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Grudniowe wydanie czasopisma jest zazwyczaj okazją 
do spojrzenia na dorobek branży w mijających dwuna-
stu miesiącach oraz wyartykułowania planów i zamierzeń 
na nadchodzący rok. Horyzontalne spojrzenie na zacho-
dzące zmiany i realizowane procesy jest możliwe pod 
warunkiem posiadania odpowiedniej perspektywy ob-
serwacji. Sektor przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 
to bowiem organizm niezwykle złożony, podlegający po-

nadto, zwłaszcza w ostatnim czasie, dynamicznym przeobrażeniom. Aby trafnie zdia-
gnozować i ocenić sytuację, a także klarownie zdefiniować wizję przyszłości potrzeba 
również znacznej wiedzy i ogromnego doświadczenia. Dlatego też gościem Rozmowy 
miesiąca jest Robert Zasina, Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej, który dokonuje podsumowania dotychczasowych działań operatorów, 
a także mówi o tym, co najważniejsze w najbliższej przyszłości. Jednym z głównych 
wyzwań, przed którymi stoi dziś sektor dystrybucji, jest dostosowanie do wymogów 
stawianych przez Europejski Zielony Ład oraz „Politykę energetyczną Polski”.  Chodzi 
przede wszystkim o zapewnienie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej i od-
nawialnych źródeł energii przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu oraz niezakłóco-
nych dostaw. Aby tego dokonać – jak twierdzi nasz rozmówca – w perspektywie dłu-
goterminowej nieunikniona i bezdyskusyjna jest konieczność znaczącego zwiększenia 
inwestycyjnych działań rozwojowych w sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Tylko w ten 
sposób branża elektroenergetyczna może przyczynić się do rozwoju OZE i energety-
ki prosumenckiej, nie powodując zagrożeń dla stabilności pracy systemu, w tym nie-
zawodności dostaw energii elektrycznej. Dobrym prognostykiem dla rozwoju proce-
sów inwestycyjnych jest inicjatywa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który wystąpił 
z ideą porozumienia sektorowego mającego zapewnić środki finansowe na inwesty-
cje OSD spełniające wymagania dynamicznych przeobrażeń sektora energii. Karta 
Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki ma zawierać rozwią-
zania usprawniające proces inwestycji sieciowych w najbliższych 10 latach. To z kolei 
umożliwi operatorom tworzenie bardziej precyzyjnych planów rozwoju. 

Wagę spraw finansowych pokazujemy także w dziale Rynek i regulacje. Ma to zwią-
zek z zatwierdzeniem przez Prezesa URE nowych taryf sprzedaży energii. Decyzja ta co-
rocznie wywołuje spore emocje, ale tym razem w związku ze znacznym wzrostem cen 
energii elektrycznej ma jeszcze większe znaczenie. 

W dziale Technika i technologie dzielimy się doświadczeniami z wdrożenia regulacji 
jakościowej, a wśród wydarzeń podsumowujemy jubileuszową, dwudziestą konferen-
cję Systemy Informatyczne w Energetyce – SiwE ’21.  

Wydanie jak zawsze zamyka felieton – tym razem na temat różnic w widzeniu bio-
logicznym i cyfrowym. 

Zapraszam do lektury!
Wojciech Tabiś
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Partnerzy międzynarodowego programu  
SERENE, w tym Energa-Operator, spotka-
li się pod koniec listopada z mieszkańca-
mi Przywidza (Pomorskie), który – obok 
Skanderborga w Danii oraz Olst w Holandii 
– jest jednym z trzech obszarów demonstra-
cyjnych przedsięwzięcia. Prace skoncentro-
wane będą w trzech miejscach. Są to: Arena 
Przywidz i szkoła, a także nowa oczyszczalnia 
ścieków oraz część osiedla mieszkaniowego. 

Mieszkańcy mogą wesprzeć projekt, 
umożliwiając wykorzystanie swoich danych 
o zużyciu energii, co pomoże zdiagnozować 
stan sieci i wskazać priorytetowe działania, 
które poprawią jej parametry. Dodatkowo 
stają się oni potencjalnymi członkami wspól-
noty energetycznej (klastra), która ma po-
wstać w Przywidzu w ramach SERENE. 

Wielu mieszkańców odpowiedziało 
pozytywnie na apel organizatorów. Zde-
cydowali się udostępnić dane pomiarowe, 

wykazując się przy tym dużą aktywnością  
i zaangażowaniem. 

Spotkanie, o którym mowa, połączo-
no z Dniem Otwartym nowej oczyszczal-
ni ścieków w Przywidzu, która jest jednym  
z obiektów badawczych programu. Uczest-
ników przywieziono elektrycznym minibu-
sem. Dzięki ładowarkom, jakie zainstalowa-
ne będą w ramach  SERENE, pojazdy tego 
typu mogą w niedalekiej przyszłości stać się 
środkiem transportu dla uczniów miejscowej 
szkoły. Organizatorami wydarzenia byli pol-
scy partnerzy programu: Energa-Operator, 
gmina Przywidz, Instytut Maszyn Przepły-
wowych Polskiej Akademii Nauk oraz firma 
Syay-On. 

Gmina Przywidz jest tegorocznym laure-
atem konkursu „Samorząd przyjazny energii”. 
Kapituła doceniła jej bardzo dobrą współpra-
cę ze spółką Energa-Operator właśnie w ra-
mach SERENE. n

 » Enea Operator

Nowy film o pracy spółki 
„Dajemy moc do działania!” to  najnow-
szy film spółki Enea Operator, który mó-
wi o pracy tysięcy specjalistów, którzy 
dbają o to, aby energia była dostarczana 
przez 24 godziny na dobę do domów, 
przedsiębiorstw, miejsc użyteczności 
publicznej. Materiał pokazuje to, czego 
na co dzień nie widać. Jego bohatera-
mi są pracownicy spółki. To oni 24 go-
dziny na dobę przez 365 dni w roku, bez 
względu na warunki atmosferyczne, tak-
że podczas pandemii, dbają o sieć, bez-
pieczeństwo i pewność dostaw energii 
elektrycznej, żeby mieszkańcom regionu 
żyło się wygodniej.  Dzięki ich zaangażo-
waniu energia dociera do ponad 2,6 mln 
odbiorców w województwach: wielko-
polskim, zachodniopomorskim, kujaw-
sko-pomorskim, lubuskim oraz części 
dolnośląskiego oraz pomorskiego. Film 
wskazuje także kierunki rozwoju spółki. 
Enea Operator, jako ekspert w dziedzinie 
dostarczania energii, sukcesywnie przy-
gotowuje sieć do nowych zadań wyni-
kających z dynamicznej rozbudowy roz-
proszonego rynku odnawialnych źródeł 
energii. n

 » PGE Dystrybucja
Nowy budynek  
Posterunku Energetycznego 
PGE Dystrybucja oddała do użytku no-
wą siedzibę Posterunku Energetycznego 
w Wisznicach. Inwestycja o wartości 
1,5 mln zł spełnia wszystkie wymaga-
nia nowoczesnego obiektu – zarówno 
socjalne, jak i techniczne.  Budynek ma 
powierzchnię około 440 m2, a na uwa-
gę zasługuje jego atrakcyjna bryła oraz 
przestronne garaże umożliwiające wjazd 
i wyjazd samochodów w jednym kierun-
ku ruchu. Gabaryty nowego posterunku  
umożliwiają zwiększenie w zależności od 
potrzeb liczby obsługujących go monte-
rów. Symboliczne przecięcie wstęgi od-
było się na początku grudnia. Dokonali 
go: prezes spółki Jarosław Kwasek, dyrek-
tor generalny PGE Dystrybucja Oddział 
Lublin Dariusz Dudek oraz wójt gminy 
Wisznice Piotr Dragan. 

Budowa nowego Posterunku Ener-
getycznego Wisznice, rozpoczęła się  
w kwietniu 2019 roku.  n

Pasażerowie Kolei Małopolskich (KM) wkrót-
ce będą jeździć pociągami napędzanymi 
przez zieloną energię, dzięki  podpisaniu  
w tej sprawie listu intencyjnego ze spółką 
PKP Energetyka, która koordynuje realizację 
sektorowego Programu Zielona Kolej. Tym 
samym KM zadeklarowały chęć zakupu ener-
gii trakcyjnej wytwarzanej w elektrowniach 
słonecznych i wiatrowych. 

W 2019 roku Koleje Małopolskie prze-
wiozły niemal 6,5 mln osób, czyli około po-
łowy wszystkich pasażerów regionalnego 
i aglomeracyjnego transportu kolejowego 
w Małopolsce. Przejście KM na zasilanie zie-
loną energią sprzyja m.in. realizacji założeń 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopol-
ska 2030”.  Program Zielona Kolej, do które-
go dołączyły Koleje Małopolskie, to wyjąt-
kowa inicjatywa polskiej branży kolejowej 
działającej w ramach Centrum Efektyw-
ności Energetycznej Kolei (CEEK). Zrzesza 
ono podmioty odpowiedzialne za blisko  
95 proc. zużycia kolejowej energii trak-
cyjnej w naszym kraju. Zgodnie z założe-
niami programu, w 2025 roku udział OZE  
w miksie energetycznym na kolei ma 

wynosić 50 proc., w 2030 – 85 proc., a do-
celowo 100 proc. 

Poza porozumieniem dotyczącym Pro-
gramu Zielona Kolej, przedstawiciele KM 
oraz spółki PKP Energetyka podpisali także  
list intencyjny zawierający deklarację pod-
jęcia współpracy dotyczącej wyboru, mon-
tażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicz-
nych, które znajdą się w infrastrukturze 
należącej do przewoźnika. Będzie on mógł 
dzięki temu produkować nietrakcyjną ener-
gię elektryczną ze słońca i używać jej na 
własne potrzeby.  n

 » PKP Energetyka

Koleje Małopolskie dołączają  
do Programu Zielona Kolej

 » Energa-Operator
Współpraca z lokalną społecznością – program SERENE 

Podpisanie listu intencyjnego otwiera drogę Zielonej 
Kolei na Mazowszu
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 » Tauron Dystrybucja 
Pierwsze w kraju  
badania prosumentów
Tauron Dystrybucja przeprowadził ba-
danie ankietowe, którego głównym te-
matem było sprawdzenie wiedzy prosu-
mentów o użytkowanej mikroinstalacji. 
Badania objęły zgłoszenia i reklamacje czę-
ści klientów dotyczące wyłączania się mi-
kroinstalacji i braku jej poprawnej współ-
pracy z siecią dystrybucyjną. Ogromne 
zainteresowanie fotowoltaiką spowodo-
wało konieczność inwestycji, które dosto-
sowują sieć energetyczną do współpracy 
z rozproszonymi i niestabilnymi źródłami 
zasilania. Szczególnie ważne jest przekaza-
nie wiedzy i poznanie zachowań tej części 
prosumentów, którzy zgłaszają do spół-
ki reklamacje wynikające z wyłączania się 
instalacji. 

Tauron Dystrybucja opracował po-
radnik informujący, jak klienci mogą 
przeciwdziałać wyłączaniu się mikroin-
stalacji i na co powinni zwrócić uwagę 
podczas jej pracy. Teraz spółka spraw-
dziła, jaki jest poziom wiedzy klientów  
w tym zakresie. Badanie objęło 739 osób. 
Dotyczyło czterech zagadnień: moty-
wacji, doboru mocy, znajomości zasad 
bilansowania wyprodukowanej energii 
oraz wiedzy na temat skonfigurowania  
i poprawnej pracy instalacji PV.

Wnioski z badania wskazują, że wła-
ściciele paneli PV muszą też zwracać 
uwagę na dopasowanie mocy pane-
li do swoich potrzeb i autokonsumpcję 
energii w czasie jej produkcji – to główny 
wniosek nasuwający się z badania. Dru-
gi ważny postulat to konieczność bliż-
szej współpracy i przekazywania wiedzy 
instalatorom o technicznych aspektach 
poprawnej współpracy mikroinstalacji  
z siecią elektroenergetyczną.  n

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów zmoder-
nizowała dwutorową linię 110 kV na trasie: 
Elektrownia Stalowa Wola – Stalowa Wola-
Posanie oraz Elektrownia Stalowa Wola – 
Sandomierz. Usprawnienia dokonano na 
odcinku 2,14 km dwutorowej linii wysokie-
go napięcia. Po zakończeniu moderniza-
cji cała linia będzie miała przekrój 240 mm2  
i dopuszczalną temperaturę pracy +80°C. 

Koszt inwestycji to 2,4 mln zł. Jej reali-
zacja wynika z konieczności zwiększenia 
możliwości wyprowadzenia mocy z elek-
trowni Stalowa Wola oraz poprawy warun-
ków zasilania odbiorców przemysłowych w 
mieście. W ramach modernizacji przebu-
dowano dziesięć słupów linii dwutorowej, 
wymieniono izolację oraz przewody ze 120 
na 240 mm2 . 

Obszar projektu stanowi przedmiot 
szczególnego zainteresowania polityki re-
gionalnej w ramach zaktualizowanej ,,Stra-
tegii rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski Wschodniej’’. 15 listopada w Stalowej 
Woli podpisano porozumienie o współpra-
cy w zakresie zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej na potrzeby Euro-Parku Stalowa 
Wola – Strategicznego Parku Inwestycyjne-
go. W jego ramach PGE Dystrybucja pokryje 
zapotrzebowanie przyszłych inwestorów na 
dostawy energii elektrycznej na poziomie do 
500 MW do końca 2023 roku i narastająco do 
1500 MW do grudnia 2026 roku.  n

 » PGE Dystrybucja

Modernizacja linii 110 kV w Stalowej Woli

Przekazano do eksploatacji stację 
220/110 kV Recław koło Wolina (Zacho-
dniopomorskie). Nową rozdzielnię 220 kV 
w stacji elektroenergetycznej Recław zbu-
dowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 
Obiekt połączony jest z rozdzielnią 110 kV 
należącą do spółki Enea Operator. Oprócz 
rozdzielni zbudowano już także linię 220 kV 
Glinki – Recław o długości 41 km, łączącą 
stację Recław ze Szczecinem. Obecnie jest 
ona w ruchu próbnym. 

Nowa rozdzielnia po podłączeniu do 
niej kolejnej, łączącej Recław z Morzyczy-
nem koło Stargardu, utworzy też pierścień, 
którym będzie można przesłać prąd do 

aglomeracji szczecińskiej od północy.  Przy-
łączenie modernizowanej linii z Morzyczy-
na domknie pierścień przesyłowy, dzięki 
któremu aglomeracja będzie zasilana z róż-
nych kierunków. 

To jedna z największych inwestycji 
energetycznych w Zachodniopomorskiem  
w ostatnich latach. Nowa linia i stacja 
220/110 kV w Recławiu umożliwią bez-
pieczny odbiór generacji odnawialnych 
źródeł energii, które w najbliższym czasie 
mają się pojawić w pasie nadmorskim, oraz 
połączyły Szczecin z tym obszarem. Dzię-
ki drugiej linii 220 kV Recław – Morzyczyn 
znacząco wzrośnie pewność zasilania całe-
go obszaru działania Oddziału Dystrybucji 
Szczecin spółki Enea Operator oraz sieci 
przesyłowej Polskich Sieci Energetycznych. 
Na nową infrastrukturę przesyłową w woje-
wództwie zachodniopomorskim PSE prze-
znaczą łącznie ponad 800 mln zł. Budowa 
nowej rozdzielni w Recławiu, którą na zle-
cenie PSE realizował Zakład Wykonawstwa 
Sieci Elektrycznych Rzeszów, to wydatek 
28,1 mln zł. Natomiast koszt linii Gliniki – 
Recław wyniósł 69,9  mln zł, a wykonawcą 
jest Aldesa Nowa Energia. n

 » PSE 

Inwestycje na Pomorzu Zachodnim

Na nową infrastrukturę przesyłową w woje wództwie 
zachodniopomorskim PSE prze znaczą łącznie ponad 800 mln zł
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Właściciele paneli PV muszą zwracać uwagę na 
dopasowanie ich mo cy do swoich potrzeb 
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Linię zmodernizowano na odcinku ponad dwóch 
kilometrów
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Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska
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 » W mijającym roku nasza branża 
podejmowała wiele inicjatyw, 
które służą celom transformacji 
energetycznej. Czy rezultaty aktywności 
operatorów systemu dystrybucyjnego 
są już widoczne? 

Nowe wyzwania i obszary aktywności 
spółek energetycznych wynikają m.in.  
z założeń Europejskiego Zielonego Ładu 
oraz ,,Polityki energetycznej Polski’’, któ-
re to dokumenty wyznaczają ścieżkę, ja-
ką powinna podążać elektroenergety-
ka. Operatorzy elektroenergetyczni oraz 
zarządzane przez nich sieci przesyłowe  
i dystrybucyjne pełnią jedną z kluczowych 
ról w procesie transformacji energetycz-
nej, dając możliwość rozwoju nowych 
form aktywności na rynku energii i realiza-
cji inicjatyw wspierających przechodzenie 
gospodarki na niskoemisyjną. Zmienia się 
otoczenie elektroenergetyki zawodowej – 
dynamiczny rozwój energetyki rozproszo-
nej i wytwarzania lokalnego wymaga do-
stosowania sieci elektroenergetycznych 
do pracy w nowej konfiguracji i do znacz-
nie większych zdolności przesyłu energii, 
szczególnie na poziomie sieci dystrybu-
cyjnej. Odnotowujemy znaczny wzrost 
liczby i mocy odnawialnych źródeł energii 
w systemie. Rola operatora sieci podlega 
zatem transformacji, związanej z rozwo-
jem i dostępnością nowych technologii 
wytwarzania energii elektrycznej, mniej 
skomplikowanych w procesie inwestycyj-
nym i późniejszej eksploatacji w porów-
naniu z wielkoskalową energetyką syste-
mową. Nowe elementy rynku, takie jak np. 
mikroinstalacje i prosumeryzm, elektro-
mobilność, klastry i lokalne wytwarzanie 
energii elektrycznej, powodują, że zakres 
zadań operatora znacznie wykracza po-
za standardowe zadania, jakie do tej pory 
pełnił, czyli zapewnienie bezpieczeństwa 
systemu i niezakłóconych dostaw energii 
elektrycznej. Rezultaty działań operato-
rów sieci w tym zakresie są widoczne m.in.  

w postaci bardzo dużej liczby przyłączo-
nych lub będących w  inwestycyjnym pro-
cesie przyłączeniowym rozproszonych 
źródeł wytwórczych, dla których podej-
mowano działania modernizacyjne lub 
budowy nowych odcinków sieci. Na ko-
niec października br. moc przyłączonych 
źródeł do sieci OSD to już 8 940 MW, w tym  
763 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 
ponad 5 340 MW. Transformacji energe-
tycznej towarzyszy również dynamiczny 
rozwój działalności gospodarczych, wy-
twarzających komponenty albo finalne 
produkty dla nowych form wytwarzania 
lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Często są to obiekty o bardzo dużych 
mocach przyłączeniowych, rzędu kilku-
set megawatów i dla nich operatorzy 
prowadzą wysokobudżetowe procesy 
inwestycyjne.  

 » Zmienia się zatem rola 
operatorów, ale jak ona wpływa na 
sieci elektroenergetyczne? Czy są 
przygotowane na systematycznie 
zwiększającą się liczbę źródeł 
rozproszonych?

Sieci elektroenergetyczne w Polsce przez 
lata były projektowane i budowane tak, że 
ich struktura przewidywała wytwarzanie 
energii elektrycznej w dużych źródłach,  
a następnie przekazywanie jej poprzez sie-
ci przesyłowe i dystrybucyjne do odbior-
ców. W większości nowe źródła wytwór-
cze były przyłączane do sieci 110 kV lub 
bezpośrednio do rozdzielni średniego na-
pięcia przy stacjach 110 kV. Jednocześnie 
przy projektowaniu sieci niskich napięć 
przyjmowano wskaźnik jednoczesnego  
poboru mocy przez odbiorców poni-
żej jedności, co ograniczało możliwość 
przewymiarowania sieci w odniesieniu 
do rzeczywistych potrzeb. Rozwój ener-
getyki prosumenckiej wymusił zmianę  
i obecnie sieci projektuje się z odpowied-
nim zapasem. Jednak takie podejście 

dotyczy odcinków nowych i modernizo-
wanych. Należy pamiętać, że w naszym 
kraju mamy ponad 304 tys. km sieci SN  
i ponad 438 tys. km linii nn (bez przyłą-
czy). Tym samym proces dostosowania 
sieci do nowych warunków będzie trwał 
jeszcze wiele lat. Z uwagi na możliwości 
finansowe, ale i uwarunkowania praw-
ne, czy dostępność firm wykonawczych, 
działania inwestycyjne prowadzone są  
w pierwszej kolejności w związku z proce-
sem realizacji umów przyłączeniowych oraz 
w odpowiedzi na zgłaszane reklamacje ja-
kości dostaw energii. Nie bez znaczenia jest 
również stosunek udziału sieci kablowej do 
napowietrznej, który w Polsce wynosi dla 
sieci SN 28,4 proc. a dla sieci nn 36,4 proc.  
Wyższy poziom skablowania ma nie tylko 
wpływ na zwiększoną pewność zasilania, 
ale również możliwość dystrybucji więk-
szych mocy, w tym dla potrzeb przesyłu 
energii z rozproszonych źródeł wytwór-
czych. Operatorzy prowadzą działania ma-
jące na celu maksymalne dopasowanie pa-
rametrów istniejących sieci do możliwości 
przyłączenia nowych źródeł OZE, np. zwią-
zane ze zmianą nastaw transformatorów, 
wykorzystaniem narzędzi do ciągłego mo-
nitoringu aktualnych możliwości obciąże-
niowych konkretnych linii itp. Wszystkie te 
działania przynoszą efekty w postaci stale 
rosnącej liczby przyłączeń OZE. Jednak są 
to działania o charakterze nieinwestycyj-
nym lub możliwym do zrealizowania bez 
znaczących nakładów i uzgodnień formal-
noprawnych. W horyzoncie długotermi-
nowych nieuniknione i bezdyskusyjne jest 
wymaganie znaczącego zwiększenia in-
westycyjnych działań rozwojowych w sieci 
dystrybucyjnej i przesyłowej. 

Ostatnie dwa lata to znaczący wzrost 
wniosków o wydanie warunków przyłą-
czenia dla źródeł – w 2020 roku w stosun-
ku do 2019 roku wydano o ponad 80 proc. 
więcej warunków przyłączenia, a w pierw-
szych dziesięciu miesiącach 2021 roku 
wydano tyle samo, co w całym 2020 roku, 

Priorytet: inwestycje
Wywiad z Robertem Zasiną, prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu  
i Rozdziału Energii Elektrycznej.
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przy czym moc w wydanych warunkach  
w 2020 roku była o ponad 99 proc. większa, 
niż w 2019 roku, a w pierwszych dziesięciu 
miesiącach 2021 roku była już o ponad  
183 proc. większa niż w roku 2019. Wzrost 
dotyczył również podpisanych umów 
przyłączeniowych dla źródeł wytwór-
czych – w 2020 roku w stosunku do 2019 
roku podpisano o ponad 48 proc. wię-
cej umów o przyłączenia, a w pierwszych 
dziesięciu miesiącach 2021 roku podpi-
sano ponad 243 proc. więcej umów niż 
w roku 2019, przy czym moc w podpisa-
nych umowach w 2020 roku była o ponad  
66 proc. większa niż w 2019 roku, a w pierw-
szych dziesięciu miesiącach br. o ponad  
515 proc. większa niż w roku 2019. Realiza-
cja umów o przyłączenie najczęściej zwią-
zana jest z budową nowych odcinków lub 
modernizacją istniejących i znaczącymi 
wydatkami finansowymi po stronie OSD. 
Należy mieć na uwadze, że podmioty przy-
łączane ponoszą opłatę przyłączeniową 

tylko w części dotyczącej odcinka sieci łą-
czącego sieć wspólną z siecią wytwórcy 
czy odbiorcy, przez który płynie energia 
tylko od lub do wytwórcy albo odbiorcy. 
Tym samym podmioty przyłączane nie 
ponoszą kosztów przebudowy sieci, które 
w większości są znacznie wyższe niż opła-
ta dokonywana przez podmiot przyłącza-
ny. Taki system finansowania i znaczący 
wzrost przyłączeń powoduje, że każdego 
roku, mimo zwiększania nakładów na in-
westycje przez OSD, większość pieniędzy 
przeznaczana jest na przyłączenie nowych 
podmiotów i realizację nowych obowiąz-
ków nakładanych na OSD, a brak zwięk-
szenia wydatków na modernizacje sieci  
i wyprzedzające jej dostosowanie do 
zwiększonych potrzeb przesyłowych. 

Należy podkreślić, że w ostatnich la-
tach OSD zwiększyły znacząco wydatki 
na przyłączenia OZE do sieci oraz zmieni-
ły zasady budowy nowych i modernizacji 
istniejących sieci dystrybucyjnych. Średni 

roczny poziom inwestycji operatorów dys-
trybucyjnych to około 6 mld zł.

Nie bez znaczenia jest również fakt, 
że sieć energetyczna się starzeje, co spo-
wodowane jest czasem jej użytkowania. 
W przypadku sieci dystrybucyjnej naj-
większy stopień zużycia cechuje linie na-
powietrzne 110 kV i SN. Prawie 80 proc. 
z nich wybudowano ponad 25 lat temu  
i od tamtego czasu, ze względu na barie-
ry prawne oraz brak odpowiednich środ-
ków, przechodziły one jedynie wymagane 
przeglądy i remonty. 

Oczywiście sieć jest na bieżąco mo-
dernizowana i wszyscy operatorzy dba-
ją o jej bezpieczeństwo z uwagi na wy-
magania prawne z zakresu eksploatacji 
oraz w reakcji na występujące awarie lub 
uszkodzenia. Należy tu przywołać rów-
nież porozumienie największych opera-
torów elektroenergetycznych z 2018 roku 
o współpracy przy usuwaniu awarii sieci 
elektroenergetycznych, m.in. na skutek 
ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. 
Jednak generalnie dla prawidłowości 
funkcjonowania systemu dystrybucyjne-
go majątek po zakończeniu okresu amor-
tyzacji powinien być wymieniany.

 » Czy w takim razie, po odpowiedniej 
modernizacji i przy zwiększonych 
inwestycjach w sieć, można przyłączyć 
do niej wszystkie mikroinstalacje i OZE, 
które o to wnioskują?

Trzeba zaznaczyć, że rozwój energetyki 
rozproszonej i lokalnej należy przyjąć jako 
niezbędny kierunek w procesie racjona-
lizacji kosztów wytwarzania i konsumpcji 
energii oraz przechodzenia w nisko- i ze-
roemisyjne wytwarzanie energii. Rolą ope-
ratorów jest sprzyjanie temu procesowi. 
Jednak ostatecznie o możliwości i terminie 
przyłączenia decyduje ekspertyza zakresu 
wymaganych działań dostosowawczych 
sieci, budżet wynikający z zatwierdzone-
go przez Prezesa URE planu rozwoju na 
poszczególne lata oraz uzyskanych zgód 
stron trzecich. Znaczącym czynnikiem po-
prawiającym sytuację mogą być systemy 
wsparcia finansowego oraz zmiany w pra-
wie zmierzające do ułatwień formalno-
prawnych. Dzięki systemowemu wsparciu 
ministerstwa i samorządów odnotowuje-
my ogromne zainteresowanie instalacja-
mi fotowoltaicznymi. Jest ono na tyle du-
że, że sieci energetyczne w szczególności 
niskich napięć – ze względów wspomnia-
nych wcześniej – w wielu miejscach do-
chodzą do swoich granic technicznych 

Robert Zasina, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
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możliwości przyjmowania energii ze źródeł. 
Mikroinstalacje PV pracują najczęściej pełną 
mocą w godzinach południowych, kiedy 
zwykle odbiorców nie ma w domu i nie zu-
żywają energii wyprodukowanej przez wła-
sne mikroinstalacje. Wpływa ona do sieci 
niskich napięć. Powoduje to m.in. przecią-
żenie sieci i wzrost napięcia w sieciach ni-
skich napięć powyżej dopuszczalnych, któ-
ry skutkuje automatycznymi wyłączeniami 
mikroinstalacji lub ograniczeniem poziomu 
wytwarzanej mocy. 

Innym czynnikiem wpływającym na 
możliwości i tempo przyłączenia OZE 
jest ich lokalizacja. Potencjalni inwestorzy 
zgłaszają chęć budowy źródeł wytwór-
czych w miejscach znacznie oddalonych 
od sieci, albo takich, które po dokonanej 
ekspertyzie wymagają przebudowy wielu 
kilometrów sieci czy budowę nowej infra-
struktury. Takim inwestycjom towarzyszy, 
oprócz znaczących wydatków, długi czas 
uzyskiwania wszelkich zgód prawnych,  
w tym właścicieli gruntów, na których ma 
być posadowiona nowa infrastruktura.  

Na pewno sieci dystrybucyjne potrze-
bują zwiększenia – i to w sposób znaczący 
– wydatków inwestycyjnych na ich rozwój 
i modernizację oraz narzędzia wspomaga-
jące ich zarządzanie. Jako branża elektro-
energetyczna, chcemy przyczynić się do 
rozwoju OZE i energetyki prosumenckiej, 
przy jednoczesnym zachowaniu stabiliza-
cji systemu, w tym niezawodności dostaw 
energii elektrycznej.  

Wdrożenie niezbędnych inwestycji 
musi następować w całej sieci dystrybucji 
energii elektrycznej w kraju i jest to proces 
rozłożony na lata.

 » Potrzeby branży nie pozostają 
niezauważone. Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki w październiku wyszedł  
z inicjatywą porozumienia sektorowego, 
które ma zapewnić środki na 
zwiększone inwestycje OSD.

Doceniamy fakt, że regulator, równoważąc 
interes przedsiębiorstw energetycznych  
i odbiorców, dostrzega konieczność zna-
czącego zwiększenia inwestycji w sektorze. 
Obecnie, w ramach kilku zespołów, trwają 
prace nad Kartą Efektywnej Transformacji 
Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. 
Ma ona zawierać rozwiązania usprawniają-
ce proces inwestycji sieciowych w najbliż-
szych 10 latach. Dokument powinien wska-
zać wymagane kierunki inwestowania, ich 
zakres i poziom nakładów, możliwe źródła 
finansowania oraz parametry monitorujące 

realizację zadań przez OSD. Prace mają się 
zakończyć do połowy 2022 roku. Na pod-
stawie wypracowanych uzgodnień ope-
ratorzy będą mogli podjąć dalsze szybkie 
działania związane z ustaleniem niezbęd-
nego zakresu inwestycji w sieci dystrybu-
cyjne, wdrożeniem zmian prawnych, pozy-
skaniem funduszy zewnętrznych itp. w celu 
dostosowania sieci dystrybucyjnych do no-
wych wyzwań związanych z transformacją 
energetyki. 

W związku z tym, że zmiany na rynku 
energii dotyczą bezpośrednio działalności 
OSD – znaczny wzrost liczby i mocy OZE 
w systemie, instalacja liczników zdalnego 
odczytu na masową skalę, rozwój elektro-
mobilności, kablowanie sieci, zapewnienie 
łączności i cyberbezpieczeństwa, a wkrótce 
przyłączanie magazynów energii, pozyski-
wanie usług elastyczności oraz współpraca 
z rosnącą liczbą podmiotów zbiorowych, 
takich jak np. prosument zbiorowy i wir-
tualny – inwestycje w tym sektorze stają 
się priorytetem i wymagają dodatkowego 
wsparcia regulacyjnego i prawnego. Co 
ważne, inwestycje wynikające z obowią-
zujących przepisów są i będą realizowane 

jako wymagane, jednak ich dynamika  
i zakres są powiązane z wielkością środków 
finansowych, którymi dysponować będą 
operatorzy. Wiedza na te mat możliwości fi-
nansowania jest istotna przy tworzeniu pla-
nów rozwoju na następne lata.

 » Nowe wyzwania dla operatorów 
przyniosła nowelizacja Prawa 
energetycznego, która nałożyła na 
nich obowiązek instalacji do 2028 
roku liczników zdalnego odczytu u co 
najmniej 80 proc. odbiorców energii 
elektrycznej.  Jak daleko zaawansowane 
są działania z tym związane?

Operatorzy systemów dystrybucyjnych 
od kilku lat instalują liczniki zdalnego od-
czytu u swoich klientów. Dotychczas dzia-
łanie to wynikało z własnej inicjatywy. 
Zaawansowanie tych prac jest bardzo zróż-
nicowane. W ciągu ostatnich lat liczba licz-
ników zdalnego odczytu znacząco wzrosła, 
m.in. na skutek rozwoju mikroinstalacji pro-
sumenckich, które wymagają zastosowania 
liczników ze zdalną komunikacją. Aby jed-
nak móc rozpocząć w pełni proces maso-
wej instalacji liczników zdalnego odczytu, 
operatorzy sieci oczekują obecnie wydania 
przepisów wykonawczych do tej ustawy, 
które będą zawierać szczegółowe wyma-
gania dla liczników zdalnego odczytu.

Poprzez instalację takiego licznika od-
biorcy energii będą na bieżąco mogli mo-
nitorować swoje zużycie energii oraz do-
stosowywać je do zmieniających się taryf. 
Masowa wymiana liczników rozpocznie 
się w ciągu kilkunastu miesięcy od uchwa-
lenia tych aktów wykonawczych, co jest 
spowodowane koniecznością przepro-
wadzenia postępowań przetargowych na 
dostawę i montaż liczników.

Ustawa, poza wymogiem instalacji 
liczników zdalnego odczytu, jest jedno-
cześnie podstawą stworzenia Centralnego 
Systemu Informacji Rynku Energii. 

 » Panie Prezesie, czego życzy Pan 
naszym Czytelnikom i całej branży na 
2022 rok?

Przede wszystkim proszę przyjąć życzenia 
zdrowia i bezpiecznej od wszelkich zagro-
żeń aktywności zawodowej. Niech nowy 
rok przyniesie nadzieję na uspokojenie, 
życzliwość i spełnienie marzeń. 

 » Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wojciech Tabiś

 » » »
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IRENEUSZ CHOJNACKI

Wzrost opłat dystrybucyjnych niższy niż cen prądu 
 

Nowe taryfy zatwierdzone
Jednym ostatnich mocnych akcentów 2021 roku było zatwierdzenie  
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf na sprzedaż energii 
elektrycznej i jej dystrybucji. Zgodnie z przewidywaniami, ale też  
i informacjami płynącymi od regulatora, w przyszłym roku wzrosną zarówno 
regulowane ceny detaliczne prądu, jak i przesyłu, ale o wiele mniej niż ceny 
samej energii elektrycznej. 

Koniec każdego roku obfituje w emocje, bo zwykle w grud-
niu Prezes URE zatwierdza na następny rok ceny sprzedaży energii 
elektrycznej dla odbiorców z grupy taryfowej G, która jest zdomi-
nowana przez gospodarstwa domowe, oraz stawki opłat za dys-
trybucję dla wszystkich odbiorców prądu. 

Regulacja cen sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców  
w gospodarstwach domowych od dawna nie dotyczy ich wszyst-
kich, ale nadal większości. 

W połowie 2021 roku, jak podawał regulator, liczba odbiorców 
w gospodarstwach domowych, wobec których stosowano ceny 
sprzedaży prądu określone w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa 
URE, wynosiła nieco ponad 9,8 mln, czyli około 63 proc. ich ogółu. 

Przez cały 2021 rok były omawiane i analizowane czynniki, któ-
re wpłynęły na wzrost cen energii w całej Europie. Do najważniej-
szych należą  mocne, popandemiczne odbicie gospodarcze owo-
cujące wysokim wzrostem zapotrzebowania na paliwa (m.in. gaz, 
węgiel) i energię elektryczną oraz galopujący wzrost  cen upraw-
nień do emisji CO

2
. Ich ceny przebiły poziom 80 euro/tonę CO

2
, 

jeszcze niedawno spodziewany dopiero za kilka lat.
W przeddzień zatwierdzenia przez Prezesa URE na 2022 rok taryf 

sprzedaży energii elektrycznej dla grupy taryfowej G i stawek opłat 
za dystrybucję dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej obra-
dowała Rada Europejska, czyli szefowie państw członkowskich UE. 

Rada Europejska na posiedzeniu 16 grudnia 2021 roku przyję-
ła m.in. konkluzje w sprawie COVID-19, czy niektórych aspektów 
migracji, ale unijnym przywódcom nie udało się osiągnąć porozu-
mienia w sprawie przyczyn wzrostu cen energii.

Natomiast proces taryfowy przebiegał tak, że nie było powo-
dów, aby odkładać decyzje. Prezes URE zatwierdził i opublikował 
nowe taryfy 17 grudnia 2021 roku, co umożliwia ich wprowadze-
nie w życie od 1 stycznia 2022. 

Prezes URE zatwierdził na 2022 rok taryfy na sprzedaż ener-
gii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu: PGE Obrót, Tauron 
Sprzedaż, Enea, Energa-Obrót oraz taryfy pięciu największych 

spółek dystrybucyjnych: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, 
Enea Operator, Energa-Operator, Stoen Operator (d. innogy Stoen 
Operator).

URE podał, że stawki nowych taryf dystrybutorów energii na 2022 
rok w porównaniu do tych z 2021 roku wzrosną średnio dla wszystkich 
grup odbiorców o 8 proc. Wynika to, jak stwierdził regulator, głównie 
ze wzrostu kosztów prowadzonej działalności operacyjnej i koniecz-
nych inwestycji, ale zaznaczył także, iż OSD ponoszą również koszty 
zakupu energii na pokrycie strat podczas dystrybucji, a prąd drożeje. 

Regulator poinformował również o ile w 2022 w porównaniu do 
2021 roku wzrosną opłaty dystrybucyjne w poszczególnych OSD. I tak 
w przypadku spółki Enea Operator średnia stawka dystrybucji wzro-
śnie o 8,6 proc., a dla odbiorców grupy G o 9,5 proc. Te wskaźniki dla 
pozostałej czwórki przedstawiają się następująco: Energa-Operator – 
podwyżka odpowiednio o  o 7,3 proc. i 7,6 proc., Tauron Dystrybucja 
– 8,5 proc. i 9,7 proc., PGE Dystrybucja – 7,5 proc. i 8,8 proc., Stoen 
Operator – 9,9 proc. i 8,9 proc. Wyższy wzrost procentowy stawki dys-
trybucyjnej w grupie taryfowej G niż podwyżka ogółem, jak wyjaśnia 
URE, wynika z podniesienia wysokości opłaty mocowej. 

Warto też zwrócić uwagę, że podane procentowe wzrosty 
opłat dystrybucyjnych przekładają się na relatywnie niskie zwyż-
ki płatności. Regulator, zaznaczając, że wszystkie podane stawki  
i ich zmiany dotyczą wartości netto, czyli bez VAT, podał, że  
w przypadku odbiorców z grupy G11 wzrost opłat za dystrybucję 
prądu policzony przy zużyciu około 1,8 MWh rocznie zmieści się  
w widełkach 3,7-4,5 zł miesięcznie.

Podkreślić też trzeba, że w taryfach dystrybucyjnych uwzględ-
nione są opłaty wynikające z przepisów prawa, które nie trafiają do 
dystrybutorów. Należy do nich opłata kogeneracyjna, która wzro-
sła z 0 zł/MWh w 2021 roku do 4,06 zł/MWh w 2022. Z opłaty tej 
finansowany jest systemem wsparcia dla energii produkowanej  
w kogeneracji. 

Kolejna danina, która obciąża rachunki za dystrybucję prądu, 
ale nie wpływa do OSD, to opłata mocowa, której stawka w 2022 
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roku, jak wskazał URE, rośnie o około 30 proc. Następna, również 
nie wpływająca do dystrybutorów, to opłata OZE, której stawka  
w 2022 roku będzie wynosiła 0,9 zł/MWh wobec 2,2 zł/MWh w 2021.  
Z tego finansowany jest m.in. aukcyjny system wsparcia OZE. 

Według informacji uzyskanych w URE, własne stawki dystry-
bucyjne OSD, tj. liczone bez opłat: mocowej, OZE i kogeneracyjnej 
w 2022 roku w stosunku do 2021 liczone dla pięciu największych 
OSD wzrosną średnio, czyli dla wszystkich grup odbiorców, o oko-
ło 5,9 proc., a podwyżka stawek własnych w taryfach dla grup G 
wyniesie średnio 5,6 proc.

Wynikający z zatwierdzonych przez regulatora taryf na 2022 
rok wzrost cen energii elektrycznej jest znacznie większy niż opłat 
dystrybucyjnych. 

URE podał, że według nowych taryfy na obrót (sprzedaż) ener-
gią elektryczną odbiorcy w grupie G11, dla których sprzedawcą 
z urzędu są PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea, Energa-Obrót,  
w 2022 roku zapłacą za energię około 17 zł netto miesięcznie wię-
cej, czyli o 37 proc., niż w 2021 roku.

Grupa taryfowa G11 stanowi około 87 proc. wszystkich od-
biorców w grupach G, a średnie zużycie odbiorcy energii w tej 
grupie w 2020 roku wyniosło 1813 kWh rocznie.

URE, podobnie jak w przypadku opłat dystrybucyjnych, wska-
zał powody wzrostu cen prądu. Regulator zaznaczył, że rosną 
koszty zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. Podał, że 
kontrakty zawierane na Towarowej Giełdzie Energii pokazują, że  
w ostatnim roku cena energii – zarówno z dostawą na rok 2022, 
jak i na kolejne lata – gwałtownie rośnie.

Regulator wskazał, że jeszcze w listopadzie 2020 roku cena ener-
gii w kontraktach terminowych na 2022 oscylowała na poziomie  
242 zł/MWh, żeby w listopadzie 2021 osiągnąć poziom 470 zł/MWh.

Kosztem mocno wpływającym na hurtowe ceny energii są 
wydatki elektrowni na zakup uprawnień do emisji CO

2
. Polska 

energetyka w większości oparta jest bowiem na węglu, co ozna-
cza wysokie emisje CO

2
 , a to z kolei  oznacza obowiązek zakupu 

dużych ilości uprawnień do emisji CO
2
, których ceny rosną. URE 

podał, że koszty uprawnień do emisji CO
2
 od maja 2019 roku do 

listopada 2021 roku wzrosły od 100 zł do 310 zł za tonę.
Jak stwierdził URE w komunikacie, nowe taryfy na sprzedaż 

prądu i jego dystrybucję oznaczają, że od 1 stycznia 2022 roku 

łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa do-
mowego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja  
w grupie G11) wzrośnie około 24 proc. w stosunku do 2021, co 
oznacza więcej o około 21 zł netto miesięcznie.

Wszystkie ceny zatwierdzane i podawane przez regulatora są 
cenami netto. Stawka VAT nie wpływa na ich poziom. Stawki taryf 
wyliczono na podstawie przepisów obowiązujących w dniu ich za-
twierdzenia, zgodnie z którymi akcyza wynosi 5 zł za MWh energii.

W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej ustawodawca przewi-
dział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 roku stawki podat-
ku VAT na sprzedaż energii z 23 proc. do 5 proc. oraz zwolnienie 
gospodarstw domowych z akcyzy na prąd do końca maja 2022. 
Znaczna grupa odbiorców będzie również mogła w 2022 roku 
skorzystać z dodatków osłonowych. 

Tarcza antyinflacyjna przełoży  się na końcowy rachunek kon-
sumentów energii elektrycznej. Grupy energetyczne oszacowały 
ten wpływ i informowały o tym. Na przykład  Enea podała, że ra-
chunki jej odbiorców indywidualnych w 2022 roku wzrosną średnio  
o około 21 zł netto, ale dzięki rządowym mechanizmom wsparcia 
w pierwszym kwartale 2022 roku miesięczny rachunek statystycz-
nego gospodarstwa domowego wzrośnie tylko o około 6 zł brutto. 

Można powiedzieć, że jeśli chodzi o ceny energii na 2022 rok 
to kwestia jest przesądzona, ale tym bardziej palące jest pytanie 
o dalszą przyszłość. Według eksperckich ocen jeszcze długo ceny 
energii będą zależały od cen paliw i kosztów CO

2
.  

– OZE zaczną wyznaczać permanentnie ceny hurtowe energii 
dopiero wówczas, kiedy zostaną skomercjalizowane technologie po-
zwalające odejść od gazu, czyli chemiczne magazyny energii, które są 
obecnie bardzo drogie, czy zielony wodór, który też jest na dziś drogi – 
powiedział  Maciej Burny, prezes firmy doradczej ENERXperience.

– Oznacza to, że w perspektywie krótko- i średniotermino-
wej w miksie Europy, a w tym Polski, musi być jak nie węgiel, to 
gaz – i wespół z cenami CO

2
 ceny tych paliw będą miały decydu-

jący wpływ na ceny prądu. Tym niemniej, im więcej będzie OZE  
w systemie, tym cena energii w UE będzie się bardziej spłaszczać – 
stwierdził Maciej Burny.  n

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

W taryfach na 2022 rok wzrost cen energii elektrycznej jest znacznie większy niż opłat dystrybucyjnych 
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Wzajemna relacja powinności 
wynikającej z treści art. 128 ust. 1 
do norm art. 122 Pzp 
Art. 128 obecnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
to uaktualnione brzmienie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. 
Przez lata obowiązywania tego przepisu jego treść podlegała zmianom 
lecz istota sprowadzała się do obowiązku żądania przez zamawiającego 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień  
od wykonawców w zakresie dokumentów wskazanych w tym przepisie. 

Stanowi on implementację art. 51 dy-
rektywy  2004/18/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z 31 marca 2004 roku ws. 
koordynacji procedur udzielania zamó-
wień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, 
str. 114) w brzmieniu:

Instytucje zamawiające mogą wezwać 
wykonawców do uzupełnienia zaświadczeń 
i dokumentów przedłożonych na podstawie 
art. 45-50 lub o ich wyjaśnienie.

Następnie, odnosząc się do art. 128 Pzp,  
wskazać należy, że stanowi on wprowa-
dzenie  norm wynikających z art. 56 ust. 3  
oraz 59 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lute-
go 2014 roku ws. zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. 

Co do art. 122 ust 1 obecnego Pzp, 
to jest on kontynuacją art. 22a ust. 6 po-
przedniej ustawy, a jednocześnie stanowi 
wprowadzenie do prawa krajowego art. 
63 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
Przedmiotowy przepis dyrektywy nie ist-
niał w ramach dyrektywy 2004/18/WE,  
a jego wprowadzenie do polskiego syte-
mu prawnego nastąpiło nowelizacją Pzp 
obowiązującą od 28 lipca 2016.

Prawo
Art. 128 ust 1 ustawy Pzp stanowi: 

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadcze-
nia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, pod-
miotowych środków dowodowych, innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu lub są one niekompletne 
lub zawierają błędy, zamawiający wzywa 
wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyzna-
czonym terminie, chyba że:
1. wniosek o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo oferta wykonaw-
cy podlegają odrzuceniu bez względu na 
ich złożenie, uzupełnienie lub poprawie-
nie lub

2. zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania.

Natomiast art. 122:
Jeżeli zdolności techniczne lub zawo-

dowe, sytuacja ekonomiczna lub finanso-
wa podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub za-
chodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wy-
konawca w terminie określonym przez za-
mawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 
że samodzielnie spełnia warunki udziału  
w postępowaniu.

Na kanwie powyższego mogą rodzić 
się wątpliwości interpretacyjne co do 
wzajemnej relacji wskazanych przepisów. 
Poniżej wskażę pytanie zadane mi przez 
klienta.

Z praktyki:
„Wykonawca powołuje się na zasoby 
podmiotu trzeciego, ale nie złożył, ra-
zem z ofertą oświadczenia, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, te-
go podmiotu trzeciego. Wezwaliśmy 
do uzupełnienia oświadczenia pod-
miotu trzeciego, na podstawie art. 128 
ust. 1 Pzp. Uzupełnione oświadczenie 
zawiera błędy. W związku z tym,  że już 
raz wzywaliśmy o uzupełnienie doku-
mentu z art. 128 ust. 1 to następnie, ko-
rzystając z art. 122 ustawy Pzp wezwa-
liśmy do przedstawienia zobowiązania 
innego podmiotu w zakresie udostęp-
nienia zasobów…”
To zapytanie (a nie jest ono jedyne  

w tym zakresie) wskazuje, że zamawiający 
niejednokrotnie uważają, że istnieją dwie 
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niezależne od siebie instytucje ustawo-
we pozwalające na uzupełnianie błęd-
nych dokumentów. Wystarczy jedynie, że 
wykonawca będzie korzystał z zasobów 
podmiotu trzeciego. Niestety, nic bardziej 
mylnego, a odpowiedź na pytanie, czy 
można więcej niż raz uzupełniać określone  
w ustawie dokumenty, będzie odpowie-
dzią negatywną. 

W pierwszym rzędzie wskażę, dlacze-
go można wzywać do uzupełnienia do-
kumentów tylko raz. Skąd w ogóle takie 
założenie, które nie ma oparcia wprost 
w żadnym przepisie. Wbrew niektórym 
opiniom z treści art. 128 ust. 1 (uprzed-
nia ustawa – art. 26 ust. 3) Pzp nie wyni-
ka literalnie, że przepis ten dotyczy jed-
norazowego wezwania do uzupełnienia 
dokumentów. Jednokrotne wezwanie 
do uzupełnienia (poprawienia, złożenia) 
dokumentów wynika z ogólnych zasad 
prawa cywilnego oraz treści art. 16 pkt 1 
Pzp, a w szczególności zasady równego 
traktowania wykonawców. Otóż z ogól-
nej zasady exceptiones non sunt extenden-
dae – wyjątków nie stosujemy rozszerzają-
co, wynika wprost, że jeżeli dana sytuacja 
jest odstępstwem od zasady, to nie moż-
na stosować co do niej wykładni rozsze-
rzającej, nie można powielać wyjątku lub 
stosować go przez analogię. Obowiązek 
wynikający z art. 128 ust. 1 Pzp jest ogra-
niczony poprzez istnienie wskazanej za-
sady równego traktowania wykonawców. 
Jeśli w określonym terminie wszyscy wy-
konawcy powinni złożyć wymagane do-
kumenty i termin ten jest jednakowy dla 
wszystkich, np. wyznaczony termin skła-
dania ofert, to równe traktowanie wyko-
nawców nakazuje uznać, że każdy, kto nie 
dochował wyznaczonego terminu musi 
zostać wyeliminowany z postępowania. 
Od tej zasady ustawodawca przewidział 
wyjątek w postaci o bowiązku zama-
wiającego do wezwania o uzupełnienie 
dokumentów, jeśli oferta (sensu largo) 
jest wadliwa. Skoro jednak jest zasada 
i ustawowy wyjątek od niej, to wyjątek 
może być zastosowany tylko jeden raz. 
Zastosowanie go po raz kolejny byłoby 
naruszeniem zasady równego traktowa-
nia wykonawców, Co prawda, zgodnie  
z orzecznictwem i doktryną, możliwe jest 
żądanie ponowne tego samego doku-
mentu, ale tylko w sytuacji, gdy pierwot-
ne wezwanie nie było wyczerpujące. 

Idąc dalej należy wskazać, że zasada 
jednokrotnego wezwania o uzupełnie-
nie (złożenie czy poprawienie) doku-
mentu obowiązuje niezależnie od tego, 

czy wykonawca korzysta z potencjału 
trzeciego, czy też samodzielnie wykazu-
je spełnianie warunków udziału w po-
stępowaniu. Jeśli uznać, że art. 128 oraz 
art. 122 mają niezależne od siebie zasto-
sowanie, to automatycznie doszłoby do 
naruszenia zasady równego traktowania 
wykonawców, gdyż ten, który powołuje 
się na potencjał obcy, mógłby być wzy-
wany dwukrotnie do wskazania, że speł-
nia warunek udziału w postępowaniu, 
natomiast wykonawca wykazujący sa-
modzielne spełnianie zostałby wezwany 
jedynie raz. 

Te dwa przepisy są ze sobą związa-
ne i nie powinny być odczytywane jako 
dwie odrębne możliwości, a interpretacja 
powodująca rozszerzenie zakresu uzupeł-
niania dokumentów jest niezgodna z poj-
mowaniem zasady wąskiego stosowania 
wyjątków. 

Po co wobec tego w ogóle ustawo-
dawca zdecydował się na wprowadzenie 
dwóch przepisów regulujących to zagad-
nienie? Wydaje się, że istnienie art. 128 
ust. 1 wypełnia całkowicie powinność za-
mawiającego do żądania ponownie wa-
dliwego lub niezłożonego dokumentu. 
Wykonawca, który nie wykazuje spełnie-
nia warunku, zgodnie z orzecznictwem  
i doktryną, znajduje się w sytuacji błędne-
go złożenia lub niezłożenia dokumentu  
w ogóle. W takim przypadku aktualizuje 
się obowiązek zamawiającego do wezwa-
nia o prawidłowy dokument wskazujący, 
że wykonawca spełnia warunek udziału 
w postępowaniu i bez znaczenia jest fakt, 
czy powołuje się on na potencjał obcy, 
czy też próbuje wykazać samodzielnie ów 
warunek. 

Pomimo tego, ustawodawca wpro-
wadził dodatkowy przepis wskazujący, 
że wykonawca powołujący się na zaso-
by podmiotu trzeciego, a zasoby te nie 
potwierdzają, że spełniony jest warunek 
udziału w postępowaniu, to wykonawca 
może na żądanie zamawiającego wskazać, 
że zastępuje ten podmiot trzeci innym 
podmiotem lub że sam spełnia kwestio-
nowany warunek. 

Zasada racjonalnego ustawodaw-
cy nakazuje poszukać jednak sensu 
prawnego w ujętym przepisie, a co za 
tym idzie dokonywać jego interpreta-
cji również w ramach wykładni celo-
wościowej. Wydaje się, że przepis ten 
jest zupełnie niepotrzebny, skoro z art. 
128 wynika obowiązek zamawiającego 
do wezwania wykonawcy o uzupełnie-
nie dokumentu, a bez znaczenia jest, 

czy dokument ten pokazuje spełnienie 
warunku samodzielnie, czy w ramach 
potencjału podmiotu trzeciego, to z sa- 
mej istoty art. 128 wynika, że wyko-
nawca może wskazać potencjał innego 
podmiotu niż pierwotnie deklarowany 
lub wykazać, że samodzielnie spełnia 
ten warunek. Sama treść art. 122 jest 
w mojej ocenie niewłaściwie skonstru-
owana jako obowiązek zamawiającego 
do wystosowania określonego żądania. 
Powiela on rzeczywiście częściowo za-
gadnienie uregulowane w art. 128, które 
również wyrażone jest jako obowiązek 
zamawiającego do wystosowania żąda-
nia. W mojej ocenie jest to tzw. stosu-
nek zawierania (treść jednego przepisu 
już jest zawarta w innym przepisie – np.  
Wyrok Sądu Najwyższego z 15 września 
2016 roku I CSK 659/15 –  Artykuł 632 par. 
2 k.c. stanowi szczególne unormowanie  
w stosunku do art. 3571 k.c.; przyjmuje się, 
że pomiędzy tymi uregulowaniami zacho-
dzi stosunek zawierania, w ramach które-
go art. 632 par. 2 zawiera się w zakresie za-
stosowania normy art. 3571 k.c."

Można również spotkać się z rozwa-
żaniami doktrynalnymi wskazującymi, że 
istotą przepisu (uprzedniej ustawy Pzp) 
art. 22a ust. 6 jest to, aby nie można było 
zastosować możliwego powoływania się 
na podmiot trzeci, jeśli w chwili składa-
nia ofert nie korzystali z potencjału pod-
miotu trzeciego, a opierali się jedynie na 
zasobach własnych. Taka wykładnia tele-
ologiczna (celowościowa) straciła na aktu-
alności w nowej ustawie Pzp z uwagi na 
treść art. 123:

Wykonawca nie może, po upływie termi-
nu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo ofert, 
powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, je-
żeli na etapie składania wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu 
albo ofert nie polegał on w danym zakre-
sie na zdolnościach lub sytuacji podmio-
tów udostępniających zasoby.
W konkluzji należy wskazać, że prawi-

dłowo sformułowane wezwanie o uzu- 
pełnienie (złożenie itp.) dokumentów 
w sytuacji, gdy wykonawca uprzednio 
powoływał się na zasoby podmiotu 
trzeciego, powinno być sformułowa-
ne przez odniesienie do art. 128 ust. 1  
w związku z art. 122 nowego Pzp. Nato-
miast, gdy nie powoływał się na zasoby 
podmiotu trzeciego, wezwanie powin-
no być sformułowane jedynie na pod-
stawie art. 128 ust. 1 Pzp.  n 
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Regulacje dotyczące OZE i rozwiązań prosumenckich

• Pismo PTPiREE do komisji senackich – uwagi do nowelizacji ustawy o OZE – druk 560
• Uwagi PTPiREE do ustawy nowelizującej OZE – druk senacki 560
• Uchwała Senatu – odrzucenie ustawy
• Inicjatywa senacka – projekt nowelizacji ustawy o OZE i Pe 

2. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI 
• Rozporządzenie ws. rejestru magazynów energii elektrycznej – Dz.U. nr 2010  

z 5 listopada 2021 roku

3.
Inicjatywa zmian w regulacjach prawnych  
w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego

• Pismo PTPiREE do Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki ws. niezbędnych zmian  
w prawie przyspieszających proces inwestycyjny operatorów – 26 listopada 2021 roku

• Załącznik do pisma – propozycja zmian  w przepisach przygotowana przez PSE

4. Aktualizacja sprawozdania okresowego OZE – 2019/2020 • Aktualizacja sprawozdania okresowego OZE – 2019/2020 – komentarz PTPiREE

5.
Rządowy projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych  
– propozycja odrębnej taryfy dla OSP

• Rządowy projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych – druk sejmowy nr 1765
• Uzasadnienie do projektu ustawy o OSP
• Pismo PTPiREE do komisji sejmowej – stanowisko wobec projektu – 25 listopada 2021 roku

6. Projekt zmian rozporządzenia taryfowego

• Projekt MKiŚ nowelizacji rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania  
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (nr 737 w ,,Wykazie prac 
legislacyjnych MKiŚ’’)

• Uzasadnienie do projektu rozporządzenia
• Ocena Skutków Regulacji

7.
Projekt MKiŚ nowelizacji rozporządzenia ws. szczegółowych zasad  
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci

• Propozycja PTPiREE zapisów rozporządzenia ws. kwalifikacji
• Załącznik – wzory świadectw kwalifikacyjnych

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w listopadzie 2021 roku

Regulacje dotyczące OZE  
i rozwiązań prosumenckich 

W ostatnich dniach października Sejm RP 
przyjął nowelizację ustawy o odnawial-
nych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw. Regulacja wprowadzić ma 
istotne zmiany m.in. dotyczące prosu-
mentów i sposobów rozliczania ener-
gii wytwarzanych w ich instalacjach. 
Przewiduje, że dotychczas funkcjonujący 
system opustów dla nowych prosumen-
tów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 
2022 roku, zostanie zastąpiony modelem 
rozliczeń wartościowych energii, tzw. net-
-billingiem. Prosumenci, którzy przystąpią 
do systemu do 31 marca 2022 roku będą 
mogli korzystać z opustów przez 15 lat od 
chwili wytworzenia w instalacji fotowol-
taicznej i wprowadzenia do sieci elektro-
energetycznej pierwszej kWh. Ustawa ma 
wejść w życie 1 kwietnia 2022 roku. 

Przed rozpatrzeniem projektu przez 
Senat, do komisji, którym powierzono 
prace nad regulacją, przekazano stanowi-
sko PTPiREE z propozycjami modyfikacji 
zapisów.  

Podczas posiedzenia Senatu zakoń-
czonego 26 listopada – izba wyższa zade-
cydowała o odrzuceniu ustawy w całości. 
Regulacja wróciła jednak pod obrady Sej-
mu (posiedzenie na przełomie listopada 
i grudnia), który 2 grudnia odrzucił bez-
względną większością głosów uchwałę 
Senatu. 

Jednocześnie Senat – w ramach ini-
cjatywy ustawodawczej – przyjął własny 
projekt zmian w zakresie OZE i skierował 
go, zgodnie ze ścieżką legislacyjną, do 
Sejmu.

W pracach na etapie komisji senac-
kich, prezentując stanowisko operatorów, 
aktywnie uczestniczyli przedstawiciele 
PTPiREE.

Prace nad nowelizacją Pe oraz 
aktami prawnymi dotyczącymi AMI 

5 listopada w Dzienniku Ustaw opubli-
kowano rozporządzenie Ministra Klimatu  
i Środowiska z 21 października 2021 roku 
w sprawie rejestru magazynów energii 
elektrycznej.

Listopadowe prace, działającego przy 
MkiŚ, Zespołu ds. Wprowadzenia w Pol-
sce Inteligentnego Opomiarowania (m.in. 
przedstawiciele MKiŚ, URE, OSDnEE, TOE, 
PTPiREE) koncentrowały się nad uzgodnie-
niem ostatecznego brzmienia pozostałych 
aktów wykonawczych do znowelizowanej 
w czerwcu ustawy Prawo energetyczne, tj. 
rozporządzeń w sprawie: systemu pomia-
rowego oraz procesów rynku energii. 

Ponadto na prośbę MKiŚ uzupełnio-
no roboczą wersję OSR (do druku UC 74)  
w zakresie nierynkowego redyspono-
wania mikroinstalacji m.in. o aktualne 



14

PTPIREE I LEGISLACJA

l ENERGIA elektryczna grudzień 2021

dane na temat liczby i mocy mikroinstala-
cji przyłączonych do sieci OSD. 

Inicjatywa zmian w regulacjach 
prawnych w celu usprawnienia 
procesu inwestycyjnego 

W nawiązaniu do uzgodnień paździer-
nikowego spotkania Parlamentarnego 
Zespołu ds. Energetyki, podczas którego 
omawiano potrzeby oraz priorytety inwe-
stycyjne operatorów systemów elektro-
energetycznych związane z rosnącą liczbą 
OZE w systemie, w ramach PTPiREE opra-
cowano propozycje zmian w prawie, któ-
re usprawniają prowadzenie inwestycji,  
w podziale na trzy koszyki (I – zmiany prio-
rytetowe, II – zmiany istotne, III – zmiany 
do przeanalizowania i ewentualnego zgło-
szenia bez nadania priorytetu). 

Propozycje te przekazano zarówno do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jak i na 
ręce przewodniczącego  Parlamentarnego 
Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji 
Energetycznej.

Aktualizacja sprawozdania 
okresowego OZE – 2019/2020

W drugiej połowie listopada resort klimatu 
zwrócił się do PTPiREE o aktualizację frag-
mentu ,,Sprawozdania okresowego OZE 
za lata 2019-2020’’. Prośba związana była  
z obowiązkiem wynikającym z art. 127 
ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach 
energii: „Minister właściwy do spraw kli-
matu co 2 lata sporządza i przedstawia 
Radzie Ministrów sprawozdanie zawiera-

jące wyniki monitorowania realizacji kra-
jowego celu wraz ze wskazaniem postępu  
w promowaniu wykorzystania energii i pa-
liw ze źródeł odnawialnych.” Odpowiedź 
przekazano do MKiŚ.

Rządowy projekt ustawy  
o Ochotniczych Strażach Pożarnych  
– propozycja odrębnej taryfy dla OSP

W pierwszej połowie listopada do 
Sejmu trafił rządowy projekt ustawy  
o Ochotniczych Strażach Pożarnych. W ra-
mach proponowanych przepisów po-
nownie podejmowana jest próba wpro-
wadzenia odrębnej taryfy dla energii 
elektrycznej dla OSP (zmiany w art. 45-46 
Pe). Negatywne stanowisko PTPiREE wo-
bec proponowanych korekt przekazano 
do komisji i podkomisji sejmowych, któ-
re rozpatrywały projekt. Pierwotny zapis 
jednak utrzymano; głosowanie nad przy-
jęciem ustawy zaplanowano na grudnio-
wym posiedzeniu Sejmu RP. 

Rozporządzenie taryfowe

W drugiej połowie listopada resort kli-
matu przekazał PTPiREE do konsultacji 
projekt rozporządzenia Ministra Klimatu  
i Środowiska zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie szczegółowych zasad kształ-
towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  
w obrocie energią elektryczną. Jak poinfor-
mowano, modyfikacje wynikają z koniecz-
ności doprecyzowania sposobu prowa-
dzenia rozliczeń z odbiorcami końcowymi, 
zgodnie z upoważnieniem ustawowym 

z art. 46 ust. 4 pkt. 7 Pe, i zapewnić ma-
ją odbiorcom końcowym dostęp do nie-
zbędnych informacji o strukturze kosztów, 
które wpływają na finalną cenę energii 
elektrycznej przez nich uiszczaną.

Po analizie zapisów w ramach PTPiREE 
uznano bezzasadność zgłaszania uwag – 
projekt dotyczy spółek obrotu, tj. sprze-
dawców energii elektrycznej. 

Projekt rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci

MKiŚ zainicjowało w listopadzie prace 
nad nowym rozporządzeniem w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posia-
dania kwalifikacji przez osoby zajmujące 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
w związku ze zmianą delegacji zawartej  
w art. 54 ust. 7 w brzmieniu ustawy Prawo 
energetyczne z dnia 20 maja 2021 roku, 
która weszła w życie 3 lipca 2021 roku. 
Do konsultacji zaproszono przedstawicieli 
PTPiREE. W listopadzie odbyły się dwa spo-
tkania zorganizowane przez MKiŚ. PTPiREE 
przesłało propozycję projektu; prace kon-
centrują się wokół tej wersji. Resort ze-
brał do niej uwagi od pozostałych stron 
spotkania i w następstwie – w połowie 
grudnia – ma przekazać uczestnikom ko-
lejną propozycję będącą kompilacją wersji 
PTPiREE oraz rozpatrzonych uwag i propo-
zycji własnych ministerstwa.

Biuro PTPiREE, Poznań, grudzień 2021 roku

W ostatnich dniach października Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o odnawial nych źródłach energii oraz niektórych in nych ustaw
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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.

Taryfa dla Ochotniczych  
Straży Pożarnych

17 grudnia Sejm uchwalił ustawę o Ocho-
tniczych Strażach Pożarnych. Dotychczas 
funkcjonowanie OSP opierało się na usta-
wie Prawo o stowarzyszeniach, a przyjęty akt 
prawny jest pierwszym w historii regulują-
cym kompleksowo organizację tych jedno-
stek. Wprowadzane przepisy mają na celu 
poprawę sytuacji OSP, wzmocnienie ich roli 
oraz uhonorowanie służby strażaków ochot-
ników poprzez przyznanie świadczeń ratow-
niczych dla osób z dłuższym stażem. 

Ustawa zmienia także Prawo energe-
tyczne, wprowadzając odrębną taryfę dla 
OSP. Przedsiębiorstwo energetyczne będzie  
miało utworzyć odrębną grupę taryfową 
dla odbiorców energii elektrycznej przyłą-
czonych do sieci, niezależnie od jej poziomu 
napięcia znamionowego, będących jednost-
kami ochrony przeciwpożarowej, o których 
mowa w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 roku  
o Ochotniczych Strażach Pożarnych, biorąc 
pod uwagę znaczenie tych jednostek dla 
realizacji przedsięwzięć mających na celu 
ochronę życia, zdrowia, mienia lub środo-
wiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 
innym miejscowym zagrożeniem. Jedno-
cześnie zmieniono delegację do wydania 
rozporządzenia taryfowego dla energii elek-
trycznej. Minister właściwy do spraw energii, 
określając w drodze rozporządzenia sposób 
kształtowania i kalkulacji taryf dla energii 
elektrycznej oraz sposób rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną, będzie brał pod uwagę 
(oprócz dotychczasowych czynników) także 
realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. Ustawa ma wejść w życie 
1 stycznia 2022 roku. 

Tarcza antyinflacyjna

 Ҍ Zmiany w podatku akcyzowym
Ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzo-
wym oraz niektórych innych ustaw wprowa-
dzono regulację zmniejszającą skutki wzrostu  

cen energii elektrycznej dla odbiorców  
w 2022 roku. Od dnia 1 stycznia 2022 roku do 
dnia 31 maja 2022 roku zwalnia się bowiem 
od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej na-
bywcy końcowemu będącemu odbiorcą 
energii elektrycznej w gospodarstwie domo-
wym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetycz-
ne. Zgodnie z ustawą, za gospodarstwo do-
mowe nie będzie uznawana nieruchomość  
w całości wykorzystywana na potrzeby pro-
wadzonej działalności gospodarczej.

 Ҍ Zmiany stawki podatku VAT
Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 
grudnia 2021 roku, zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie towarów i usług, dla któ-
rych obniża się stawkę podatku od towarów 
i usług, oraz warunki stosowania stawek ob-
niżonych, zapowiedziano także obniżenie 
stawki podatku VAT od energii elektrycz-
nej na rachunkach odbiorców końcowych  
w pierwszym kwartale 2022 roku – z obec-
nego poziomu 23 do 5 proc. W zakresie sta-
wek dystrybucyjnych, według wyjaśnień 
Ministerstwa Finansów: ,,Jeśli dostawa ener-
gii jest oferowana przez dostawcę wraz  
z usługą dystrybucji, to niższa stawka VAT 
dotyczy zarówno dostawy energii, jak i usłu-
gi dystrybucji. Jest to z punktu widzenia VAT 
świadczenie kompleksowe, gdzie świadcze-
nie uboczne dzieli los świadczenia główne-
go (dominującego), czyli dostawy energii. 
Jeśli natomiast usługi dystrybucji oferuje inny 
podmiot niż dostawca energii, to wówczas 
nie możemy stosować stawki obniżonej na 
same usługi dystrybucji - nie pozwala na to 
prawo Unii Europejskiej’’.

 Ҍ Dodatek osłonowy
Sejm uchwalił ustawę o dodatku osłonowym 
mającą na celu wprowadzenie pojęcia ,,ubó-
stwa energetycznego’’ oraz rozwiązań ma-
jących na celu ochronę mniej zamożnych 
gospodarstw domowych, którym przysługi-
wał będzie dodatek osłonowy oraz wzmoc-
nienia ochrony odbiorcy wrażliwego energii 

elektrycznej i paliw gazowych. Dodatek bę-
dzie przysługiwał za 2022 rok i zostanie wy-
płacony w dwóch ratach, a jego przyznanie 
oraz wysokość zależy od takich czynników, 
jak w szczególności kryterium dochodo-
we, liczba osób pozostających w gospodar-
stwie domowym oraz fakt ogrzewania te-
go gospodarstwa źródłami na paliwo stałe. 
Sprzedawca energii elektrycznej lub sprze-
dawca paliw gazowych będą obowiązani 
do dołączenia do faktury informacji o do-
datku osłonowym oraz o prawie do złoże-
nia wniosku o jego wypłatę do 31 paździer-
nika 2022 roku lub oddzielnie w przypadku, 
gdy ta faktura będzie wysyłana później niż 
w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy. Sposób przekazywania in-
formacji załączanej do faktury oraz jej wzór 
określi Minister Klimatu i Środowiska w roz-
porządzeniu, przy uwzględnieniu potrzeby 
zapewnienia przejrzystości i komunikatyw-
ności informacji. Regulacja wprowadza tak-
że rozwiązania o charakterze niefinansowym 
wzmacniające ochronę odbiorcy wrażliwe-
go, np. możliwość złożenia do sprzedawcy 
energii elektrycznej wniosku o zastosowanie 
tzw. programu wsparcia wobec zaległych  
i bieżących należności za energię elektrycz-
ną. Równolegle zawieszono rozpatrywanie 
wniosków o wypłatę dodatku energetyczne-
go złożonych w okresie 1 stycznia – 31 grud-
nia 2022 roku.

Jednocześnie 22 grudnia konsultacjom 
publicznym poddano projekt rozporządze-
nia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wy-
płatę dodatku osłonowego. We wniosku 
podawane będą szczegółowe dane identyfi-
kujące wnioskodawcę i członków gospodar-
stwa domowego, a także informacje o źródle 
ogrzewania na paliwo stałe, o podmiocie, 
do którego wnioskodawca uiszcza składki 
na ubezpieczenie zdrowotne bądź ich brak, 
dane o świadczeniach alimentacyjnych czy 
o wielkości gospodarstwa rolnego, jeśli ta 
informacja dotyczy wnioskodawcy. Konsul-
tacje projektu potrwają do 28 grudnia.  n
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Mercedes-Benz eActros

Nie od dziś wiadomo, że Mercedes jest przodownikiem na ryn-
ku elektromobilności. Ma szeroką gamę ,,elektryków’’, któ-
rą cały czas uzupełnia. Niemiecki koncern idzie o krok dalej  
i wprowadza elektryczne samochody nie tylko osobowe, ale 
również dla przemysłu. Pierwszym krokiem w tę stronę by-
ło wprowadzenie na rynek modelu eVito; jednak na tym nie 
koniec. Producent spod znaku trójramiennej gwiazdy wycho-
dzi naprzeciw transportowi wielkogabarytowemu oraz firmom 
transportowym. Mercedes zaprezentował swoją pierwszą ele- 
ktryczną ciężarówkę i zapowiedział, że od 2039 roku będzie robił 
tylko takie. Serce napędu w eActrosie stanowią dwa silniki chło-
dzone cieczą i osadzone na tylnej osi pojazdu. Razem generują 
standardowo 443 KM, choć chwilowa moc maksymalna wynosi aż  
536 KM. Pojawią się trzy lub cztery zestawy baterii po 105 kWh  
każdy, czyli maksymalna pojemność będzie wynosiła 420 kWh.  
W przypadku takiego pojazdu jak eActros duża pojemność prze-
kłada się jednak na i tak mało spektakularny zasięg, który w prak-
tyce ma wynieść około 300 km. Ponowne ładowanie tak dużych 
akumulatorów  –  nawet z pomocą superszybkiej ładowarki o mo-
cy 160 kW – będzie trwało długo. Uzupełnienie energii od 20 do 
80 proc. zajmie nieco ponad godzinę. 

Ponieważ Komisja Europejska popiera projekt podwyż-
szenia o tonę dopuszczalnej masy całkowitej w samocho-
dach ciężarowych z napędem alternatywnym, pozwoli to na 

rekompensowanie dodatkowego ciężaru 1,7 t zastosowaniem 
napędu elektrycznego, albowiem dopuszczalna masa całko-
wita eActros wzrośnie z 25 do 26 t. W ten sposób ładowność 
zmniejszy się jedynie o 700 kg w stosunku do porównywal-
nych ciężarówek z napędem spalinowym.

Multimedia Cockpit Interactive, montowany standardowo 
w eActrosie, na bieżąco informuje kierowcę o poziomie na-
ładowania akumulatorów, pozostałym zasięgu pojazdu oraz 
aktualnym i średnim zużyciu energii. Za pośrednictwem por-
talu Fleetboard menedżerowie taboru przedsiębiorstwa mogą 
korzystać z cyfrowych rozwiązań do efektywnego zarządza-
nia nim. Są to m.in. zindywidualizowany Charge Management 
System, np. umożliwiający tworzenie profili ładowania, oraz 
Logbook – dziennik zawierający szczegółowe dane na temat 
czasów jazdy, postoju i ładowania. Kolejne narzędzie, Map-
ping-Tool, pokazuje obecną lokalizację danego pojazdu oraz 
informuje, czy jest on w ruchu, stoi lub może trwa jego łado-
wanie, a także jaki jest poziom akumulatora.

Elektromobilność podbija kolejne segmenty motoryzacji. 
Jej rozwój jest motywowany zarówno przez pojawianie się no-
wych technologii, jak i coraz ostrzejszych norm emisji spalin. 
Oznacza to, że producenci już teraz muszą pracować nad od-
powiednimi modelami i oswajać z nimi odbiorców.  

Kasper Teszner, Biuro PTPiREE

Mercedes zaprezentował swoją pierwszą elektryczną ciężarówkę i zapowiedział, że od 2039 roku będzie robił tylko takie
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JAROSŁAW TOMCZYKOWSKI 
Biuro PTPiREE

Doświadczenia z wdrożenia regulacji 
jakościowej w zakresie wskaźników 
niezawodnościowych
Każdy system elektroenergetyczny narażony jest na zakłócenia 
spowodowane awariami, wypadkami i warunkami pogodowymi.  
W przypadku wystąpienia przerw w dostarczaniu energii elektrycznej 
oczekuje się, że operatorzy systemów przywrócą dostawę energii jak 
najszybciej. Polskich operatorów systemów dystrybucyjnych mobilizować 
w tym mają wdrożone kilka lat temu zasady regulacji jakościowej, których 
głównym przesłaniem jest, aby sieci energetyczne działały z coraz większą 
niezawodnością. 

Regulacja przewiduje mechanizm mo-
tywacyjny dla OSD, który karze (lub na-
gradza) operatorów w zależności od 
tego, jak realizowane są zadane cele. 
Pierwsze zapisy regulacji jakościowej 
opublikowano w 2015 roku i dotyczy-
ły lat 2016-2020, przy czym założono, 
że w 2017 roku będzie przeprowadzo-
na ewaluacja zastosowanych założeń 
oraz metod na kolejne lata, tj. 2018-
2020. Zgodnie z zapowiedziami Urzędu 
Regulacji Energetyki taka zmiana na-
stąpiła. Wyniki zawarto w dokumencie 
„Regulacja jakościowa w latach 2018-
2025 dla operatorów systemów dys-
trybucyjnych” [2]. Nowe zasady fun-
damentalnie zmieniły sposób oceny 
wskaźników niezawodnościowych. 

Główne zmiany to:
• Wprowadzenie wskaźników obsza-

rowych. W miejsce wskaźników SA-
IDl, SAIFI wprowadzono wskaźniki 
obszarowe CTP (czas trwania prze-
rwy) i CP (częstość przerw) z podzia-
łem na cztery obszary: „duże miasta” 
(md), „miasta na prawach powiatu” 
(mp), „miasta”  (m), „wsie”  (w).

• Wyznaczenie nowych długotermi-
nowych celów (do 2025 roku) wraz  
z nowymi punktami startowymi.

• Wyeliminowanie z obliczania wskaź-
ników jakościowych zdarzeń pogo-
dowych o charakterze katastrofal-
nym (metoda Beta 2.5 skorelowana 

z potwierdzeniem przez IMGW wy-
stąpienia katastrofalnych zjawisk 
meteorologicznych 2. i 3. stopnia 
zagrożenia).

• Przyznanie premii za wykona-
nie celów końcowych regulacji 
jakościowej.

duże miasta
12,2%

miasta na prawach 
powiatu
25,6%

miasta
27,9%

wsie
34,3%

Rys. 1. Przypisanie odbiorców pięciu OSD do poszczególnych obszarów, 2020 rok, (opracowanie własne)
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• Odniesienie kary do kwoty zwrotu 
z kapitału stanowiącego część przy-
chodu regulowanego.
Wśród katalogu wskaźników jako-

ściowych dwa odnoszą się do nieza-
wodności sieci, tj. CTP oraz CP. Sposób 
ich wyznaczenia jest tożsamy z tym dla 
SAIDI i SAIFI – tyle tylko, że w regula-
cji jakościowej uwzględniania się wy-
łącznie zdarzenia w sieciach WN i SN 
bez zdarzeń katastrofalnych oraz dzieli 
wskaźniki na cztery wcześniej wymie-
nione obszary.

W artykule zaprezentowano wyniki 
analizy wskaźników CTP i CP dla Polski 
wyznaczonych jako średnia ważona licz-
bą odbiorców dla pięciu największych 
OSD (PGE Dystrybucja SA, Tauron Dystry-
bucja SA, Energa-Operator SA, Enea Ope-
rator Sp. z o.o., Stoen Operator Sp. z o.o.).

Wprowadzenie wskaźników obsza-
rowych wymagało od operatorów sys-
temów dystrybucyjnych przypisania 
odbiorców do poszczególnych obsza-
rów. W 2020 roku największą grupę od-
biorców (34,3 proc.) stanowili przypisa-
ni do obszaru „wsie”. Kolejne dwie grupy  
o podobnej wielkości to „miasta” – 27,9 proc. 

i „miast na prawach powiatu” – 25,6 proc.  
Najmniej odbiorców przypisano do 
„dużych miast” – 12,2 proc. Struktu-
ra podziału odbiorców na obszary jest 
podobna do tej z 2016 roku [4]. Można 
jednak zauważyć zmniejszenie udzia-
łu odbiorców wiejskich o 0,8 p.p. na 
korzyść „miast”, gdzie nastąpił wzrost  
o 0,6 p.p. i „dużych miast” – zwyżka  
o 0,2 p.p. Należy przy tym pamiętać, że 
przypisanie do poszczególnych obsza-
rów nie wynika tylko z podziału admi-
nistracyjnego kraju. W przypadku ob-
szarów miejskich kryteriami podziału są 
także: poziom wskaźników CTP i CP oraz 
udział linii kablowych SN i nn w łącznej 
długości linii SN i nn [2].

Ideą wprowadzenia wskaźników ob-
szarowych było zróżnicowanie celów 
dla poszczególnych obszarów zależnie 
od już osiągniętego poziomu poszcze-
gólnych wskaźników, jaki i realnej moż-
liwości ich dalszej poprawy. Najmniejsze 
oczekiwania wprowadzono tam, gdzie 
wskaźniki są najniższe i najtrudniej je 
dalej redukować (tu wyzwaniem jest 
utrzymanie osiągniętych poziomów), tj. 
na obszarze „duże miasta”, a największe 

dla obszaru „wsie”, gdzie potencjał obni-
żania wskaźników jest największy. 

Regulacja jakościowa przewiduje 
następujące długoterminowe cele koń-
cowe [2]:
• dla „dużych miast” (CTP

md 
oraz CP

md
) 

jako 8 proc. redukcji punktu starto-
wego PS; dla „miast na prawach po-
wiatu” (CTP

mp 
oraz CP

mp
) jako 25 proc. 

redukcji PS (cel dla lidera w obszarze)  
i 25-50 proc. redukcji PS (cel dla OSD 
dążących do lidera);

• dla „miast” (CTP
m

 oraz CP
m

) jako  
35 proc. redukcji PS (cel dla lidera  
w obszarze) i 35-50 proc. redukcji PS 
(cel dla OSD dążących do lidera);

• dla obszaru „wsie” (CTP
w
 oraz CP

w
) jako 

50 proc. PS.
Dla zagregowanych danych pię-

ciu OSD tak samo wyglądają cele CTP 
i CP dla obszarów „duże miasta” i „wsie”, 
tj. redukcja odpowiednio o 8 i 50 proc.  
w stosunku do PS. Dla wskaźnika CP

mp
 cel 

dla lidera jest jednocześnie celem dla po-
zostałych OSD, czyli 25 proc. redukcji PS. 
W przypadku pozostałych wskaźników, 
tj. CTP

mp
 oraz CTP i CP dla obszaru „mia-

sta” wartości PS lidera są na tyle odstające 
według kryteriów regulacji jakościowej, 
że dla pozostałych OSD celem będzie re-
dukcja PS na poziomie 50 proc.

Na rysunku 2 pokazano wartości 
osiągniętego wskaźnika CTP w latach 
2018-2020. Wykres uzupełniono o war-
tości punktów startowych (PS) oraz ce-
lów na 2021 rok. Najmniejsza redukcja 
wskaźnika w 2020 roku w stosunku do 
punktu startowego wystąpiła dla ob-
szaru ,,duże miasta’’ o 34 proc. (tabe-
la 1). Dla pozostałych obszarów jest 
to 42-46 proc. Wartości wskaźników  
z 2020 roku zapewniają nie tylko zre-
alizowanie celów wyznaczonych przez 
regulację jakościową na ten rok, ale 
także realizacje celów na 2021. Porów-
nanie wartości wskaźników z 2020 roku 
i celów na 2025 wskazuje, że dla obsza-
ru „duże miasta” utrzymanie wskaźnika 
gwarantuje realizację celu na 2025 rok. 

Tabela 1. Charakterystyczne wartości wskaźników czasu trwania przerwy (CTP) dla Polski – pięciu OSD (opracowanie własne)
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Rys. 2. Wartości wskaźników czasu trwania przerwy (CTP [min/odb.]) dla Polski – pięciu OSD (opracowanie własne)

Wskaźnik Punkt startowy
[min/odb.]

Wykonanie  
w 2020

[min/odb.]

Stopień redukcji 
w 2020

Cel 2021
[min/odb.]

Cel 2025
[min/odb.]

Stopień redukcji 
2020-2025*

Wartości 
graniczne
[min/odb.]

CTPmd 32,4 21,4 34% 31,1 29,8 -39% 35,0
CTPmp 83,6 48,9 42% 63,4 43,3 12% 40,0
CTPm 122,6 65,8 46% 92,3 62,8 5% 45,0
CTPw 444,3 243,0 45% 333,2 222,1 9% -

*znak ,,–’’ oznacza,  że wartość celu na 2025 dla wskaźnika jest większa (gorsza) niż wartość osiągnięta w 2020 roku.
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W przypadku pozostałych obszarów 
konieczne jest obniżenie wskaźników 
o 5-12 proc. w stosunku do wartości  
z 2020 roku.

Na rysunku 3 i tabeli 2 pokazano 
wartości wskaźnika CP w latach 2018-
2020. Podobnie jak w przypadku CTP 
wykres uzupełniono o wartości punk-
tów startowych (PS KPI) oraz celów na 
2021 rok. W przypadku tego wskaźnika 
stopień redukcji w 2020 roku, w sto-
sunku do punktu startowego, jest bar-
dzo podobny dla wszystkich obszarów  
(26-28 proc.). Obniżenie wskaźników 
jest jednak zdecydowanie mniejsze niż 
w przypadku wskaźnika CTP, ale podob-
nie jak w przypadku CTP poziom wskaź-
ników z 2020 roku gwarantuje realizacje 
celów na 2021. Dla dwóch obszarów, tj. 
„dużych miast” i „miast na prawach po-
wiatu”  nawet dla 2025 roku. Dla pozo-
stałych obszarów, tj. „miasta” i „wsie”, aby 
zrealizować cele na 2025 rok konieczne 
będzie ich zmniejszenie odpowiednio  
o 31 i 33 proc.

Z analizy zmian wartości wskaź-
ników CTP i CP w latach 2018-2020  
w stosunku do wartości punktu starto-
wego wynika, że trudniej jest zrealizo-
wać cele dla wskaźników CP niż CTP.  
Do 2020 roku więcej uzyskano w za-
kresie obniżenia wskaźników CTP, stąd 
patrząc na cele wyznaczone na 2025 
rok, więcej do zrobienia jest w zakresie 
wskaźnika CP.

Niezależnie od celów wyznaczo-
nych na poszczególne lata, w regulacji 
jakościowej wprowadzono tzw. warto-
ści graniczne. W sytuacji, gdy wskaźnik 
osiągnie w danym roku wartość niższą 
niż wartość graniczna, uznaje się, że 
zrealizowano cel wyznaczony dla tego 
wskaźnika. Wartości graniczne nie mają 
jednak zastosowania do oceny rozlicze-
nia celu końcowego (2025 rok). Więk-
szość wartości granicznych znajduje się 
jednak poniżej celów nawet dla 2025 
roku (wyjątek to wskaźniki dla obszaru 

,,duże miasta’’), co sprawia, że nie mają 
one praktycznie żadnego zastosowania.

Duży wpływ na poziom wskaźników 
ma eliminacja dni krytycznych. Oczywi-
ście, jeżeli rozpatrujemy niezawodność 
sieci energetycznej wyłącznie z punktu 
widzenia odbiorcy, to wszelkie przerwy 
powinny być uwzględnione bez wzglę-
du na przyczynę. Jednak przy porów-
nywaniu operatorów zdarzenia kata-
strofalne (nietypowe) często usuwa 
się z zestawu danych o niezawodności, 
ponieważ pozostawienie ich mogłoby 
zniekształcać ocenę wskaźników. Dla 
ujednolicenia definicji dni krytycznych 
(MED – Major Event Days) IEEE (Institute  
of Electrical and Electronics Engineers) 
opracowało standard 1366, znany także 
jako metoda Beta 2.5 [1]. W Polsce re-
gulacja jakościowa 2018-2025 również 
przewiduje wykluczenie zdarzeń pogo-
dowych. Wykorzystuje się tutaj metodę 
Beta 2.5, ale tylko do wstępnej identy-
fikacji dni podlegających wykluczeniu. 
Każdy dzień z dziennym CTP większym 
niż wartość graniczna T

med 
jest ozna-

czony jako MED (dzień krytyczny), a da-
ne za ten dzień są  [szt./odb.]usuwane 

z CTP i CP pod warunkiem, że na ob-
szarze działania OSD wystąpiły zjawi-
ska typu: silny wiatr, upał, duży mróz, 
intensywne opady deszczu, śniegu, 
opady marznące, zawieje, zamiecie 
śnieżne, szadź, burze o 2. i 3. stopniu 
zagrożenia. Wystąpienie zjawiska i je-
go stopień musi zostać potwierdzone 
przez Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej na podstawie informa-
cji ze stacji meteorologicznych rzędu  
I i II zlokalizowanych na obszarze dzia-
łania OSD.

Dla oceny, jaka część wskaźników 
jest traktowana jako skutek zdarzeń ka-
tastrofalnych, przeprowadzono nastę-
pującą analizę. Porównano wskaźniki 
SAIDI (na WN i SN) oraz SAIFI (na WN i 
SN) ze wskaźnikami odpowiednio CTP i 
CP, które w analizowanym okresie wy-
znaczono według zasad regulacji jako-
ściowej obwiązującej od 2018 roku. Róż-
nicę stanowią więc wartości, które są 
wykluczane. Wyniki przedstawiono na 
rysunkach 4 i 5. Dolne jasnoniebieskie 
paski pokazują wskaźniki CTP (rys. 4)  
i CP (rys. 5). Górne pomarańczowe pa-
ski pokazują wartości przypisane do 

grudzień 2021 ENERGIA elektryczna l

Tabela 2. Charakterystyczne wartości wskaźników częstości przerwy (CP) dla Polski – pięciu OSD (opracowanie własne)
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Rys. 3. Wartości wskaźników częstości przerwy (CP [szt./odb.]) dla Polski – pięciu OSD (opracowanie własne)

Wskaźnik Punkt startowy
[szt./odb.]

Wykonanie  
w 2020

[szt./odb.]

Stopień redukcji 
w 2020

Cel 2021
[szt./odb.]

Cel 2025
[szt./odb.]

Stopień redukcji 
2020-2025*

Wartości
graniczne 
[szt./odb.]

CPmd 0,71 0,51 28% 0,68 0,65 -27% 0,8
CPmp 1,34 0,97 28% 1,17 1,01 -4% 1,0
CPm 2,06 1,50 27% 1,61 1,03 31% 1,2
CPw 5,98 4,45 26% 4,17 2,99 33% -

*znak ,,–’’ oznacza, że wartość celu na 2025 dla wskaźnika jest większa (gorsza) niż wartość osiągnięta w 2020 roku.
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zdarzeń katastrofalnych, które są wy-
kluczane w ramach regulacji jakościo-
wej. Suma tych wartości daje odpo-
wiednio wskaźniki SAIDI i SAIFI.

Od 2018 roku można zaobserwo-
wać spadek wskaźników czasu trwa-
nia przerw, jak i ich częstości. Udział 
MED zmienia się z roku na rok i jest 
skorelowany z występowaniem eks-
tremalnych zmian pogodowych. To, że 
tego typu zdarzenia mogą mieć znacz-
ny, niekorzystny wpływ na wskaźni-
ki SAIDI i SAIFI widać na przykładzie 
2017. W tym roku została też wyklu-
czona z obliczenia wskaźników CTP  
i CP największa wartość wskaźników 
(rys. 6). W przypadku CTP było to 146, 
3 min 39 proc., CP 0,96 21 proc. W po-
zostałych analizowanych latach jest 
podobnie dla obu wskaźników, 11-15 
proc. Jednakże lata 2018-2020 charakte-
ryzowały się dużo mniejszym udziałem 
i skalą występowania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych w porów-
naniu chociażby do 2017 roku. 

Zgodnie z założeniami regulacji ja-
kościowej wyznaczone wskaźniki CTP  
i CP powinny być pozbawione zdarzeń 
o charakterze katastrofalnym. Analizu-
jąc lata 2016-2020, wydaje się, że dla 
2017 roku, gdzie zdarzenia o charakte-
rze katastrofalnym wstąpiły ze szcze-
gólną mocą, odliczenia powinny być 
większe. Zmienność wskaźników CTP 
i CP bez 2017 roku można aproksymo-
wać prostymi (R2=0,99). Wyznaczone 
na ich podstawie wartości wskaźników 
CTP i CP dla 2017 roku są mniejsze od-
powiednio o 25 i 13 prc. 

Duża różnica w przypadku CTP mo-
że wynikać ze sposobu obliczania tego 
wskaźnika. Regulacja przewiduje, że dla 
wskaźnika CTP przerwy trwające dłużej 
niż 24 godziny (a takich było stosun-
kowo dużo w 2017) przypisywane są 
do każdego dnia, w którym wystąpiły. 
Przez taki sposób obliczeń nie eliminu-
jemy wszystkich skutków zdarzeń nad-
zwyczajnych, ponieważ skutki w po-
staci wskaźnika CTP rozkładają się na 
kilka dni, przez co mogą być mniejsze 
od dziennej wartości granicznej T

med
,  

w związku z czym nie można ich zakwa-
lifikować jako dni krytycznych i odliczyć. 
Innym powodem może być zbyt ma-
ła gęstość stacji meteorologicznych na 
obszarze OSD, które potwierdziłyby wy-
stąpienie zjawisk pogodowych o 2. i 3. 
stopniu zagrożenia, co jest warunkiem 
wykluczenia.
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Rys. 4. Porównanie SAIDI i CTP [min/odb.] dla Polski – pięciu OSD (opracowanie własne)
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Rys. 5. Porównanie SAIFI i CP [szt./odb.] dla Polski – pięciu OSD (opracowanie własne)
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Rys. 6. Udział usuniętych części wskaźników CTP i CP – wynikających ze zdarzeń katastrofalnych (opracowanie własne)
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Podsumowanie
Przedstawiona analiza dotyczyła 

zagregowanych wskaźników CTP i CP 
pięciu największych operatorów syste-
mów dystrybucyjnych w Polsce (śred-
nia ważona liczbą odbiorców poszcze-
gólnych OSD). W związku z tym wnioski  
z analizy nie zawsze muszą być tożsame 
z wnioskami dotyczącymi poszczegól-
nych OSD.
1. Od roku 2018, tj. momentu wprowa-

dzenia zmian w regulacji jakościo-
wej, cele dla wskaźników czasu trwa-
nia przerw, jak i częstości przerw dla 
lat 2018, 2019 i 2020 zostały zrealizo-
wane.  Jest to efektem wielu działań 
podejmowanych przez OSD.

2. Patrząc na cele dla wskaźników ob-
szarowych na 2025 rok, szczegól-
nie trudne do realizacji mogą być 
cele CP dla obszaru „wsie” i „miasta”.  
W stosunku do 2020 roku wartości 
tych wskaźników powinny zostać 
obniżone o ponad 30 proc. 

3. Analiza zmian wartości wskaź-
ników CTP i CP pokazuje prak-
tycznie liniowe ich zmniejszanie 
(poza 2017 rokiem), ale tempo 
obniżania jest szybsze dla wskaź-
nika CTP (rys. 4 i 5). Wynika to  
z faktu, że generalnie trudniej 
jest ograniczać wskaźniki często-
ści przerw, a poziom procentowej 
redukcji wskaźników wynikający 
z regulacji jakościowej jest taki 
sam. Dodatkowo dostępne meto-
dy ograniczania wartość wskaźni-
ków CTP, np. przełączenia w sieci  
w celu ograniczenia liczby od-
biorców bez napięcia, stosowa-
nie agregatów prądotwórczych, 
powodują wzrost liczby wyłączeń,  
a tym samym zwiększenie wskaź-
ników CP. 

4. Doświadczenia zebrane w trakcie 
obowiązywania regulacji jakościo-
wej nasuwają kilka wniosków zwią-
zanych ze sposobem obliczania 
wskaźników. Z założeń regulacji ja-
kościowej wynika, że dla wskaźni-
ków CTP przerwy trwające dłużej 
niż 24 godziny przypisywane są do 
każdego dnia, w którym wystąpiły. 
Przez taki sposób obliczeń nie eli-
minujemy wszystkich skutków zda-
rzeń nadzwyczajnych. Wynika to  
z faktu, że wartości wskaźnika roz-
kładają się na kilka dni, przez co czę-
sto są mniejsze od dziennej war-
tości granicznej, w związku z czym 

nie można ich zakwalifikować jako 
dni krytycznych i w konsekwencji 
odliczyć. 
Podobny problem występuje rów-

nież dla wskaźników CP ze względu na 
to, że obliczane są one na koniec trwa-
nia przerwy. Ponieważ dni krytyczne 
wyznaczane są na podstawie zmien-
ności wskaźnika SAIDI (CTP), a skutki 
zdarzeń katastrofalnych nie przekłada-
ją się na wzrost wskaźników CTP i CP  
w tym samym czasie, przez co nie 
wszystkie skutki w postaci wskaźnika 
CP są odliczane. Przewracanie sieci do 
normalnego stanu pracy po zdarze-
niach katastrofalnych wymaga często 
przełączeń jeszcze kilka dni po zakoń-
czeniu zdarzenia.

Aby zgodnie z intencją regulacji eli-
minować z obliczeń wskaźników skutki 
zdarzeń o charakterze katastrofalnym, 
wskaźniki CTP i CP powinny być przypi-
sane do dnia, w którym się rozpoczęły. 
5. Większość regulacji jakościowych 

wielu krajów wyklucza zdarzenia ka-
tastrofalne z zarejestrowanych sta-
tystyk niezawodności. Najczęściej 
służy do tego statystyczna meto-
da Beta 2.5, opisana w dokumencie 
IEEE 1366-2012. Według niej określa-
nie dni krytycznych jest wynikiem 
jedynie statystycznych zależności. W 
Polsce wykorzystano również tę me-
todę, ale dodano znaczący warunek. 
Aby dzień został uznany za krytycz-
ny, Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej musi potwierdzić wy-
stąpienie zjawiska o 2. lub 3. stopniu 
zagrożenia na stacjach meteorolo-
gicznych rzędu I i II zlokalizowanych 
na obszarze działania danego OSD. 
Tutaj pojawia się jednak problem 
zbyt małej ich gęstość – tylko 63 sta-
cje hydrologiczno-meteorologiczne  
w kraju [5]. W związku z tym dla pro-
cesu obiektywizacji wskaźników ja-
kościowych należałoby dopuścić 
informacje również ze stacji me-
teorologicznych zlokalizowanych  
w pewnej odległości od granicy ob-
szaru działania danego OSD. Poza 
tym zdarza się, że występujące zja-
wiska pogodowe są na granicy 1.  
i 2. stopnia zagrożenia. Czasami, 
gdyby prędkość wiatru była więk-
sza o 1-2 m/s, zdarzenie otrzymało 
2. stopień zagrożenia i było podsta-
wą do wykluczenia dnia. Tworzy to 
dodatkowe wątpliwości co do przy-
jętego kryterium.

Biorąc pod uwagę wskazane powy-
żej niejednoznaczności i wątpliwości, 
rodzi się pytanie, czy wprowadzona mo-
dyfikacja metody Beta 2.5 jest koniecz-
na. Intencją regulatora było zapewne 
to, aby wyłączać jedynie dni, gdzie po-
wodem ograniczeń w dostawie energii 
elektrycznej były rzeczywiście ekstre-
malne zdarzenia pogodowe. Prostszym 
i jednoznacznym rozwiązaniem wydaje 
się stosowanie czystej metody Beta 2.5 
wskazanej w dokumencie IEEE 1366-
2012. Tym bardziej, że dni, których nie 
można wykluczyć ze statystyk ze wzglę-
du na to, że nie potwierdzono wystą-
pienia zagrożenia 2. lub 3. stopnia, jest 
mało. 
6. Eliminacja zdarzeń katastrofalnych  

z obliczeń wskaźników CTP i CP 
miała na celu zapewnienie obiek-
tywnej oceny wskaźników oraz 
efektów działań prowadzonych 
przez OSD na rzecz poprawy nie-
zawodności dostaw energii elek-
trycznej. Aby ocena operatora była 
rzeczywiście obiektywna, należa-
łoby się zastanowić jeszcze nad 
eliminacją z obliczeń wskaźników 
wyłączeń, awarii będących skut-
kiem działania osób trzecich (nie-
zależnych od operatora). Tego typu 
zdarzenia występują najczęściej  
w miejscach, gdzie infrastruktura 
techniczna służąca do zaopatrzenia 
w podstawowe media, tj. prąd, wodę, 
gaz, jest szczególnie zagęszczona, 
czyli w dużych miastach. Jednocze-
śnie dla tych obszarów wskaźniki CTP 
i CP są najmniejsze, w związku z czym 
każda awaria ma znaczący wpływ na 
poziom wskaźników. Nie należy za-
pominać także o wyłączeniach reali-
zowanych na wniosek Państwowej 
Straży Pożarnej.  n
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Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce odbyła się już 
po raz dwudziesty. Pierwszą edycję w 2002 roku w Mikołajkach po-
święcono przede wszystkim zagadnieniom związanym z bilingiem 
i obsługą odbiorców oraz systemami wspomagającymi zarządza-
nie siecią energetyczną. Z kolejnymi odsłonami tematyka wielokrot-
nie się zmieniała. Dotyczyła obsługi klientów i płatności masowych, 
paszportyzacji sieci, systemów GIS i SCADA, inteligentnych sieci czy 
cyberbezpieczeństwa. 

Bieżąca edycja skupiła się na wdrożeniach w energetyce zawo-
dowej, ale także takich zagadnień jak: magazyny energii, Centralny 
System Informacji Rynku Energii, zarządzanie danymi pomiarowy-
mi, integracja systemów transmisji danych czy chmura.

Energetyka przechodzi obecnie największą transformację  
w swojej historii – od scentralizowanego systemu, opierającego się 
głównie na dużych i przewidywalnych źródłach energii zasilanych 
paliwami kopalnymi, do systemu rozproszonego, opierającego się 
na wielu różnorodnych źródłach wytwórczych (często są to  OZE), 
charakteryzujących się dużymi i gwałtownymi zmianami w zakresie 
poziomu mocy wytwórczej. Taka metamorfoza wymaga od ope-
ratora sieci przesyłowej i operatorów sieci dystrybucyjnych dużo 
większej wiedzy o stanie pracy sieci oraz dysponowanym w syste-
mie poziomie mocy wytwórczych. Generuje to ogromne zapotrze-
bowanie na dane o pracy sieci, dzięki którym operatorzy mogą nią 
zarządzać w sposób optymalny.

Nowelizacja Prawa energetycznego z kwietnia 2021 roku na-
kłada na operatorów sieci dystrybucyjnych obowiązek wymiany 80 
proc. liczników zainstalowanych u odbiorców na inteligentne do 
końca 2028 roku. Z jednej strony odbiorcy mający liczniki zdalne-
go odczytu będą mogli bardziej aktywnie wpływać na swoje zuży-
cie energii elektrycznej, a przez to i wysokość faktury, ale z drugiej 
wygeneruje to olbrzymie ilości danych pomiarowych koniecznych 
do pozyskania i przetworzenia przez OSD. Proces ten jest wspiera-
ny przez wykładniczy wręcz wzrost liczby prosumentów w systemie 
elektroenergetycznym w ciągu ostatnich lat (763 592 mikroinstala-
cje OZE przyłączone przez operatorów zrzeszonych w PTPiREE na 
koniec października 2021 roku) i związaną z tym konieczność insta-
lowania inteligentnych liczników energii elektrycznej (operator ma 

30 dni na przyłączenie prosumenta, co wiąże się z obowiązkową 
wymianą licznika na inteligentny) i dalszym lawinowym przyrostem 
ilości danych pomiarowych.

Kolejnym problemem związanym z zarządzaniem niestabilny-
mi źródłami energii jest konieczność budowy magazynów energii, 
które mogłyby przechowywać nadmiar energii z sieci, a oddawać ją 
do systemu w momencie większego zapotrzebowania na energię.

Wszystkie te procesy wymagają pozyskiwania, przetwarzania 
i udostępniania ogromnych ilości danych – stąd na tegorocznej 
konferencji SIwE przedstawiono takie tematy jak system magazy-
nowania energii oraz sterowanie tym systemem w ujęciu lokalnym 
i sieciowym, ultraszybkie prognozowanie produkcji PV, Centralny 
System Informacji Rynku Energii, chmura hybrydowa i automaty-
zacja procesów IT, prognozowanie zużycia energii elektrycznej oraz 
wytwarzania OZE, wykorzystanie algorytmów AI do prognozowa-
nia w energetyce rozproszonej.

Mamy nadzieję, że problematyka tegorocznej konferencji SIwE 
była  interesująca i już teraz chcemy Państwa zaprosić do udziału 
w przyszłorocznej, XXI edycji konferencji, którą zaplanowano na  
25-27 października 2022 roku w Wiśle. Chcielibyśmy wówczas jesz-
cze bardziej zagłębić się w kwestie przetwarzania i przechowywania 
dużych ilości danych oraz zastanowić się nad wdrożeniem w ener-
getyce rozwiązań chmurowych.

Sebastian Brzozowski, Biuro PTPiREE

Konferencja Systemy Informatyczne  
w Energetyce – SIwE ‘21
1 i 2 grudnia odbyła się jubileuszowa, dwudziesta edycja konferencji 
Systemy Informatyczne w Energetyce – SIwE’21. Wzięło w niej udział blisko 
350 uczestników reprezentujących energetykę zawodową, dostawców 
systemów i rozwiązań dla energetyki, przedstawicieli świata nauki. W trakcie 
wydarzenia przedstawiono 26 prezentacji w ramach pięciu sesji, a obradom 
towarzyszyła wystawa, na której swoje rozwiązania prezentowało 16 firm. 
Partnerem konferencji była firma Red Hat Poland, sponsorem generalnym –  
ATLASUS, a sponsorami – Tekniska, Fortinet oraz Asseco.

Otwarcia konferencji dokonał Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE
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,,Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki'' podpisał Robert 
Zasina, prezes PTPiREE
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Wzrost liczby pojazdów z napędem elektrycznym pociąga za sobą rozwój infrastruktury 
ładowania 
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Porozumienie o współpracy  
dla sektora fotowoltaiki

16 grudnia w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania 
,,Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fo-
towoltaiki''. Ma ono na celu wspieranie branży PV w Polsce. 
Jego stronami są: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, szefowie resortów fun-
duszy i polityki regionalnej, finansów, rolnictwa i rozwoju wsi, 
edukacji i nauki, aktywów państwowych, rozwoju i technolo-
gii, spraw zagranicznych, a także przedstawiciele inwestorów, 
podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora 
fotowoltaiki, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finanso-
wych i ubezpieczeniowych oraz reprezentanci świata nauki. 
Jednym z sygnatariuszy jest PTPiREE.

Prace nad porozumieniem rozpoczęły się w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska od podpisania 11 września 2020 ro-
ku „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz 
rozwoju przemysłu fotowoltaicznego”. Umożliwiło to szeroką 
współpracę wszystkich podmiotów, które były zainteresowa-
ne uczestnictwem w budowaniu sektora fotowoltaki w na-
szym kraju.

Jak zaznacza MKiŚ, porozumienie ma być stałą platfor-
mą współpracy na rzecz branży PV w Polsce, z naciskiem na 
wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowi-
skowych, technologicznych, energetycznych i społecznych. 
Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz Peł-
nomocnik Rządu ds. OZE, podkreślił, że strategicznym celem 
porozumienia jest maksymalizacja krajowego wkładu w łańcu-
chu dostaw na potrzeby rozwoju fotowoltaiki.

Licznik  
elektromobilności

  

Według licznika elektromobilności, publikowanego cyklicz-
nie na stronie Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych 
(PSPA) oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, na 
koniec listopada w naszym kraju były zarejestrowane łącznie 
35 222 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Od po-
czątku roku ich liczba zwiększyła się o 16 629, tj. o 101 proc. 
wobec takiego okresu 2020 roku. 

  Pojazdy w pełni elektryczne stanowiły 49 proc. (17 145),  
a pozostała część – 51 proc. to hybrydy plug-in  (18 077). 
Elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych jest  
1 541. Wzrasta liczba elektrycznych motorowerów i motocykli, 
która na koniec listopada wynosiła 10 622, jak również oso-
bowych i dostawczych aut hybrydowych (313 580). Pod ko-
niec listopada zarejestrowanych było w Polsce 639 autobusów 
elektrycznych. 

  Wzrost liczby pojazdów z napędem elektrycznym pociąga 
za sobą rozwój infrastruktury ładowania. Pod koniec listopada 
w naszym kraju funkcjonowało 1 813 ogólnodostępnych stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych (3 544 punktów). Z czego 
31 proc. to szybkie stacje ładowania prądem stałym, a 69 proc. 
– wolne ładowarki prądu przemiennego o mocy mniejszej lub 
równej 22 kW. W listopadzie otwarto 101 nowych ogólnodo-
stępnych stacji ładowania (207 punktów).

  Jak podkreślił Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA, 
listopad był nie tylko zdecydowanie najlepszym miesiącem  
w 2021 roku, ale również rekordowym w historii rodzimej elek-
tromobilności. Na drogi wyjechało 1 108 ,,elektryków'', tj. po-
nad cztery razy więcej niż w styczniu oraz więcej niż w całym 
2018 roku. Odnotowano również najwyższą w tym roku liczbę 
oddanych do użytku ogólnodostępnych stacji ładowania.  n

Wydarzenia w branży
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Tworząc pojęcie sztucznej inteligencji (SI), 
naukowcy zamierzali wynaleźć cyfrowy 
byt, który naśladowałby sposób myślenia 
człowieka. Ponieważ ludzie funkcjonują  
w otoczeniu korzystając z pięciu zmysłów,  
w takowe również powinna być docelowo 
wyposażona uniwersalna SI. Kluczową rolę  
w wykonywaniu przez nas wielu czynności 
odgrywa wzrok, stąd naturalne dążenie do 
obdarzenia  maszyn widzeniem. 

W 1966 roku naukowcy z MIT rozpoczęli 
realizację programu „The Summer Vision Pro-
ject”, podczas którego zamierzali stworzyć 
system komputerowy zdolny do identyfika-
cji wizualnej obiektów. W rzeczywistości ten 
wakacyjny projekt przedłużył się aż do roku 
2010, gdy pojawiły się wreszcie na rynku do-
statecznie tanie i niezawodne detektory ob-
razu. Również postęp w dziedzinie uczenia 
maszynowego i neuronauki spowodował, 
że współcześnie możemy mówić o konkret-
nych sukcesach w przetwarzaniu i rozpozna-
waniu danych wizualnych.

Fundamentalnym wyzwaniem dla ba-
daczy są różnice w widzeniu biologicznym  
i cyfrowym. Nasz wzrok jest efektem milio-
nów lat ewolucji, ciągłego doskonalenia re-
alizowanych funkcji oraz dostosowania do 
zmian otoczenia i potrzeb. Trudno jest pod-
ważać sposób jego działania, bo innego nie 
znamy. Możemy za to uczyć się na podstawie 
tego, jak biologia radzi sobie z problemami 
związanymi z widzeniem i wykorzystywać 
te rozwiązania jako inspirację do tworzenia 
lepszych algorytmów cyfrowych. Niezbędne 
było (i jest nadal) stworzenie teorii widzenia 
pozwalającej zaimplementować widzenie 
w komputerach w sposób porównywalny 
z żywymi istotami. Ta teoria musi być spe-
cyficznie szczegółowa, aby nie być ani abs-
trakcją, ani kopią rozwiązania biologicznego. 
Stworzenie sztucznego biologicznego oka 
jest wyzwaniem ponad ludzkie możliwości, 
a samo naśladowanie działania ludzkiego 

wzroku na podstawie doświadczeń z obser-
wacji to zdecydowanie za mało.

Pozostaje wykorzystanie sztucznych 
sieci neuronowych i ich żmudne uczenie.  
W sukurs badaczom przyszły tzw. konwolu-
cyjne, czyli splecione sieci neuronowe. Ope-
rują one na warstwach, dzięki którym obraz 
jest dzielony na różne elementy funkcjonal-
ne (cechy), upraszczany tam, gdzie jest to 
możliwe, a wynik analizy stanowi złożenie 
wyników wnioskowań cząstkowych. Takie 
podejście zdecydowanie zwiększyło jakość 
dokonywanych analiz wizyjnych, co nastą-
piło w 2012 roku. Od tego czasu neuronowe 
sieci konwolucyjne triumfują na rynku, choć 
nadal do pełnego sukcesu jest dość dale-
ko. Potrzebujemy bowiem więcej wyników 
badań przetwarzania sygnałów w sześciu 

warstwach kory mózgowej, w tym w obrębie 
poszczególnych warstw, pomiędzy nimi oraz 
tzw. impulsów wstecznych (sprzężeń zwrot-
nych). To, co dotychczas osiągnęliśmy można 
porównać do jakości zdjęć z początków foto-
grafii cyfrowej i zestawić je z możliwościami 
współczesnych aparatów. 

Poza tym nasz wzrok jest zmysłem bar-
dzo uniwersalnym, a sieci neuronowe są 
wysoce specjalistyczne. Patrząc na obraz 
rejestrowany przez wzrok, jesteśmy w sta-
nie odpowiedzieć na mnóstwo pytań z nim 
związanych, a SI tego nie potrafi, bo nie ma 
algorytmu uniwersalnego, działającego z ak-
ceptowalną szybkością. Analizując sygnały 
wzrokowe, podświadomie uzupełniamy je 
o elementy dotyku, węchu czy słuchu. Kom-
puter tego też nie potrafi.

Przed naukowcami jest długa droga. 
Współczesne systemy wizyjne potrafią co-
raz lepiej interpretować ruchome obrazy. 
Bardziej skomplikowaną sprawą jest jednak 
integracja widzenia ze złożonymi obszara-
mi mózgu. U ludzi widzenie jest głęboko 
zintegrowane z innymi funkcjami mózgu, 
takimi jak logika, rozumowanie, język i wie-
dza zdroworozsądkowa. Stąd komputer nie 
jest w stanie zinterpretować np. obrazów  
o charakterze komicznym (chociażby popu-
larnych memów) czy nieudanych zdjęć. Po-
jęcia związane z emocjami, etyką, zdrowym 
rozsądkiem, wieloznacznością są dla kompu-
terów całkowicie obce. Naukowcy dziś jesz-
cze nie znają odpowiedzi, kiedy i jak uda się 
powyższe elementy zintegrować z analizą 
obrazu. W ciągu najbliższych lat z całą pew-
nością będą podejmowane ogromne wysił-
ki, aby dokonać przełomowych odkryć, które 
umożliwią komputerom swobodniejszą inte-
rakcję z ludźmi, co pozwoli na pewne i sku-
teczne wsparcie człowieka w realizacji coraz 
większej liczby zadań. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Sztuczny 
wzrok

 » » »
 

Fundamentalnym wyzwaniem 
dla badaczy są różnice  

w widzeniu biologicznym  
i cyfrowym. Nasz wzrok jest 

efektem milionów lat ewolucji, 
ciągłego doskonalenia 
realizowanych funkcji  

oraz dostosowania do zmian 
otoczenia i potrzeb.  

Trudno jest podważać sposób 
jego działania, bo innego  

nie znamy. Możemy za to uczyć 
się na podstawie tego,  
jak biologia radzi sobie  

z problemami związanymi  
z widzeniem i wykorzystywać  
te rozwiązania jako inspirację  

do tworzenia lepszych 
algorytmów cyfrowych.  
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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 Informatycz-
ne 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
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Plan wydarzeń PTPiREE na 2022



INTEGRUJEMY
środowisko energetyków

ORGANIZUJEMY
specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje

PRZYGOTOWUJEMY
wnioski o dotacje unijne na projekty energetyczne

PROWADZIMY
działalność normalizacyjną, typizacyjną,

doradczą, wydawniczą i edukacyjną

WYKONUJEMY
analizy prawne, techniczne i ekonomiczne

KREUJEMY
nowe rozwiązania

WSPIERAMY
zachodzące zmiany i wdrożenia

nowych technologii w elektroenergetyce


