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Informacjami, które w ostatnich tygodniach wzbudza-
ją największe zainteresowanie społeczne są doniesienia  
o podwyżkach cen energii. Najdotkliwiej odczują je osoby 
i firmy wykorzystujące znaczne ilości gazu, niemniej jednak 
energia elektryczna także zdrożeje. Gdy na rynku panuje 
duża zmienność i do głosu dochodzą emocje, ogromne 
znaczenie ma stabilizujące działanie regulatora, którego 
zadaniem jest godzenie często odmiennych oczekiwań in-
teresariuszy. Niezmiernie doceniamy fakt, że w tak wyjąt-

kowym okresie, wymagającym  ponadstandardowego zaangażowania, czas na rozmowę  
z redakcją znalazł Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Z informacji, które 
przekazuje nasz gość wynika, że od 1 stycznia rachunek za energię elektryczną, statystycz-
nego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo, wzrośnie średnio o około  
24 proc., przy czym stawki dystrybucji wzrastają średnio o około 8 proc. Największy wpływ 
na wzrost wysokości rachunków odbiorców indywidualnych mają  wysokie ceny hurtowe 
energii oraz rosnące koszty zakupu praw do emisji CO

2
.

Tematem spotkania z Prezesem URE są jednak nie tylko podwyżki, ale przede wszyst-
kim koncepcja porozumienia społecznego regulatora sektorowego i branży dystrybucyj-
nej pod nazwą Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. 
Projekt ten, zainicjowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ma na celu komplek-
sowe spojrzenie na potrzeby i możliwości dystrybutorów energii po to, aby w sposób pla-
nowy i uporządkowany mogli sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami w sektorze. 
Wyznaczając główne obszary efektywnej transformacji sektora, nasz rozmówca wskazuje 
na konieczność dokonania diagnozy kluczowych potrzeb związanych z pracą sieci, ziden-
tyfikowanie narzędzi ich zaspokojenia oraz kosztów, a także określenie wpływu poniesio-
nych nakładów na taryfy dystrybucyjne. Do 2030 roku taki program, kompatybilny z już 
zatwierdzonymi planami rozwoju OSD, stanie się istotnym narzędziem wsparcia procesu 
planowania inwestycji. Uzgodnienie głównych założeń rozwojowych wydaje się nieunik-
nione w kontekście wyzwań, jakie nakłada na nas polityka klimatyczna Unii Europejskiej, 
zwłaszcza związana z implementacją postanowień Pakietu Czysta Energia dla Wszystkich 
Europejczyków czy regulacji FIT for 55. Współpraca z regulatorem rynku ma w tym kontek-
ście znaczenie szczególne dla dalszego stabilnego rozwoju sektora. 

Rozwój sieci wiąże się z wdrożeniem nowych rozwiązań technologicznych, o których 
piszemy w dziale Technika i technologie. Omawiamy możliwości zastosowań systemów 
monitorowania temperatury DTS i wibracji DAS w energetyce i innych gałęziach przemy-
słu. W dziale poświęconym łączności analizujemy wpływ burz słonecznych na łączność 
globalną i zasilanie w energię elektryczną. W Wydarzeniach z branży pokazujemy założe-
nia Programu LTE450 polegającego na budowie sieci łączności dla energetyki.

Bieżące wydanie kończy felieton poruszający bardzo aktualną kwestię recyklingu 
akumulatorów i baterii różnego typu, która wraz z rozwojem elektromobilności stanie się 
ogromnym społecznym wyzwaniem.

Zapraszam do lektury!
Wojciech Tabiś 
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Zasobnik trakcyjnej energii elektrycznej  
w Garbcach koło Żmigrodu w Dolno-
śląskiem nagrodzono w piątej edycji 
Konkursu Kultury Bezpieczeństwa orga- 
nizowanego przez Urząd Transportu 
Kolejowego. Doceniono znaczenie, jakie 
to rozwiązanie ma dla podnoszenia nieza-
wodności zasilania i bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego. 

To kolejne wyróżnienie, jakie PKP 
Energetyka otrzymała za ten nowoczesny  
i innowacyjny obiekt. Nowatorski zasob-
nik energii trakcyjnej o mocy 5,5 MW  
i pojemności użytecznej 1,2 MWh jest naj-
większym tego typu urządzeniem pracu-
jącym na potrzeby trakcyjne w Europie. 
Magazyn zlokalizowany jest w pobliżu 
podstacji trakcyjnej i w ciągu kilku sekund 
jest w stanie zasilić przejazd nawet naj-
szybszego pociągu. Wykorzystuje on po-
nad 4,2 tys. nowoczesnych baterii litowo-
-jonowych, innowacyjny przekształtnik 

energoelektroniczny DC/DC, a całością 
zarządza zaawansowany system SCADA. 

Od oficjalnego uruchomienia 1 lipca 
2021 roku magazyn zasilił już ponad sześć 
tysięcy przejazdów zarówno pasażerskich 
składów regionalnych i dalekobieżnych, jak 
i pociągów towarowych. Innowacyjne roz-
wiązane opracowane przez ekspertów spółki 
PKP Energetyka we współpracy z Uniwersy-
tetem Zielonogórskim podwyższa bezpie-
czeństwo i jakość dostaw energii dla kolei 
oraz bilansuje moc pobieraną z Krajowego 
Systemu Energetycznego. W przyszłości 
obiekt w Garbcach pozwoli także na efek-
tywniejsze wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii w ramach branżowego Programu 
Zielona Kolej, którego realizacja sprawi, że 
polskie pociągi do 2030 roku będą zasilane 
energią pochodzącą w 85 proc. z OZE.  

Magazyn energii trakcyjnej zbudowany 
przez spółkę PKP Energetyka wyróżniono  
w kategorii  „Rozwiązania techniczne”.  n

 » Energa-Operator 

Kredyt na inteligentną 
sieć dystrybucji
Energa-Operator i Energa SA  podpi-
sały umowę kredytową z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym na kwotę do 
150 mln euro. Pieniądze będą przezna-
czone na inwestycje w Linii Biznesowej 
Dystrybucji, m.in. budowę, rozbudowę 
i modernizację sieci elektroenergetycz-
nej na całym obszarze działania spółki. 

Planowane inwestycje stanowią re-
alizację programu budowy inteligent-
nych sieci dystrybucyjnych (smart grid). 
Pozwolą też na przyłączanie nowych 
odbiorców odnawialnych źródeł energii 
i poprawę niezawodności sieci czy dofi-
nansowanie rozwoju inteligentnych sys-
temów pomiarowych (smart metering), 
w montażu których Energa-Operator jest 
krajowym liderem. 

Pozyskane środki finansowe będą 
mogły zostać wykorzystane w ciągu 
trzech lat, zaś maksymalny okres spłaty 
zobowiązań to 17 lat.  n

 » PSE 

Dzielą się dobrą energią
PSE podsumowały pierwszą edycję 
rozpoczętego we wrześniu programu 
Akademia Mocy. W jego ramach spół-
ka zorganizowała 51 spotkań edukacyj-
nych dla 1769 uczniów z klas 7-8 w 24 
szkołach zlokalizowanych w sąsiedztwie 
budowy  linii 400 kV Kozienice – Miłosna 
i Ostrołęka – Stanisławów. Uczniowie 
mogli m.in. przy użyciu generatora van 
de Graaffa wytworzyć pioruny, zbadać, 
czym jest plazma, uruchomić świetlówki 
bez podłączenia do gniazdka, sprawdzić 
pobór mocy poszczególnych urządzeń 
oraz natężenie pola elektromagnetycz-
nego, a w wielkiej klatce Faradaya prze-
konać się, jak uchronić się przed burzą. 
Program spotkał się z zainteresowaniem 
uczniów, a także nauczycieli oraz dyrek-
torów szkół, którzy podkreślili atrakcyj-
ną formę prowadzenia zajęć oraz duże 
zaangażowanie dzieci. W tym roku PSE 
planują kontynuację programu. W 32 
dolnośląskich i mazowieckich gminach 
odbędzie się aż 117 wydarzeń, w któ-
rych udział wezmą uczniowie z 54 szkół  
podstawowych.  n

Enea Operator zakończyła budowę li-
nii kablowych średniego napięcia 15 kV  
z Rozdzielni Sieciowej Czartoria w kierunku 
Garbar. To inwestycja kluczowa  dla realiza-
cji strategicznego celu spółki Enea Operator 
w ramach programu #Poznań 2030, jakim 
jest budowa nowego Głównego Punktu 
Zasilającego (GPZ) Garbary. Wybudowane 
linie zasilą punkt sieciowy, który w przyszło-
ści będzie stanowił podstawowy element 
nowej struktury sieci w ścisłym centrum 
Starego Miasta. 

Wymiana wyeksploatowanych linii na 
nowe w technologii 15 kV pozwoli zmniej-
szyć liczbę i skrócić czas przerw w dostawie 
energii elektrycznej odbiorcom. Zmiana na-
pięcia z 6 kV na 15 kV niesie ze sobą także 
zwiększenie niezawodności pracy sieci. Ma 
również pozytywny wpływ na środowisko 
skutecznie minimalizując ilości energii tra-
conej na etapie jej dystrybucji do odbiorców 
końcowych. W 2021 roku wykonano również 
prace w okolicach ulic Wspólnej i Bałtyckiej. 
W tym obrębie nowe zasilanie uzyskało ko-
lejnych sześć stacji energetycznych. 

#Poznań 2030 to realizowany przez spół-
kę Enea Operator kompleksowy program 
modernizacji sieci energetycznej średniego  

i niskiego napięcia w Poznaniu i najbliższych 
okolicach. Inwestycje mają przygotować sieć 
na przyłączanie kolejnych instalacji prosu-
menckich, wzrost zapotrzebowania na moc, 
wynikający z rozwoju gospodarki oraz elek-
tromobilności, a także zwiększyć bezpieczeń-
stwo energetyczne całej aglomeracji. 

W ramach programu zmodernizowano 
dotychczas m.in. rozdzielnię średniego na-
pięcia w GPZ Cytadela, przebudowano sta-
cję GPZ Poznań-Główna, a w samym sercu 
miasta zamontowano specjalistyczny moduł 
FDIR służący do automatycznego lokalizo-
wania uszkodzeń sieci. n

 » Enea Operator 

Modernizacja linii energetycznych w Poznaniu

 » PKP Energetyka

Wyróżnienie dla magazynu energii trakcyjnej 

#Poznań 2030 to kompleksowy program modernizacji 
sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia 

Zd
ję

ci
e:

 E
ne

a 
O

pe
ra

to
r



5styczeń 2022 ENERGIA elektryczna l

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

 » Energa-Operator

Płużenie z kablem  
jednożyłowym
Energa-Operator po raz pierwszy wyko-
rzystała nowoczesną metodę mecha-
nicznego układania kabla jednożyłowe-
go. Prace wykonał kaliski oddział spółki. 
Nową linię kablową o długości blisko  
3 km wybudowano w Skorzęcinie w gmi-
nie Witkowo. Nowe powiązanie liniowe 
pomiędzy odgałęzieniami od linii magi-
stralnej SN Witkowo – Skorzęcin w prze-
ważającej części przebiega przez tereny 
leśne, dlatego do jego budowy wykorzy-
stano metodę płużenia, mniej ingerującą 
w środowisko naturalne, a także znacz-
nie szybszą, co zdecydowanie zmniej-
sza koszty. Do prac użyto wyproduko-
wanego w naszym kraju (Tele-Fonika 
Kable) jednożyłowego kabla SN typu  
NA2XS(FL)2YV 1x240/25 o zwiększonej do 
3,5 mm grubości powłoki zewnętrznej. n

 » PSE

Model danych migracji CSIRE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne udo-
stępniły model danych migracji niezbędny 
do uruchomienia Centralnego Systemu 
Informacji Rynku Energii (CSIRE). Za dostar-
czenie danych odpowiedzialni są, zgodnie 
z zapisem art. 20 ustawy z dnia 20 maja 
2021 roku o zmianie ustawy Prawo ener-
getyczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1093),  uczestnicy rynku. Celem 
pośrednim procesu jest również przygoto-
wanie przyszłych użytkowników CSIRE do 
wymiany danych za pośrednictwem tego 
systemu. Proces pozwoli odpowiednio 
przygotować dane źródłowe i zlokalizo-
wać braki danych lub związane z nimi nie-
prawidłowości, które muszą zostać uzu-
pełnione lub skorygowane. Dodatkowo 
ma on umożliwić identyfikację niezgod-
ności w danych sprzedawców energii  
i operatorów systemów elektroenerge-
tycznych w procesie walidacji krzyżowej. 

CSIRE to system teleinformatyczny, 
który służy do przetwarzania informacji 
rynku energii dla wsparcia procesów na 
rynku energii elektrycznej.  n

Koordynacja badań naukowych, organi-
zacja wspólnych konferencji i sympozjów 
czy programy staży oraz praktyk zawodo-
wych, to tylko niektóre z działań, jakie podej-
mą PGE Dystrybucja Oddział Lublin wraz z 
Politechniką Lubelską w ramach zawartego 
20 grudnia ub. r. porozumienia o współpra-
cy. Przyświecały mu m.in. takie przesłanki jak 
wzajemnie dopełniające się zainteresowa-
nia naukowo-badawcze, posiadanie przez 
obie strony wysoko wykwalifikowanej ka-
dry czy chęć podjęcia wspólnych działań 

rozwojowych i organizacyjnych. Strony umo-
wy planują wspólną publikację badań na 
konferencjach i sympozjach, prowadzenie 
praktyk i staży zawodowych czy wymianę 
doświadczeń pomiędzy sferami nauki, tech-
nologii i biznesu. Spółka wesprze uczelnię  
w procesie tworzenia programu kształcenia 
w celu dostosowania go do potrzeb lokal-
nego rynku pracy. Jej przedstawiciele prze-
prowadzą również prelekcje dla studentów 
dotyczące praktycznych aspektów funkcjo-
nowania gospodarki. n

 » PGE Dystrybucja 
Porozumienie z Politechniką Lubelską

PGE Dystrybucja Oddział Białystok zmoder-
nizowała linię średniego napięcia Sokółka 
– Chreptowce, żeby zmniejszyć liczbę awa-
ryjnych wyłączeń oraz poprawić warun-
ki zasilania nowo przyłączonych obiektów. 
Realizacja tej inwestycji była podyktowana 
zwiększonym zapotrzebowaniem na energię 
elektryczną w gminie Kuźnica, która znajduje 
się na terenie przygranicznym. 

Rozbudowę sieci elektroenergetycznej 
średniego napięcia  połączono z moderni-
zacją już istniejących odcinków. Ułożono po-
nad 5 km linii kablowej i wybudowano  trzy 

nowe stacje kontenerowe SN/nn. Wymienio-
ne fragmenty linii kablowej zastąpiły awaryj-
ne odcinki sieci napowietrznej. Natomiast 
nowo powstające stacje transformatorowe 
zabezpieczą zwiększone zapotrzebowanie 
na moc w regularnie rozszerzanej infrastruk-
turze elektroenergetycznej w strefie przygra-
nicznej. Program kablowania przynosi także 
duże korzyści dla środowiska naturalnego. 
Ogranicza powierzchnię wycinki drzew i ga-
łęzi rosnących w pasach technologicznych 
linii napowietrznych. Zdecydowanie zmniej-
sza również liczbę przypadków porażenia 
prądem ptaków, które wpadają na przewo-
dy linii napowietrznych. Ponadto rezygnacja 
z tradycyjnych, nieizolowanych przewodów 
na rzecz kabli podziemnych i przewodów 
izolowanych poprawia odporność sieci 
dystrybucyjnej na różnego rodzaju awarie 
i klęski żywiołowe, które w ostatnim czasie 
występują z większą siłą i częstotliwością. 
Wartość inwestycji to ponad 1,7 mln zł. Jest 
ona realizowana w ramach programu kablo-
wania sieci spółki PGE Dystrybucja.  n

 » PGE Dystrybucja 

Modernizacja sieci energetycznej

Jedna z trzech stacji kontenerowych SN/nn zmodernizowanej 
linii średniego napięcia Sokółka – Chreptowce
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Spółka wesprze uczelnię w procesie dostosowania programu kształcenia do potrzeb lokal nego rynku pracy 

Zd
ję

ci
e:

 P
G

E 
D

ys
tr

yb
uc

ja

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska
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 » W grudniu ubiegłego roku zostały 
opublikowano nowe stawki taryf za 
energię elektryczną dla odbiorców 
indywidualnych. Choć wiele informacji 
na ten temat pojawiło się  w przestrzeni 
publicznej, prośba o wyjaśnienie 
także naszym Czytelnikom, czym 
uwarunkowany jest aktualny wzrost cen 
energii?

W 2021 roku wszyscy byliśmy świadkami 
bardzo dynamicznych zmian i bezpreceden-
sowej sytuacji na rynkach energii. Widząc  
w jakim kierunku one zmierzają i przewidując 
ich konsekwencje, z dużym wyprzedzeniem 
zapowiadaliśmy wzrost cen energii elektrycz-
nej dla gospodarstw domowych od nowego 
roku na poziomie wyższym niż inflacja. 

Zgodnie z zatwierdzonymi przez Preze-
sa URE na 2022 rok taryfami dystrybutorów 
i firm obrotu, od 1 stycznia rachunek staty-
stycznego gospodarstwa domowego roz-
liczanego kompleksowo wzrośnie średnio  
o ok. 24 proc. Podkreślam jednak, że nasze 
wyliczenia nie uwzględniają wsparcia ze stro-
ny państwa, w postaci dodatku osłonowego, 
który powinien zrekompensować część ro-
snących kosztów.

Głównymi przyczynami wzrostu rachun-
ków dla odbiorców indywidualnych są wyso-
kie hurtowe ceny energii oferowanej na To-
warowej Giełdzie Energii oraz rosnące koszty 
zakupu praw do emisji CO

2
. Polska energety-

ka w większości oparta jest na źródłach kon-
wencjonalnych. W ubiegłym roku 80 proc.  
wyprodukowanej w kraju energii elektrycz-
nej pochodziło właśnie z paliwa węglowe-
go, które obciążone jest coraz wyższymi  
w ostatnim czasie kosztami po stronie zaku-
pu uprawnień CO

2
. 

W łącznym wzroście miesięcznego ra-
chunku za energię elektryczną dla gospo-
darstw domowych o 24 proc., udział mają 
także dystrybutorzy, których stawki wzrosły 
w tegorocznych taryfach średnio o ok. 8 
proc.  Ten wzrost wynika głównie ze wzrostu 
kosztów prowadzonej działalności operacyj-
nej, jak np. zakup drogiej energii na pokrycie 

strat, i koniecznych inwestycji. Co więcej, to 
właśnie w taryfach dystrybutorów uwzględ-
nione są również opłaty, które wynikają  
z przepisów prawa, a które nie trafiają do dys-
trybutorów. Mam tu na myśli opłaty związa-
ne z różnego rodzajami systemami wsparcia 
i rynkiem mocy. Jest tu zatem opłata koge-
neracyjna, która w tym roku wzrosła z zera 
do ponad 4 zł za MWh. Jest także niższa niż 
w 2021 roku opłata OZE.  Kolejna opłata to 
stawka opłaty mocowej, która wzrosła o ok. 
30 proc. w stosunku do roku poprzedniego, 
ale – co ważne z punktu widzenia dbają-
cych o ciągłość i stabilność dostaw przed-
siębiorstw infrastrukturalnych – wysokość tej 
stawki jest teraz skorelowana z dobową krzy-
wą poboru. Jest to forma premiowania tych 
odbiorców, którzy zużywają energię w spo-
sób bardziej stabilny i zrównoważony. 

 » W październiku ubiegłego roku,  
z inicjatywy Pana Prezesa, rozpoczęły się 
prace nad „Kartą efektywnej transformacji 
sieci dystrybucyjnej polskiej energetyki”. 
Jakie były przesłanki uruchomienia tych 
prac i jakie cele mają zostać zrealizowane 
przez wypracowanie wspomnianego 
dokumentu?

Nasza energetyka przechodzi proces zmian, 
których przykładem może być m.in. inten-
sywny rozwój OZE. Dynamicznie zmieniają-
ce się potrzeby sieci elektroenergetycznych, 
w tym głównie w obszarze inwestowania, 
stawiają przed polityką regulacyjną nowe, 
bardzo ważne oczekiwania. Tak diametral-
ne zmiany stanowią bowiem wyzwanie dla 
wszystkich uczestników rynku, w tym także 
dla Prezesa URE. Zależy mi, aby realizować jak 
najbardziej transparentną i przewidywalną 
regulację, jednocześnie akceptowaną przez 
wszystkie jej strony, tj. przedsiębiorców, spo-
łeczeństwo oraz ustawodawcę: tzw. dużych 
regulatorów, czyli stronę rządową. 

Mając to na uwadze, a także analizując 
wnioski z licznych konsultacji przeprowa-
dzonych przez Prezesa URE z uczestnikami 
rynku energii, w tym z przedstawicielami 

dystrybucji oraz niezależnymi ekspertami, 
postanowiłem wyjść z inicjatywą powoła-
nia Zespołu, który w październiku 2021 roku 
rozpoczął prace mające na celu opracowa-
nie Porozumienia Społecznego Regulatora 
Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej pod 
nazwą Karta Efektywnej Transformacji Sieci 
Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki.

Aby sprostać wyzwaniom związanym ze 
zmianami zachodzącymi w sektorze, w mojej 
ocenie niezbędne są:
• jak najlepsze zdiagnozowanie kluczo-

wych potrzeb związanych z pracą sieci, 
głównie wynikających z rosnącej liczby 
źródeł odnawialnych przyłączanych do 
sieci OSD;

• zidentyfikowanie narzędzi, które pozwo-
lą zaspokoić te potrzeby;

• określenie sposobu i źródeł finansowania 
tych narzędzi;

• ocena wpływu/przełożenia tych wydat-
ków na taryfy dystrybucyjne. 
Takie podejście może zapewnić transpa-

rentność procesu stanowienia opłat za ener-
gię w naszym kraju, a ustawodawca zyska 
pełen obraz potrzeb sektora i niezbędnych 
do sfinansowania przez branżę wydatków,  
w tym innych niż te wynikające z obowiązu-
jących przepisów prawa.

W ramach tego projektu naszym celem 
jest diagnoza kluczowych potrzeb związa-
nych z pracą sieci wynikających z jednej stro-
ny z wymogów formalno-prawnych, jakie 
obowiązują OSD w perspektywie do 2030 
roku, a z drugiej strony z sytuacji związanej 
z rosnącą liczbą OZE przyłączanych do sieci.

W ramach prac Zespołu przygotowali-
śmy już dokument inwentaryzujący wyma-
gania formalno-prawne nałożone na OSD, 
które wynikają z przepisów prawa zarówno 
krajowego jak i unijnego, które będą musia-
ły zostać spełnione i zaimplementowane do 
prawa krajowego. Zespół przygotował rów-
nież propozycję dedykowanych temu nakła-
dów inwestycyjnych w dwóch wariantach. 
Pierwszy z nich obejmuje inwestycje koniecz-
ne, wynikające wprost z nałożonych na dys-
trybutorów wymagań formalno-prawnych. 

Efektywna transformacja
Wywiad z Rafałem Gawinem, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
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Natomiast drugi z wariantów, który nazwał-
bym optymalizującym, uwzględnia możli-
wość realizacji założeń Polityki energetycznej 
Polski do 2040 r. oraz takie inwestycje, które 
optymalizują prace sieci. 

W kolejnych krokach planujemy ana-
lizę poszczególnych grup inwestycji, m.in.  
w kontekście możliwości i źródeł ich finan-
sowania przez OSD/OSP (czy będą to środ-
ki własne czy zewnętrzne i w jakiej posta-
ci: kredytów czy może środków unijnych).  
Z pewnością kolejnym analizowanym zagad-
nieniem będzie wpływ realizacji zakładanych 
inwestycji na wzrost taryf dystrybucyjnych  
i przesyłowej.  

 » W jaki sposób wypracowane założenia 
będą skorelowane z planami rozwoju, 
które są przygotowywane obecnie przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
i będą przedkładane do uzgodnienia na 
kolejny okres?

Jeżeli chodzi o kompatybilność przygoto-
wywanych inwestycji w stosunku do już 
zatwierdzonych planów rozwoju, należy 
zwrócić uwagę na przedziały czasowe, któ-
rych dotyczą te dokumenty. Uzgodnione  
z Prezesem URE plany rozwoju będą obowią-
zywały do 2025 roku, natomiast realizowany 
obecnie projekt związany z transformacją 
OSD dotyczy okresu od 2023 do 2030 ro-
ku. Zakładamy przy tym, że zakres inwesty-
cji w zatwierdzonych planach rozwoju na 
lata 2023-2025 powinien być kompatybilny  
z inwestycjami zakładanymi do realizacji  
w ramach projektu „Karta efektywnej trans-
formacji (…)”. Oczywiście dopuszczamy 
możliwość, że ze względu na zmieniające 
się otoczenie rynkowe może dojść do ko-
rekt dotyczących zakresu inwestycji oraz ich 
kosztu. W tym zakresie zasadne jest elastycz-
ne podejście podążające za dość dynamicz-
nie zmieniającym się otoczeniem gospodar-
czym, rynkowym i technologicznym.

 » Transformacja energetyczna wiąże 
się z koniecznością przeznaczenia 
dużych nakładów finansowych na 
modernizację sieci dystrybucyjnych 
i przesyłowych. Jedna z ostatnich 
wypowiedzi Pana Prezesa wskazuje 
na ideę przesunięcia wsparcia dla 
energetyki odnawialnej na rozbudowę 
sieci. Jak równoważyć interesy 
poszczególnych uczestników rynku,  
w tym wytwórców z OZE, właścicieli 
sieci oraz odbiorców, dostosowując sieć 
energetyczną do dynamicznego wzrostu 
liczby rozproszonych źródeł energii?

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jedno-
znacznie wyznacza kierunki zmian polskiej 
energetyki. Dążenie do maksymalnego ogra-
niczenia emisyjności wymaga od nas zde-
cydowanej zmiany miksu energetycznego  
i zastępowania źródeł węglowych, źródłami 
zeroemisyjnymi, zielonymi.

Natomiast maksymalizacja udziału źró-
deł OZE, które nie są obciążone „podatkiem 
klimatycznym” (czyli kosztem zakupu upraw-
nień do emisji CO

2
) i których bieżąca produk-

cja zależy od warunków atmosferycznych 
– a zatem często pod względem zarówno 
wolumenu jak i czasu wytwarzania nie jest 
skorelowana z fizycznym zużyciem – wy-
maga nowych inwestycji w obszarze OSP  
i OSD mających zapewnić szeroko rozumia-
ną elastyczność pracy sieci. Nowe inwestycje 
sieciowe są niezbędne w celu umożliwie-
nia nie tylko zbilansowania pracy systemu, 
ale także większego wykorzystania energii 
z OZE, która dziś jest już tańsza niż energia 
konwencjonalna.

Sektor energii czeka zatem intensywny 
wysiłek inwestycyjny determinowany sze-
roko rozumianą transformacją, dla którego 
to procesu fundamentalne znaczenie mieć 
będzie przedłożony Komisji Europejskiej „Kra-
jowy Plan Odbudowy”. To tam znajdujemy 
zapis stanowiący swoiste zobowiązanie i za-
razem wyzwanie dla dystrybutorów energii: 
(…) Ponadto warunkiem niezbędnym dla 
rozwoju OZE, jak i energetyki rozproszonej, 
w tym prosumenckiej, jest rozwój inteligent-
nych sieci dystrybucyjnych, (…) przesyło-
wych, a także magazynów energii.

Dlatego tak ważna jest jak najszybsza im-
plementacja dyrektywy rynkowej 2019/944 
w zakresie przepisów dotyczących agregato-
rów, obywatelskich społeczności energetycz-
nych, usług elastyczności tak, aby stworzyć  
w naszym systemie możliwości lepszego wy-
korzystania energii produkowanej przez pro-
sumentów. Niezbędne jest również przyśpie-
szenie przez dystrybutorów prac związanych 
z instalacjami liczników zdalnego odczytu 
– oczywiście po opublikowaniu rozporzą-
dzenia „pomiarowego”, nad którym toczą się 
obecnie prace. Precyzyjne pomiary są bo-
wiem warunkiem koniecznym, by odbiorcy 
i prosumenci mogli korzystać z nowych roz-
wiązań wdrażanych na rynku, jak np. taryfy 
dynamiczne, usługi DSR.

 » Przed energetyką rok znaczących 
wyzwań związanych m.in. z dalszą 
implementacją postanowień Pakietu 
Czysta Energia dla Wszystkich 
Europejczyków, czy zmianami w sposobie 
rozliczeń prosumentów, a nawet pakietem 

regulacji FIT for 55. Jakich kierunków 
zmian całej branży energetycznej 
wynikających z tych programów należy 
oczekiwać w nadchodzącym okresie? 
 
Pakiet Fit for 55 ma przyśpieszyć wycofy-
wanie wysokoemisyjnych jednostek kon-
wencjonalnych z krajowego miksu energe-
tycznego. W konsekwencji spowoduje to 
szybszy przyrost źródeł OZE w systemie oraz 
wymusi konieczne inwestycje sieciowe na 
poziomie zarówno przesyłu, jak i dystrybu-
cji. Inwestycje te wymagają jednak znacz-
nego dofinansowania tak, by dostosować 
infrastrukturę sieciową do nowych warun-
ków pracy wynikających z istotnego wzrostu 
źródeł niestabilnych, które powodują coraz 
większe problemy z bilansowaniem pracy 
sieci.

To na „podwórku” krajowym. Natomiast 
patrząc szerzej, w ujęciu międzynarodowym 
czy transgranicznym, począwszy od 2026 
roku możemy spodziewać się stałego wzro-
stu wymiany międzysystemowej na naszych 
granicach z innymi systemami. Wynika to 
z przyjętego – na podstawie wspomnianego 
rozporządzenia rynkowego 2019/943 – pla-
nu działania, który zakłada stopniowe, opar-
te na corocznie rosnącej trajektorii liniowej, 
dochodzenie przez operatora przesyłowego 
do udostępniania co najmniej 70 proc. zdol-
ności przesyłowych na potrzeby obrotu mię-
dzystrefowego na granicach Polski objętych 
tym planem działania. Konieczność realizacji 
tego obowiązku przez PSE ma jednocześnie 
pogłębić integrację wspólnego rynku energii 
oraz przyczynić się do zwiększania możliwo-
ści wymiany handlowej dla wszystkich jego 
uczestników.

Rozmawiał:
Wojciech Tabiś

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Regulacje dotyczące OZE  i rozwiązań prosumenckich

• Ustawa z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2376 z 21.12.2021 roku

• Rozporządzenie MKiŚ z 30 listopada 2021 roku ws. wymagań technicznych,  

warunków przyłączania 

• oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym – Dz.U. 2343  

z 17.12.2021 roku

• Pismo PSEW ws. tzw. cable pooling

• Propozycja PSEW nowelizacji ustawy OZE ws. tzw. cable pooling

• Uzasadnienie propozycji PSEW

2. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI

3.
Rozporządzenie ws. szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń 

w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 

lub ciepła

• Rozporządzenie ws. szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży 

paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła – Dz.U. 2209  

z 1 grudnia 2021 roku

4.
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych – wprowadzenie odrębnej taryfy 

dla OSP

• Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – Dz.U. 2490  

z 31.12.2021 roku

5. Inicjatywa zmian w rozporządzeniu taryfowym – odbiorcy energochłonni

• Pismo HIPH z postulatami dotyczącymi zmian w podejściu do taryf dystrybucyjnych dla 

przedsiębiorstw energochłonnych

• Przekazane do MKiŚ stanowisko PTPiREE – postulaty HIPH 

6.
Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz 

niektórych innych ustaw

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alterna-

tywnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2269 z 9.12.2021 roku

7. Rozwiązania dotyczące energii elektrycznej w ramach tarczy antyinflacyjnej

• Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym – Dz.U. 1 z 3.01.2022 roku

• Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy 

• o podatku od sprzedaży – Dz.U. 2349 z 17.12.2021 roku

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie  

ws. towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług  

oraz warunków stosowania stawek obniżonych – Dz.U. 2350 z 20.12.2021 roku

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w grudniu 2021 roku

Regulacje dotyczące OZE  
i rozwiązań prosumenckich 

21 grudnia w Dzienniku Ustaw opubli-
kowano ustawę z dnia 29 października 
2021 roku o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw, nad którą prace parla-
mentarne – również z udziałem PTPiREE 
– prowadzono w listopadzie i na po-
czątku grudnia.

Regulacja wchodząca w życie 1 stycz-
nia 2022 roku wprowadza następują-
ce zmiany dotyczące sposobu rozlicza-
nia prosumentów: system opustów dla 
prosumentów wchodzących na rynek  

po 1 kwietnia 2022 roku zostanie zastą-
piony modelem rozliczeń wartościowych 
energii, tzw. net-billingiem. Natomiast pro-
sumenci przystępujący do systemu do 31 
marca 2022 roku będą mogli korzystać  
z opustów przez 15 lat od chwili wytworze-
nia w instalacji PV i wprowadzenia do sieci 
pierwszej kWh. Wprowadzono także insty-
tucję prosumenta zbiorowego oraz prosu-
menta wirtualnego (od 2 lipca 2024 roku).

Ponadto 17 grudnia w Dzienniku 
Ustaw opublikowano akt wykonawczy 
do ustawy Prawo energetyczne, nad któ-
rym prace trwały od połowy 2020 roku, tj. 
rozporządzenie w sprawie wymagań tech-
nicznych, warunków przyłączania oraz 

współpracy mikroinstalacji z systemem 
elektroenergetycznym.

W związku z rozważaniami polskiej 
branży OZE nad ideą tzw. cable poolin-
gu, czyli współdzielenia przesyłowej in-
frastruktury energetycznej przez farmy 
wiatrowe i fotowoltaiczne, resort klimatu 
zwrócił się do PTPiREE z prośbą o wyraże-
nie opinii na temat, czy w Polsce możliwe 
jest stosowanie cable poolingu w obec-
nym stanie prawnym, czy do tego po-
trzebna jest zmiana prawa. W odpowiedzi 
PTPiREE przekazano, że wymagane byłoby 
wprowadzenie szeregu odpowiednich 
zmian prawnych. W opinii operatorów za-
gadnienie to jest bardziej skomplikowane, 
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niż może się początkowo wydawać, gdyż 
poza zmianami prawnymi wymaga rów-
nież zmiany całego obecnego systemu 
analiz rozpływów w KSE i bezpieczeństwa 
pracy KSE, zmiany modeli sieciowych oraz 
zmiany analiz wpływu na sieć wykonywa-
nych przed wydaniem warunków przyłą-
czenia dla źródeł energii itp. Podkreślono, 
że we wszystkich tych analizach – oprócz 
podstawowych parametrów, jak moc jed-
nostek wytwórczych – brane są pod uwa-
gę również takie dane, jak rodzaj źródła 
energii, konkretny typ urządzenia, jego 
parametry techniczne, moc zwarciowa 
itp., które w dużej mierze decydują o moż-
liwości wydania warunków przyłączenia. 
Podkreślono ponadto, że w ramach PTPiREE 
już kilka lat temu analizowano kwestie ko-
relacji pracy PV i farm wiatrowych – ów-
czesne analizy nie potwierdzały założe-
nia, że jednostki wytwórcze PV i wiatrowe 
nie generują energii w tym samym czasie  
(w okresach dużego nasłonecznienia naj-
częściej występowały również bardzo do-
bre warunki wiatrowe).

Prace nad nowelizacją Pe oraz 
aktami prawnymi dotyczącymi AMI 

Grudniowe prace w ramach działające-
go przy MKiŚ Zespołu do spraw wprowa-
dzenia w Polsce inteligentnego opomia-
rowania (m.in. z przedstawicielami MKiŚ, 
URE, OSDnEE, TOE, PTPiREE) koncentro-
wały się głównie nad uzgodnieniem osta-
tecznego brzmienia aktów wykonaw-
czych do znowelizowanej ustawy Pe, tj.   
w sprawie systemu pomiarowego czy pro-
cesów rynku energii. Rozpoczęto także 
uzgodnienia dotyczące zakresu i brzmie-
nia projektu rozporządzenia w sprawie 
Infrastruktury Sieci Domowej; prace będą 
kontynuowane w styczniu 2022 roku. 

Rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu 
wprowadzania ograniczeń  
w sprzedaży paliw stałych  
oraz w dostarczaniu i poborze  
energii elektrycznej lub ciepła 

1 grudnia w Dzienniku Ustaw opubliko-
wano rozporządzenie Rady Ministrów  
z 8 listopada 2021 roku w sprawie szcze-
gółowych zasad i trybu wprowadzania 
ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz 
w dostarczaniu i poborze energii elek-
trycznej lub ciepła.  

Prace nad regulacją, w których uczest-
niczyło także PTPiREE, trwały od 2015 roku 

w ramach zespołu działającego (obecnie) 
przy resorcie klimatu. Brali w nich udział 
również przedstawiciele MKiŚ, URE, PSE, 
IGCP.

W związku z przyjętą regulacją po stro-
nie OSD konieczne są następujące dosto-
sowania i zmiany w zakresie:

 Ҍ opracowania planów wobec odbior-
ców OSD, m.in. zagregowania punk-
tów poboru do obiektów, w tym 
uwzględniających przyłącza rezerwo-
we; zastosowania wykluczeń odbior-
ców niepodlegających ograniczeniom 
na podstawie wyszczególnienia w roz-
porządzeniu; wyznaczenia informacji  
o wielkościach ograniczeń w stop-
niach zasilania na podstawie rzeczy-
wistych danych pomiarowych; wyzna-
czenia informacji o wielkościach mocy 
minimalnej (bezpiecznej) na podsta-
wie rzeczywistych danych pomiaro-
wych; pozyskania planów indywidual-
nych od OSDn;

 Ҍ terminu przekazania opracowanych 
planów ograniczeń OSDp operatorowi 
systemu przesyłowego elektroenerge-
tycznego – do 31 marca danego roku; 

 Ҍ terminu przekazania planów wpro-
wadzania ograniczeń dla obiektów 
odbiorców – do 15 kwietnia danego 
roku.

Rządowy projekt ustawy  
o ochotniczych strażach pożarnych  
– propozycja odrębnej taryfy dla OSP

W grudniu w parlamencie kontynuowano 
rozpatrywanie rządowego projektu usta-
wy o ochotniczych strażach pożarnych. 
Zaproponowano w nim m.in. wprowadze-
nie odrębnej taryfy energii elektrycznej dla 
OSP (zmiany w art. 45-46 Pe). Negatywne 
stanowisko PTPiREE wobec modyfika-
cji w tym zakresie przekazano do komisji  
i podkomisji sejmowych, które rozpatry-
wały projekt. Pierwotny zapis jednak utrzy-
mano. 17 grudnia Sejm uchwalił ustawę  
o ochotniczych strażach pożarnych, któ-
ra jest pierwszym w historii aktem praw-
nym regulującym kompleksowo orga-
nizację tych jednostek. Wprowadzane 
przepisy mają na celu poprawę sytuacji 
OSP, wzmocnienie ich roli oraz uhonoro-
wanie służby strażaków ochotników po-
przez przyznanie świadczeń ratowniczych 
dla osób z dłuższym stażem. Za sprawą 
wprowadzonych zmian także w Pe przed-
siębiorstwo energetyczne ma utworzyć 
odrębną grupę taryfową dla odbiorców 
energii elektrycznej przyłączonych do 

sieci – niezależnie od jej poziomu napięcia 
znamionowego – będących jednostkami 
ochrony przeciwpożarowej, biorąc pod 
uwagę ich znaczenie dla realizacji przed-
sięwzięć mających na celu ochronę życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska przed po-
żarem, klęską żywiołową lub innym miej-
scowym zagrożeniem. Zmieniono również 
delegację do wydania rozporządzenia ta-
ryfowego dla energii elektrycznej. Minister 
właściwy do spraw energii, oprócz dotych-
czasowych czynników, będzie dodatkowo 
brał pod uwagę realizację przedsięwzięć  
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ustawa, którą Prezydent RP podpisał 
27 grudnia, weszła w życie 1 stycznia 2022 
roku.

Inicjatywa zmian  
w rozporządzeniu taryfowym  
– odbiorcy energochłonni

W odpowiedzi na grudniowe pismo 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska z proś-
bą o ustosunkowanie się do inicjatywy 
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 
dotyczącej nowego podejścia do ta-
ryf dystrybucyjnych dla przedsiębiorstw 
energochłonnych, w tym obniżenia okre-
ślonych stawek taryf, PTPiREE przedstawi-
ło stanowisko operatorów. Wskazano, że 
udział dużych odbiorców w faktycznych 
kosztach dostarczania energii w zakre-
sie taryf dystrybucyjnych jest w stopniu 
wystarczającym i zasadnym odzwiercie-
dlony w wysokości stawek opłat zależ-
nych od OSD (stawka dystrybucyjna sta-
ła, zmienna i abonamentowa). W związku  
z tym, a przede wszystkim biorąc pod uwa-
gę system kształtowania i kalkulacji taryf  
w Polsce oraz zakaz stosowania subsydio-
wania skrośnego, nie jest celowe i zasadne 
modyfikowanie taryf w kierunku propono-
wanym przez HIPH.

Nowelizacja ustawy  
o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych oraz niektórych 
innych ustaw

9 grudnia w Dzienniku Ustaw opubliko-
wano ustawę z dnia 2 grudnia 2021 roku  
o zmianie ustawy o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych oraz niektórych 
innych ustaw.

Regulacja wprowadziła zmiany także 
dotyczące funkcjonowania OSD – w szcze-
gólności w art. 1 w pkt. 4, dodanie art. 3a-3c 
do nowelizowanej ustawy – uniemożliwia-
jąc operatorowi systemu dystrybucyjnego 
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elektroenergetycznego pełnienie roli ope-
ratora ogólnodostępnej stacji ładowania, 
jej właściciela (poza sytuacją spełnienia 
łącznie wskazanych ustawą warunków) lub 
dostawcy usługi ładowania.

Wprowadzono również zmiany w za-
kresie kar za brak budowy ogólnodostęp-
nych stacji ładowania, zaliczenia kosztów 
budowy stacji do kosztów uzasadnionych, 
wyłonienia operatora stacji ładowania, bu-
dowy i przyłączenia stacji.

  
Rozwiązania dotyczące energii 
elektrycznej w ramach tarczy 
antyinflacyjnej

Część wprowadzanych w grudniu przez 
rząd zmian z pakietu tarczy antyinflacyjnej 
dotyczy energii elektrycznej.

Ustawa o dodatku osłonowym, opu-
blikowana 3 stycznia 2022 roku, wpro-
wadziła pojęcie ,,ubóstwa energetycz-
nego’’ oraz rozwiązania mające na celu 
ochronę mniej zamożnych gospodarstw 
domowych, którym przysługiwał będzie 
dodatek osłonowy, a także wzmocnie-
nie ochrony odbiorcy wrażliwego energii 
elektrycznej i paliw gazowych. O doda-
tek osłonowy wnioskować mogą osoby 
o dochodzie miesięcznym maksymalnie 
2,1 tys. zł dla jednoosobowego gospodar-
stwa domowego oraz 1,5 tys. zł dla pozo-
stałych gospodarstw. Dodatek – wypłaco-
ny w dwóch ratach: 31 marca i 2 grudnia 

– wyniesie rocznie od 400 do 1150 zł  
w zależności od liczebności gospodarstwa 
domowego. Przewidziano również kwoty 
nieco wyższe dla gospodarstw domowych 
zagrożonych ubóstwem energetycznym 
wykorzystujących węgiel do ogrzewania. 
Ustawa nakłada na sprzedawców energii 
obowiązek dołączenia do faktury informa-
cji o dodatku osłonowym oraz o prawie 
do złożenia wniosku o jego wypłatę. Re-
gulacja wprowadza także zmiany w usta-
wie Prawo energetyczne, tj. rozwiązania  
o charakterze niefinansowym wzmacnia-
jące ochronę odbiorcy wrażliwego, np. 
możliwość złożenia do sprzedawcy ener-
gii elektrycznej wniosku o zastosowanie 
tzw. programu wsparcia wobec zaległych  
i bieżących należności za energię elektrycz-
ną. Jednocześnie zawieszono rozpatrywa-
nie wniosków o wypłatę dodatku energe-
tycznego złożonych w terminie 1 stycznia 
– 31 grudnia 2022 roku. Ustawa wchodzi  
w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia, tj. 4 stycznia, z wyjątkiem prze-
pisów dotyczących obowiązków nakłada-
nych na sprzedawców energii elektrycznej 
i sprzedawców paliw gazowych (w zakre-
sie informacji i opracowania programów 
wsparcia), które wchodzą w życie po upły-
wie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Opublikowaną 17 grudnia nowelizacją 
ustawy o podatku akcyzowym: „W okre-
sie do dnia 31 maja 2022 r. zwalnia się 
od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej 

nabywcy końcowemu będącemu odbior-
cą energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym, w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo ener-
getyczne.(…) za gospodarstwo domowe 
nie uznaje się nieruchomości w całości 
wykorzystywanej na potrzeby prowadzo-
nej działalności gospodarczej.”

Ponadto opublikowana 20 grudnia no-
welizacja  rozporządzenia w sprawie towa-
rów i usług, dla których obniża się stawkę 
podatku od towarów i usług, oraz warun-
ków stosowania stawek obniżonych roz-
porządzeniem obniża stawkę podatku VAT 
od energii elektrycznej na rachunkach od-
biorców końcowych w pierwszym kwarta-
le 2022 roku – z dotychczasowego pozio-
mu 23 do 5 proc. (gaz: zamiast 23,  8 proc.). 
Według wyjaśnień Ministerstwa Finansów, 
jeśli dostawa energii jest oferowana przez 
dostawcę wraz z usługą dystrybucji, to 
niższa stawka VAT dotyczy zarówno dosta-
wy energii, jak i usługi dystrybucji. Jest to 
z punktu widzenia VAT świadczenie kom-
pleksowe, gdzie świadczenie uboczne 
dzieli los świadczenia głównego (dominu-
jącego), czyli dostawy energii. Jeśli nato-
miast usługi dystrybucji oferuje inny pod-
miot niż dostawca energii, to wówczas nie 
możemy stosować stawki obniżonej na sa-
me usługi dystrybucji – nie pozwala na to 
prawo Unii Europejskiej.

Biuro PTPiREE, Poznań, styczeń 2022 rok

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o elektromobilności operator systemu dystrybucyjnego nie będzie mógł pełnić roli ope ratora ogólnodostępnej stacji ładowania 
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Nowelizacja ustawy o OZE

27 stycznia Sejm przyjął zapowiadaną wcześniej małą noweliza-
cję ustawy o odnawialnych źródłach energii związaną z możliwo-
ścią dokończenia realizacji projektów parasolowych i grantowych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Wcześniej, ustawą  
z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, ustawodaw-
ca zmienił zasady rozliczania prosumentów energii odnawialnej. 
Do 31 marca 2022 roku rozliczenia pomiędzy sprzedawcą a pro-
sumentem dokonywane będą dla ilości energii elektrycznej wpro-
wadzonej do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej i pobra-
nej z niej przez prosumenta na podstawie danych pomiarowych 
po sumarycznym bilansowaniu (według zasady net-meteringu). 
Pomiędzy 1 kwietnia 2022 a 30 czerwca 2022 roku  obowiązywać 
będzie co do zasady okres przejściowy pomiędzy formułą rozli-
czenia prosumentów. Natomiast od 1 lipca 2022 roku dla nowych 
mikroinstalacji zacznie obowiązywać model rozliczenia wartości 
energii (net-billing). 

Zmiana zasad rozliczeń wzbudziła obawy przedstawicieli sa-
morządu terytorialnego o możliwość zakończenia realizacji pro-
jektów parasolowych i grantowych z powodu potencjalnych re-
zygnacji osób zainteresowanych. Odpowiedzią na te wątpliwości 
jest uchwalona w styczniu nowela, która przewiduje, że osoba, 
która zawrze w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na za-
kup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką 
samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, 
który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego, a także złoży kompletne i poprawne 
zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji w terminie do 31 grud-
nia 2023 roku, będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej  
i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, 
tj. w systemie opustu. Jeśli zgłoszenie będzie zawierało bra-
ki lub zostanie wypełnione niepoprawnie, OSD ma obowiązek 
wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy zgło-
szenia wraz z pouczeniem, że jego niewykonanie w ustawo-
wym terminie 14 dni spowoduje brak możliwości skorzystania  
z zasad rozliczenia opustem. Operator musi jednocześnie uza-
sadnić w wezwaniu, dlaczego uznał zgłoszenie za niekompletne 
lub niepoprawnie wypełnione. W przypadku uzupełnienia przez 
wnioskodawcę braków w wymaganym terminie, zgłoszenie bę-
dzie uprawniało do rozliczeń na dotychczasowych zasadach. 

Fakt zawarcia umowy o dofinansowanie do 31 marca 2022 
roku wnioskodawca będzie oświadczał wobec sprzedawcy 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń.

Nowa ustawa jest kolejną, uwzględnianą w rozliczeniach pro-
sumentów energii odnawialnej przez przedsiębiorstwa energe-
tyczne - już wymagających i dość skomplikowanych ze względu 
na dwie nowelizacje ustawy o OZE z drugiej połowy 2021 roku  
i wprowadzone nimi okresy przejściowe. 

Zmiana stawki VAT 
za energię elektryczną 

27 stycznia opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług, zgodnie z którą od 1 lutego 2022 do 31 lipca 
2022 roku dla energii elektrycznej i energii cieplnej stawka podat-
ku VAT będzie wynosiła 5 proc. W tym okresie sprzedawca doko-
nujący sprzedaży energii elektrycznej będzie miał obowiązek po-
informować odbiorcę o obniżonej stawce poprzez dołączenie tej 
informacji do faktury bądź innego dokumentu, z którego wynika 
zapłata należności, albo też w osobno przesłanej informacji, jeśli 
dokument rozliczeniowy miałby być wysłany do odbiorcy później 
niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie obniżonej 
stawki.   n

Od 1 lipca 2022 roku dla nowych mi kroinstalacji zacznie obowiązywać model rozliczenia 
wartości energii (net-billing)
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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.
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Ford F-150 Lightning

Należący do grona najpopularniejszych pikapów na świecie  
w 2022 roku doczeka się swojej ekologicznej wersji. Ford odważył 
się zelektryfikować jeden z amerykańskich symboli motoryzacji. 
Czy to ryzyko się opłaci?

Zewnętrznie Lightning wygląda prawie jak konwencjonalnie 
zasilany F-150. Charakterystyczną cechą jest zmieniona, zabudo-
wana krata grilla oraz diodowe światła do jazdy dziennej, które 
biegną poziomo przez cały przód samochodu.

Na papierze dane techniczne prezentują się całkiem dobrze: 
moc maksymalna (systemowa) wyniesie 318 lub 420 kW (432 lub 
571 KM). Co jasne, auto dostanie napęd na obie osie, ale każda  
z nich będzie miała swój własny silnik. Mocniejsza odmiana zo-
stanie wyposażona w większe baterie i ma się rozpędzać od 0 do  
100 km/h w 4,5 sekundy. Maksymalny moment obrotowy obu od-
mian jest taki sam i wynosi… 1050 Nm (!). Zasięg? 370 lub 480 km 
(według amerykańskiej normy EPA).

Po podłączeniu do domowej ładowarki potrzeba około ośmiu 
godzin, żeby podnieść stan baterii z 15 do 100 proc. Jeśli uda się 
znaleźć szybką stację ładowania (150 kW), po 41 minutach z wyj-
ściowych 15 uzyskamy 80 proc.

Pod przednią klapą w miejsce spalinowego silnika powstał 
dodatkowy zamykany bagażnik o pojemności 400 litrów. Wśród 
innych ciekawostek warto wymienić wbudowane wagi pokłado-
we, które wykorzystują czujniki do oszacowania ciężaru ładunku. 

Ładowność Lightninga wynosi nieco ponad 900 kg – porówny-
walnie z wersjami benzynowymi. 

Ford twierdzi również, że kiedy w twoim domu nagle zabrak-
nie prądu, to  F-150 Lightning będzie zasilał całe gospodarstwo 
nawet przez kilka dni. W razie awarii sieci 80-amperowa stacja ła-
dująca Ford Charge Pro automatycznie zamienia elektrycznego 
pikapa w źródło energii. Po przywróceniu zasilania system wraca 
do ładowania akumulatora w aucie. 

W modelu Ford F-150 Lightning zadebiutuje Sync 4A – nowo-
czesny interfejs obsługiwany przez 15,5-calowy ekran dotykowy. 
Układ wykorzystuje naturalne sterowanie głosowe, nawigację po-
łączoną z chmurą i bezprzewodowy dostęp do ulubionych usług: 
Apple CarPlay, Android Auto, zintegrowane aplikacje Amazon  
Alexa i SYNC AppLink.

F-150 Lightning będzie też jeździł autonomicznie – techno-
logia Ford Co-Pilot 360 BlueCruise umożliwi podróżowanie bez 
użycia rąk po ponad 160 tys. km wstępnie zakwalifikowanych au-
tostrad w USA i Kanadzie. A wszystkie te wynalazki można zdalnie 
aktualizować w trybie OTA.

Ford zadebiutuje już na wiosnę tego roku. Cennik zacznie się 
od niecałych 40 tys. dolarów. Niestety nadal nie ma informacji, czy 
ten model zobaczymy także w europejskich salonach.

Kasper Teszner, Biuro PTPiREE

 Zewnętrznie Lightning wygląda prawie jak konwencjonalnie zasilany F-150
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ANDRZEJ CICHY 
SensoTransel Sp. z o.o. Sp. K.

Kompleksowe podejście  
do zastosowań systemów DTS i DAS  
w energetyce  
i innych gałęziach przemysłu
Systemy monitoringu temperatury DTS są coraz częściej stosowanym 
rozwiązaniem w energetyce. Zainteresowanie nimi oraz systemami  
do monitoringu wibracji (DAS) zaczyna pojawiać się też w innych gałęziach 
przemysłu. To, czy znajdą zastosowane jest często rozważane  
przez służby techniczne zajmujące się eksploatacją urządzeń tam,  
gdzie temperatura i wibracje muszą być utrzymywane na określonym 
poziomie lub też oznaczają zagrożenie dla instalacji oraz – co najważniejsze 
– dla zdrowia i życia ludzi.

Obecnie coraz częściej spotykanym roz-
wiązaniem stają się instalacje, które pod-
czas pracy urządzeń technicznych mają 
możliwość monitoringu temperatury  
i wibracji przy wykorzystaniu włók-
na światłowodowego pełniącego rolę 
czujnika pomiarowego. Urządzenia pro-
cesów technologicznych integruje się z 
włóknem światłowodowym tak, aby zo-
stało ono umiejscowione jak najbliżej 
źródła ciepła lub wibracji. Pomiar doko-
nywany jest w jednostkach  popularnie 
nazywanych DTS-ami – dla zjawisk tem-
peraturowych i DAS-ami – dla zjawisk 
akustycznych (wibracji).

Aby mówić o kompletnym systemie 
pomiarowym DTS/DAS należy pamię-
tać o urządzeniach dodatkowych, któ-
re wraz z jednostką pomiarową tworzą 
funkcjonalną całość:

 � obudowa (np. szafa stacyjna) dosto-
sowana wymiarami oraz szczelnością 
do warunków pracy,

 � serwer (komputer) przetwarzania  
danych,

 � serwer (przestrzeń dyskowa lub 
chmura) archiwizacji danych,

 � urządzenia do komunikacji z syste-
mem nadrzędnym użytkownika (np. 
SCADA) i wymiany danych,

 � urządzenia do komunikacji niezależ-
nej ( jeśli jest wymagana),

 � oraz opcjonalne (nie wymagane) 
peryferia do obsługi urządzenia na 
miejscu.

Monitoring temperatury  
przy użyciu DTS-ów

Jednostka pomiarowa DTS to urządzenie 
nazywane również systemem liniowego 
pomiaru temperatury. Ma możliwość po-
miaru temperatury na duże odległości 
(50 km i więcej) przy wykorzystaniu włó-
kien wielomodowych (najbardziej wska-
zanych do tego typu zastosowań) lub też 

jednomodowych. Pomiar temperatury  
w urządzeniu DTS realizowany jest poprzez 
wprowadzenie światła lasera do czujni-
ka temperatury (światłowodu pomiaro-
wego), który  – najczęściej zintegrowany 
z obiektem monitorowanym – zapewnia 
odwzorowanie profilu temperaturowego 
monitorowanego procesu technologicz-
nego w miejsce dotychczasowego, tra-
dycyjnego pomiaru punktowego. Zasadę 
pomiaru pokazuje rysunek 1.

W przypadku zmiany temperatury  
w określonej lokalizacji system DTS obli-
cza zarówno dokładną temperaturę, jak 
i jego lokalizację. 

Możliwości zastosowania systemów 
monitorujących DTS są bardzo szerokie 
w różnych dziedzinach działalności:

 � monitorowanie procesów chemicz-
nych, gdzie istotnym parametrem 
jest temperatura procesu,

 � monitorowanie temperaturowe kabli 
energetycznych, transformatorów, 
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innych urządzeń energetycznych 
energetyki zawodowej,

 � monitorowanie np. paneli fotowoltaicz-
nych, tras kablowych wyprowadzających 
energię oraz urządzeń transformujących 
w OZE,

 � monitoring i wczesne alarmowanie 
przed powstaniem pożarów endoge-
nicznych w kopalniach,

 � monitoring przeciwpożarowy urzą-
dzeń i obiektów infrastruktury elektro-
energetycznej, rurociągów z ropą, ga-
zem, chemikaliami i innymi mediami,

 � monitoring przenośników taśmo-
wych pod kątem detekcji zatartych 
rolek, temperatury silników napędo-
wych,

 � monitoring kompletnych linii pro-
dukcyjnych celem zastąpienia po-
miarów punktowych monitoringiem 
liniowym,

 � monitoring pod kątem wsparcia lub 
zastąpienia urządzeń p.poż. w bu-
downictwie ogólnym (wieżowce, 
metro, tunele drogowe),

 � wskazywanie w czasie rzeczywistym 
gorących punktów, odchyleń od 
standardu, innych zmian i zagrożeń 
temperaturowych,

 � monitoring dowolnego obiektu,  
w otoczenie którego można wprowa-
dzić włókno światłowodowe.
Podstawowa, przykładowa spe-

cyfikacja systemu do monitoringu 
temperatury:

 � maksymalna długość pojedynczego 
włókna światłowodowego 50 km,

 � sekwencyjne monitorowanie od 
czterech do 16 niezależnych ka-
nałów pomiarowych o długości  
50 km każdy (16 x 50 km),

 � pomiar temperatury wzdłuż całej 
długości włókna o dokładności po-
miaru poniżej 1oC,

 � indywidualne definiowanie stref po-
miarowych, poziomów i kategoryza-
cja alarmów przez użytkowników,

 � długoletnia archiwizacja danych po-
miarowych (standardowo do pięciu 
lat),

 � wizualizacja wyników pomiarów  
w czasie rzeczywistym na mapie lub 
schemacie sytuacyjnym w formie 
uzgodnionej z użytkownikiem.

Monitoring wibracji  
przy użyciu DAS-ów

Drugie urządzenie, które zyskuje coraz 
większe zainteresowanie, to jednost-
ka pomiarowa DAS, nazywana również 
akustycznym systemem liniowego po-
miaru wibracji. Ma możliwość pomiaru 
zdarzeń akustycznych na duże odległo-
ści (maksymalnie 50 km) przy wyko-
rzystaniu włókien jednomodowych. 
Pomiar wibracji w urządzeniu DAS jest 
realizowany poprzez wprowadzenie 
światła lasera do czujnika wibracji (świa-
tłowodu pomiarowego) zintegrowane-
go z obiektem monitorowanym lub też 
umieszczonego w jego bezpośrednim 
otoczeniu. Takie umiejscowienie czujni-
ka wibracji pozwala na odwzorowanie 
profilu akustycznego monitorowanego 
procesu technologicznego. Zasadę po-
miaru przedstawia rysunek 2.

W przypadku zdarzeń akustycznych 
(wibracji) w określonej lokalizacji system 
DAS mierzy zarówno amplitudę sygna-
łu, porównuje ją z zapisanymi i określa 
prawdopodobną przyczynę zdarzenia, 
jak i jego dokładną lokalizację.

Możliwości zastosowania systemów 
monitorujących DAS są szerokie:

 � monitoring drgań wokół elementów 
infrastruktury podziemnej, tj. kabli, 
rurociągów, celem wskazania ich 
uszkodzenia, np. na skutek ingerencji 
osób trzecich,

 � monitoring ruchu kolejowego oraz 
infrastruktury (torowiska, nasypy, 
wiadukty) pod kątem jej stanu i loka-
lizacji poszczególnych pojazdów ko-
lejowych wraz z możliwością kontroli 
ich ruchu, 

 � monitoring taśmociągów, mostów, 
platform wiertniczych i innych kon-
strukcji stalowych i betonowych,

 � wskazywanie w czasie rzeczywistym 
zagrożeń związanych z drganiami, tj. 
nieautoryzowane wtargnięcie na te-
reny zamknięte dla obiektów:

 � wojskowych – poligony, jednostki 
wojskowe,

 � rządowych – ochrona budynków i granic,
 � cywilnych – lotniska, budynki uży-

teczności publicznej,
 � wczesne wykrywanie zagrożeń sej-

smicznych, Rys. 2. Schemat działania systemu monitoringu DAS

Rys. 1. Schemat działania systemu monitoringu DTS
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 � monitoring dowolnego obiektu,  
w otoczenie którego można wpro-
wadzić włókno światłowodowe.
Podstawowa, przykładowa specyfi-

kacja systemu do monitoringu wibracji:
 � maksymalna długość pojedyncze-

go włókna światłowodowego do 
50 km,

 � jednoczesne monitorowanie mak-
symalnie dwóch niezależnych kana-
łów pomiarowych o długości 50 km 
każdy dla urządzeń wyposażonych  
w dwa lasery (2 x 50 km),

 � pomiar i lokalizacja zdarzeń aku-
stycznych w promieniu co najmniej 
10 m wokół osi światłowodu pomia-
rowego ułożonego w gruncie,

 � indywidualne definiowanie stref po-
miarowych, poziomów i kategoryza-
cja alarmów przez użytkowników,

 � długoletnia archiwizacja danych po-
miarowych (standardowo do pięciu 
lat),

 � wizualizacja wyników pomiarów  
w czasie rzeczywistym na mapie lub 
schemacie sytuacyjnym w formie 
uzgodnionej z użytkownikiem.

Korzyści z zastosowania  
urządzeń DTS i DAS

Korzyści z zastosowania urządzeń po-
miarowych i monitorujących ogólnie 
sprowadzają się do zminimalizowania 
wkładu ludzkiej pracy w proces zbiera-
nia danych, w szczególności tam, gdzie 
występują warunki niekorzystne do 
przebywania dla obsługi lub wręcz dla 
niej niebezpieczne. 

Automatyzacja procesu zbiera-
nia danych oraz ich szybka obróbka 
sprzyja natychmiastowemu reagowa-
niu na zmiany w stanach podstawo-
wych – roboczych, ale i daje możliwość 
przewidzenia stanów awaryjnych lub 
też błyskawicznej reakcji na zdarzenia 
podczas zaistnienia awarii. Optymalna 
reakcja na zagrożenia powoduje ogra-
niczenie przypadków uszczerbku na 
zdrowiu lub utraty życia przez obsłu-
gę procesów technologicznych oraz 
ogranicza zakres strat materialnych  
w przypadku awarii.

Poza korzyściami związanymi z szyb-
kością reagowania na stany zmienne, 
urządzenia monitorujące mają możli-
wość wykorzystania monitoringu kilku 
różnych zjawisk i obiektów w ramach tej 
samej technologii, jak np.:

 � połączenie monitoringu temperatury 

linii energetycznych wraz z monito-
ringiem temperatury urządzeń elek-
troenergetycznych znajdujących się  
w zasięgu oraz dodatkowy monitoring 
temperatur pomieszczeń technicz-
nych, wspomagający instalacje prze-
ciwpożarowe poprzez wykorzystanie 
wolnych kanałów pomiarowych tego 
samego systemu DTS,

 � połączenie monitoringu wibracji, funk-
cji monitorującej nieautoryzowane 
wejście, z detekcją obecności osób  
w budynkach lub na terenach otwar-
tych w stanach zagrożeń w ramach 
jednej jednostki DAS,

 � połączenie monitoringu wibracji, funk-
cji monitorującej nieautoryzowane 
wejście na zamknięte tereny kolejowe, 
z monitoringiem szlaku kolejowego 
pod kątem lokalizacji pojazdów kole-
jowych, zajętości torów i sterowania 
ruchem kolejowym w ramach jednej 
jednostki DAS.
Możliwości szerszego zastosowania 

urządzeń DTS w ramach już posiada-
nych lub planowanych do zakupu urzą-
dzeń jest zdecydowanie więcej i każda 
realizacja może po głębszej analizie  
je pokazać, np. podczas dialogu tech-
nicznego między służbami mający-
mi eksploatować urządzenia moni-
torujące a przyszłymi dostawcami tej 
technologii. 

Obecnie największe możliwości mo-
że dać połączenie technologii DTS i DAS 
w ramach jednego zadania, mające na 
celu scalenie np. funkcji przeciwpoża-
rowej DTS oraz funkcji lokalizacji obec-
ności osób DAS w celu zabezpieczenia 
obiektów różnego przeznaczenia pod-
czas takich zagrożeń jak np. pożary czy 
ataki terrorystyczne, pod warunkiem 
odpowiedniej konfiguracji tak samych 
urządzeń monitorujących, jak i włókien 
pomiarowych.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę korzyści płynące z sys-
temów monitoringu, zwłaszcza przy wy-
korzystaniu ich możliwości monitorowa-
nia innych zjawisk w ramach tej samej 
technologii przy wykorzystaniu wolnych 
kanałów pomiarowych, można powie-
dzieć, że urządzenia DTS i DAS mają szer-
sze zastosowanie niż zwykło się sądzić. 
Dodatkowo połączenie obu tych tech-
nologii w ramach jednego systemu oraz 
dalsze zintegrowanie ich z inteligentny-
mi systemami eksploatacji opartymi na 
sztucznej inteligencji – np. wraz z dronami 
lub robotami i klasycznym systemem mo-
nitoringu (kamery przemysłowe) – daje 
wręcz niesamowitą możliwość obserwacji 
oraz szybkiego reagowania na różnego ro-
dzaju zdarzenia.   n

Artykuł był prezentowany podczas konferencji PTPiREE  
„Linie i stacje elektroenergetyczne”, która odbyła się  
3-4 listopada 2021 roku.

Fot. 1. Przykład wizualizacji wyników pomiaru temperatury dla linii kablowej WN
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Wpływ burz słonecznych  
na łączność globalną  
i zasilanie w energię elektryczną

Ziemia przez cały czas jest pod wpły-
wem tzw. wiatru słonecznego, czyli 
strumienia wysokoenergetycznych czą-
stek o ładunku magnetycznym emito-
wanego przez Słońce. Nie wpływa on 
jednak negatywnie na nasze życie, bo-
wiem jesteśmy chronieni przez pole ma-
gnetyczne Błękitnej Planety, które dzia-
ła jak tarcza. Odbija słoneczne cząstki  
i kieruje je w okolice biegunów, co pro-
wadzi do powstawania zorzy polarnych. 
Niestety czasami na Słońcu dochodzi 
do tzw. koronalnych wyrzutów masy, 
czyli ogromnych rozbłysków na jego 
powierzchni, które emitują ekstremalne 
ilości cząstek. Wtedy „wiatr słoneczny” 
przeradza się w istną burzę. Naukowcy 
od dawna ostrzegają przed taką ewen-
tualnością i apelują o podjęcie przygo-
towań. Już w 2008 roku przeprowadzo-
no badania i analizy, z których wynika, 
że takie zdarzenie mogłoby pozbawić 
prądu ogromne rzesze ludzi na całym 
świecie, a urządzenia elektroniczne ule-
głyby trwałym uszkodzeniom.

W ubiegłym roku na konferencji 
skupiającej specjalistów z dziedziny 
cyfrowej komunikacji ustalono, że eks-
tremalna „pogoda słoneczna” miałyby 
po prostu katastrofalne skutki dla ca-
łej naszej cywilizacji. Rozbłysk o dużej 
skali mógłby doprowadzić dosłownie 
do internetowej apokalipsy, która spo-
wodowałaby, że miliony ludzi oraz in-
stytucji na całym świecie zostałyby 
pozbawione dostępu do Sieci. Oczy-
wiście, bez  portali społecznościowych 

i tym podobnych serwisów ludzkość 
nie przestałaby funkcjonować. Trze-
ba jednak pamiętać, że obecnie w za- 
sadzie wszystko funkcjonuje bardziej 
bądź mniej opierając się na wymianie 
danych poprzez Internet. Kontrola lo-
tów samolotów, sterowanie ruchem 
kolejowym, dostarczanie prądu, gazu, 
wody, produkcja i dystrybucja towa-
rów niezbędnych do życia, wszystko 
to nie mogłoby się sprawnie odbywać 
bez łączności internetowej i bez udzia-
łu komputerów. Na co dzień nie za-
przątamy sobie tym głowy, ale może 
nadejść moment, w którym boleśnie 
przekonamy się, jak bardzo funkcjono-
wanie naszej cywilizacji opiera się na 
urządzeniach i procesach podatnych 
na uszkodzenie w przypadku burzy 
słonecznej.

Miniony rok obfitował w stosunko-
wo duże wyrzuty masy słonecznej. In-
stytucje zarządzania kryzysowego w kra-
jach uprzemysłowionych wysyłały alerty 
ostrzegawcze do firm telekomunikacyj-
nych i dystrybutorów energii elektrycz-
nej w obawie o potencjalne wystąpienie 
masowych awarii Internetu i całej naszej 
elektronicznej infrastruktury, która jest 
kompletnie nieprzygotowana na wyda-
rzenie słoneczne o dużej skali. 

Świat właściwie nie jest przygoto-
wany na tego typu zagrożenia. Należy 
nadmienić, że nie ma żadnej procedury, 
która pozwoliłby skutecznie sobie z nimi 
poradzić. Według naukowców szacunko-
we prawdopodobieństwo ekstremalnych 

MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE

 » » »
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na wyda rzenie słoneczne  
o dużej skali. 

Tymczasem w latach  
2021-2024 mamy  
i będziemy mieli  

do czynienia z gwałtownym  
nasi leniem takich zjawisk. 
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zjawisk słonecznych, które mogą bezpo-
średnio dotknąć naszą cywilizację, wy-
nosi jedynie od 1,6 do 12 proc. w każ-
dej dekadzie. Jednak z prowadzonych  
w ubiegłym roku obserwacji wynika, że  
w latach 2021-2024 mamy i będziemy 
mieli do czynienia z gwałtownym nasi-
leniem takich zjawisk. Potwierdzają to 
doświadczenia znane z historii. Jak na 
razie odnotowano tylko dwie potężne 
burze słoneczne. Pierwsza miała miejsce  
w 1859 roku, druga w 1921. Wcześniej-
szy incydent, znany jako Zdarzenie Car-
ringtona, doprowadził do tak poważnych 
zaburzeń magnetycznych na Ziemi, że 
druty telegraficzne iskrzyły, a wspomnia-
ne zorze polarne, zwykle widoczne tylko  
w pobliżu biegunów, były obserwowane 
aż  w okolicach równika.

Pomimo że większość połączeń in-
ternetowych o charakterze lokalnym 
i regionalnym, oparta w coraz więk-
szym stopniu na światłowodach, nie 
jest narażona na działanie prądów geo-
magnetycznych, które występują we 
wzmożonej sile podczas wyładowań 
słonecznych, to należy mieć na wzglę-
dzie, iż Internet funkcjonuje również 
dzięki kablom podmorskim, które łą-
czą kontynenty. Są one wyposażone 
w stacje wzmacniające, których zada-
niem jest utrzymywanie sygnału na 
odpowiednim poziomie. Te urządzenia, 
niestety, są bardzo podatne na prądy 

geomagnetyczne, a w związku z tym 
całe linie transmisyjne mogą stać się 
bezużyteczne, jeśli nawet jeden tylko 
wzmacniacz przestanie działać.

Jeśli wystarczająco dużo podmor-
skich kabli w danym regionie nagle 
przestanie działać, wtedy całe konty-
nenty mogą zostać odcięte od siebie. 
Co więcej, państwa leżące na wysokich 
szerokościach geograficznych, jak np. 
Stany Zjednoczone, Japonia czy w za-
sadzie wszystkie kraje europejskie, są 
znacznie bardziej podatne na wahania 
,,pogody słonecznej’’ niż społeczeństwa 
żyjące bliżej równika.

Niepokoi również fakt, że systemy 
elektroenergetyczne także bazują na 
elektronicznych urządzeniach pomia-
rowych i zabezpieczających, a to z ko-
lei przy silnych wyładowaniach geo-
magnetycznych może doprowadzić do 
unieruchomienia sieci dystrybucji ener-
gii elektrycznej poprzez uszkodzenie in-
frastruktury sterującej.

Nie sposób nie wspomnieć o skut-
kach zaniku zasilania, czyli blackoutu. 
Jeżeli do niego dojdzie, wystarczy kilka 
godzin bez prądu, aby zapanował chaos. 
Gdy zabraknie energii elektrycznej, wyłą-
czone zostaną sieci telekomunikacyjne, 
przestaną pracować pompy i zabraknie 
wody oraz gazu. Zaburzone będą dosta-
wy i płatności elektroniczne. W wyniku 
działania wiatru słonecznego zniszczeniu 

może ulec zapasowa łączność satelitar-
na, a to mogłoby doprowadzić do braku 
połączenia między instytucjami finan-
sowymi (np. Giełdami Papierów Warto-
ściowych), co doprowadziłoby nawet do 
utraty wartości pieniądza na świecie.

Specjaliści obliczyli, że ekonomicz-
ne skutki jednodniowej tylko przerwy 
w dostępie do Internetu w samych 
USA szacuje się na ponad 7 miliardów 
dolarów. W przypadku potężnej burzy 
słonecznej przerwy w dostępie do Sie-
ci i dostawach energii mogą potrwać 
nawet do kilkunastu dni. Systemy elek-
troenergetyczne są tak skonstruowane, 
że wystarczy odłączenie większej linii 
przesyłowej w nieodpowiednim mo-
mencie (np. w godzinach największego 
zapotrzebowania na energię), a część 
elektrowni może wypaść z obiegu i sys-
tem z powodu deficytu mocy zostanie 
unieruchomiony. To czarny scenariusz, 
ale realny. 

Kiedy kolejna wielka burza słonecz-
na nastąpi, będziemy mieli około trzy-
nastu godzin, aby przygotować się na 
jej nadejście (tyle czasu materia ze Słoń-
ca biegnie do Ziemi). Trzynaście godzin 
na zaopatrzenie się w artykuły pierwszej 
potrzeby. W większości przypadków bu-
rze słoneczne nie powodują rozległych 
awarii, jednak nigdy nie wiemy, z jaką 
siłą uderzy wiatr słoneczny.  

n

W normalnych warunkach pole ma gnetyczne Błękitnej Planety, odbija słoneczne cząstki i kieruje je w okolice biegunów, co pro wadzi do powstawania zorzy polarnych 
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LKM144 konwerter protokołu IEC62056-21  
na MODBUS RTU służy do odczytu liczni-
ków energii elektrycznej wyposażonych  
w interfejs obsługujący protokół IEC62056-21.  
Dzięki konwerterowi w prosty sposób, 
bez konieczności skomplikowanych apli-
kacji, możemy odczytać licznik i potem  
w prosty sposób przesłać dane do swojej 
aplikacji.

Konwerter w zaprogramowanym inter-
wale czasu samoczynnie odczytuje licznik 
energii elektrycznej a zestaw odczytanych 
danych zapisuje do rejestrów MODBUS. 
Zapisane dane pochodzące z licznika może 
odczytać urządzenie typu master MODBUS  
RTU. Konwerter może jednocześnie być 
podłączony do 10 liczników poprzez in-
terfejs RS485. Jeśli nie mamy dostępu do 

interfejsu RS485 licznika to możemy użyć 
głowicy optycznej KMK114 z RS485, która 
łączy się z licznikiem poprzez optozłącze.

W komplecie z LKM144 oferujemy:
• bramkę komunikacyjną LTE / LTE-M / 

NBIoT (wiele systemów komunikacji)
• bogatą funkcjonalnie aplikację w chmu-

rze do gromadzenia, przetwarzania i wi-
zualizacji z licznika

• kartę SIM LTE / LTE-M / NBIoT (tania 
transmisja danych w roamingu wszyst-
kich Polskich operatorów)  n

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Głowica optyczna KMK119 jest zaprojekto-
wana zgodnie ze standardem IEC 62056-21,  
jest kompatybilna ze wszystkimi markami  
i typami liczników IEC. Głowica ma bezprze-
wodowy interfejs Bluetooth, dlatego mo-
że być łatwo używana z dowolnym urzą-
dzeniem Android lub Windows z Bluetooth 
(wersja Apple w przygotowaniu).

Głowica optyczna KMK119 jest pierw-
szym inteligentnym urządzeniem Blueto-
oth, który wykrywa protokół IEC62056-21 
lub DLMS / COSEM i powoduje automa-
tyczne zmiany szybkości bodowej, dzię-
ki czemu użytkownik może korzystać  
z istniejących już aplikacji dedykowanych 
do odczytu licznika za pomocą głowi-
cy optycznej z interfejsem USB. Głowica 
KMK119 w sposób 1:1 zastępuje głowicę  
z interfejsem USB.

Jednak największe możliwości nasza 
głowica oferuje we współpracy z dedyko-
waną aplikacją. Można wtedy skorzystać  
z API głowicy w celu kontrolowania stopnia 
naładowania (napięcia) baterii głowicy, au-
tomatycznego wyłączania głowicy po wy-
konaniu odczytu, ustawienia czasu uśpie-
nia, ustawienia czułości odczytu, itp.

W chwili obecnej widać znaczny 
wzrost zainteresowania głowicami z inter-
fejsem Bluetooth, które łatwo można zin-
tegrować z nowoczesnymi urządzeniami 
odczytowymi systemu Android. W sklepie 
Android dostępna jest darmowa aplikacja 
ZRobo.

Głowica KMK119 jest obecna od kilku 
lat na rynku polskim. Jest używana w spół-
kach dystrybucyjnych energii elektrycznej 
oraz przez mniejszych klientów. Również 

aplikacje dla inkasentów oferowane przez 
Polskie firmy software’owe obsługują gło-
wicę KMK119.   n

Odczyt liczników energii elektrycznej  
za pomocą głowicy optycznej Bluetooth

Zdalny odczyt liczników energii elektrycznej  
z użyciem konwertera LKM144
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W 2021 zrealizowałem projekt komunika-
cji BPL dla odczytu ponad 3000 liczników, 
które znajdują się na obszarze ponad 20 
stacji SN/nN. BPL został użyty w obsza-
rze średniego oraz niskiego napięcia. Do 
100% liczników dostęp jest natychmia-
stowy, w czasie poniżej 100 milisekund. 
Podczas finalizacji projektu pojawiła się  
u mnie refleksja.

Polskie doświadczenia z lat 2012-
2018 pokazały, że wdrożenia komunikacji  
w sieciach niskiego napięcia (nN) dla infra-
struktury pomiarowej AMI zostały zdomi-
nowane przez systemy wąskopasmowej 
komunikacji NB-PLC. O ile, komunikacja 
NB-PLC okazała się skuteczna w zaspokaja-
niu potrzeb komunikacyjnych z licznikami 
energii to w obecnej dobie dynamicznie 
rozwijającego się OZE oraz potrzeb prze-
niesienia systemów SCADA do sieci nN 
wymogi na komunikację w liniach elektro- 

energetycznych znacznie wzrosły. Nieste-
ty NB-PLC nie jest w stanie zapewnić:
• dużej szybkości transmisji danych
• małych opóźnień transmisji (pojedyn-

cze milisekundy)
• wielowątkowości transmisji danych 

(np. protokół TCP w warstwie aplikacji)
• odporności na szumy i zakłócenia
• odporności na zmiany konfiguracji 

sieci.
Powyższe niedomagania nie wystę-

pują w szerokopasmowym systemie BPL, 
który zapewnia realne dziesiątki Mbps, po-
jedyncze milisekundy, TCP IP w warstwie 
aplikacji.

Czy w takim razie należy zrezygno-
wać z NB-PLC na rzecz BPL? Nie, i jest wie-
le powodów aby tak odpowiedzieć. Czy 
zatem dalej stosować NB-PLC? Nie, i jest 
wiele powodów aby tak odpowiedzieć. 
Co zatem? Odpowiedź brzmi: system 

hybrydowy, połączenie NB-PLC oraz BPL,  
i dla takiej decyzji powodów jest zdecy-
dowanie najwięcej. A zatem komunikacja 
hybrydowa czyli połączenie BPL + NB-PLC 
+ RF (techniki radiowe). 

Jak rozłożyć akcenty? Sieć SN oraz 
sieć nN od stacji do budynków (WLZ) 
jest przeznaczona zdecydowanie dla BPL.  
W obszarze wewnątrz budynków, w sza-
fach i tablicach licznikowych stosujmy  
NB-PLC. Komunikacja NB-PLC jest używana 
od licznika do koncentratora w WLZ / ZK.  
Koncentrator połączony jest do łącza BPL. 
Czyli NB-PLC dalej będzie służył do komu-
nikacji z licznikami, natomiast BPL przej-
mie funkcje komunikacji dla systemów 
SCADA w sieci nN.

Zainteresowanych zapraszam do 
dyskusji oraz uczestnictwa w projektach 
praktycznych z zakresu komunikacji hy-
brydowej.  n

Hybrydowa łączność BPL/PRIME/G3/RF  
dla  Smart Metering / Grid

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać  
pod telefonem 663 391 102,  

pisząc e-mail na konto jacek.kozbial@pomiary.pl  
lub odwiedzając stronę internetową www.pomiary.pl

Jacek Koźbiał

Wydarzenia w branży
Współpraca  

EU DSO i ENTSO-E
11 stycznia EU DSO (Stowarzyszenie Europejskich Operatorów 
Elektroenergetycznych Systemów Dystrybucyjnych) i ENTSO-E  
(Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Syste-
mów Przesyłowych) podpisały porozumienie, które ma wes-
przeć przejście na neutralny pod względem emisji dwutlen-
ku węgla europejski system energetyczny. Współpraca będzie 
obejmowała rozwój, wdrażanie i monitorowanie kodeksów 
sieciowych i wytycznych oraz promowanie najlepszych prak-
tyk eksploatacji oraz planowania systemów przesyłowych  
i dystrybucyjnych.

Prezes EU DSO, Vincenzo Ranieri, stwierdził m.in, że am-
bicje osiągnięcia neutralnego klimatycznie społeczeństwa 
europejskiego do 2050 roku wymagają silnej współpracy po-
między wszystkimi głównymi interesariuszami ekosystemu 
energetycznego, takimi jak OSP i OSD. Przewodniczący ENTSO-E,  
Hervé Laffaye, powiedział z kolei, że ścisła współpraca pomię-
dzy operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych 
jest niezbędna dla umożliwienia transformacji energetycznej,  
a podpisane porozumienie ustanawia wyraźne ramy dla 
wspierania ambitnej współpracy na poziomie europejskim, 
niezbędnej do realizacji europejskich celów w zakresie klima-
tu. Dodał, że  kamieniem milowym będzie wspólne złożenie  
14 stycznia do ACER projektu kodeksu sieciowego dotyczące-
go bezpieczeństwa cybernetycznego.  n



Na początku grudnia odbyła się w Wiśle 
XX Konferencja „Systemy Informatyczne w 
Energetyce SIwE ’21”. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele PGE Systemy. Prezentacja, 
którą przedstawili, dotyczyła budowy sieci 
łączności dla energetyki – Programu LTE450.

Prelegenci PGE Systemy – Damian 
Zajączkowski, dyrektor Programu LTE450  
i Paweł Strzeszewski, architekt Programu 
LTE450 – zaprezentowali genezę prac pro-
jektowych oraz perspektywę najważniej-
szych wydarzeń, które przypadają na prze-
łom 2021 i 2022 roku. 

Budowa sieci łączności dla energetyki 
jest jednym z najważniejszych, strategicz-
nych zadań inwestycyjnych w Grupie PGE. 
Nowa Strategia Grupy zakłada transforma-
cję zmierzającą do uzyskania do 2050 roku 
neutralności klimatycznej poprzez realiza-
cję inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła 
energii oraz infrastrukturę sieciową. Wdro-
żenie nowoczesnego systemu łączności 

operacyjnej i technicznej w pierwszym eta-
pie dla wewnętrznego operatora sieci, jakim 
jest PGE Dystrybucja, a następnie dla pozo-
stałych interesariuszy Programu LTE450 zna-
cząco wesprze realizację tej strategii.

Pierwsze prace przygotowawcze roz-
poczęły się w 2018 roku, wkrótce po otrzy-
maniu koncesji na częstotliwość 450 MHz. 
Od tego czasu wykonano działania w ob-
szarach technicznych i finansowych, które 
umożliwiły opracowanie modelu bizneso-
wo-technicznego na wdrożenie LTE450.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komi-
tetu Inwestycyjnego w Grupie PGE w marcu 
2021 roku i uruchomieniu projektów będą-
cych częścią programu, rozpoczęto Wstęp-
ne Konsultacje Rynkowe na kluczowe kom-
ponenty stanowiące elementy sieci LTE450.  
W wyniku zrealizowanych prac analitycznych 
przygotowano dokumentację przetargową, 
na podstawie której zostaną ogłoszone prze-
targi w trybie sektorowych negocjacji.

Plan działań na kolejne lata zakłada 
wdrożenie i uruchomienie podstawowych 
usług sieci LTE450 do 2025 roku, sukcesywną 
rozbudowę jej zasięgu, udostępnienie pod-
stawowych usług łączności, a także rozwój 
nowych usług dla energetyki (np. IoT – In-
ternet Rzeczy). Zakres wdrożenia przewidu-
je również realizacje prac poza Grupą PGE,  
w szczególności dla innych podmiotów  
z sektora energetyki.

We współpracy z operatorami sieci dys-
trybucyjnych opracowano katalog usług 
podstawowych podzielony na obszary za-
stosowania, tak aby dostarczać usługi najle-
piej dopasowane do ich specyficznych po-
trzeb. Takie możliwości daje oczywiście tylko 
wydzielona sieć na potrzeby energetyki, bu-
dowana i zarządzana całkowicie przez sektor, 
bo wówczas możliwa jest szeroka parame-
tryzacja usług według bieżących potrzeb, co 
swym zakresem bezpośrednio wpisuje się  
w budowaną sieć LTE450.  PGE

Konferencja „Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE ’21”

Program LTE450

Prelegenci PGE Systemy zaprezentowali genezę prac projektowych oraz najważniejsze 
wydarzenia przypadające na przełom 2021 i 2022 roku
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Prezentacja Programu LTE450

Kolejna edycja programu  
,,Czyste powietrze"

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o rozpo-
częciu trzeciej części programu „Czyste powietrze”, a także  
o wprowadzonych zmianach, które mają ułatwić uzyska-
nie dotacji. Minister resortu Anna Moskwa, podczas wizyty  
w Bieruniu na Śląsku, ogłosiła, że nowe zasady  zaczną obowią-
zywać od 25 stycznia.

Obecnie realizowane są dwie części programu. Pierwsza – 
tj. podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób  
z rocznym dochodem do 100 tys. zł oraz druga – podwyższony po-
ziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny 

dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym  
i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wprowadzenie trzeciej części programu „Czyste powietrze” dla 
beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinan-
sowania podzielono na dwa etapy. W pierwszym – już od 25 stycz-
nia – rozpocznie się nabór wniosków do trzeciej części programu, 
gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy  
90 proc. kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 
900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodar-
stwa jednoosobowe). Jak czytamy w komunikacie MKiŚ, alterna-
tywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też 
ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku 
stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opie-
kuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego 

20 l ENERGIA elektryczna styczeń 2022

WYDARZENIA



21styczeń 2022 ENERGIA elektryczna l

poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowią-
zujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinanso-
wania nie będzie dostępny w Kredycie Czyste Powietrze, dostęp-
nym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać bę-
dzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymal-
ny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjen-
tów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”). 
Dokument ten oraz zmieniony program jest już dostępny zarów-
no na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Weź dofinansowa-
nie”), jak i na stronach poszczególnych Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak zapowiedział wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski, roz-
wiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 
2022 rok będą rozszerzane. Drugi etap prac na objąć m.in. prefi-
nansowanie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygo-
towaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Zmodyfikowano również niektóre zapisy we wszystkich czę-
ściach programu „Czyste powietrze” i jego załącznikach.

170 mln euro z CEF na projekt  
synchronizacji państw bałtyckich 

Jak czytamy w komunikacie PSE, 26 stycznia komitet koordynacyj-
ny instrumentu Unii Europejskiej ,,Łącząc Europę'' (ang. Connecting 
Europe Facility, CEF) pozytywnie ocenił i zatwierdził wniosek złożo-
ny przez operatorów systemów przesyłowych z krajów bałtyckich 
i Polski. Przyznał 170 mln euro wsparcia finansowego dla szeregu 

projektów w ramach synchronizacji krajów bałtyckich z obszarem 
synchronicznym Europy kontynentalnej (CESA). 

Wniosek o wsparcie z CEF na sfinansowanie planowanych inwe-
stycji w ramach projektu Faza 2 część II synchronizacji krajów bał-
tyckich złożyło czterech operatorów systemów przesyłowych – PSE, 
AST (Łotwa), Elering AS (Estonia) i Litgrid (Litwa). Wniosek wybrano 
jako jeden z pięciu najlepszych projektów do dofinansowania w ob-
szarze transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w ramach CEF 
na lata 2021-2027; uzyskał on najwyższą ocenę punktową.

Całkowite koszty projektów w ramach tego etapu wynoszą 
238 mln euro, z czego dofinansowanie z CEF to 170 mln euro. 
Partnerzy otrzymają wkład w realizację inwestycji o wysokości  
(w euro): PSE – 111 mln, łotewskie AST – 49 mln, litewski Litgrid – 
41 mln oraz estoński Elering – 37 mln.

Pieniądze te będa przeznaczone na rozbudowę i moderniza-
cję sieci, instalację urządzeń do regulacji częstotliwości oraz mo-
dernizację informatycznych systemów sterowania ruchem, które 
umożliwią krajom bałtyckim desynchronizację z siecią rosyjską  
i białoruską oraz  rozpoczęcie pracy w trybie synchronicznym  
z systemem Europy kontynentalnej. Dodatkowa infrastruktura 
zwiększy bezpieczeństwo dostaw w regionie i przyczyni się do 
rozwoju europejskiego rynku energii, pomagając utrzymać wzrost 
gospodarczy i tworząc nowe możliwości biznesowe.

Dotychczas na projekt synchronizacji krajów bałtyckich prze-
znaczono z funduszy CEF w latach 2019 i 2020 ponad miliard euro. 
Środki te są przeznaczone na wzmocnienie sieci krajowych, bu-
dowę podmorskiego kabla Harmony Link oraz instalację konden-
satorów synchronicznych. Synchronizacja systemu elektroenerge-
tycznego państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej 
ma się zakończyć w 2025 roku.  n

Nowe zasady programu „Czyste powietrze” zaczęły obowiązywać od 25 stycznia 2022 roku

 Z
dj

ęc
ie

: A
do

be
 S

to
ck

, D
zi

ur
ek

WYDARZENIA



Od trzydziestu lat rozwiązania PDH a potem 
SDH stały się standardem budowy sieci techno-
logicznych (OT) w elektroenergetyce. Wysoka 
stabilność, niezawodność, obsługa interfejsów 
urządzeń i systemów energetycznych i bar-
dzo ważna w branży – pewność działania to 
najważniejsze cechy, które o tym decydowały. 
Jednak czas dominacji tych technik sieciowych 
się kończy. Z jednej strony, coraz trudniej jest 
o części zamienne i serwis urządzeń ze wzglę-
du na ich wiek i postępuje naturalny proces 
starzenia się sprzętu, z drugiej – zmieniają się 
wymagania energetyki na rodzaj i sposób ko-
munikacji (konieczność obsługi rozproszonych 
źródeł energii, wchodzące do sieci rozwiązania 
IoT i usługi szerokopasmowe).
To powoduje, że energetyka potrzebuje nowe-
go standardu dla sieci OT, który będzie otwar-
ty na przyszłość i nowe wymagania, ale jedno-
cześnie będzie obsługiwał tradycyjne interfejsy 
występujące w urządzeniach i systemach elek-
troenergetycznych budowanych wcześniej, bo 
ich czas eksploatacji wynosi zwykle kilkadzie-
siąt lat i takie interfejsy (charakterystyczne dla 
transmisji TDM) będą jeszcze przez długi czas 
wymagane.
Techniką sieciową, która może zastąpić SDH  
w zastosowaniach energetycznych jest IP/MPLS.  
A więc sieć pakietowa. Taka teza budzi zrozu-
miałe wątpliwości w branży – czy sieć pakieto-
wa może zastąpić rozwiązania TDM? Dziś po-
magamy rozwiać pojawiające się wątpliwości 
(a czasami stereotypy) dotyczące sieci pakieto-
wych i ich możliwych zastosowań w systemach 
czasu rzeczywistego.

 
Przemysłowe systemy i urządzenia 
do produkcji i dystrybucji energii 
mają interfejsy TDM, które nie współ-
pracują z sieciami pakietowymi.

Mimo, że TDM i IP to odrębne światy transmi-
sji i sygnalizacji, to interfejsy TDM są obsługi-
wane w przemysłowych systemach IP/MPLS. 
Dostępne dziś szybkości przetwarzania sy-
gnałów i transmisji oraz moce obliczeniowe 
urządzeń sieciowych pozwalają „zapakować” 

sygnalizację czasu rzeczywistego potrzebną 
w rozwiązaniach energetycznych w pakiety IP, 
zapewnić priorytetowe drogi i czasy przesyła-
nia dla tych pakietów i „rozpakować” po drugiej 
stronie łącza odtwarzając przebieg sygnałów 
TDM. 

Sieć IP ma pewne cechy, których 
zmienić się nie da i takie zjawiska jak 
opóźnienia, jitter czy asymetria trans-
misji zawsze będą w niej występować.

Tak, ale z każdym z tych elementów współ-
czesne sieci IP/MPLS radzą sobie za pomocą 
mechanizmów opracowanych dla sieci OT. 
Opóźnienia w dzisiejszych sieciach nie są już 
problemem i można zapewnić że nie będą 
one przekraczać pojedynczych milisekund, a 
wkrótce – dziesiątych części milisekundy. Jitter 
eliminujemy za pomocą buforowania trans-
misji TDM (przy czym przy obecnych szybko-
ściach przetwarzania to buforowanie nie wpły-
wa na jakość i integralność sygnalizacji TDM 
na wyjściu). Asymetrię opóźnień eliminujemy 
na dwa sposoby: po pierwsze zapewniamy 
te same drogi połączenia dla obu kierunków 
(co sieć MPLS może zagwarantować), po dru-
gie stosujemy mechanizm ADC (Asymmetrical 
Delay Control), opracowany specjalnie do eli-
minowania tego rodzaju sytuacji, który niwelu-
je także wpływ jitteru, jaki może pojawić się w 

dowolnym z kierunków transmisji. A dodatko-
wym w porównaniu z tradycyjnymi rozwiąza-
niami mechanizmem jest szyfrowanie transmi-
sji za pomocą algorytmu NGE (Network Group 
Encription) szyfrującego zarówno transmisję 
TDM jak i IP. Co ważne, szyfrowanie i deszyfro-
wanie ma pomijalny wpływ na szybkość trans-
misji i opóźnienia.

IP/MPLS to nowa technologia  
a energetyka preferuje rozwiązania 
sprawdzone.

IP/MPLS nie jest techniką nową. Funkcjonuje 
w zastosowaniach sieciowych od ponad 20 
lat, a przy obecnym tempie postępu i wpro-
wadzania nowych technologii należy uznać to 
za okres długi, wystarczający do dogłębnego 
poznania, przetestowania i dostosowania roz-
wiązań IP/MPLS do zastosowań krytycznych. 
I wyposażenia ich w takie mechanizmy, które 
spełniają bardzo wysokie wymagania stawiane 
systemom mającym pracować w energetycz-
nych sieciach technologicznych (OT). 
Sieci IP/MPLS stają się więc przyszłościowym 
rozwiązaniem dla energetycznych systemów 
czasu rzeczywistego.
Więcej informacji: 
www.nokia.com/networks/industries/power- 
utilities/

Co po SDH w sieciach technologicznych w energetyce?
Sieci IP/MPLS to naturalny, kolejny krok w rozwoju przemysłowych sieci technologicznych 
(OT). To bardzo istotna zmiana technologii sieciowej, która może budzić zrozumiałe 
wątpliwości i obawy w branży energetycznej, zwłaszcza że stosowane dotąd sieci SDH 
bardzo dobrze się sprawdziły. Taka zmiana jest jednak nieunikniona, a jednocześnie może 
być bardzo stymulująca dla rozwoju nowych możliwości sieci elektroenergetycznych. 

PAWEŁ NIEDZIELSKI
Nokia Solutions and Networks

?

?
?



Zbuduj sieć SN, WN i NN w oparciu
o sprawdzone rozwiązania optyczne

OPGW | ADSS | OPPC | MASS | SKYWRAP | ACCESSWRAP

Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej
o rozwiązaniach optycznych AFL

w portfolio FCA

Kilkadziesiąt lat doświadczenia, setki tysięcy kilometrów instalacji,
uznanie wykonawców z całego świata. 

Niezawodność

Materiały pochodzenia europejskiego, międzynarodowe normy
bezpieczeństwa, wsparcie na każdym etapie inwestycji. 

Wysoka jakość

Szerokie portfolio od jednego dostawcy, pełne zaplecze projektowo-
techniczne, unikatowe analizy dla specyficznych rozwiązań.

Kompleksowość

FCA jedynym dystrybutorem
rozwiązań AFL w Polsce

#PartnerInPower

\  FCA Sp. z o.o.
FCA Sp. z o.o.
ul. Grabska 11
32-005 Niepołomice

Skontaktuj się
z nami!

el. 12 294 98 00
e-mail: fca@fca.com.pl
www.fca.com.pl
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Odzyskiwanie materiałów ze zużytych ba-
terii chemicznych jest wyzwaniem, z któ-
rym musimy sobie poradzić. Korzystamy  
z coraz większej liczby urządzeń wypo-
sażonych w akumulatory, których żywot-
ność wynosi najczęściej dwa-pięć lat. 

Dłużej działają baterie w pojazdach 
ze względu na znacznie lepsze systemy 
zarządzania i klimatyzowania ogniw. Do-
datkowo częściowo wyeksploatowane 
baterie trakcyjne mogą być wykorzysta-
ne stacjonarnie, np. jako magazyny ener-
gii dla zastosowań małej mocy. Takowe 
już się pojawiają, bo najstarsze Nissany 
Leaf mają już ponad 10 lat, a w najstar-
szych Teslach skończyły się gwarancje na 
akumulatory. Według danych Eurostatu 
w 2018 roku w Unii Europejskiej zebrano 
88 tys. ton baterii, z czego w Polsce pra-
wie 11 tys. ton, co plasuje nas na wyso-
kim, trzecim miejscu, zaraz po Niemczech 
i Francji, jeśli chodzi o masę zebranych 
baterii i akumulatorów.

Popularność pojazdów elektrycznych 
gwałtownie rośnie, więc podobnie bę-
dzie wkrótce rosła góra zużytych akumu-
latorów litowo-jonowych. W naszym kra-
ju, według danych Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, w samym 2018 roku 
wprowadzono do obrotu łącznie prawie 
131 tys. ton ogniw, w tym ponad 13 tys. 
ton baterii przenośnych, które użytkujemy 
na co dzień. Recykling baterii trakcyjnych 
nie jest niestety powszechną praktyką ze 
względu na ograniczenia techniczne, ba-
riery ekonomiczne, wyzwania logistyczne 
i luki regulacyjne.

Tym bardziej należy się cieszyć ze 
starań czynionych przez państwa i firmy 
w zakresie odzysku zużytych akumula-
torów. Dowodem na to, że odzysk więk-
szy niż 90 proc. materiałów i powtórne 
wytwarzanie z nich baterii jest możliwy 

jest szwedzka firma Northvolt, która z po-
wodzeniem poddaje recyklingowi ogni-
wa baterii litowo-jonowych zawierające 
katodę niklowo-manganowo-kobaltową 
(tzw. NMC), a do wytworzenia nowych 
chce docelowo używać wyłącznie odzy-
skanych metali. 

To, co jest możliwe w małej skali, wy-
maga jednak przeskalowania i dopaso-
wania do znacznie szerszych wymagań  
i możliwości rynkowych. Odzyskany przez 
Szwedów kobalt, mangan i nikiel, zasto-
sowane w nowych ogniwach baterii, po-
zyskano z odpadów bateryjnych poprzez 
niskoenergetyczną obróbkę hydrometa-
lurgiczną, która polega na zastosowaniu 
roztworu wodnego w celu wyizolowania 
metali i oczyszczenia ich z pozostałych za-
nieczyszczeń. Northvolt zamierza w pierw-
szej fazie dodawać odzyskane materiały 
do nowych ogniw tak, aby do 2030 roku 
osiągnąć 50-procentowy udział materia-
łów pochodzących z recyklingu w przemy-
słowej skali produkcji baterii. W tym celu  
możliwości recyklingu mają elastycznie ro-
snąć do 2030 roku do 125 tys. ton (połowy 
zakładanej masy wycofywanych z rynku 
baterii trakcyjnych). Centralizacja procesu 
pozwoli na optymalizację kosztów i na-
tychmiastowe wykorzystanie nowych roz-
wiązań technologicznych w recyklingu.

W sierpniu 2021 roku Tesla potwierdzi-
ła wdrożenie recyklingu wszystkich wy-
produkowanych baterii i docelowe odzy-
skiwanie z nich 92 proc. materiałów ogniw 
baterii. W 2020 roku odzyskano w ten 
sposób 1300 ton niklu. Są to, co ciekawe, 
w pierwszej kolejności baterie, które nie 
przeszły końcowych testów przed monta-
żem w nowych samochodach, a dopiero 
w mniejszej liczbie baterie wymienione  
w autach używanych jako taksówki.  
W pozostałych ,,elektrykach’’  Tesli starzenie 

ogniw następuje z reguły zgodnie z prze-
widywaniami producenta. Wszystkie bate-
rie, które oblały egzamin sprawności tra-
fiają do recyklingu. Firma bardzo stara się 
też, aby zminimalizować wielkość szarego 
rynku baterii pochodzących z pojazdów 
powypadkowych, które mogą powodo-
wać zwiększone ryzyko pożaru.

Japońskie Sumitomo Metal opraco-
wało proces taniego odzyskiwania mie-
dzi, niklu, kobaltu i litu z akumulatorów 
trakcyjnych poprzez ich mechaniczne 
rozdrobnienie, a następnie podgrzewanie 
powstałego proszku do odpowiednich 
temperatur i z kontrolowanym poziomem 
tlenu. Firma chce do 2023 roku urucho-
mić w Kraju Kwitnącej Wiśni fabrykę re-
cyklingu, która będzie w stanie przetwo-
rzyć rocznie siedem tysięcy ton baterii, co 
ograniczy o 200 ton zapotrzebowanie na 
kobalt w bateriach NMC (ilość wystarcza-
jąca do wyprodukowania 20 tys. baterii 
do samochodów osobowych). Wraz z ro-
snącym światowym popytem na niektóre 
metale, może to również pomóc Japonii 
w zapewnieniu lokalnej podaży deficyto-
wych surowców.

O tym, że takie działania mają uza-
sadnienie mogą świadczyć np. plany Unii 
Europejskiej w zakresie obowiązku sto-
sowania w akumulatorach trakcyjnych  
w 2030 roku co najmniej 12 proc. odzyska-
nego kobaltu oraz 4 proc. poddanego re-
cyklingowi litu i niklu. Dzięki przyjęciu ta-
kich wymogów prawnych będzie możliwe 
zarówno zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska w wyniku wydobycia deficy-
towych metali, jak i wpłynięcie na obniże-
nie kosztu wytworzenia aut elektrycznych, 
co powinno dodatkowo przyspieszyć ich 
popularyzację. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Recykling  
na całego
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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

 }  10 marca 2022 r. 

Szkolenie online  
„Sterowanie inwerterami  
za pomocą SunSpec”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

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

 }  6-7 kwietnia 2022 r. 
Wisła 

II Konferencja  
„Elektroenergetyczna 
automatyka zabezpieczeniowa” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

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

 }15 marca 2022 r.  

Szkolenie online 
„Energia Bierna  
– kompendium wiedzy”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

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

http://energiabierna.ptpiree.pl

 }  15 lutego 2022 r.  

Szkolenie online 
„Nowe zasady wprowadzania 
ograniczeń w dostarczaniu  
i poborze energii elektrycznej”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846-02-15 
nowinska@ptpiree.pl

http://ograniczenia.ptpiree.pl

 }  7-8 czerwca 2022 r. 
Kołobrzeg 

VII Konferencja  
Naukowo-Techniczna 
„Pomiary i Diagnostyka  
w Sieciach 
Elektroenergetycznych”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846-02-15 
nowinska@ptpiree.pl 

 }  5-6 października 2022 r. 
Wisła 

Konferencja 
„Linie i stacje 
elektroenergetyczne” 

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846-02-15 
nowinska@ptpiree.pl

 }  21-22 czerwca 2022 r. 
Kołobrzeg  

XVI Konferencja „Oświetlenie 
dróg i miejsc publicznych – 
sposoby zarządzania systemami 
oświetlenia”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846-02-15 
nowinska@ptpiree.pl

 }  25-27 października 2022 r. 
Wisła  

XXI Konferencja 
„Systemy Informatyczne  
w Energetyce SIwE’22”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846-02-15 
nowinska@ptpiree.pl



INTEGRUJEMY
środowisko energetyków

ORGANIZUJEMY
specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje

PRZYGOTOWUJEMY
wnioski o dotacje unijne na projekty energetyczne

PROWADZIMY
działalność normalizacyjną, typizacyjną,

doradczą, wydawniczą i edukacyjną

WYKONUJEMY
analizy prawne, techniczne i ekonomiczne

KREUJEMY
nowe rozwiązania

WSPIERAMY
zachodzące zmiany i wdrożenia

nowych technologii w elektroenergetyce


