Wewnątrz ,,elektryka’’ jest znacznie więcej miejsca niż  
w jego spalinowym odpowiedniku X5.

Praktyczne aspekty: autem komfortowo mogą podróżo-
wać cztery osoby; przestronne wnętrze pomieści nie tylko pa-
sażerów, ale także ich spory ekwipunek – deklarowana pojem-
ność bagażnika to 500 litrów.

Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, dostępne będą dwie 
wersje: BMW iX xDrive40 oraz xDrive50. Podstawowe różnice 
między nimi to silnik i bateria. Słabsza dysponuje 326 KM oraz 
71 kWh, mocniejsza zaś ma moc 523 KM oraz baterię o po-
jemności 105 kWh. Te parametry pozwalają na przejechanie 
dystansu od 318 km do nawet 538 km. Każda wersja posiada 
napęd na cztery koła xDrive. 

Producent do minimum ograniczył użytkownikowi martwie-
nie się o aspekt eksploatacyjny pojazdu. Maska w iX jest nie-
otwieralna. Otworzyć można tylko klapkę pod przednim znacz-
kiem BMW, pod którą znajduje się wlew płynu do spryskiwaczy. 
Całą pozostałą eksploatacją pojazdu ma zająć się autoryzowany 
serwis. 

Ceny bazowego modelu xDrive40 zaczynają się od 358 tys. zł.  
Za mocniejszą wersję przyjdzie nam zapłacić co najmniej  
456 tys. zł. To wszystko jednak ceny podstawowe. Jeśli zechcemy  
wyposażyć auto w niektóre z dodatkowych opcji, bardzo łatwo 
zbliżyć się można do kwoty – bagatela! – 600 tys. zł.

Kasper Teszner, Biuro PTPiREE

Ceny bazowego modelu xDrive40 zaczynają się od 358 tys. zł.
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ADAM BABŚ, JANUSZ GURZYŃSKI, TOMASZ SAMOTYJAK, MARCIN TARASIUK 
Instytut Energetyki – Instytut Badawczy Oddział Gdańsk

Usługi elastyczności 
sieci dystrybucyjnej
Naturalna cecha zmienności dopuszczalnego obciążenia linii 
elektroenergetycznych sieci 110 kV w zależności od warunków pogodowych, 
tj. dynamiczna obciążalność linii, może być wykorzystana do świadczenia 
usług elastyczności. Artykuł opisuje sposób wykorzystania tej własności  
w ramach projektowanego rynku usług elastyczności.

Autorzy przedstawiają podstawowe za-
sady obliczania dynamicznej obciążal-
ności linii opierając się na prognozach 
warunków pogodowych oraz użycie 
tych wyników dla optymalnego wy-
korzystania możliwości generacji mo-
cy ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza  
z dużych farm wiatrowych dołączonych 
bezpośrednio do sieci 110 kV. Obliczone 
profile godzinowe dopuszczalnego pro-
gnozowanego obciążenia linii umożli-
wiają świadczenie usług elastyczności 
związanych z zarządzaniem ogranicze-
niami spowodowanymi zagrożeniem 
przekroczenia granicznych, dopusz-
czalnych wartości temperatury przewo-
du linii, a tym samym niedotrzymania 
normatywnej odległości przewodu od 
ziemi.  

Elastyczność  
sieci dystrybucyjnej
Elastyczność systemu elektroenerge-
tycznego, tj. źródeł wytwarzania ener-
gii i sieci różnych napięć dostarczają-
cych ją do odbiorców, definiuje się jako 
zdolność systemu do reakcji na zmiany 
zapotrzebowania i wytwarzania ener-
gii elektrycznej w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo dostaw i jednocze-
śnie optymalne wykorzystanie jej źró-
deł, zwłaszcza źródeł odnawialnych [1]. 
W scentralizowanym systemie, w któ-
rym dominującą rolę odgrywają źró-
dła o planowanej, stabilnej generacji 
cecha ta realizowana jest przez układy 
automatycznej regulacji częstotliwości  
i mocy (ARCM), które w szerokim zakre-
sie zapewniają równowagę pomiędzy 
generacją a zapotrzebowaniem.  Raport 
Unii Europejskiej [2] zwraca uwagę, że 
przejście na w dużej mierze zdecentrali-
zowany system energetyczny oparty na 
odnawialnych źródłach energii będzie 
wymagał bardziej inteligentnego i ela-
stycznego systemu, opartego na zaan-
gażowaniu konsumentów, zwiększenia 
wzajemnych połączeń, wydajniejszego 
magazynowania energii na dużą skalę, 
reakcji popytu i zarządzania za pomocą 
cyfryzacji.

Jesteśmy świadkami kształtowania 
się nowego, dynamicznego systemu 
elektroenergetycznego o zmiennych 
kierunkach przepływu z dużym udzia-
łem źródeł odnawialnych.  Zarządza-
nie nim, oprócz aktywnego uczestnic-
twa odbiorców i wytwórców energii, 

wymaga wdrożenia nowych produktów 
i usług.  Jedną z nich jest usługa ela-
styczności (ang. flexibility), która może 
być oferowana na projektowanym ryn-
ku usług elastyczności zarówno przez 
operatorów systemów, jak i wytwór-
ców [3]. Oferowane usługi elastyczności 
mogą dotyczyć zarówno dynamicznie 
zmieniających się warunków przesyłu 
energii przez elementy sieci, jak i do-
stosowania produkcji energii do bie-
żących potrzeb. Jedną z takich usług 
oferowanych przez dystrybutorów sieci 
może być usługa umożliwiająca wyko-
rzystanie dynamicznie zmieniającej się 
przepustowości linii dla wyprowadzenia 
mocy ze źródeł odnawialnych możli-
wych do wykorzystania w sprzyjających 
warunkach pogodowych, np. zwiększo-
nej prędkości wiatru. 

Tego rodzaju usługa elastyczności 
polega na zarządzaniu ograniczenia-
mi spowodowanymi przekroczeniami 
granicznych wartości termicznych, na-
pięciowych lub stabilności [4] takich 
elementów jak linie, kable lub transfor-
matory. Usługa zarządzania ogranicze-
niami jest wykorzystywana do zmniej-
szenia ryzyka powstania zagrożenia 
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przekroczenia wartości granicznych, tak 
aby sieć ponownie działała w dopusz-
czalnych granicach.

Dynamiczna  
obciążalność linii
Liczba zjawisk nieprzewidywalnych  
w systemach przesyłu energii elektrycz-
nej wzrosła w ostatnich latach. Do zna-
nych już czynników powodujących 
niepewność, takich jak zjawiska atmos-
feryczne (wichury, ekstremalnie wyso-
kie temperatury czy opady śniegu i two-
rzenie się lodu), doszły nowe, związane 
z działalnością człowieka. Są to m.in. 
wzrost generacji odnawialnej o dużej 
zmienności, wynikającej z prędkości 
wiatru i natężenia promieniowania sło-
necznego, czy też dążenie do wymusza-
nia przy pomocy specjalnych urządzeń 
(np. FACTS *, UPFC**)  kierunku przepły-
wu mocy i jej wielkości, zgodnie z wy-
mogami handlowymi. 

W tych warunkach operacyjne pla-
nowanie prowadzenia ruchu systemu 
jest dużym wyzwaniem, a wszelkie 
środki, które zredukują konsekwencje 
nieuniknionych błędów planowania, 
wynikających z wzmiankowanych czyn-
ników, są bardzo pożądane. 

Podstawowym warunkiem bez-
piecznej pracy linii, oprócz oczywistego 
ograniczenia wynikającego z dopusz-
czalnej dla danego typu przewodu tem-
peratury jego części przewodzącej, jest 
zachowanie bezpiecznej odległości do 
ziemi i obiektów naziemnych znajdują-
cych się pod linią wysokiego napięcia. 
Odległość ta wynika z obowiązujących 
norm [5] i dla linii o napięciu nominal-
nym 110 kV wynosi 5,85 m. Techniczna 
realizacja takiego wymogu sprowadza 
się do wyznaczenia maksymalnego prą-
du, jaki płynąc w linii w przyjętych do 
obliczeń warunkach pogodowych nie 
spowoduje niedopuszczalnego zbliże-
nia do obiektów pod nią. Tak wyzna-
czony prąd nazywa się prądem (ob-
ciążeniem) dynamicznym linii dla 
podkreślenia, że jego wartość zmienia 
się wraz ze zmianą warunków pogodo-
wych [6]. Wartość tego prądu wynika  
z konieczności zachowania normatyw-
nych odległości przewodu roboczego 
do ziemi lub innych obiektów.

Wyznaczenie obciążalności linii wy-
maga znajomości danych konstrukcyj-
nych linii, takich jak rodzaj przewodu 
fazowego (np. AFL-6, AFL-8) i jego prze-
krój nominalny. Konieczna jest również 

znajomość danych topograficznych li-
nii, takich jak jej usytuowanie w terenie 
względem stron świata, rozpiętość przę-
seł krytycznych i wysokość mocowania 
przewodów nad poziomem gruntu. 

Pośrednia metoda wyznaczenia do-
puszczalnej obciążalności polega na 
wykorzystaniu pomiarów (prognoz) 
warunków pogodowych do obliczenia 
położenia przestrzennego przewodu 
w przęśle. W odróżnieniu od metod 
wykorzystujących pomiary parame-
tru przewodu, takich jak temperatura 
jego powierzchni, naprężenie, kąt po-
chylenia względem ziemi czy częstość 
drgań odcinka, metoda ta umożliwia 
wyznaczenie prognozowanej dopusz-
czalnej obciążalności linii na pod-
stawie prognozowanych warunków 
pogodowych. 

Posługiwanie się w prowadzeniu 
ruchu sieci dystrybucyjnej dynamiczną 
obciążalnością linii prowadzi do lepsze-
go, bardziej efektywnego wykorzysta-
nia zdolności przesyłowych linii. Np. dla 
wiatru o prędkości 6 m/s wiejącego pro-
stopadle do linii jej obciążalność zwięk-
sza się o 50 proc. 

Do obliczenia dopuszczalnych, spo-
dziewanych obciążalności wykorzystu-
je się taki model matematyczny, jak dla 
monitorowania obciążalności, z tym że 
zamiast pomierzonych przyjmuje się 
warunki pogodowe wynikające z pro-
gnozy. [7]. 

Wyznaczanie prognozowanego 
dopuszczalnego obciążenia linii
Realizacja usługi udostępniania ela-
styczności obciążenia linii wymaga 

Rys. 1. Porównanie wyników 24-godzinnej prognozy SSN z prognozą firmową i danymi rzeczywistymi 
1 – dane rzeczywiste, 2 – prognoza z wykorzystaniem SSN, 3 – prognoza firmowa
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przeprowadzania obliczeń dopuszczal-
nego prądu linii w prognozowanych 
warunkach pogodowych. Mając pro-
gnozę pogody dla całego obszaru dzia-
łania OSD, możliwe jest wyznaczenie 
prognoz dopuszczalnej obciążalności 
dla wszystkich linii i przyjęcie tych war-
tości w analizach rozpływowych związa-
nych z planowaniem pracy systemu. 

Prognozy możliwe do pozyskania 
od komercyjnych dostawców dotyczą 
24, 48, 72 godzin z aktualizacją np. co 
6 godzin, przy czym siatka geograficz-
na zróżnicowania prognoz może mieć 
postać kwadratów o boku 14 km. Pro-
gnozy te dotyczą takich parametrów jak 
temperatura powietrza, prędkość i kie-
runek wiatru oraz natężenie promienio-
wania słonecznego.

Możliwe jest również wyliczenia 
prognozy na podstawie historycznych 
danych pomiarowych pochodzących 
ze stacji pogodowych zainstalowanych 
w pobliżu miejsc (przęseł krytycznych) 
tych linii, które mają świadczyć usługę 
elastyczności. W tym celu wykorzystu-
je się algorytmy sztucznej inteligencji, 
zwłaszcza sztucznych sieci neurono-
wych (SSN) oraz fakt, że dane historycz-
ne, które są podstawą do prognozy, 
dostępne są w postaci szeregów cza-
sowych, tj. wielkości mierzonych z jed-
nakowym odstępem czasu. SSN są naj-
bardziej rozpowszechnioną i zalecaną 
metodą prognozowania parametrów 
pogodowych, zarówno jednego z ele-
mentów, np. wiatru, jak i wielu parame-
trów wspólnie. 

Wyniki prognozy wartości pogodo-
wych [8] wykorzystującej rzeczywiste 
dane z kilku stacji pogodowych z za-
stosowaniem SSN wskazują na wystar-
czającą dokładność tak wyznaczonej 
prognozy dla posłużenia się nimi do 
obliczenia prognozowanego obciążenia 
linii w krótkim czasie. Osiągnięte rezul-
taty są lepsze niż prognoza pogody dla 
danej lokalizacji wykonana przez pod-
miot komercyjny (rysunek 1). Najmniej 
precyzyjną prognozę, tj. o dokładności 
60-80 proc., otrzymano dla natężenia 
promieniowania słonecznego, jednakże 
wpływ tego parametru na dopuszczalną 
obciążalność linii nie jest decydujący.

Dopuszczalne obciążenie linii jest 
wynikiem obliczeń dopuszczalnego 
obciążenia dla każdego z przęseł kry-
tycznych linii i wyznaczenia wartości 
minimalnej. Wykonywane są one przy 
wykorzystaniu modelu cieplnego linii 

zgodnego z zaleceniami CIGRE dla ob-
liczeń temperatury przewodu w stanie 
ustalonym. Model ten zakłada zacho-
wanie w warunkach statycznych bilan-
su cieplnego pomiędzy chłodzeniem  
a nagrzewaniem linii (1):

P
J
 + P

S
 = P

c
 + P

r
  (1)

gdzie:

Nagrzewanie: Chłodzenie:

P
J
 = spowodowane przepływem 

prądu (ciepło Joule’a)
P

c
 = przez 

konwekcję

P
S
 = nagrzewanie słoneczne P

r
 = przez 

promieniowanie

W równaniach opisujących te skład-
niki bilansu (rysunek 2) występują zmien-
ne związane z wartościami pogodowymi 
(temperatura zewnętrzna T

a
, promienio-

wanie słoneczne S, prędkość i kierunek 
wiatru), zmienna przedstawiająca war-
tość skuteczną płynącego prądu oraz 
wielkości stałe opisujące własności ma-
teriału przewodu. Model uwzględnia 

również współczynnik absorpcji cieplnej 
powierzchni przewodu α

S
 wykorzystywa-

ny do wyznaczania nagrzewania słonecz-
nego P

S
 oraz współczynnik emisji cieplnej 

powierzchni przewodu ε wykorzystywa-
ny do wyznaczania chłodzenia przez pro-
mieniowanie P

r
.

Przykład wdrożenia  
w ramach instalacji demonstracyjnej 
projektu EUniversal 
W ramach wdrożenia demonstracyjne-
go projektu Horizon 2020 EUniversal 
planuje się objąć świadczeniem usłu-
gi elastyczności te linie 110 kV, które 
są związane z wyprowadzeniem mocy  
z dużych farm wiatrowych. Jest to zwią-
zane z rozbudową istniejącego opro-
gramowania systemu DOL (Dynamiczna 
Obciążalność Linii) o moduł DOL-Flex. 
Dla każdej z tych linii wyspecyfikowano 
od dwóch do trzech przęseł krytycznych. 
tj. takich, dla których istnieje zagrożenie 
niedotrzymania dopuszczalnej odległo-
ści przewodu od ziemi. Wybór przęseł 
krytycznych wymaga znajomości danych 
konstrukcyjnych wszystkich przęseł linii, 
takich jak rozpiętość przęsła czy wyso-
kość zawieszenia najniższego przewodu 
nad ziemią. Dane te są możliwe do po-
zyskania z oblotów  lub paszportów linii. 

Prognozowany dopuszczalny go-
dzinowy profil obciążenia może być 
obliczany dla wszystkich linii 110 kV 
zarządzanych przez OSD i wykorzysta-
ny w programie obliczania rozpływu 
do zarządzania ograniczeniami. Pro-
ces obliczeniowy uruchamiany jest  
z rozdzielczością dopasowaną do cyklu 
aktualizacji prognozy warunków pogo-
dowych, a zakres czasowy profilu go-
dzinowego dopuszczalnego obciążenia 
zależy od długości prognozy pogody  
i może wynosić np. 72 godziny. Główne 
kroki procesu obliczeniowego to:

1. Odczyt danych wejściowych, ta-
kich jak dane mechaniczne przęseł kry-
tycznych linii: rozpiętość przęsła, wyso-
kość punktu mocowania przewodu po 
obu stronach przęsła, cechy przewodu 
(średnica, rodzaj przewodu, współczyn-
niki chłodzenia/nagrzewania) oraz na-
prężenie początkowe przewodu.

2. Wybór prognozy pogody właściwej 
dla lokalizacji przęsła krytycznego linii. 

3. Obliczenia dopuszczalnego obcią-
żenia przy prognozowanych warunkach 
pogodowych przy wykorzystaniu mode-
lu cieplnego linii zgodnego z zaleceniami 
CIGRE.

listopad 2021 ENERGIA elektryczna l

 » » »
W ramach wdrożenia 
demonstracyjnego 

projektu Horizon 2020 
EUniversal planuje się 

objąć świadczeniem usługi 
elastyczności te linie  

110 kV, które są związane  
z wyprowadzeniem mocy  
z dużych farm wiatrowych. 

Jest to związane  
z rozbudową istniejącego 
oprogramowania systemu 

DOL (Dynamiczna 
Obciążalność Linii) o moduł 
DOL-Flex. Dla każdej z tych 

linii wyspecyfikowano  
od dwóch do trzech  
przęseł krytycznych,  

tj. takich, dla których istnieje 
zagrożenie niedotrzymania 
dopuszczalnej odległości 

przewodu od ziemi. 



22

TECHNIKA I TECHNOLOGIE

l ENERGIA elektryczna listopad 2021

4. Zapis wyników do bazy danych dla 
wykorzystania przez program obliczania 
rozpływu w sieci 110 kV z uwzględnie-
niem wyznaczonych dopuszczalnych ob-
ciążeń linii.

Wnioski
Opisane w niniejszym artykule wykorzy-
stanie wyznaczania dynamicznej obciążal-
ności linii do zarządzania ograniczeniami  
i świadczenia usług elastyczności pozwoli 
na osiągnięcie takich korzyści jak zapobie-
ganie przeciążeniom sieci, a zwłaszcza li-
nii, poprawa jakości dostaw energii czy też 
ograniczenie lub odłożenie w czasie inwe-
stycji sieciowych.

Zarządzanie ograniczeniami i ofe-
rowanie producentom energii odna-
wialnej usługi elastyczności sieci dys-
trybucyjnej z wykorzystaniem prognoz 
dynamicznej obciążalności linii 110 kV 
jest już obecnie możliwe w większo-
ści OSD w Polsce (Energa-Operator, 
Enea Operator, Tauron Dystrybucja, 
PGE Dystrybucja – niektóre oddziały), 
w których wdrożono systemy monito-
rowania dopuszczalnej obciążalności 
linii (systemy DOL) z zastosowaniem 
pomiaru warunków pogodowych.  
W tym celu wykorzystywane byłyby już 
istniejące w systemie dane mechanicz-
ne linii oraz ten sam algorytm wyzna-
czania dynamicznej obciążalności linii, 
przy czym dane pomiarowe warunków 

pogodowych zastąpione byłyby warto-
ściami prognozowanymi. 

Szczególnie efektywne jest wyko-
rzystanie DOL do zarządzania generacją 
farm wiatrowych w sytuacji, gdy te, wy-
korzystując dobre warunki wietrzne, pra-
cują z mocą zbliżoną do znamionowej,  
a jednocześnie przewody linii przesyłowej 
są chłodzone intensywniej niż przy bez-
wietrznej pogodzie.

Wdrożenie zarządzania ogranicze-
niami z wykorzystaniem dynamicznej 
obciążalności linii umożliwia efektywne 
technicznie i kosztowo zapewnienie bez-
piecznej pracy systemu dystrybucyjnego 
zarówno w warunkach bieżącej pracy, jak 
i dla spodziewanych (prognozowanych) 
warunków. Posługiwanie się w prowadze-
niu ruchu sieci dystrybucyjnej dynamicz-
ną obciążalnością linii prowadzi do lepsze-
go, bardziej efektywnego wykorzystania 
zdolności przesyłowych linii. 

Podziękowanie
Opisane wykorzystanie prognozowanie 
dynamicznej dopuszczalnej obciążalności 
linii opracowano i przygotowano do wdro-
żenia w ramach projektu unijnego „Market 
enabling the interface to unlock flexibility 
solutions for cost-effective management of 
smarter distribution grids”, który otrzymał 
dofinansowanie z unijnego programu ba-
dań i innowacji Horyzont 2020 w ramach 
umowy o dotację nr 864334.  n
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Rys. 2. Wyznaczenie obciążalności dynamicznej linii – bilans cieplny
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Jak zabezpieczyć środowisko  
technik operacyjnych?
Techniki operacyjne (OT) to dziedzina, w ramach której sprzęt  
i oprogramowanie wykorzystywane są przez firmy do monitorowania  
i kontrolowania urządzeń oraz infrastruktury odpowiedzialnej za przebieg 
różnego rodzaju procesów. Znajdują zastosowanie w wielu branżach,  
m.in. w przemyśle, energetyce, lotnictwie czy przedsiębiorstwach 
użyteczności publicznej. Mają szeroki zakres zadań – od monitorowania 
infrastruktury krytycznej po sterowanie robotami w hali produkcyjnej.  
Jednak, wraz z postępem konwergencji z sieciami IT, środowisko OT staje się 
coraz bardziej podatne na cyberzagrożenia. 

Wraz z rozwojem czwartej rewolucji prze-
mysłowej systemy OT coraz częściej łączo-
ne są z rozwiązaniami IT, a pomiędzy ni-
mi przesyłane są ogromne ilości danych. 
Obecnie w środowiskach tych znajduje 
się wiele przełączników, czujników i inne-
go inteligentnego sprzętu. Obsługują one 
aplikacje o krytycznym znaczeniu dla biz-
nesu. Skala tej konwergencji spowodowa-
ła jednak, że ręczne sprawdzanie stanu za-
bezpieczeń każdego z urządzeń i punktów 
styku staje się właściwie niemożliwe. 

Tradycyjne, punktowe systemy ochron-
ne nie są także w stanie odpowiednio za-
bezpieczyć komunikacji w infrastrukturze 
przemysłowej. Z kolei fabryczne zabezpie-
czenia rozwiązań OT pokrywają jedynie ich 
wąski obszar. Sytuację utrudnia też coraz 
większa popularyzacja rozwiązań przemy-
słowego Internetu Rzeczy (IIoT). Z tego po-
wodu sieci OT stały się w znacznym stopniu 
podatne na ataki, co z kolei zwiększyło ko-
nieczność stosowania najlepszych praktyk 
cyberbezpieczeństwa.

Zapewnienie najwyższego poziomu 
ochrony możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy 
będzie ona przemyślana oraz ustrukturyzo-
wana. Wszystkie rozwiązania odpowiedzial-
ne za bezpieczeństwo całej infrastruktury IT 
i OT powinny być zintegrowane ze sobą 
oraz potrafić wymieniać się między sobą 
informacjami o zaobserwowanych ano-
maliach (do ich wykrywania wskazane jest 

zastosowanie sztucznej inteligencji), a także 
w automatyczny sposób reagować. 

Firma Fortinet zapewnia przełomowe, 
proaktywne podejście do bezpieczeństwa 
OT dzięki platformie Fortinet Security Fa-
bric. Zamiast zarządzania odrębnymi, dzia-
łającymi w silosach punktowymi urządze-
niami, rozwiązanie to zapewnia współpracę 
wielu technik zabezpieczających OT w kon-
wergentnych środowiskach IT i OT. Dzięki 
pełnej integracji oraz wspólnym mechani-
zmom analizy zagrożeń, firmy korzystają-
ce z rozwiązań OT mają zagwarantowane 
szybkie, zautomatyzowane reakcje na ata-
ki pochodzące z dowolnego źródła. Jedno 
rozwiązanie obejmuje całą konwergent-
ną sieć IT-OT, eliminuje luki w zabezpie-
czeniach OT, zapewnia pełną widoczność  
i upraszcza zarządzanie środowiskiem.

Zbudowana w ten sposób wielowar-
stwowa architektura ochronna jest podda-
na wewnętrznej segmentacji. Umożliwia 
to wykrywanie i blokowanie w sieci lokal-
nej szkodliwego kodu, który zdołał poko-
nać zewnętrzne zabezpieczenia. Nie mniej 
ważna jest też segmentacja sieci według 
kryteriów biznesowych (typ urządzenia, 
rodzaj użytkownika, potrzeba biznesowa), 
co daje możliwość kontroli dostępu użyt-
kowników i procesów do określonych za-
sobów w sieci. 

Niestety nie zawsze jest możliwe fizycz-
ne ograniczenie dostępu, dlatego ważne 

jest, aby kontrolować podłączone do korpo-
racyjnej sieci urządzenia (szczególnie wdra-
żane w ramach projektów Internetu Rzeczy) 
w inny sposób. Tutaj z pomocą przychodzą 
rozwiązania typu NAC (Network Access 
Control). Zawarto w nich mechanizm Zero 
Trust Access eliminujący sytuacje, w których 
podłączające się do sieci urządzenia lub 
użytkownicy chociaż na chwilę obdarzani 
są zaufaniem. Tego typu systemy zapewnia-
ją scentralizowaną kontrolę poprzez wymu-
szenie stosowania wobec wszystkich urzą-
dzeń i użytkowników zdefiniowanych reguł 
i praw dostępu do sieci. 

Koncepcja systemów typu NAC istnie-
je już od prawie dwóch dekad, jednak ze 
względu na stale postępującą konwergen-
cję infrastruktury OT/IT konieczne okaza-
ło się stworzenie ich nowej generacji. Po-
trzebę tę zaspokoiło rozwiązanie FortiNAC 
firmy Fortinet. Jest w pełni zintegrowane  
z platformą Fortinet Security Fabric, zapew-
nia widoczność całego środowiska siecio-
wego, umożliwia sprawowanie kontroli 
nad nim i automatyzuje proces reagowania 
na różnorodne zdarzenia w sieci.   

Grzegorz Godlewski  
Named  

Account Manager  
w Fortinet



Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia wyzwań sto-
jących przed operatorami sieci. Najważniejszym z nich jest 
transformacja energetyczna, czyli rezygnacja z wykorzystania 
węgla i innych nieodnawialnych źródeł energii i zastąpienie 
ich zeroemisyjnymi źródłami energii, tj. przede wszystkim od-
nawialnymi źródłami energii elektrycznej. Przeprowadzenie 
jej będzie możliwe jedynie w przypadku przygotowania sieci 
elektroenergetycznych do pracy z dużym nasyceniem źródeł 
rozporoszonych. Pokazano także, jak zmieniła się sieć pięciu 
największych operatorów w ostatnich latach. Wyniki przed-
stawiono dla podstawowych elementów sieci dystrybucyjnej, 
tj. linii, stacji i transformatorów. W tej części konferencji Enea 
Operator zaprezentowała swoje doświadczenia i wnioski z we-
ryfikacji urządzeń, jakie są zabudowywane na sieci oraz jakości 
wykonywanych robót. Jak podkreślono, główny cel tej pracy 
to zmniejszenie awaryjności sieci dystrybucyjnej.

Sesję dotyczącą linii kablowych rozpoczęto od doświadczeń 
innogy Stoen Operator dotyczących linii kablowych 110 kV;  
uczestnicy spotkania poznali zarówno historię ich rozwoju, jak 
i bieżące podejście do budowy tego typu linii. W zakresie dia-
gnostyki linii kablowych Energa-Operator przedstawiła system 
SORAL. Jest to system oceny stanu technicznego i ryzyka awa-
rii linii kablowych SN oparty na badaniach diagnostycznych 
wykonywanych w trybie offline. Jest eksperckim narzędziem, 
które umożliwia integrację danych o sieci kablowej w jednym 
systemie. Wdrożono w nim unikatową procedurę oceny ryzy-
ka awarii opartą na niemal 20 latach badań. System daje wy-
mierną ocenę ryzyka awarii poszczególnych odcinków linii 
kablowych oraz stanowi wsparcie planów eksploatacyjnych i 
inwestycyjnych.

Dużą dyskusję wzbudził temat wpływu mikroinstalacji 
na pracę sieci niskiego napięcia. Wskazywano na problemy 
wynikające z liczby przyłączonych mikroinstalacji – przede 
wszystkim wzrosty napięcia, które powodują automatyczne 
wyłączanie się mikroinstalacji i reklamacje klientów oraz asy-
metrie prądów i napięć. Oceniono, że duże prawdopodobień-
stwo wystąpienia problemów napięciowych, a w konsekwen-
cji kłopotów z jakością dostarczanej energii może pojawić się 
w długich obwodach wiejskich linii napowietrznych nn o ma-
łych przekrojach. Aby uniknąć lub ograniczyć prawdopodo-
bieństwo wystąpienia tych problemów, konieczne jest zwięk-
szanie możliwości przesyłowych linii nn poprzez zwiększenie 
przekroju przewodów przynajmniej do 70 mm2, skracanie ist-
niejących obwodów, a także budowę nowych linii nn. Energa-
-Operator przedstawiła wyniki projektu pilotażowego, którego 
celem była ocena alternatywnego rozwiązania, tj. aktywne-
go regulatora napięcia. Wyniki, jakie uzyskano, potwierdziły 
funkcjonalności urządzenia, tj. regulacja/stabilizacja napięcia 
oraz symetryzacja prądów. Potwierdzono również dodatkowe 
funkcjonalności – symetryzacja napięć oraz stabilizacja mocy 
biernej, autonomiczny charakter pracy. W tej sesji przedsta-
wiono także inne rozwiązanie, które ma wspomóc pracę sieci  
z mikroinstalacjami, tj. transformator symetryzujący. Urządze-
nie zainstalowane równolegle w głębi sieci w miejscu wy-
stępowania asymetrii prądów obciążenia redukuje asymetrię 
prądów od strony zasilania. W zakresie tej tematyki uczestnicy 
mieli okazję zapoznać się również z systemem nadzoru obsza-
rów sieci nasyconych generacją rozproszoną, który umożliwia 
m.in. monitorowanie i rejestrowanie zjawisk, wyłączanie zdal-
ne (chwilowe) punktów z podwyższoną generacją.

Konferencja PTPiREE

Linie i stacje 
elektroenergetyczne
3 i 4 listopada Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
było organizatorem konferencji „Linie i stacje elektroenergetyczne”,  
która odbyła się w Wiśle. Uczestniczyło w niej ponad 270 osób 
reprezentujących przede wszystkim operatorów sieci dystrybucyjnej, 
przesyłowej oraz producentów związanych z tematem spotkania.  
Program obejmował 23 referaty, które wygłoszono w sześciu sesjach.
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W sesji dotyczącej nowoczesnych rozwiązań stacji elek-
troenergetycznych przedstawiono m.in. autonomiczną stację 
energetyczną SN/nn stanowiącą podstawowy element infra-
struktury sieci średniego napięcia przeznaczony do zarządza-
nia siecią nn oraz umożliwiający świadczenie usług elastycz-
ności sieci. Prezentowane wyposażenie i funkcje elastycznej 
stacji SN/nn mają na celu zapewnienie elastycznych usług, ta-
kich jak zwiększona obserwowalność sieci niskiego napięcia, 
autonomiczne sterowanie i monitorowanie PV, szybsze wy-
krywanie usterek, kontrola niskiego napięcia, zwłaszcza przy 
dużej penetracji PV. Opisano algorytm sterowania napięciem 
wykorzystujący pomiary napięcia dostarczane do stacji z in-
teligentnych liczników za pośrednictwem sieci PLC i zbierane 
przez koncentrator danych. W kolejnej prezentacji omówiono 
automatykę SCO, szczególnie pod kątem obecnych wymagań 
stawianych tym rozwiązaniom.

W części przedstawiającej nowe rozwiązania wspomagają-
ce zarządzanie siecią opisano sposób, w jaki linie elektroener-
getyczne sieci 110 kV mogą świadczyć usługi elastyczności, 
wykorzystując naturalną cechę zmienności dopuszczalnego 
ich obciążenia w zależności od warunków pogodowych, tj. dy-
namiczną obciążalność linii. Przedstawiono podstawowe za-
sady obliczania dynamicznej obciążalności linii na podstawie 
prognoz warunków pogodowych oraz wykorzystanie tych wy-
ników dla optymalnego wykorzystania możliwości generacji 
mocy ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza z dużych farm wia-
trowych dołączonych bezpośrednio do sieci 110 kV. Wskazano, 
że wykorzystanie wyznaczania dynamicznej obciążalności linii 
do zarządzania ograniczeniami i świadczenie usług elastycz-
ności pozwoli na osiągnięcie takich korzyści jak zapobieganie 
przeciążeniom sieci, a zwłaszcza linii, poprawa jakości dostaw 
energii czy też ograniczenie lub odłożenie w czasie inwesty-
cji sieciowych. Dodatkową korzyścią wdrożenia prognoz dy-
namicznej obciążalności linii 110 kV może być złagodzenie 
problemów związanych z przyłączaniem do systemu elektro-
energetycznego źródeł niestabilnych, zwłaszcza dużych farm 
wiatrowych. Oceniono, że szczególnie efektywne jest wdroże-
nie systemu w przypadku konieczności zarządzania generacją 
farm wiatrowych w sytuacji, gdy farmy wiatrowe, wykorzystu-
jąc dobre warunki wietrzne, pracują z mocą zbliżoną do zna-
mionowej, a jednocześnie przewody linii przesyłowej są chło-
dzone intensywniej niż przy bezwietrznej pogodzie.

W tej części przedstawiono także wyniki prac nad czujni-
kiem drgań i pierwsze doświadczenia oparte na analizie drgań 
konstrukcji słupa WN. Czujnik pozwala na długo- i krótkoter-
minowe wsparcie eksploatacji przez obserwację zmian zacho-
wania konstrukcji (wartości i amplitud częstości własnych dla 
analogicznych warunków otoczenia, wykrywanie przypadków 
dewastacji, predykcja stanów niebezpiecznych).

W ostatnim bloku tematycznym przedstawiono propozy-
cje operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie uzgad-
niania lokalizacji instalacji fotowoltaicznych w otoczeniu 
istniejących lub zaplanowanych do realizacji nowych napo-
wietrznych i kablowych sieci elektroenergetycznych WN, SN 
i nn. Wskazano m.in. odległości lokalizacji instalacji PV od osi 
linii elektroenergetycznej będącej częścią sieci dystrybucyj-
nej energii elektrycznej. W kolejnym wystąpieniu przedsta-
wiono opracowane w ramach PTPiREE „Zasady ochrony przed 
porażeniem i przed przepięciami w sieciach nn, SN, WN i NN  
w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji”. Zrealizowany 

projekt umożliwia wprowadzenie w skali całego kraju jedno-
litych zasad  ochrony przed porażeniem i przed przepięciami  
w sieciach NN, WN, SN i nn. Opracowane zasady są dokumen-
tem o charakterze referencyjnym umożliwiającym wdrożenie 
w całości, przy czym ze względów praktycznych możliwe jest 
na ich podstawie opracowanie dokumentów wykonawczych 
dla pracowników serwisu, utrzymania i rozwoju.

W tej sesji przedstawiono także wyniki analiz zwarciowych 
dotyczących wpływu stosowania modeli symetrycznych do 
opisu wielotorowych, wielonapięciowych linii NN i WN o du-
żej niesymetrii geometrycznej na poprawność wyznaczania 
prądów przy modelowaniu zwarć.

Ciekawym wystąpieniem była prezentacja dotycząca wy-
korzystania robotów do budowy i eksploatacji linii elektro-
energetycznych. Referat oparto na polskich doświadczeniach 
oraz publikacjach CIGRE. Podczas konferencji poruszano rów-
nież takie tematy jak skuteczne uszczelnianie obiektów ener-
getycznych, porównanie różnych technologii łączenia egzo-
termicznego czy systemy monitoringu temperatury DTS.

Na podstawie prezentowanych referatów
Jarosław Tomczykowski

Zd
ję

ci
e:

 A
do

be
 S

to
ck

, P
at

ric
k 

D
ax

en
bi

ch
le

r

WYDARZENIA



Na zdjęciach od lewej: Tomasz Jakubowski, dyrektor ds. 
operacyjnych Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE oraz 
Dariusz Furdykoń, wójt Gminy Siekierczyn

Małgorzata Machalska – burmistrz Miasta Luboń, Marek 
Rusakiewicz – prezes Enea Operator oraz Marek Krych, 
dyrektor Rejonu Dystrybucji Poznań

Marek Zimakowski – wójt Gminy Przywidz oraz Krzysztof 
Bortkiewicz – wiceprezes Energa-Operator

Maurycy Rzeźniczak, przedstawiciel Urzędu Miasta Gdyni 
oraz Krzysztof Bortkiewicz – wiceprezes Energa-Operator

Jan Frania – wiceprezes PGE Dystrybucja, Jerzy Rębek – 
burmistrz Miasta Radzyń Podlaski oraz Jarosław Kwasek 
– prezes PGE Dystrybucja

Robert Zasina – prezes Tauron Dystrybucja, Grzegorz 
Biela – sekretarz Gminy Radziechowy-Wieprz, Waldemar 
Skomudek – wiceprezes Tauron Dystrybucja
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17 listopada w Warszawie podczas 
uroczystej gali wręczono nagrody lau-
reatom siódmej edycji konkursu „Sa-
morząd przyjazny energii”. W tym roku 
wyłoniono pięciu laureatów. Przyznano 
także jedno wyróżnienie.

Konkurs był skierowany do jedno-
stek samorządu terytorialnego, które 
zrealizowały projekty związane m.in.  
z bezpieczeństwem dostaw energii 
elektrycznej, ochroną środowiska i roz-
wojem sieci punktów ładowania samo-
chodów elektrycznych. Inicjatywę ob-
jęli honorowym patronatem Minister 
Aktywów Państwowych oraz Minister 
Klimatu i Środowiska, a także Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki.

– Nagrodziliśmy jednostki samorzą-
du terytorialnego za inicjatywy i starania 
wspierające niezawodność i bezpieczeń-
stwo dostaw energii, przeciwdziałanie 
powstawaniu smogu czy rozwój elektro-
mobilności – mówił Robert Zasina, pre-
zes PTPiREE.

Zwycięzcy otrzymali tytuł „Samo-
rząd przyjazny energii”, pamiątko-
we statuetki oraz granty w wysokości  
15 tys. zł na dalsze inwestycje. Tego-
rocznymi laureatami zostali:
• Luboń – obszar działania spółki 

Enea Operator,
• Przywidz – obszar działania spółki 

Energa-Operator,
• Radzyń Podlaski – obszar działania 

spółki PGE Dystrybucja,
• Radziechowy-Wieprz – obszar dzia-

łania spółki Tauron Dystrybucja,
• Siekierczyn – obszar działania Pol-

skich Sieci Elektroenergetycznych.
Dodatkowe wyróżnienie oraz grant 

inwestycyjny o wartości 10 tys. zł 
otrzymała Gdynia z obszaru działania 
Energa-Operator.

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” 
organizuje Polskie Towarzystwo Przesyłu  
i Rozdziału Energii Elektrycznej przy 
wsparciu następujących spółek: Enea 
Operator, Energa-Operator, PGE Dys-
trybucja, Tauron Dystrybucja i Polskich  
Sieci Elektroenergetycznych.  

n

Laureaci konkursu nagrodzeni

Samorząd przyjazny energii
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FUNDUSZE

Fundusz Innowacyjny  
– drugi nabór wniosków o dofinansowanie
Komisja Europejska w ramach Funduszu Innowacyjnego uruchomiła  
drugi nabór wniosków dla tzw. projektów dużej skali, czyli przedsięwzięć, 
których wydatki kapitałowe przekraczają 7,5 mln euro. Nabór rozpoczęto  
26 października.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty realizowane przez wszyst-
kie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii. O dofi-
nansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia wykorzystujące 
innowacyjne technologie w obszarze energii odnawialnej, energo-
chłonnych gałęzi przemysłu, magazynowania energii oraz wychwyty-
wania, wykorzystywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Głównymi kryteriami służącymi dokonaniu wyboru wniosków 
będą: potencjał  możliwości uniknięcia emisji gazów cieplarnia-
nych, stopień innowacyjności, dojrzałość projektu pod względem 
finansowym i technicznym, możliwość szerokiego zastosowania 
technologii i efektywność kosztowa. W obecnej edycji projekty 
będą oceniane jednoetapowo.  

Budżet drugiego naboru w ramach Funduszu Innowacyjne-
go określono na poziomie 1,5 mld euro. Wnioski można składać 
wyłącznie bezpośrednio poprzez stronę Komisji Europejskiej do 
3 marca 2022 roku. Wyniki oceny będą opublikowane w trzecim 
kwartale 2022, natomiast przyznanie wsparcia i podpisanie umów 
o dofinansowanie nastąpi do końca przyszłego roku.

W marcu 2022 rozpocznie się również drugi nabór wniosków 
dla projektów o małej skali, czyli tych, których wydatki kapitałowe 
wynoszą poniżej 7,5 mln euro. 

Fundusz Innowacyjny (FI) jest jednym z największych na 
świecie funduszy wspierających przedsięwzięcia wykorzystujące 
niskoemisyjne technologie oraz mające na celu wprowadzenie 
na rynek rozwiązań przemysłowych służących dekarbonizacji i 
wspieraniu państw członkowskich UE w osiągnięciu neutralności 
klimatycznej. Środki finansowe, którymi dysponuje fundusz, po-
chodzić będą ze sprzedaży aukcji 450 mln uprawnień do emisji, 
a także z niewykorzystanych środków pochodzących z Programu 
NER300, którego jest następcą. 

W okresie od 2020 do 2030 roku Fundusz Innowacyjny prze-
znaczy około 10 miliardów euro, pozyskanych z aukcji uprawnień 
do emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu emi-
sjami UE, na innowacyjne technologie niskoemisyjne. Ostateczna 
wielkość puli środków FI uwarunkowana będzie bieżącymi cena-
mi uprawnień do emisji.  n

Źródła
  https://www.gov.pl/web/klimat/fundusz-innowacyjny--ii-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en

Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu
Od 29 listopada Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej rozpoczyna nabór fiszek projek-
towych w programie Polskie Wsparcie 
na rzecz Klimatu. W pierwszym konkur-
sie NFOŚiGW dofinansuje przedsięwzię-
cia realizowane przez polskie podmioty 
w kooperacji z partnerem lokalnym w na-
stępujących państwach: Albania, Bośnia 
i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, 
Macedonia Północna oraz Serbia.

Beneficjentami programu mogą być 
polscy przedsiębiorcy, jednostki rodzi-
mego samorządu terytorialnego lub ich 
związki, instytucje naukowe, organiza-
cje pozarządowe, konsorcja z udziałem 

wymienionych wcześniej podmiotów, 
które realizują projekty na rzecz part-
nerów zagranicznych (lokalnych). Taki-
mi partnerami mogą być pochodzące  
z kraju realizacji projektu organizacje non 
profit, władze państwowe lub samorzą-
dowe, placówki naukowe, badawcze lub 
edukacyjne.

Wsparcie finansowe będzie prze-
znaczone na realizację jednego z trzech 
rodzajów projektów: inwestycyjnych, 
doradczych lub mieszanych; na  inwe-
stycyjne i mieszane – do 2 mln zł, a na 
doradcze – do 1 mln zł. Dofinansowanie 
może sięgać nawet 100 proc. kosztów 
kwalifikowanych.

Projekty będzie można realizować  
w co najmniej jednym spośród następu-
jących obszarów: kształtowanie krajowej, 
regionalnej i lokalnej polityki klimatycznej, 
poprawa jakości powietrza czy efektyw-
ności energetycznej w budynkach, rozwój 
zero- i niskoemisyjnego transportu oraz 
transformacja regionów węglowych.

W pierwszym etapie naboru przedsta-
wiane będą fiszki projektowe zawierające 
zarys koncepcji. Do złożenia wniosków  
o dofinansowanie zostaną zaproszeni au-
torzy najbardziej interesujących propozy-
cji. Program będzie realizowany w latach 
2021-2024, a wydatkowanie środków fi-
nansowych rozpocznie się w 2022 roku. n
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Pojęcie czarnego łabędzia (ang. Black 
Swan Event) stworzył Nassim Nicholas 
Taleb i odnosi się do niespodziewanego 
wydarzenia, które jest bardzo trudno prze-
widzieć, a z którym jednocześnie łączą się 
katastrofalne skutki. Przykładem może być 
pandemia koronawirusa, z którą pomógł 
nam częściowo uporać się Internet, gdy 
systemy wideokonferencyjne przejęły ro-
lę tradycyjnych spotkań. Jest jednak inne 
zagrożenie, tym razem dla Internetu, któ-
rego efekty mogą być tragiczne dla naszej 
cywilizacji. Są nim superburze słoneczne, 
mogące powodować lokalne i global-
ne skutki dla infrastuktury, trwające na-
wet kilka miesięcy. Okazuje się, że szcze-
gólnie zagrożone są podmorskie kable 
telekomunikacyjne.

Burzę słoneczną, czyli koronalny wy-
rzut masy, stanowi ogromna masa silnie 
namagnesowanych cząstek emitowanych 
przez Słońce. Oprócz spektakularnych zórz 
polarnych, cząsteczki te powodują indu-
kowanie na powierzchni Ziemi prądów  
o wartości 100-130 A, które mogą przedo-
stać się do instalacji telekomunikacyjnych 
i elektroenergetycznych. 

Do największych zarejestrowanych 
zdarzeń tego rodzaju doszło w 1859  
i 1921 roku, na długo przed erą Internetu. 
Wywołały one istotne uszkodzenia sieci 
telegraficznej, uniemożliwiając przez wie-
le godzin łączność w Ameryce Północnej  
i Europie. Niedawno przeprowadzono ba-
danie, w którym przeanalizowano ryzyko, 
jakie spowodowałoby zdarzenie o podob-
nej skali dla dzisiejszej sieci elektroenerge-
tycznej w Stanach Zjednoczonych. Wykaza-
ło ono, że w jego rezultacie 20-40 mln ludzi 
może być pozbawionych zasilania nawet 
przez dwa lata, a całkowite koszty finanso-
we wyniosą 0,6-2,6 biliona dolarów.

W 1989 roku w prowincji Quebec bu-
rza słoneczna o mniejszej skali spowo-
dowała ponad 200 problemów z siecią 
elektroenergetyczną, odcinając dostawy 
energii elektrycznej do ponad sześciu mi-
lionów ludzi na dziewięć godzin. Wstrzy-
mała też na trzy godziny pracę giełdy  
w Toronto, zakłócając działanie kompute-
ra, który miał być odporny na tego rodzaju 
sytuacje. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia ta-
kich ekstremalnych zjawisk szacuje się na 
1,6 do 12 proc. na dekadę. Zmienia się ono 
w zależności od cyklu aktywności Słońca, 
występującego w okresach krótszych – 
11-letnich oraz dłuższych – 80-100-letnich. 

Telekomunikacyjny kabel podmorski 
o przepustowości 10 Gb/s i długości 9 tys. 
km wymaga zasilania o napięciu około  
11 kV i 130 wzmacniaczy zasięgu roz-
mieszczonych co 50-150 km. Wzmacnia-
cze wymagają do pracy prądu 1 A, więc 
są podatne na uszkodzenia podczas burzy 
słonecznej. Już awaria jednego ze wzmac-
niaczy mocno ogranicza przepustowość 
kabla. Ekonomiczne skutki jednodnio-
wych zakłóceń w dostępie do Internetu  
w USA szacuje się na 7 mld dolarów, pod-
czas gdy ten sam wpływ w wyniku awarii 
sieci elektrycznej – na ponad 40 mld. 

Na skutki burz słonecznych są narażo-
ne nie tylko długodystansowe połączenia 
telekomunikacyjne, ale również usługi ta-
kie jak np. satelitarny serwis internetowy 
Starlink firmy SpaceX. Przekaźniki sateli-
tarne tego dostawcy orbitują na trzech 
wysokościach: 340 km (docelowo 7500 
satelitów), 550 km (docelowo 1600 sa-
telitów) oraz 1150 km (docelowo 2800 
satelitów). Podczas pojedynczego startu 
rakiety Falcon 9 na orbitę jest wynoszone  
60 urządzeń.

Współcześnie istnieje ścisła współza-
leżność pomiędzy sieciami energetyczny-
mi i sieciami telekomunikacyjnymi. Inteli-
gentne sieci elektroenergetyczne opierają 
się albo na własnych dedykowanych sie-
ciach WAN lub publicznym Internecie.  
W związku z tym coraz częściej awarie sie-
ci elektroenergetycznych, Internetu i in-
nych łączy komunikacyjnych będą ze sobą 
ściśle powiązane.

Rzadkość występowania czarnych ła-
będzi powoduje, że bardzo trudno jest za-
bezpieczyć się w stu procentach przed ich 
wystąpieniem. Intensywny rozwój tech-
nologii w ostatnich latach powoduje co-
raz ściślejszą współzależność elektroener-
getyki i telekomunikacji oraz ich rosnący 
wpływ na ciągłość, niezawodność i bez-
pieczeństwo funkcjonowania gospodarek 
i obywateli. 

Nie ma obecnie modeli obliczenio-
wych dotyczących kompleksowych skut-
ków różnego rodzaju burz słonecznych na 
nasze otoczenie. Ponieważ ostatnia silna 
burza słoneczna wystąpiła nieco ponad 
30 lat temu, kolejna może zdarzyć się już 
wkrótce. Warto mieć tego świadomość  
i zabezpieczać się przed takimi zdarzenia-
mi w najlepszy dostępny sposób. Zwłasz-
cza, że w efekcie pandemii koronawirusa 
znacznie więcej działań realizujemy w spo-
sób zdalny, stając się coraz bardziej uzależ-
nionymi zarówno od energii elektrycznej, 
jak i łączy telekomunikacyjnych. Ostatnia 
awaria Facebooka pokazała, że nawet kil-
kugodzinny brak dostępu do globalnych 
platform społecznościowych powoduje 
istotne skutki dla operatorów telekomuni-
kacyjnych oraz działalności milionów firm 
na świecie. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Czarne 
łabędzie
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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

Konferencje
1. II Konferencja „Elektroenergetyczna 

automatyka zabezpieczeniowa”
2. XVI Konferencja „Oświetlenie dróg  

i miejsc publicznych – sposoby zarzą-
dzania systemami oświetlenia”

3. VIII Konferencja „Przyłączanie i współ- 
praca OZE z systemem elektro- 
energetycznym”

4. „XXIII Spotkanie techniczne Przedsta-
wicieli Transportu OSD i OSP”

5. Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Systemy łączności w energetyce – 
współpraca operatorów elektroener-
getycznych i telekomunikacyjnych”

6. XIV Konferencja „Prace pod napięciem 
w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na 
świecie”

7. VII Konferencja Naukowo-Technicz-
na „Pomiary i Diagnostyka w Sieciach 
Elektroenergetycznych”

8. II Konferencja „Prosument energii od-
nawialnej jako aktywny uczestnik sys-
temu elektroenergetycznego”

9. Konferencja „Linie i stacje elektro- 
energetyczne”

10. X Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Straty energii elektrycznej w sieciach 
elektroenergetycznych”

11. XXI Konferencja „Systemy Informa-
tyczne w Energetyce SIwE’22”

Szkolenia
• Podstawy prawne przeprowadze-

nia wycinek pod liniami elektro- 
energetycznymi

• Nowelizacja ustawy – Prawo energe-
tyczne z punktu widzenia działalności 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego

• Nowe prawo zamówień publicznych 
w sektorze dystrybucji i przesyłu ener-
gii elektrycznej

• Certyfikaty i protokoły w postępowa-
niu przetargowym

• Wykrywanie i likwidacja Nielegalnego 
Poboru Energii Elektrycznej (NPEE)

• Windykacja należności z tytułu usługi 
dystrybucyjnej

• Sterowanie inwerterami za pomocą 
SunSpec

• BPL – praktyczne zastosowanie w sieci 
niskiego i średniego napięcia

• Energia Bierna – kompendium wiedzy
• Projektowanie linii kablowych 110 kV. 

Linie kablowe wysokich i najwyższych 
napięć w teorii i w praktyce

• Projektowanie linii kablowych 110 kV. 
Techniki doboru, budowy i eksploata-
cji linii kablowych wysokich i najwyż-
szych napięć

• Elektroenergetyczna Automatyka Za-
bezpieczeniowa – zakres podstawowy

• Elektroenergetyczna Automatyka Za-
bezpieczeniowa – zakres rozszerzony

Kontakt
 � Karolina Nowińska,  

tel.: +48 61 846-02-15,  
e-mail: nowinska@ptpiree.pl 

 � Sebastian Brzozowski,  
tel. +48 61 846-02-31,  
e-mail: brzozowski@ptpiree.pl 

 � Kasper Teszner,  
tel. +48 61 846-02-10,  
e-mail: teszner.k@ptpiree.pl

n

Plan wydarzeń PTPiREE na 2022



Od ponad 30 lat wspieramy firmy 
energetyczne w efektywnym pozy-
skiwaniu i zarządzaniu danymi po-
miarowymi, prognozowaniu zapo-
trzebowania na energię, rozliczaniu 
energii oraz wymianie informacji na 
rynku energii. Wyprzedzamy potrze-
by rynku inwestując w prace badaw-
cze i rozwojowe.

Nasze rozwiązania już teraz są goto-
we na nadchodzące zmiany. 

Skorzystaj z doświadczenia 
i wiedzy naszych ekspertów.

Sprawdź pełną ofertę na:

Nasze wybrane rozwiązania:

Cyfrowa transformacja 
dla energetyki

Sygnity Forecast

 →prognozowanie wytwarzania energii elektrycznej 
z OZE

 →prognozowanie zapotrzebowania na energię 
elektryczną i inne media

 →wyznaczanie pozycji kontraktowej i monitoro-
wanie pokrycia zapotrzebowania w zawartych 
umowach

 →bilansowanie generacji i zapotrzebowania dla 
linii/zakładu/obszaru

AMS

 →pozyskiwanie, walidacja, estymacja, substytucja, 
przechowywanie i udostępnianie danych pomia-
rowych (skalowalny MDM)

 →dedykowany HES lub możliwość współpracy 
z dowolnym komponentem akwizycyjnym

 →automatyzacja współpracy z CSIRE w ramach 
nowych procesów rynkowych

DH4CSIRE

 →dedykowany do współrealizacji procesów SWI 
CSIRE

 →możliwość wdrożenia w dowolnym środowisku 
(zewnętrzny MDM i/lub billing)

 →działający na nowoczesnej platformie Photon





Jesteśmy międzynarodową grupą konsultingową zapewniającą systemy i usługi  
w obszarach:
    • zarządzania zasobami i majątkiem (EAM / CMMS)
    • zarządzania usługami informatycznymi (ITSM)
    • zarządzania nieruchomościami i miejscem pracy (IWMS)
Od 2005 roku wspieramy klientów w podnoszeniu wydajności posiadanej infrastruktury 
i pomagamy maksymalizować zwrot z dokonywanych w nią inwestycji.  
Będąc wierni naszej wizji jesteśmy dla klientów partnerem pierwszego wyboru  
w zakresie zarządzania aktywami i usługami w wymienionych wyżej obszarach.

    •  Dostępni na każdym 
kontynencie

    • 15 lat na rynku
    • 200klientów

Sprawdź jak blisko Ciebie 
jesteśmy:



Lider rozwiązań synchronizacji czasu i transmisji danych

ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin (+48) 81 743 86 43, (+48) 81 442 02 98

info@bitstream.plwww.bitstream.pl Znajdziesz nas również na 

Wielozadaniowy przemysłowy modularny
przełącznik

HYPERION-500
Serwer czasu o bardzo wysokiej precyzji znakowania czasu

Stabilne oscylatory zapewniające podtrzymanie zegara OCXO/Rubidium

Protokoły bezstratnej redundancji transmisji Redbox PRP/HSR

Porty światłowodowe lub miedziane do 10 Gb/s

Zgodny z normą IEC 61850

Bezpieczeństwo transmisji dzięki szyfrowaniu kluczem 256 bitowym – MACsec

PPTPv2 z Power Profile



www.atlasus.com



www.atlasus.com



Dbamy o niezawodność
i bezpieczeństwo Twojej sieci OT

20
Niemal

lat doświadczenia 
4 000
Prawie

zadowolonych klientów
70 000
Ponad

urządzeń  wdrożonych na rynek

USŁUGISZKOLENIACYBERBEZPIECZEŃSTWOPRZEMYSŁOWE SYSTEMY 
TRANSMISJI DANYCH

Dobra energia
technologii
Gwarantujemy sprawne działanie sieci 
przemysłowych i zapewniamy optymalny 
poziom bezpieczeństwa. Zależy nam, 
by każda informacja przesyłana w Twojej 
sieci dotarła do celu, a szanse na jej 
przechwycenie lub zakłócenie zostały 
zredukowane niemal do zera.

Gdzie sprawdzają się 
nasze rozwiązania?

Wytwarzanie energii

Dystrybucja energii

OZE

Hydro

Odwiedź nas

WWW.TEKNISKA.PL


