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W NUMERZE

Dziś, gdy nad Europą wieją wichry wojny, środowisko polskiej 
energetyki solidaryzuje się z bohaterskim narodem ukraińskim. 
Pracownicy spółek energetycznych sukcesywnie włączają się 
w spontaniczną akcję pomocy uchodźcom. Nikt nie pozosta-
je obojętny. Wzmacniamy też czujność związaną z zabezpie-
czeniem infrastruktury przed możliwymi atakami cybernetycz-
nymi. Ogłoszony przez Premiera, w związku z wydarzeniami 
na Ukrainie, trzeci stopień alarmowy Charlie-CRP dotyczy sys-
temów teleinformatycznych organów administracji publicznej  

i systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Wiemy, że nasze 
systemy są dobrze przygotowane na tego typu zagrożenia, a pracownicy polskiej energetyki wie-
lokrotnie dowiedli, iż są gotowi do najwyższych poświęceń w sytuacjach kryzysowych.

Dowodem na to, jak ludzie polskiej energetyki potrafią działać w obliczu zagrożenia jest choć-
by reakcja na kataklizm spowodowany niedawnymi wichurami, które przeszły nad Polską. Poła-
mane jak zapałki słupy energetyczne oraz drzewa na liniach energetycznych spowodowały braki 
zasilania u setek tysięcy odbiorców. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w środkowej i północno-
-zachodniej Polsce. O skali tych zjawisk świadczą liczby. Tylko na obszarze działania Enei-Operator  
w kulminacyjnym momencie bez prądu było około 600 tys. odbiorców. Natomiast na terenie 
Energi-Operator w szczytowym momencie nasilenia awarii pozbawionych napięcia było blisko 
350 tys. odbiorców. Bilans skutków wichur na obszarze PGE Dystrybucja to prawie 900 zniszczo-
nych słupów niskiego i średniego napięcia, zerwane linie oraz wiele uszkodzonych stacji trans-
formatorowych. W szczytowym momencie wichur prądu pozbawionych było ponad 500 tys. 
odbiorców. Duże straty odnotowali także inni dystrybutorzy energii, jednak dzięki he roicznemu 
poświęceniu brygad elektromonterów, działających w skrajnie trudnych warunkach atmosferycz-
nych, sukcesywnie udawało się przywracać zasilanie. Istotnym komponentem tych działań była 
wzajemna pomoc operatorów systemów dystrybucyjnych, oparta na porozumie niu o współpra-
cy przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych z sierpnia 2018 roku, kiedy również zmagali-
śmy się z żywiołem. Współpraca, dobra organizacja i olbrzymie poświęcenie raz jeszcze potwier-
dziły siłę polskiej energetyki w obliczu zagrożenia. 

Wyrazem siły i determinacji są nie tylko sytuacje kryzysowe, ale również przemyślane, dłu-
gofalowe działania prorozwojowe. Jak na przykład emisja akcji spółek energetycznych, dzię-
ki której planowane jest pozyskanie kapitału na inwestycje w sektor dystrybucji. Tego typu 
emisje planują PGE oraz Enea, o czym szczegółowo informujemy w dziale Rynek i regulacje. 
Jedną z potencjalnych możliwości wykorzystania tego strumienia finansowego będzie dosto-
sowanie sieci do przyłączenia mikroinstalacji. O skali zjawiska rozproszonych źródeł piszemy w 
dziale Technika i technologie, gdzie analizujemy parametry i dynamikę przyrostu mikroźródeł 
w sieciach dystrybucyjnych. 

Niezwykle aktualnym tematem jest również sieć 5G, która rewolucjonizuje możliwości zwią-
zane z szybką transmisją danych. O innej rewolucji, odbywającej się tym razem w motoryzacji, 
piszemy w dziale Elektromobilność. Tym razem o aucie klasy premium – Mercedesie EQS. 

W bieżącym wydaniu znajdą Państwo także wszystkie stałe i cenione przez naszych Czytelni-
ków rubryki przynoszące informacje prawne, z życia spółek i całej branży.

Zapraszam do lektury!
Wojciech Tabiś
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK

 » Enea 
1,23 mld zł  
w dystrybucję energii
W latach 2022-23 na inwestycje w dys-
trybucję energii Enea planuje wydać 
1,23 mld zł, z czego wkład własny to 
900 mln zł, a wartość dotacji 331 mln zł.  
Najwięcej, bo 394 mln zł, spółka chce 
przeznaczyć na stacje wysokiego i śred-
niego napięcia. Następne w kolejności 
– z planowaną kwotą 286 mln zł – są 
liczniki zdalnego odczytu. Na przyłą-
czenia do sieci postanowiono wyasy-
gnować 283 mln zł, na sieci średniego 
napięcia 201 mln zł, a na linie wysokie-
go napięcia – 67 mln zł. 

Inwestycje w majątek sieciowy po-
zwolą na wzrost wartości regulacyjnej 
aktywów oraz ograniczenie strat siecio-
wych. Do tego dojdzie także zwiększe-
nie niezawodności sieci i poprawa jej 
wskaźników SAIDI i SAIFI. Te inwesty-
cje zwiększą również bezpieczeństwo 
energetyczne regionu oraz przygotują 
strukturę sieci do dwukierunkowego 
przepływu energii w związku z dyna-
micznym rozwojem generacji rozpro-
szonej i prosumentów.  n

 » Stoen Operator
Cyfrowe rozwiązania 
dla brygad terenowych 
Stoen Operator we współpracy ze 
specjalistami pionu usług sieciowych 
w spółce opracował autorski system 
mTask. Służy on do zarządzania zada-
niami skierowanymi do brygad tereno-
wych oraz do zbierania danych o stanie 
technicznym sieci. Poprawia obieg do-
kumentów oraz umożliwia sprawniejszą 
komunikację pomiędzy brygadami ob-
sługującymi prawie dwa miliony miesz-
kańców. Zespoły terenowe wyposażone 
w tablety z odpowiednim oprogramo-
waniem mogą sprawniej odbierać i reje-
strować zadania. Technologia usprawnia 
również kontakt ze zleceniodawcami. 
Korzysta ona m.in. z podglądu danych 
w systemie GIS (Geographic Information 
System) i nawigacji samochodowej. Na 
bieżący rok przewidziano również wdro-
żenie systemu mTask w zespołach odpo-
wiedzialnych za eksploatację układów 
pomiarowych.  n

Energa-Operator jest pierwszym w Polsce 
operatorem systemu dystrybucyjnego, któ-
ry ma certyfikat ISO 50001:2018. System 
Zarządzania Energią (SZE) to międzyna-
rodowy standard wyznaczający najlepsze 
praktyki w zarządzaniu energią. Działania 
podejmowane w jego ramach w dłuż-
szym czasie mogą wpłynąć na codzienną 
oszczędność energii oraz ochronę środo-
wiska. Norma ISO 50001 zwraca uwagę 
przede wszystkim na użycie i zużycie ener-
gii. Określa „bazowy poziom wykorzysta-
nia energii”, który ma na celu zapewnienie 
prawidłowego wyniku energetycznego 
oraz osiągnięcie efektywności energetycz-
nej poprzez sformułowanie wskaźników 
zużycia energii. Norma ISO 50001 dotyczy 
nie tylko efektywnego zarządzania energią, 
ale odnosi się również do ochrony środo-
wiska naturalnego. Istnieje wiele korzyści 

wynikających z wdrożenia i certyfikacji SZE. 
To m.in. zmniejszenie wydatków związa-
nych z wykorzystaniem energii, ograni-
czenie emisji gazów cieplarnianych, po-
twierdzenie działań prośrodowiskowych 
np. w celu spełnienia wymagań przetar-
gowych. SZE w spółce jest systemem mło-
dym, skupiającym się głównie na rzetelnym 
przeprowadzaniu przeglądów energetycz-
nych, czyli zidentyfikowaniu obszarów 
znaczącego zużycia energii oraz tych, któ-
re wykazują duży potencjał poprawy efek-
tywności energetycznej. W 2022 roku pla-
nuje się przeprowadzenie cyklu spotkań 
z pracownikami EOP, których celem będzie 
wzrost świadomości ekologicznej zatrud-
nionych oraz dyskusja na temat tego, w ja-
ki sposób będą mogli wpływać na zaanga-
żowanie w SZE dostawców i wykonawców, 
z którymi współpracują. n

Tegoroczna edycja Kongresu POWERPOL 
odbywała się pod hasłem „Rok 2022: Przełom 
w polskiej energetyce”. Jego tematyka do-
tyczyła m.in. kondycji i perspektyw sekto-
ra elektroenergetycznego i gazowego oraz 
szans na rozwój elektromobilności, offshore 
i kogeneracji, budowania potencjału OZE, 
a także coraz silniejszego wpływu legislacji 
i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeń-
stwo energetyczne.  Wśród poruszanych te-
matów niezmiennie przewijały się te doty-
czące dystrybucji energii oraz OSD. W panelu 
„Polski rynek paliw, gazu i energii” bieżące 
kwestie prosumentów oraz przyłączanych 
OZE przybliżył Jan Frania, wiceprezes spółki 

PGE Dystrybucja ds. infrastruktury sieciowej. 
Analizując dotychczasowe i obecne trendy 
rozwoju mikroinstalacji, Jan Frania zwrócił 
uwagę na zauważalną zmianę podejścia do 
idei wytwarzania energii na własne potrze-
by. Kongres POWERPOL jest wydarzeniem, 
w którym uczestniczą spółki sektora energe-
tycznego, organizacje branżowe oraz agen-
dy rządowe, działające i mające wpływ na 
szeroko pojęte rynki energetyki i ciepłownic-
twa. Zebranie w jednym czasie wielu różnych 
interesariuszy działających na tym samym 
polu oferuje unikatową możliwość wymiany 
opinii, przedyskutowania problemów oraz 
nakreślenia perspektyw i oczekiwań.  n

 » PGE Dystrybucja 

Na Kongresie POWERPOL

 » Energa-Operator 

Certyfikat ISO 50001:2018

Kongres POWERPOL jest wydarzeniem, w którym uczestniczą spółki sektora energe tycznego, organizacje branżowe  
oraz agen dy rządowe 
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Enea Operator ukończyła kolejną inwestycję 
ważną dla bezpieczeństwa i rozwoju Zielonej 
Góry oraz jej okolic. Spółka oddała do użyt-
ku nową stację elektroenergetyczną GPZ 
Kisielin. Obiekt dopełnia szereg ważnych dla 
miasta inwestycji sieciowych. 
Powstanie Głównego Punktu Zasilającego 
Kisielin to kolejna w ostatnich latach bardzo 
ważna dla stolicy województwa lubuskiego 
inwestycja. Po przebudowie i modernizacji 
kluczowych linii wysokich napięć 110 kV oraz 
pracach związanych ze zmianą konfiguracji 
sieci elektroenergetycznej we wschodniej 
części miasta Enea Operator uruchomiła wy-
budowaną od podstaw stację transformują-
cą wysokie napięcie na średnie (110/15 kV). 

Powstanie nowych GPZ-ów jest skompliko-
wanym i bardzo ważnym dla rozwoju sieci 
procesem. Stacje tego typu są strategicznymi 
obiektami elektroenergetycznymi, których 
funkcjonowanie obliczone jest na dziesię-
ciolecia. Rozbudowa sieci energetycznej da-
je nowe możliwości rozwoju gospodarczego 
regionu. To także wzrost jakości usług dystry-
bucji energii elektrycznej. Dzięki tej inwestycji 
będzie możliwe przyłączanie nowych klien-
tów oraz zmniejszenie strat energii w sieci 
elektroenergetycznej. Budowa nowej stacji  
i przebudowa sieci kosztowała łącznie około 
26 mln zł. Enea Operator w południowej czę-
ści Lubuskiego corocznie na inwestycje prze-
znacza blisko 120 mln zł.  n

 » Enea Operator 
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Zielonej Góry

W 2021 roku Stoen Operator zrealizował trzy 
ważne, wymagające dużych nakładów in-
westycje, które znacząco zwiększają poten-
cjał infrastruktury sieci elektroenergetycznej 
w Warszawie. Pierwszą z nich była budowa 
stacji elektroenergetycznej Towarowa na 
Woli. W ramach dwóch kolejnych zakończo-
no prace w Rozdzielczych Punktach Zasilania 
(RPZ) Wschodnia i Szamoty. 

Stacja elektroenergetyczna Towarowa to 
jeden z największych i najbardziej nowocze-
snych obiektów tego typu w Polsce, kluczo-
wy dla stabilności warszawskiego systemu 
elektroenergetycznego. Składa się z dwóch 
transformatorów 220/110 kV, trzech trans-
formatorów 110/15 kV oraz 88 pól średniego 
napięcia. Stacja wyróżnia się innowacyjnym 
wyposażeniem, na które składa się m.in. in-
teligentna automatyka sterująca. Zapewnia 
ona całkowicie bezobsługowe działanie. Jest 
to jednocześnie największa obecnie inwesty-
cja spółki Stoen Operator – jej całkowity koszt 
wyniósł 75 mln zł.

RPZ Wschodnia i RPZ Szamoty powsta-
ły po obu stronach Wisły, dzięki czemu 

obsługują znaczny obszar prawobrzeż-
nej części stolicy oraz dzielnicy Ursus. 
Obie stacje są sterowane zdalnie i wy-
posażone w zaawansowane rozwiązania 
technologiczne. Zgodnie z przyjętymi  
w stołecznej firmie wysokimi standardami 
projektowania RPZ-y są całkowicie wnę-
trzowe. Zastosowane efektywne rozwią-
zania optymalizacji powierzchni ułatwiają 
prowadzenie przeglądów i konserwacji.  
Nowe inwestycje są częścią planu moder-
nizacji warszawskiej sieci elektroenerge-
tycznej. Stacja RPZ Szamoty przyczyni się 
do zwiększenia potencjału sieci i zapew-
nienia maksymalnego bezpieczeństwa 
energetycznego. Jest to szczególnie ważny 
aspekt związany z dynamicznym rozwojem 
nowych inwestycji mieszkaniowych na Ur-
susie. Również w 2021 roku Stoen Operator 
rozpoczął budowę RPZ Falenica na pozy-
skanym na ten cel terenie byłego posterun-
ku policji w dzielnicy Wawer. Nowa stacja 
wzmocni zasilanie głównie południowej 
części dzielnicy. Zakończenie inwestycji za-
planowano na 2023 rok. n

 » Stoen Operator 

Inwestycje w niezawodność sieci

Powstanie Głównego Punktu Zasilającego Kisielin to kolejna w ostatnich latach bardzo ważna dla stolicy województwa 
lubuskiego inwestycja
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 » Tauron Dystrybucja 
Inwestycje w Małopolsce 
Około 600 mln zł na inwestycje w sie-
ci dystrybucyjne województwa mało-
polskiego wydał Tauron Dystrybucja  
w 2021 roku. Inwestycje w spółce  
prowadzono na wszystkich pozio-
mach napięć. Do ważniejszych nale-
żały prace związane z przyłączeniem 
odbiorców w Nowym Targu, które wy-
magały rozbudowy stacji 110/15 kV  
Szaflary, oraz poprawą pewności za-
silania dla Krynicy i okolicznych miej-
scowości. Bardzo istotna dla spółki by-
ła przebudowa jednej z najstarszych  
w Beskidzie Sądeckim linii 30 kV Rożnów-
Łososina. Przebudowa umożliwiła po-
dzielenie linii na dwie i zasilanie odbior-
ców z tego obszaru z różnych źródeł. 
Przebudowa linii była możliwa dzięki po-
wstaniu stacji energetycznej 110/15 kV  
Chomranice. Jej budowa pozwoliła na 
likwidację napięcia 30 kV i jego zmianę 
na 15 kV oraz rekonfigurację układu pra-
cy sieci średniego napięcia. W rezultacie 
wymieniono m.in. 122  transformatory 
SN/nn 30/0,4 kV na jednostki 15/0,4 kV. 
Całkowita wartość zadania wyniosła oko-
ło 13 mln zł. n

 » PGE Dystrybucja
Gmina otwarta  
na nowych inwestorów
PGE Dystrybucja zakończyła moderniza-
cję stacji transformatorowej w Radzicach 
w gminie Drzewica. Przyczyni się ona do 
zwiększenia potencjału przyłączenio-
wego odnawialnych źródeł energii oraz 
otworzy okolicę na nowych inwesto-
rów. Skróci się czas reakcji energetyków 
w przypadku awarii oraz poprawi bez-
pieczeństwo obsługi stacji. Inwestycja 
warta blisko 10 mln zł wpłynie również 
na poprawę parametrów funkcjonowa-
nia podstacji trakcyjnych PKP Radzice 
i Idzikowice, z których zasilana jest 
Centralna Magistrala Kolejowa łącząca 
Warszawę z Krakowem oraz Katowicami. 
Prace polegały na wymianie wyeksploato-
wanej infrastruktury na nowoczesne urzą-
dzenia energetyczne usprawniające funk-
cjonowanie stacji. Inwestycja obejmowała 
również remont budynku nastawni, dróg 
dojazdowych i kanalizacji oraz przebudo-
wę rozdzielni średniego napięcia.   n
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 » Tauron Dystrybucja 

Inwestycje na Śląsku  
w 2021 roku 
W ubiegłym roku 700 mln zł zainwe-
stował Tauron Dystrybucja na Śląsku, 
który jest bardzo ważnym obszarem 
inwestycyjnym dla obszaru dystrybu-
cji. Jedną z zaplanowanych inwesty-
cji jest modernizacja stacji 400/110 kV  
Tucznawa na potrzeby rozwijającej się  
firmy Sk Hi Tech Materials Poland pro-
dukującej baterie do samochodów 
elektrycznych. Jej wartość po stronie 
operatora to około 85 mln zł. Kolejne 
zadanie, przebudowa linii 110 kV  
Studzienna – Polska Cerekiew, wiąże 
się ze zwiększeniem stabilności zasila-
nia dla Raciborza. Zakres prac obejmu-
je przebudowę wyeksploatowanej linii 
WN i wymianę lub przebudowę 79 sta-
nowisk słupowych 110 kV. Kolejną waż-
ną inwestycją dla regionu jest budowa 
nowego GPZ-u 110/20 kV Bojszowy. 
Jest ona konieczna dla przyłączania 
nowych klientów biznesowych oraz 
wzmocnienia zasilania sieci i skrócenia 
ciągów liniowych średniego napięcia. 
Budżet inwestycji, zrealizowanej już 
w ponad 60 proc. to około 20 mln zł. 
Niezwykle istotnym zadaniem jest rów-
nież modernizacja sieci w chorzowskim 
Parku Śląskim. Zakres robót obejmuje 
budowę 10 stacji transformatorowych 
SN/nn, około 10 km linii kablowych SN 
i blisko 9 km linii kablowych niskiego 
napięcia. 

W oddziale spółki w Częstocho-
wie trwają ostatnie prace pozwalające 
na przyłączenia do sieci dystrybucyjnej  
i zasilenie podmiotów gospodarczych 
w Częstochowskiej Strefie Ekonomicz-
nej. Będzie to możliwe dzięki zakończe-
niu budowy stacji 110/15 kV Sabinów  
w wersji napowietrznej z rozdzielnią  
15 kV w budynku stacji. Inna zrealizowana 
inwestycja to wymiana rozdzielni 15 kV 
Kiedrzyn, która będzie zasilała zmoderni-
zowaną linię tramwajową. Częstochow-
ski oddział planuje też kompleksową 
modernizację stacji elektroenergetycznej 
110/15 kV w Szczekocinach. 

Z kolei oddział w Bielsku-Białej  
zmodernizował linię 110 kV Magurka-
-Szczyrk i Szczyrk-Żywiec oraz przyłą-
czył salę koncertową ,,Cavatina’’ w Biel-
sku-Białej.  n

Pracownicy bydgoskiego oddziału spółki 
Enea Operator przetestowali taśmę ostrze-
gawczą z markerami  elektromagnetyczny-
mi, która może skutecznie zabezpieczać ka-
ble przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
np. podczas prac ziemnych. Taśmę umiesz-
czono nad kablem 110 kV przy GPZ Północ 
w odległości około 65 cm od poziomu grun-
tu. Badania przeprowadzono na kablu wy-
łączonym spod napięcia. Celem pomiarów 
było wytrasowanie przebiegu linii kablowej 
na odcinku pilotażowym oraz określenie za-
sięgu działania znacznika elektromagnetycz-
nego. Porównawczych pomiarów dokonano 
już na kablu pod napięciem. Wynika z nich, 
że pole elektromagnetyczne generowane 
przez linię kablową nie wpływało na promień 

wykrywania przez urządzenie nadawczo-od-
biorcze znacznika elektromagnetycznego. 

Taśma stosowana jako oznakowanie in-
frastruktury podziemnej znacznie ułatwia 
lokalizację linii kablowych i identyfikację ich 
przebiegu z poziomu gruntu. Identyfikacja 
infrastruktury z poziomu gruntu  w sposób 
łatwy, szybki i bezpieczny daje informa-
cję wykonawcy prac ziemnych o istnieniu  
i przebiegu np. linii kablowej. Zastosowanie 
taśm ostrzegawczych z markerami elektro-
magnetycznymi wydaje się więc najskutecz-
niejszym obecnie sposobem zabezpiecza-
jącym przed uszkodzeniami infrastruktury 
elektroenergetycznej w gruncie. 

Zgodnie z Normą Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich (N-SEP-004) taśma ostrze-
gawcza powinna być ułożona nad kablem  
w odległości od 25 cm do 35 cm. Zastosowa-
nie tej normy ma zabezpieczać kable przed 
uszkodzeniem np. podczas prac ziemnych. 
Jednak ze względu na coraz szersze zasto-
sowanie podczas tych robót różnego typu 
sprzętu, w tym minikoparek i koparko-łado-
warek o zróżnicowanych pojemnościach, 
często dochodzi do bezpośredniego kon-
taktu z liniami kablowymi. Niejednokrot-
nie powoduje to uszkodzenia linii i przerwy  
w dostawach energii elektrycznej.  n

Mława to miasto, w którym realizowane bę-
dą dwa duże międzynarodowe projekty: 
EUniversal i Onenet. Energa-Operator jest li-
derem konsorcjum, w skład którego wcho-
dzą firmy i instytuty naukowe, które będą tu 
prowadzić badania. Ich celem ma być ogra-
niczenie problemów związanych z jakością 
dostaw i produkcji energii oraz sprawdze-
nie możliwości kupowania usług od prosu-
mentów (chodzi o czasowe ograniczanie 
bądź zwiększanie produkcji energii przez 
OZE, których są właścicielami). Projekt zakła-
da wypracowanie rozwiązań, które pozwo-
lą dodatkowo zarabiać odbiorcom, a jed-
nocześnie wspierać prawidłową pracę sieci 
energetycznej. Przetestowana zostanie in-
ternetowa platforma zakupowa, za pomocą 
której przedsiębiorstwa zajmujące się dystry-
bucją energii elektrycznej będą miały możli-
wość np. wykupienia redukcji zużycia energii 

u danego odbiorcy celem utrzymania para-
metrów pracy sieci. Ten sam mechanizm do-
tyczyć ma wytwórców, u których operator 
będzie mógł np. wykupić zmniejszenie lub 
zwiększenie poziomu dostarczanej energii. 
Konsorcja realizujące te dwa projekty po-
dejmują współpracę z lokalnymi władzami,  
aby móc testować najnowsze rozwiąza-
nia budowane wspólnie z wieloma krajami  
europejskimi.  n

 » Energa-Operator 

Nowatorski projekt badawczy w Mławie

 » Enea Operator 

Test zabezpieczenia linii kablowych

Celem badań ma być ogra niczenie problemów 
związanych z jakością dostaw i produkcji energii 
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK

 » PGE Dystrybucja 

Kilkadziesiąt 
milionów zł dotacji
Ponad 71 mln zł dotacji z Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska otrzymała PGE 
Dystrybucja pod koniec 2021 roku na 
rozbudowę infrastruktury Głównych 
Punktów Zasilania. Realizacja inwe-
stycji zwiększy możliwość przyłącza-
nia nowych mocy wytwórczych z od-
nawialnych źródeł energii do sieci 
elektroenergetycznej. 

Środki finansowe otrzymane z Pro- 
gramu Infrastruktura i Środowisko zna-
cząco wpłyną na budowę i moder-
nizację stacji elektroenergetycznych, 
poprawiając zdolności przesyłowe 
i zmniejszając straty energetyczne. 
Dofinansowanie jest również szansą 
na zwiększenie liczby instalacji OZE,  
a dzięki nim na poprawę jakości środo-
wiska. Całkowity, przewidywany koszt 
realizacji przedsięwzięć w Wilkołazie, 
Abramowicach, Huszlewie i Lublinie 
wyniesie ponad 126 mln zł.  

Dofinansowanie pozyskano w ra-
mach działania „Wspieranie projektów 
dotyczących budowy oraz przebudo-
wy sieci umożliwiających przyłączanie 
jednostek wytwarzania energii z OZE” 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020. Jego zakres 
obejmuje rozbudowę GPZ-ów w Wilko-
łazie (dotacja około 9,1 mln zł) i Abra-
mowicach (35 mln zł), budowę GPZ  
w Lublinie na osiedlu Felin (17 mln zł) 
oraz w miejscowości Huszlew (dotacja 
ponad 10,5 mln zł). 

W minionym roku PGE Dystrybucja 
podpisała w sumie pięć umów o dofi-
nansowanie planowanych inwestycji na 
łączną kwotę dotacji ponad 79 mln zł. 
Poza wymienionymi, w lipcu podpisano 
umowę na modernizację linii średniego 
napięcia w gminach Olecko i Świętajno 
w celu stworzenia warunków do przy-
łączenia jednostek wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020.  n

Informacje ze spółek  
opracowała Marzanna Kierzkowska

Łącznie 2,7 mln dofinansowania wpłynie do 
spółki Energa-Operator w związku z realizacją 
czwartego projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
realizowanego w olsztyńskim oddziale EOP.

W grudniu 2021 roku zakończono reali-
zację projektu „Budowa oraz przebudowa 
infrastruktury elektroenergetycznej SN two-
rzącej potencjał dla przyłączenia nowych 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych na terenie Oddziału 
w Olsztynie Energa-Operator SA”. Inwestycja 
miała na celu zwiększenie zdolności do przy-
łączenia nowych OZE, w tym mikroinstalacji, 
do sieci dystrybucyjnej. Wskaźnik  zrealizowa-
no na poziomie 24 MW. 

Łącznie projekt obejmował przebudo-
wę i modernizację blisko 20 km linii elektro-
energetycznych. Zmodernizowano 5,5 km  
i wybudowano 14 km nowych sieci SN. Zre-
alizowany projekt wpływa korzystnie nie tyl-
ko na możliwość przyłączenia nowych źródeł 
energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej. 

Dzięki jego realizacji wzrośnie niezawodność 
zasilania (obniżenie liczby i czasu trwania 
awaryjnych przerw w dostawach) poprzez 
zastosowanie linii kablowych lub napo-
wietrznych linii izolowanych w Olsztynie, El-
blągu, Ostródzie, Dźwierzutach i Zalewie. Co 
również przyczyni się do redukcji strat energii 
elektrycznej w sieci EOP. Inwestycję dofinan-
sowano w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, Działanie 4.1 Wspieranie wy-
twarzania i dystrybucji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych.  n

 » Energa-Operator

Olsztyn gotowy na nowe przyłączenia OZE 

PKP Energetyka dołączyła do grona sy-
gnatariuszy Karty Różnorodności, między-
narodowej inicjatywy pod egidą Komisji 
Europejskiej, koordynowanej w Polsce przez 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

PKP Energetyka regularnie rozwija dzia-
łania na rzecz tworzenia przyjaznego śro-
dowiska pracy, m.in. w ramach programu 
Target Gender Equality – Równe Szanse  
w Biznesie. Potwierdzeniem skuteczności 
działań prowadzonych w tym zakresie są 
m.in. cztery wyróżnienia tytułem Top Em-
ployer czy nagroda w konkursie Liderzy ESG 
za wypracowaną w firmie Strategię ESG. Jed-
nym z działań na rzecz promowania równo-
ści i różnorodności w codziennej pracy jest 
zespół Kobieca MOC, którego celem jest wy-
pracowywanie rozwiązań i inicjatyw wzmac-
niających panie na wszystkich poziomach 
organizacji oraz dostosowujących środowi-
sko pracy tak, aby PKP Energetyka była firmą 
przyjazną dla kobiet. Ponadto w tym roku dla 
wszystkich swoich menedżerów zorganizuje 
szkolenia z różnorodności, ze szczególnym 
uwzględnieniem różnorodności pokolenio-
wej oraz płciowej. Celem tych inicjatyw ma 

być zwiększenie atrakcyjności spółki jako pra-
codawcy dla osób młodych oraz kobiet. 

W tym roku spółkę po raz czwarty z rzę-
du uhonorowano prestiżowym tytułem Top 
Employer. Tym samym PKP Energetyka zna-
lazła się w gronie 73 laureatów i jednocześnie 
najlepszych pracodawców w Polsce, którzy 
spełniają wysokie, międzynarodowe standar-
dy m.in. rekrutacji i polityki personalnej. Karta 
Różnorodności to międzynarodowa inicjaty-
wa na rzecz promocji i rozpowszechniania 
polityki równego traktowania i zarządzania 
różnorodnością w miejscu pracy, objęta pa-
tronatem przez Komisję Europejską. W gro-
nie sygnatariuszy karty jest ponad 20 tysiecy 
organizacji z 26 krajów Europy, w tym ponad 
240 polskich pracodawców. 

Polska Karta Różnorodności należy do 
Europejskiej Platformy Kart Różnorodno-
ści przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawie-
dliwości Komisji Europejskiej. Dzięki temu 
sygnatariusze mają możliwość regularnych 
spotkań, czerpania z wiedzy i doświadczeń 
oraz poznawania dobrych praktyk firm ze 
wszystkich krajów, w których działają Karty 
Różnorodności.  n

 » PKP Energetyka 

Z Kartą Różnorodności

Inwestycja miała na celu zwiększenie zdolności  
do przy łączenia nowych OZE do sieci dystrybucyjnej 

Zd
ję

ci
e:

 E
ne

rg
a-

O
pe

tr
at

or



8 l ENERGIA elektryczna luty 2022

TEMAT MIESIĄCA

Ostatnie bardzo intensywne wichury spo-
wodowały poważne uszkodzenia sieci 
energetycznej w całym kraju. Największe 
zniszczenia miały miejsce w środkowej 
Polsce – połamane słupy energetycz-
ne oraz drzewa na liniach energetycz-
nych spowodowały braki zasilania u wielu 
odbiorców. 

Był to bardzo trudny czas dla operato-
rów energetycznych – ekipy elektromon-
terów intensywnie pracowały w bardzo 
trudnych warunkach i przy dużym wie-
trze. W wielu miejscach drogi dojazdowe 
do zniszczonej infrastruktury elektroener-
getycznej zostały zatarasowane przez 
przewrócone drzewa. Ulewne deszcze 
utrudniły z kolei w wielu przypadkach 
dojazd ciężkim sprzętem naprawczym na 
tereny, gdzie znajdowała się zniszczona 

infrastruktura elektroenergetyczna. Mimo  
tych trudności brygady energetyczne ro-
biły, co w ich mocy, aby jak najszybciej 
przywrócić zasilanie i naprawić uszkodze-
nia w sieci.

Na obszarze północno-zachodniej 
Polski w kulminacyjnym momencie prą-
du nie miało około 600 tys. odbiorców 
Enei Operator. Bez napięcia było 45 Głów-
nych Punktów Zasilających i ponad 15 tys.  
stacji elektroenergetycznych SN/nn. Usz- 
kodzonych zostało 697 linii średniego 
napięcia oraz 75 linii wysokiego napię-
cia 110 kV. Problemy z dostawami energii 
elektrycznej dotknęły prawie cztery tysią-
ce miejscowości. Służby Enei Operator,  
pracując w niezwykle trudnych warun-
kach i przy wiejącym przez wiele go-
dzin bardzo silnym wietrze, w ciągu  

24 godzin przywróciły napięcie do ponad 
90 proc. klientów. 

Na terenie Energi-Operator w szczy-
towym momencie nasilenia awarii po-
zbawionych napięcia było blisko 350 
tys. odbiorców. Łącznie we wszystkich 
oddziałach spółki awarie dotknęły 70 li-
nii elektroenergetycznych WN i 588 linii 
SN. Bez napięcia pozostawało 50 stacji  
WN/SN i blisko 13 tys. stacji SN/nn.  W re-
zultacie nieustannej pracy ekip elektro-
monterskich liczba niezasilonych odbior-
ców w godzinach porannych 24 lutego 
spadła do 880. W terenie pracowało po-
nad tysiąc elektromonterów.

Mniejsza skala awarii i zniszczeń wystą-
piła u operatora stołecznego. Jednak rów-
nież i tam – jak informuje Stoen Operator 
– w szczycie około 64 tys. mieszkańców 

Energetycy  
w walce z żywiołem
Ekstremalne zjawiska pogodowe, będące skutkiem zmian klimatu, występują 
w Polsce coraz częściej. Gwałtowne burze, nawałnice, orkany potrafią być 
nieprzewidywalne i trudno się w pełni zabezpieczyć przed ich niszczycielską 
siłą, mimo wcześniejszych ostrzeżeń i alertów.
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Warszawy i okolic pozostawało bez zasila-
nia. W wielu przypadkach usunięcie awarii 
wymagało użycia ciężkiego sprzętu i bry-
gad specjalistycznych.

Bilans strat na obszarze PGE Dystrybu-
cja to prawie 900 zniszczonych słupów ni-
skiego i średniego napięcia, zerwane linie 
na skutek połamanych drzew i gałęzi oraz 
wiele uszkodzonych stacji transformatoro-
wych. W szczytowym momencie wichur 
prądu pozbawionych było ponad 500 tys. 
odbiorców. Tam, gdzie było to możliwe, 
zasilanie przywracane było zdalnie. Przy 
usuwaniu awarii łącznie pracowało ponad 
tysiąc brygad pogotowia energetycznego 
i zespołów elektromonterskich, tj. ponad 
cztery tysiące osób. W wielu miejscach li-
nię trzeba było odbudować praktycznie 
od zera, gdyż zarówno słupy, jak i przewo-
dy oraz transformatory zostały kompletnie 
zniszczone.  W miejscach najtrudniejszych, 
gdzie prowadzone były najbardziej skom-
plikowane prace naprawcze, działały agre-
gaty prądotwórcze.

Tauron Dystrybucja również odno-
tował wiele uszkodzeń sieci energetycz-
nych. Bardzo silne, huraganowe i nawra-
cające wiatry powodowały opadanie na 
linie napowietrzne drzew spoza pasa 
wycinki oraz gałęzi i innych elementów 
niesionych przez wiatr. Wyłączenia wy-
stąpiły na wszystkich poziomach napięć, 
w tym na sieciach wysokiego napięcia 
(linie 110 kV). Od początku wystąpienia 
wichur bez zasilania było od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu tysięcy klientów.  
W szczytowym momencie prądu nie mia-
ło około 61 tys. odbiorców. Sytuacja była 
bardzo zmienna, co oznacza, że w miej-
scach usuniętych awarii pojawiały się  
w sposób ciągły przez kilka dni nowe 
uszkodzenia, a te same linie zasilające  
w wielu przypadkach były uszkadzane  
i wyłączone wielokrotnie. 

Przechodzące przez kraj silne wichury 
spowodowały również wyłączenie wielu 
linii najwyższych napięć, należących do 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Naj-
więcej z nich znajdowało się w północnej  
i północno-zachodniej Polsce. Część z nich 
udało się przywrócić do pracy w krótkim 
czasie, ale przewrócone przez wiatr drze-
wa spowodowały wyłączenia kolejnych 
linii. Krajowy System Elektroenergetyczny 
pracował stabilnie.

Systemy energetyczne, które pozwa-
lały lokalizować awarie, wspomagane by-
ły przez infolinie operatorów. Dodatkowo 
współpracowali oni ze sztabami kryzyso-
wymi, strażą pożarną i innymi służbami 

oddelegowanymi do usuwania skutków 
nawałnic.

Nawet w tak trudnym dla wszyst-
kich operatorów elektroenergetycznych 
czasie najbardziej poszkodowani mogli  
liczyć na pomoc innych. Służby Enei Ope-
rator, podczas usuwania awarii w najbar-
dziej dotkniętych przez orkany rejonach, 
wzmocniły brygady techniczne Tauron 
Dystrybucja. Tam, gdzie liczba połama-
nych słupów była największa i wymaga-
ła użycia ciężkiego sprzętu, dodatkowe 
wsparcie znacznie przyspieszyło prace. 

Operatorzy systemów dystrybucyj-
nych mogli uruchomić wspólne działa-
nia w oparciu o zawarte porozumienie 
z 8 sierpnia 2018 roku, umożliwiające 
wykorzystanie uproszczonych procedur 
i szybką reakcję na sytuacje kryzysowe 
występujące na obszarze działania które-
goś z  operatorów. Porozumienie to by-
ło skutkiem nawałnic, jakie rok wcześniej 
spowodowały katastrofalne zniszczenia 
na większości teytorium Polski i w szczy-
towym momencie pozbawiły prądu pra-
wie 600 tys. odbiorców. Nad usuwaniem 
zniszczeń i skutków awarii pracowało 
wtedy ponad trzy tysiące energetyków, 
a branża solidarnie sobie pomagała, co 
pozwoliło na szybką odbudowę systemu 
elektroenergetycznego.

Współpraca operatorów, nie tylko przy 
usuwaniu zniszczeń, stanowi fundamen-
talny czynnik działania na rzecz całego 
systemu elektroenergetycznego. Dla jego 
bezpieczeństwa ważne jest również, aby 
sieć elektroenergetyczna działała bez za-
kłóceń i była w dużym stopniu odporna na 
ekstremalne zjawiska pogodowe.  Należy 
pamiętać, że w przypadku sieci dystrybu-
cyjnej linie napowietrzne 110 kV i SN ce-
chuje największy stopień zużycia. Prawie 
80 proc. z nich wybudowano ponad 25 
lat temu i od tamtego czasu, ze względu 
na bariery prawne oraz brak odpowied-
nich środków, w większości przypadków 

nie były wymieniane lub modernizowane,  
a przechodziły jedynie wymagane prze-
glądy i remonty. Sukcesywne skablowanie 
sieci obniżyłoby jej awaryjność. Dla nieza-
wodności zasilania oraz wsparcia działań 
inwestycyjnych sektora konieczne jest 
zatem stworzenie odpowiednich mecha-
nizmów wsparcia rozwoju i modernizacji 
infrastruktury sieciowej.

Opracowanie: Biuro PTPiREE
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IRENEUSZ CHOJNACKI

Emisje akcji na inwestycje 
w dystrybucję  
PGE i Enea, czyli grupy energetyczne będące największymi producentami 
energii elektrycznej w Polsce, podały informacje o planowanym pozyskaniu 
łącznie nawet ponad 4 mld zł kapitału poprzez emisję nowych akcji.  
Jednak to nie na wytwarzanie prądu ma iść większość tych pieniędzy,  
a na inwestycje w segment dystrybucji energii elektrycznej.  
Przewidywane wydatki  dotyczą m.in. montażu liczników zdalnego odczytu 
energii, budowy nowych stacji i kablowania sieci średniego napięcia.

PGE i Enea pod koniec drugiej dekady stycznia poinformowały  
o planowanym pozyskaniu kapitału poprzez emisję nowych akcji 
(w przypadku PGE serii E, zaś Enei – D). Ich poczynania mają kilka 
punktów wspólnych. 

Obie spółki są kontrolowane przez Skarb Państwa, obie też 
zwróciły się do premiera o objęcie nowych emisji przez Skarb Pań-
stwa i sfinansowanie operacji z tego samego źródła, tj. Funduszu 
Reprywatyzacji. Okazuje się, że głównym celem tych emisji jest fi-
nansowanie inwestycji w segmencie dystrybucji. 

PGE chce przeznaczyć na ten cel największą część planowa-
nych wpływów z emisji akcji, a Enea – wszystkie. Ciekawe jest to, 
że przyszłe wydatki dokładnie rozplanowano.

PGE po pieniądze na przyspieszenie transformacji 
PGE 18 stycznia zainaugurowała serię komunikatów o planowanej 
emisji akcji serii E. Podała wtedy m.in., że intencją firmy jest pozy-
skanie od inwestorów w ramach podwyższenia kapitału pieniędzy 
na inwestycje w OZE, dekarbonizację poprzez wzrost źródeł nisko-
emisyjnych i rozwój obszaru dystrybucji. 

– Zależy nam na intensyfikacji realizacji ambitnych celów trans-
formacyjnych, które wyznaczyliśmy w strategii Grupy PGE. Wymaga 
to dodatkowych środków na rozwój. Nasz cel to pozyskanie około  
3,2 mld zł – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, po ogło-
szeniu zamiaru emisji akcji.

– Pozyskany kapitał przeznaczymy na rozwój kapitałochłonnych 
programów inwestycyjnych, jak kablowanie sieci dystrybucyjnej, no-
we projekty fotowoltaiczne, akwizycję lądowych farm wiatrowych  
i farm słonecznych oraz niskoemisyjne źródła gazowe. Chcielibyśmy, 
żeby w ofercie przede wszystkim wzięli udział nasi dotychczasowi naj-
więksi inwestorzy – dodał prezes.

PGE liczy na aktywność Skarbu Państwa. Spółka złożyła wnio-
sek do premiera o objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany 
przez Prezesa Rady Ministrów, nie mniej niż blisko 214,6 mln akcji 
serii E za około 1,8 mld zł i nie więcej niż nieco ponad 373,9 mln 
akcji serii E za prawie 3,2 mld zł. 

Finansowanie segmentu dystrybucji PGE
PGE w specjalnej prezentacji pokazała, że przy wpływach z emisji 
nowych akcji na poziomie 3,2 mld zł na inwestycje w segmen-
cie dystrybucji planuje z tych wpływów wydać około 1,61 mld zł,  
na OZE 0,47 mld zł, a na dekarbonizację wytwarzania energii  
1,11 mld zł.

– W ramach nowej emisji chcemy realizować naszą strategię, ale 
to nie polega na tym, że to są środki dodatkowe, które są nam nie-
zbędne do realizacji strategii. To są środki, które pozwolą przyspieszyć 
realizację strategii – powiedział Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarzą-
du ds. operacyjnych PGE.

Wyjaśniał, że są przesłanki ku temu, żeby przyspieszyć re-
alizację strategii. W prezentacji jako powody tego przyspiesze-
nia podano pakiet Fit for 55, tzw. ustawę licznikową nakłada-
jąca na operatorów obowiązek masowej instalacji liczników 
ze zdalnym odczytem i dynamiczny wzrost cen uprawnień do 
emisji CO

2
.

PGE planuje przeznaczyć wspomniane już 1,61 mld zł z wpły-
wów z nowej emisji akcji na inwestycje w dystrybucję, a w tym 
obszarze na trzy cele. 

Pierwszy z nich to zwiększenie w Grupie udziału linii kablo-
wych w sieci średniego napięcia – łączne dodatkowe nakłady  
w wysokości 1,22 mld zł w latach 2022-2023, w tym 0,61 mld zł  
z nowej emisji. PGE podała, że bez środków emisji poziom 
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skablowania linii średniego napięcia wyniesie w 2023 roku około  
23 proc., a dzięki inwestycjom z wykorzystaniem wpływów z no-
wej emisji ma sięgnąć 25 proc. 

– W Polsce średni poziom skablowania sieci średniego napięcia 
to 28 proc., w PGE tylko 22 proc., a w Unii Europejskiej – 50 proc. To 
pokazuje, jakie przed nami wzywania, żeby co najmniej do średniej 
krajowej dołączyć – mówił Ryszard Wasiłek.

Drugi cel inwestycyjny PGE w segmencie dystrybucji, związa-
ny z planowaną emisją nowych akcji, to instalacja liczników zdal-
nego odczytu (LZO). Chodzi tu o 1,49 mld zł nakładów w latach 
2022-2025, w tym 0,74 mld zł z nowej emisji. 

Z prezentacji PGE wynikało, że wpływy z nowej emisji pozwolą 
przyspieszyć instalację LZO w stosunku do ustawowego harmo-
nogramu i na koniec 2025 roku wyposażyć w nie około 49 proc. 
odbiorców, wobec 35 proc. wymaganych ustawowo. Swoją drogą 
PGE podała, że do 2030 roku planuje wyposażyć w LZO wszyst-
kich odbiorców. 

Kolejny, trzeci obszar inwestycji w segmencie dystrybucji, któ-
re mają być wsparte wpływami z nowej emisji akcji PGE, to zwięk-
szenie efektywności procesów przyłączeniowych, zarówno no-
wych odbiorców energii, jak i OZE. 

Mowa o 0,52 mld zł nakładów w latach 2022-2023, w tym  
0,26 mld zł z nowej emisji, a PGE – wśród efektów wsparcia inwe-
stycji dodatkowymi środkami – podała m.in. wzrost mocy przyłą-
czeniowej dla OZE. 

Plan bez nowej emisji zakłada powstanie do 2023 roku 2800 MW  
dodatkowej mocy przyłączeniowej dla OZE, a ze środkami z nowej 
emisji – 3600 MW. 

Enea – całość wpływów na dystrybucję 
Enea dzień później niż PGE podała, że jej zarząd zainicjował pod-
wyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do blisko 
88,3 mln nowych akcji serii D.

– Celem emisji akcji serii D jest pozyskanie środków na finansowa-
nie projektów inwestycyjnych w Obszarze Dystrybucji Grupy Kapitało-
wej Enea (m.in. rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego i średniego 
napięcia, instalacja liczników zdalnego odczytu oraz przyłączanie do 
sieci nowych odbiorców) realizowanych przez spółkę Enea Operator  
z wyłączeniem możliwości finansowania aktywów węglowych – czy-
tamy w komunikacie. 

W związku z tym zarząd Enei, podobnie jak zarząd PGE,  zwołał 
nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, którego porządek ob-
rad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapi-
tału zakładowego poprzez emisję akcji serii D. 

Tak Enea, jak i PGE liczą na Skarb Państwa. Poznańska firma  
21 stycznia informowała, że złożyła wniosek do Prezesa Rady Mini-
strów o objęcie przez Skarb Państwa akcji serii D spółki za łączną 
kwotę nie wyższą niż prawie 899,7 mln zł w zamian za wkład pie-
niężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Enea do-
dała wówczas, że wnioskuje do Skarbu Państwa o objęcie nie mniej 
niż 45 470 725 akcji (to jest liczby akcji serii D proporcjonalnej do 
obecnego udział Skarbu Państwa) i nie więcej niż 88 288 515 akcji 
serii D (to jest maksymalnej emitowanej liczbie akcji serii D). 

Spółka wyjaśniała, że ostateczna liczba akcji serii D, które  
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku obejmie 
Skarb Państwa, będzie uzależniona od popytu na nie zgłoszo-
nego przez innych uprawnionych inwestorów w procesie bu-
dowania księgi popytu na zasadach określonych w uchwale  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w dro-
dze emisji akcji serii D.

Enea podkreśliła w komunikacie, że środki pochodzące z emisji nie 
będą mogły być przeznaczone na inne cele niż inwestycje w obszarze 
dystrybucji, a w szczególności, iż wykluczone będzie przeznaczenie 
wpływów z emisji na finansowanie aktywów węglowych.

– Aktualizacja Strategii Rozwoju, którą ogłosiliśmy przed kilkoma 
tygodniami, określa bardzo precyzyjnie kluczowe kierunki rozwoju 
Grupy Enea. W obszarze dystrybucji to rozbudowa i modernizacja sie-
ci wysokiego i średniego napięcia oraz ich przygotowanie do dwukie-
runkowego przepływu energii i budowa inteligentnych sieci energe-
tycznych – stwierdził Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Konkrety dystrybucyjne w planie Enei 
Enea w prezentacji dla inwestorów  na temat planowanego wykorzy-
stania wpływów z emisji akcji serii D informowała, że łączny koszt pro-
jektów planowanych na 2022 i 2023 rok, dla których zakłada się współ-
finansowanie wpływami z emisji nowych akcji, to 1,231 mld zł. Z tego  
wkład własny grupy Enea ma wynieść 0,9 mld zł, a pozostałe środki 
mają pochodzić z dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 i z regionalnych programów operacyjnych.

Enea zaznacza, że 900 mln zł to zakładany udział własny grupy 
Enea w finansowaniu projektów, które będą realizowane z wyko-
rzystaniem wpływów z oferty, a wysokość potencjalnych wpły-
wów z oferty nowych akcji  będzie pochodną ceny określonej  
w rynkowym procesie budowy księgi popytu.

Enea rozpisała dokładnie plany inwestycyjne. Przedstawiamy 
niektóre ich elementy.

Grupa Enea chce zainwestować 394 mln zł (164 mln zł z do-
tacji i około 230 mln zł wkładu własnego) w stacje wysokiego i 
średniego napięcia, budując m.in. cztery nowe.

Wykaz obejmuje także inwestycje w liczniki zdalnego odczytu. 
Mają sięgnąć 286 mln zł, a w tym 59 mln zł z dotacji i 227 mln zł 
wkładu własnego. Pod hasłem ,,przyłączanie do sieci’’, na co ma 
być przeznaczone 283 mln zł (20 mln zł z dotacji i 263 mln zł wkła-
du własnego), Enea umieściła inwestycje w budowę, przebudo-
wę oraz modernizację infrastruktury SN i NN w celu umożliwienia 
przyłączania klientów grup III-VI.

Zważywszy na terminy walnych zgromadzeń PGE (7 marca 
2022) i Enei (10 marca 2022), które mają podjąć uchwały w spra-
wie emisji nowych  akcji, z końcem pierwszej dekady marca po-
winno już być wiadomo, jakie decyzje podjęto. n

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

Głównym celem emisji nowych akcji jest fi nansowanie inwestycji w segmencie dystrybucji 
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L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Regulacje dotyczące OZE  i rozwiązań prosumenckich

• Interpelacja poselska nr 29003 – ws. ochrony interesów polskich prosumentów 
• Pismo PTPiREE do MKiŚ ws. odpowiedzi na interpelację poselską
• Przyjęta przez Sejm 27 stycznia nowelizacja ustawy o OZE – projekty parasolowe – druk 

senacki nr 622

2. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI 

• Projekt rozporządzenia MKiŚ ws. systemu pomiarowego – wersja poddana procesowi 
notyfikacji 

• Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie infrastruktury sieci domowej – wersja robocza  
z 12.01.2022 roku

• Rozporządzenie MKiŚ z dnia 10 stycznia 2022 ws. procesów rynku energii – Dz.U. 234  
z 1.02.2022 roku

3. Rozporządzenie taryfowe

• Rozporządzenie MKiŚ z dnia 5 stycznia 2022 zmieniające rozporządzenie ws. szczegóło-
wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną –  
Dz.U. 27 z 7.01.2022 roku

• Wypracowany wzór propozycji odpowiedzi poszczególnych OSD na pismo z MKiŚ  
ws. interpelacji poselskiej dotyczącej „taryf dedykowanych odbiorcom pobierającym 
energię elektryczną na potrzeby grzewcze”

4. Elektromobilność
• Pismo Prezesa URE nt. wytycznych do przetargów ws. sprzedaży przez OSD  

ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
• Projekt wytycznych dotyczących przeprowadzenia przetargu

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w styczniu 2022 roku

Regulacje dotyczące OZE  
i rozwiązań prosumenckich 

Pod koniec grudnia 2021 roku przedsta-
wiciele Departamentu Elektroenergetyki 
i Gazu MKiŚ zwrócili się do PTPiREE o po-
moc w odpowiedzi na interpelację gru-
py posłów dotyczącą ochrony interesów 
prosumentów w kontekście zmian w za-
sadach rozliczeń prosumentów energii 
elektrycznej. W odpowiedzi przekaza-
no informację OSD w zakresie środków 
przewidzianych (w szczególności w ak-
tualnych planach rozwoju sieci) do prze-
znaczenia na modernizację Krajowego 
Systemu Energetycznego celem dostoso-
wania go do poboru mocy z mikroinsta-
lacji OZE.

27 stycznia Sejm przyjął zapowia-
daną wcześniej nowelizację ustawy o 
OZE dającą możliwość skorzystania z 
dłuższego rozliczenia opustem przez 
prosumentów oraz dokończenia reali-
zacji projektów parasolowych i gran-
towych przez jednostki samorządu te-
rytorialnego. Wcześniejsza nowelizacja 
ustawy o OZE – z 29 października 2021 
roku – wprowadziła znaczące zmiany 

w zasadach rozliczania prosumentów, 
co wzbudziło obawy przedstawicieli 
JST o możliwość zakończenia realizacji 
projektów parasolowych i grantowych  
z powodu potencjalnych rezygnacji osób 
zainteresowanych. Według nowelizacji, 
przyjętej przez Senat w lutym, osoba, któ-
ra zawrze w terminie do 31 marca 2022 
roku umowę na zakup, montaż lub dofi-
nansowanie mikroinstalacji z JST lub in-
nym uprawnionym podmiotem realizu-
jącym projekt dofinansowany w ramach 
RPO, a także do 31 grudnia 2023 roku 
złoży kompletne i poprawne zgłoszenie 
przyłączenia mikroinstalacji w terminie, 
będzie mogła dokonywać rozliczenia wy-
tworzonej i pobranej energii elektrycz-
nej na dotychczasowych zasadach, czyli  
w systemie opustu. Jeśli zgłoszenie bę-
dzie zawierało braki lub zostanie wypeł-
nione niepoprawnie, OSD ma obowiązek 
wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia 
lub poprawy zgłoszenia wraz z poucze-
niem i uzasadnieniem, że niewykonanie 
pouczenia w ustawowym terminie 14 dni 
spowoduje brak możliwości skorzystania 
z zasad rozliczenia opustem. W przypad-
ku uzupełnienia przez wnioskodawcę 

 » » »
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braków w wymaganym terminie zgłosze-
nie będzie uprawniało do rozliczeń na do-
tychczasowych zasadach. Wnioskodawca, 
pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń, bę-
dzie oświadczał wobec sprzedawcy fakt 
zawarcia do 31 marca 2022 roku umowy 
o dofinansowanie.

Prace nad nowelizacją Pe oraz 
aktami prawnymi dotyczącymi AMI 

W styczniu kontynuował prace działający 
przy MKiŚ Zespół do spraw wprowadze-
nia w Polsce inteligentnego opomiarowa-
nia (przedstawiciele MKiŚ, URE, OSDnEE, 
TOE, PTPiREE). Na etapie ostatecznych 
uzgodnień jest akt wykonawczy do zno-
welizowanej ustawy Pe, tj. rozporządzenie  
w sprawie systemu pomiarowego. Jak wy-
nika z informacji resortu, do końca lutego 
może potrwać proces notyfikacji rozpo-
rządzenia i – jeśli nie będzie uwag – bę-
dzie mogło zostać podpisane w marcu. 
Ponadto kontynuowane są uzgodnienia 
zakresu i brzmienia projektu rozporzą-
dzenia w sprawie infrastruktury sieci do-
mowej. Natomiast 1 lutego w Dzienniku 
Ustaw opublikowano rozporządzenie 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 
stycznia 2022 roku w sprawie procesów 
rynku energii. 

Rozporządzenie taryfowe

7 stycznia w Dzienniku Ustaw opubli-
kowano rozporządzenie MKiŚ z dnia  
5 stycznia 2022 roku zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie szczegółowych za-
sad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie energią elektryczną. 

Poddana konsultacjom (również przez 
PTPiREE) w listopadzie 2021 roku regu-
lacja dotyczy przede wszystkim spół-
ek obrotu, tj. sprzedawców energii elek-
trycznej. Wprowadzone zmiany wynikają  
z konieczności doprecyzowania sposobu 
prowadzenia rozliczeń z odbiorcami koń-
cowymi (zgodnie z upoważnieniem usta-
wowym z art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy Pe)  
i zapewnienia odbiorcom końcowym do-
stępu do niezbędnych informacji o struktu-
rze kosztów, które wpływają na finalną ce-
nę energii elektrycznej przez nich płaconą.

Elektromobilność

W związku z wejściem w życie regulacji za-
wartych w grudniowej nowelizacji ustawy  
o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych Prezes URE opracował (zgodnie z art. 
3a ust. 6 nowelizowanej ustawy) i przekazał 
PTPiREE do konsultacji projekt wytycznych do-
tyczących przeprowadzenia przez OSD prze-
targu w sprawie sprzedaży przez operatorów 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojaz-
dów elektrycznych (określonego art. 3a ust. 1  
pkt 1). Trwa analiza dokumentu w PTPiREE. 
Ponadto URE wstępnie przewidziało możli-
wość spotkania w celu omówienia zgłoszo-
nych przez PTPiREE propozycji.  

Biuro PTPiREE, Poznań, luty 2022 rok

Prezes URE przekazał PTPiREE do konsultacji pro jekt wytycznych dotyczących przeprowa dzenia przez OSD przetargu w sprawie sprzedaży przez operatorów ogólnodo stępnych stacji 
ładowania pojazdów elek trycznych 
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Na etapie ostatecznych 

uzgod nień jest  

akt wykonawczy  

do znoweli zowanej ustawy Pe, 

tj. rozporządzenia w sprawie 

systemu pomiarowego.  

Jak wy nika z informacji 

resortu, do końca lutego  

może potrwać proces 

notyfikacji rozpo rządzenia  

i – jeśli nie będzie uwag –  

zo stanie ono podpisane  

w marcu.
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Ustawa o zmianie ustawy o systemie rekompensat  
dla sektorów i podsektorów energochłonnych

W dniu 18 lutego 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpi-
sał ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie 
rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. 
Nowelizacja dostosowuje ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o syste-
mie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych 
do Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środ-
ków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych po 2021 r., w oparciu o które udziela-
ne są rekompensaty. Nowelizacja dotyczy m.in.:

 n  zmiany formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty re-
kompensaty – zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyj-
nego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzo-
wego, za który są przyznawane rekompensaty.

 n  wprowadzenia dodatkowych obowiązków dla wnioskodaw-
ców związanych z działaniem na rzecz zmniejszania emisyjno-
ści prowadzonej działalności. Tzw. warunkowość ma stanowić 
zachętę dla podejmowania wysiłku redukcyjnego gazów cie-
plarnianych dla sektorów objętych rekompensatami. 

 n  zmiany listy sektorów i podsektorów energochłonnych upraw-
nionych do otrzymania rekompensat zgodnie z nowymi wy-
tycznymi, tak aby wszystkie sektory uprawnione do otrzymania 
rekompensat zgodnie z załącznikiem nr 1 do nowych wytycz-
nych  objęto wsparciem. Jednocześnie, żeby pozostać spójnym  
z nowymi wytycznymi, część sektorów utraci prawo do ubie-
gania się o rekompensaty. 

 n  objęcia wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, nieza-
leżnie od źródła jej pochodzenia. Ta zmiana jest istotna o tyle, 
że zgodnie z wytycznymi obowiązującymi do 2020 roku auto-
produkcja była wyłączona z możliwości wliczania jej do kalku-
lacji rekompensat.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  
w sprawie procesów rynku energii

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 1 lutego ogłoszono 
rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 stycznia 2022 
roku w sprawie procesów rynku energii, które weszło w życie  
15 lutego. 

Jego celem jest umożliwienie Polskim Sieciom Energe-
tycznym SA, które będą pełniły rolę operatora informacji rynku 
energii, rozpoczęcie prac nad budową i wdrożeniem central-
nego systemu informacji rynku energii (CSIRE) – na warunkach  
i zgodnie z zasadami określonymi w nowelizacji ustawy Prawo 

energetyczne z dnia 20 maja 2021 roku. Rozporządzenie zawiera 
wykaz procesów rynku energii elektrycznej realizowanych obo-
wiązkowo za pośrednictwem CSIRE, sposób ich realizacji, zakres 
poleceń wysyłanych do licznika zdalnego odczytu za pośrednic-
twem CSIRE oraz warunki ich wysyłania, wymagania dotyczące 
zapewnienia poprawności i kompletności informacji rynku ener-
gii oraz ich weryfikacji, wskaźniki jakości informacji rynku energii 
przekazywanych przez poszczególnych użytkowników systemu 
oraz sposób ich publikacji i wzór szablonu oceny skutków w za-
kresie ochrony danych pomiarowych. 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  
w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji 
Infrastruktury Paliw Alternatywnych

9 lutego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 
pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 
w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji 
Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA). Określa on wzory 
zgłoszeń dokonywanych do EIPA przez operatorów ogólnodo-
stępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego i stacji wodoru, 
świadczących usługę tankowania wodoru. W zgłoszeniach należy 
zamieścić dane operatora oraz zgłaszanej stacji. 

Zgłoszeń dokonuje się przy użyciu formularza elektroniczne-
go najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przeprowadzenie bada-
nia technicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1, art. 27 ust. 1 
lub art. 29c ust. 1 ustawy o elektromobilności, poprzedzającego 
oddanie do eksploatacji ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji 
gazu ziemnego lub stacji wodoru oraz każdorazowo w przypadku 
zmiany tych danych, a także w sytuacji zakończenia świadczenia 
na danej stacji usługi ładowania, usługi tankowania gazu ziemne-
go lub usługi tankowania wodoru w celu usunięcia danego pod-
miotu z rejestru – najpóźniej w dniu zakończenia świadczenia tej 
usługi.

Obecnie projekt znajduje się w fazie opiniowania i konsultacji 
publicznych.

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

18 lutego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 
pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifi-
kacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji 

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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lub sieci. Określono w nim m.in. rodzaje prac, stanowisk oraz urzą-
dzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadectwo 
kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eks-
ploatacją; zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do 
wykonywania tych czynności, odpowiednio do rodzaju prac, sta-
nowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci oraz wzór świadectwa 
kwalifikacyjnego. Ustawodawca przewidział także szereg wyjąt-
ków od obowiązku uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego. 

Teraz projekt przechodzi fazę opiniowania i konsultacji 
publicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  
w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania 
godzin doby przypadających na szczytowe 
zapotrzebowanie na moc w systemie

15 lutego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 
pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 
w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin do-
by przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w sys-
temie. Określa on terminy i sposób przekazywania operatorowi 
systemu przesyłowego środków z tytułu opłaty mocowej, zakres  
i termin przekazywania temu operatorowi oraz operatorowi syste-
mu dystrybucyjnego, jako płatnikowi opłaty mocowej, m.in. infor-
macji o sumie należnych opłat mocowych, jak również wyznacza 
okresy rozliczeniowe między operatorem systemu przesyłowego, 
płatnikami opłaty mocowej a innymi podmiotami zobowiązanymi 
do wnoszenia opłaty mocowej oraz zakres i terminy przekazywa-
nia Prezesowi URE informacji niezbędnych do kalkulacji przez nie-
go stawek opłaty mocowej. 

Z perspektywy operatorów systemów dystrybucyjnych zna-
czenie ma również zaproponowany w projekcie sposób wyzna-
czania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowa-
nie na moc w systemie, przyjmowanych na potrzeby obliczania 
opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych.

Projekt jest w fazie opiniowania i konsultacji publicznych,  
w toku których operatorzy systemów dystrybucyjnych zgłosili  
uwagi o charakterze doprecyzowującym obowiązki odbiorców, 
operatorów systemów oraz pozostałych przedsiębiorstw energe-
tycznych pobierających opłatę mocową od odbiorców końcowych. 

Orzeczenia sądów w sprawie zajęcia terenu  
pod inwestycje sieciowe

W ostatnim czasie sądy administracyjne wydały interesujące dla 
operatorów systemów dystrybucyjnych wyroki związane z zajmo-
waniem nieruchomości osób trzecich na podstawie art. 124 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami.

W wyroku z 3 lutego 2022 roku (sygn. akt I OSK 507/21) Na-
czelny Sąd Administracyjny wskazał, że art. 124 ust. 3 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami ,,nie wprowadza żadnych szcze-
gółowych wymogów ani reguł co do formy i treści rokowań, co 
oznacza, że o formie i charakterze rokowań decyduje sam inwe-
stor. Na gruncie powołanego przepisu ważne jest jedynie, aby 
obowiązek zainicjowania takich rokowań został dochowany. Ro-
kowania mogą zostać zakończone w dowolnym czasie, w tym  
w momencie, gdy jedna ze stron uzna, że nie ma szans na wypra-
cowanie porozumienia’’.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku  
z 5 stycznia 2022 roku (sygn. akt II SA/Gd 516/21) zaznaczył, że 
ograniczenie, o którym mowa w art. 124 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami ,,może nastąpić tylko zgodnie z planem miej-
scowym, a w przypadku braku planu – zgodnie z decyzją o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego’’. 

Podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wy-
roku z 16 grudnia 2021 roku (sygn. akt I SA/Po 379/21) zaakcento-
wał, że na mocy art. 124 ust. 1 tej ustawy ,,organ nie jest władny 
zmieniać ustaleń przyjętych w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu pu-
blicznego’’.   n

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określa m.in. rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do 
wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją
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Mercedes EQS

Mercedes klasy S od lat wiedzie prym wśród prestiżowych limu-
zyn. Pod koniec zeszłego roku doczekał się elektrycznego odpo-
wiednika. Jednak jedyna wspólna cecha tych samochodów to li-
terka „S” w nazwie. Mercedes podszedł do zagadnienia zupełnie 
inaczej niż większość producentów. Spora część z nich bierze 
gotowy model auta spalinowego, zmienia w nim napęd na elek-
tryczny, co w praktyce nie zawsze działa najlepiej. EQS to całkowi-
cie na nowo zaprojektowana platforma. 

Elektryczny i bardziej futurystyczny odpowiednik klasy S im-
ponuje nie tylko wyglądem nadwozia oraz cyfrowym wnętrzem, 
ale i parametrami technicznymi z maksymalnym zasięgiem na 
czele. W podstawowej wersji EQS 450+ z 333-konnym napędem 
na tylną oś osiąga setkę w 6,2 sekundy i pozwala przejechać na 
pełnym ładowaniu nawet 732 km. W mocniejszej wersji 580 4MA-
TIC z dwoma silnikami o łącznej mocy 523 KM, które ,,katapultują’’ 
2,5-tonową limuzynę do 100 km/h w 4,3 sekundy, przez napęd 
4MATIC zasięg niestety spada do 663 km.

Baterie można zasilać prądem stałym w ładowarkach o maksy-
malnej mocy 200 kW. W takim przypadku ,,tankownie’’ trwa zaled-
wie 31 minut. Ładowanie domowe oczywiście wydłuża się – przy 
mocy ładowarki 22 kW – do pięciu godzin. Pojemność akumula-
tora to aż 107,8 kWh.

Do smaczków technologicznych zaliczyć można zastosowa-
nie przez Mercedesa tylnej skrętnej osi. Seryjna z kątem skrętu 

do 4,5° zapewnia wyższą stabilność jazdy przy wysokich prędko-
ściach. Jeszcze większy komfort podczas parkowania i opuszcza-
nia miejsca postojowego daje skrętna tylna oś z kątem do 10°, do-
stępna jako opcja.

Jednym z trendów powtarzających się w najnowszych autach 
elektrycznych jest nieotwierana maska. Jedyną czynnością serwi-
sową, jaką użytkownik wykonuje sam jest dolanie płynu do spry-
skiwaczy. Dokonać może tego poprzez podniesienie małej klapki 
w przednim lewym błotniku. 

We wnętrzu ciężko znaleźć stare ,,analogowe’’ przyciski; więk-
szość jest  dotykowa. Ostały się jeszcze klamki w drzwiach, choć za 
dopłatą można wybrać opcje ich otwierania i zamykania gestem. 
Najważniejszym elementem wnętrza nowego EQS jest ekran 
MBUX Hyperscreen. Ten duży zakrzywiony ekran rozciąga się pra-
wie na całej szerokości kokpitu. Wyświetlacze: kierowcy, centralny 
OLED i pasażera OLED znajdują się pod wspólną szybą osłonową  
i optycznie łączą się w jeden. 

Ceny bazowych EQS-ów zaczynają się od 496 421 zł za wer-
sję 450+. Model 580 4MATIC to wydatek przynajmniej 607 300 zł. 
Oczywiście, jak to bywa w autach klasy premium, liczba konfigura-
cji jest ogromna, co sprawia, że bardzo łatwo zbliżyć się do miliona 
złotych. 

Kasper Teszner 
Biuro PTPiREE

Elektryczny i bardziej futurystyczny odpowiednik klasy S im ponuje nie tylko wyglądem nadwozia oraz cyfrowym wnętrzem  
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Pierwotnie zmiana przepisów mia-
ła wejść w życie już od 1 stycznia. 
Ostatecznie przyjęto, że dotychczasowi 
prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 
2022 roku złożą wniosek do operatora 
sieci dystrybucyjnej o przyłączenie mi-
kroinstalacji do sieci, pozostaną w syste-
mie opustów, z którego będą korzysta-
li przez 15 lat. Natomiast net billing ma 
dotyczyć nowych prosumentów, którzy 
złożą wniosek o przyłączenie do sieci od  
1 kwietnia 2022 roku. 

Nowy system opiera się na rozlicze-
niu wartości, a nie ilości energii elek-
trycznej, jak jest obecnie. Będzie ono 
dokonywane w złotówkach, a nie w ki-
lowatogodzinach. Nowelizacja ustawy 
o odnawialnych źródłach energii z dnia 
29 października 2021 roku wprowadzo-
na ustawą o zmianie ustawy o OZE oraz 
niektórych innych ustaw wprowadza 
także pojęcie prosumenta zbiorowego  
i wirtualnego. Szacuje się, że dzięki tym 
zmianom prosumentami będzie mo-
gło zostać blisko 14 mln gospodarstw 
domowych. 

1 stycznia 2022 roku weszło w życie 
także rozporządzenie Ministra Klimatu  

KONRAD PACHUCKI 
Biuro PTPiREE

Mikroinstalacje  
w sieciach dystrybucyjnych
Dwa tysiące dwudziesty pierwszy był rokiem kolejnych dynamicznych 
wzrostów liczby i mocy zainstalowanej mikroinstalacji (OZE do 50 KW) 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnych. Pomimo że kwotę dofinansowania 
w trzeciej odsłonie programu ,,Mój prąd” zmniejszono z 5 tys. do 3 tys. zł, 
informacje o projektowanej nowelizacji ustawy o OZE w zakresie zmiany 
rozliczeń dla nowych prosumentów z net meteringu (system opustów)  
na net billing (rozliczenia netto) spowodowały dalszy boom przyłączeniowy 
mikroinstalacji. 
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i Środowiska z 30 listopada 2021 roku 
w sprawie wymagań technicznych, wa-
runków przyłączania oraz współpracy 
mikroinstalacji z systemem elektroener-
getycznym. Doprecyzowuje ono wyma-
gania techniczne przyłączania mikroin-
stalacji do sieci, zasady jej współpracy  
z systemem elektroenergetycznym, 
przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz 
tryb wydawania warunków przyłącza-
nia dla tej instalacji oraz dokonywania 
zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.  
W rozporządzeniu wskazano również 
wzór wniosku o określenie warunków 
przyłączania mikroinstalacji do sieci/
zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji 
do sieci. 

Niezmiennie dominującą większość 
wszystkich mikroinstalacji stanowią 
prosumenckie istalacje fotowoltaiczne, 
które co do zasady powinny produko-
wać energię w ilości odpowiadającej 
zużyciu konsumenta w miejscu wytwo-
rzenia. Oprócz wspomnianego wsparcia 
pod nazwą „Mój prąd”, istotny wpływ 
na rozwój energetyki obywatelskiej ma 
również program ,,Czyste powietrze” 
oraz liczne inicjatywy tworzone na po-
ziomie samorządów.

Od początku 2019 roku obserwu-
jemy dynamiczny wzrost liczby mikro-
instalacji przyłączonych do sieci przez 

OSD. Od tego czasu do końca 2021 roku 
odnotowano blisko 16-krotny jej wzrost, 
przy jednoczesnej prawie 18-krotnej 
zwyżce mocy zainstalowanej w mi-
kroinstalacjach. W czwartym kwartale 
2021 roku OSD przyłączyli do swoich 
sieci ponad 141 tys. nowych mikroin-
stalacji o łącznej mocy ponad 1152 MW.  
Na koniec 2021 roku łącznie liczba 
wszystkich mikroinstalacji przyłączo-
nych do sieci dystrybucyjnej OSD wy-
niosła prawie 854 tys., a ich moc ponad 
6 GW. Liczba przyłączonych mikroinsta-
lacji jest o ponad 40 proc. wyższa niż  
w czwartym kwartale ubiegłego roku. 

W trudnej sytuacji epidemicznej 
związanej z pandemią, OSD w 2020 oraz 
2021 roku przyłączyli do swoich sieci 
blisko 7-krotnie więcej mikroinstala-
cji niż w 2019 roku oraz ponad 5-krot-
nie więcej niż wynosiła łączna liczba 
wszystkich mikroinstalacji przyłączo-
nych w latach poprzednich. W latach 
2020-2021 przyłączono mikroinstalacje 
o mocy 6-krotnie większej niż wynosiła 
łączna moc wszystkich mikroinstalacji 
przyłączonych w latach poprzednich.  
W 2021 roku utrzymała się stała ten-
dencja wzrostowa przyłączonych mi-
kroinstalacji oraz mocy zainstalowanej  
w systemie elektroenergetycznym, co 
widoczne jest na wykresach. 

W samym tylko 2021 roku przyłą-
czono ponad 396 tys. nowych mikro-
instalacji o łącznej mocy ponad 3 GW. 
Dla porównania w 2020 roku liczba 
przyłączonych mikroinstalacji wyniosła  
303 tys., a ich łączna moc niewiele po-
nad 2 GW. W 2021 roku liczba mikroin-
stalacji wzrosła o ponad 86 proc., a moc 
zainstalowana mikroinstalacji w syste-
mie elektroenergetycznym – o przeszło 
101 proc.

Od początku 2019 roku obserwu-
jemy duży wzrost liczby mikroinstala-
cji przyłączonych do sieci przez OSD  
w poszczególnych kwartałach, a szcze-
gólnie dynamiczny od czwartego kwar-
tału 2019 roku. W pierwszych trzech 
miesiącach 2021 roku widoczny jest 
spadek liczby przyłączanych kwartalnie 
mikroinstalacji w stosunku do drugie-
go, trzeciego i czwartego kwartału 2020 
roku. Jednakże, analizując dane za lata 
poprzednie, zauważyć można regułę, 
że każdy pierwszy kwartał ma najmniej-
szą liczbę przyłączeń w  całym roku. 
W rekordowym pod względem liczby 
przyłączeń czwartym kwartale 2021 ro-
ku przyłączono więcej mikroinstalacji  
(141 070) niż w całym 2019 (100 212). 
Był to również rekordowy kwartał pod 
względem wolumenu przyłączonej mo-
cy, który wyniósł ponad 1152 MW, co 
stanowi – tylko w jednym kwartale! – 
moc większą niż łączna moc wszystkich 
mikroinstalacji przyłączonych do końca 
2019  roku.

Również średnia moc jednostkowa 
przyłączanych do sieci mikroinstalacji 
rok do roku jest wyższa, jednakże w la-
tach 2018-2020 wzrosty te były minimal-
ne w stosunku do roku poprzedniego. 
Natomiast od początku 2021 dynamika 
ta przybrała na sile. W czwartym kwarta-
le 2021 roku średnia moc przyłączonej 
mikroinstalacji wyniosła 8,17 kW i była  
o prawie 1,5 kW wyższa niż średnia moc 
mikroinstalacji przyłączanych do sieci  
w 2020 (6,68 kW), natomiast  dla całego 
2021 roku średnia moc wyniosła 7,62 kW 
i była o prawie 1 kW wyższa niż średnia 
moc mikroinstalacji w roku ubiegłym. 

Obecny trend wskazuje na zaintere-
sowanie prosumentów przyłączaniem 
instalacji o większej mocy niż w latach 
minionych, co niestety nie jest zjawi-
skiem pozytywnym ze względu na brak 
w większości przypadków możliwo-
ści autokonsumpcji wyprodukowanej 
energii elektrycznej i może świadczyć  
o ,,przewymiarowaniu’’ mikroinstalacji.
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Szczegółowe dane o mikroinstala-
cjach przyłączonych do sieci OSD zrze-
szonych w PTPiREE publikowane i aktu-
alizowane są na stronie www.ptpiree.pl.  
W celu ułatwienia dostępu do komplek-
sowych informacji dla osób zaintere-
sowanych montażem mikroinstalacji,  
a także mając na uwadze dobre praktyki, 
operatorzy systemów dystrybucyjnych, 
we współpracy z Urzędem Regulacji 
Energetyki, opracowali „Przewodnik pro-
sumenta w gospodarstwie domowym’’.

Wraz z tak ogromnym przyrostem 
mikroinstalacji, coraz częściej latem, 
kiedy generacja ze źródeł fotowoltaicz-
nych jest najwyższa, występują przy-
padki niedotrzymania parametrów ja-
kości energii w określonym punkcie 
sieci lub w całym obwodzie nn, wyni-
kające ze wzrostu napięć wywołanego 
pracą mikroinstalacji PV. Przyczyną jest 
brak zbilansowania energii w ramach 
jednego obwodu nn, ponieważ okres 
największej zdolności wytwórczej po-
krywa się z małym zapotrzebowaniem 
na energię, a jej konsumpcja w gospo-
darstwach domowych przypada na in-
ne godziny. W większości przypadków 
jednak współpracują one z siecią nn bez 
zakłóceń i bez negatywnego wpływu 
na jej parametry, a operatorzy prowa-
dzą nieustannie działania mające na ce-
lu zapewnienie bezpiecznej pracy sieci 
oraz odbioru energii z mikroinstalacji. 

Wdrażane są również rozwiązania 
techniczne służące wyeliminowaniu 
lub zminimalizowaniu negatywnych 
zjawisk związanych z przyłączeniem do 
sieci dystrybucyjnych coraz większej 
liczby mikroinstalacji. W wielu przypad-
kach wiąże się to z koniecznością roz-
budowy sieci, która jest procesem dłu-
gotrwałym. Niezmiennie aktualna więc 
jest konieczność wypracowania rozwią-
zań, które pozwolą OSD na planowanie 
i szybszą realizację inwestycji mających 
na celu dostosowanie sieci do liczby 
i mocy przyłączanych mikroinstalacji. 
Mając na uwadze fakt, że łączna moc 
przyłączonych mikroinstalacji w 2021 
roku podwoiła się, należy oczekiwać, 
że skutki wskazanego problemu mo-
gą być coraz dotkliwsze i częstsze wraz  
z nadejściem długich i słonecznych dni 
wiosenno-letnich, które są przed na-
mi. Należy więc również zwrócić uwa-
gę na to, że wraz z ekspansją energe-
tyki obywatelskiej rozwijane powinny 
być równolegle także mechanizmy 
zwiększające autokonsumpcję energii 

produkowanej przez prosumentów  
w miejscu jej wytworzenia. W czwartej 
odsłonie programu „Mój prąd” właśnie 
takie postawy mają być promowane  
w przypadku dodatkowej budowy wraz 
z mikroinstalacją magazynu energii, sys-
temu zarządzania energią lub ładowarki 
do samochodu elektrycznego. 

Zgodnie z zapowiedziami jego inau- 
guracja ma nastąpić na przełomie 
pierwszego i drugiego kwartału 2022 
roku. Planowane jest, aby wysokość 

dotacji była uzależniona od skali inwe-
stycji. Najmniejsza ma przysługiwać, je-
żeli inwestycja ograniczy się wyłącznie 
do instalacji fotowoltaicznej. Program 
zakłada, że większe dotacje będą szły  
w parze z dodatkową budową wraz  
z mikroinstalacją wspomnianych: ma-
gazynu energii, systemu zarządzania 
energią lub ładowarki do samochodu 
elektrycznego.  Budżet czwartej edycji 
programu „Mój Prąd” ma wynieść 1 mld zł. 
 n
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5G – system  
kolejnej generacji

Naturalnym krokiem w ewolucji dzi-
siejszych sieci szerokopasmowych jest 
zwiększenie przepustowości danych. Aby 
sprostać bardzo dużemu wzrostowi zapo-
trzebowania na transmisję danych oraz 
liczbie połączeń wykorzystywanych w dzi-
siejszym nowoczesnym społeczeństwie, 
w tym zapewnieniu działania Internetu 
Rzeczy z milionami połączonych ze sobą 
urządzeń, specjaliści z dziedziny komuni-
kacji bezprzewodowej opracowali nowy 
system o bardzo dużych prędkościach 
przesyłu danych. Znacznie odstaje on pa-
rametrami od LTE, dlatego okrzyknięto go 
mianem kolejnej, piątej generacji. Zakłada 
się, że system 5G będzie działał w połącze-
niu z istniejącymi sieciami LTE, a docelowo 
po poszerzaniu zasięgu pozwoli przejść 
ewolucje w kierunku samodzielnych sieci.

Niezależnie od zapewnienia szybszych 
połączeń i większej pojemności, bardzo 
ważną korzyścią z sieci 5G jest ich szyb-
ki czas reakcji, zwany też opóźnieniem. 
Opóźnienie to czas, jakiego potrzebują 
urządzenia, aby odpowiadać sobie wza-
jemnie w ramach sieci bezprzewodowej. 
Typowy czas odpowiedzi dla sieci dotych-
czas użytkowanych wynosi około pół se-
kundy, a w sieci 5G osiągnie wartość rzędu 
pojedynczych milisekund.  Dzięki temu 
otwiera się całkowicie nowy świat zasto-
sowań. 5G z racji krótkich czasów opóź-
nienia umożliwi natychmiastową łączność 
pomiędzy milionami urządzeń.

Istnieją trzy główne kategorie za-
stosowań 5G. Jedną z nich jest właśnie 
wspomniana masowa łączność pomię-
dzy urządzeniami, nazywana Internetem 
Rzeczy, obejmująca łączenie się maszyn 

bez ingerencji człowieka.  Dzięki temu 
nastąpi zrewolucjonizowanie nowocze-
snych procesów i zastosowań przemy-
słowych. Drugim przeznaczeniem jest 
bezprzewodowa transmisja zapewnia-
jąca bardzo szybki przesył danych oraz 
większą pojemność sieci radiowej. Wśród 
nowych zastosowań znajdzie się bez-
przewodowy stacjonarny dostęp do 

internetu dla gospodarstw domowych, 
transmisje telewizyjne w terenie bez ko-
nieczności używania wozów transmisyj-
nych oraz lepsza komunikacja głosowa.  
Ważnym zastosowaniem jest również 
niezawodna łączność do celów krytycz-
nych umożliwiająca  kontrolę urządzeń  
w czasie rzeczywistym, obejmująca łącz-
ność pomiędzy pojazdami oraz systema-
mi bezpieczeństwa, bezpieczniejsze sieci 
transportowe czy bezpieczne zastosowa-
nia w przemyśle i medycynie. 

Technologia 5G zmieni oblicza miast, 
pozwoli w pełni wprowadzić w życie ideę 
smart city, w rezultacie zapewniając nam 
bezpieczeństwo i wydajność przestrzeni 
życiowej. Szybka transmisja danych i moż-
liwość podłączenia do sieci większej liczby 
urządzeń znacznie ułatwią życie miesz-
kańcom. 5G sprzyja również zrównowa-
żonemu rozwojowi i ochronie środowiska.

Jeżeli chodzi o zastosowania prze-
mysłowe, to należy się spodziewać, że 
urządzenia pracujące w tej technologii 
przyczynią się do innowacji w przemyśle 
oraz rolnictwie, rozwijając inteligentne 
gospodarstwa rolne i fabryki. Najważniej-
szą korzyścią z urządzeń 5G będzie zauwa-
żalnie większa prędkość dostępu do da-
nych oraz ściągania i udostępniania treści  
w czasie rzeczywistym. Ponadto urzą-
dzenia 5G będą miały silniejszą moc ob-
liczeniową oraz szybsze czasy reakcji 
(opóźnienia), co w praktyce odczuje się 
jako ciągłe połączenie z siecią, również  
w trakcie przemieszczania.

Przenośne urządzenia zapewnia-
jące łączność w technologii 5G są już 
dostępne od zeszłego roku. Natomiast 

MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE
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Oprócz szybszych połączeń  
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pomiędzy milionami urządzeń. 
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wprowadzenie na rynek urządzeń z ni-
skim czasem reakcji oraz upowszechnie-
nie zastosowań łączności automatycznej 
(machine to machine) z wykorzystaniem 
sieci 5G przewiduje się w kolejnych latach. 
5G jest obecnie rozwijane i testowane,  
a ogólną dostępność usług 5G planuje 
się na 2025 rok.

W tym miejscu nie sposób nie wspo-
mnieć o budowie i zasadzie działania no-
woczesnych  sieci łączności. Sieć ruchoma 
5G składa się z dwóch warstw: radiowej 
sieci dostępowej RAN oraz sieci rdzenio-
wej CORE. Radiowa sieć dostępowa zbu-
dowana jest z różnych rodzajów urządzeń, 
takich jak infrastruktura wysokościowa 
(maszty, wieże), nadajniki komórkowe 
oraz systemy wewnątrzbudynkowe, które 
łączą użytkowników, a także urządzenia 
bezprzewodowe z główną siecią rdzenio-
wą. Kluczową cechą przyszłych sieci 5G 
będą małe nadajniki komórkowe (mikro- 
i femtocele), działające z wykorzystaniem 
częstotliwości właściwych dla radiowych 
fal milimetrowych (mikrofal), których za-
sięg jest bardzo krótki. Aby zapewnić 
stałe połączenie, nadajniki komórkowe 
będą ustawiane w grupach, zapewniając 
pokrycie obszaru sygnałem radiowym. 
Nadajniki 5G będą wykorzystywały ante-
ny wieloelementowe zapewniające rów-
noczesne wysyłanie i odbierania dużej 
liczby danych. Korzyść dla użytkowników 
polega na tym, że wiele urządzeń może 
równocześnie połączyć się z siecią przy 
zachowaniu dużej przepustowości. Sieć 
rdzeniowa odpowiada za wymianę ruchu 
w systemie łączności, zarządza usługami 
głosowymi, transmisją danych i połącze-
niami internetowymi. Dla technologii 5G 
sieć CORE zaprojektowano w taki sposób, 
aby lepiej integrowała usługi z internetem 
i opartymi na chmurze danych. Dodatko-
wo sieć rdzeniowa dla 5G zawiera w sobie 
rozproszone w systemie serwery, których 
zadaniem jest poprawienie obniżania cza-
su opóźnień w prowadzonej transmisji.

W pierwszej fazie funkcjonowania sys-
temów opartych na technologii 5G pod-
czas ustanawiania połączenia terminal 
użytkownika połączy się zarówno z siecią 
4G, w celu zapewnienia sygnalizacji kon-
trolnej, jak też z siecią 5G, aby umożliwić 
szybsze połączenie, zwiększając istniejącą 
pojemność 4G. W przypadku ogranicze-
nia pokrycia 5G, dane będą transmitowa-
ne tak samo jak w dzisiejszej sieci 4G, za-
pewniając nieprzerwane połączenie. Takie 
zaprojektowanie sieci 5G powoduje, że 
uzupełnia ona istniejącą sieć 4G.  Sieci 5G 

zaprojektowano do współpracy z sieciami 
4G wykorzystującymi gamę makrokomó-
rek, małych nadajników komórkowych 
(microcells) i dedykowanych systemów 
wewnątrzbudynkowych. Małe nadajniki 
komórkowe to ministacje bazowe zapro-
jektowane do budowania bardzo lokal-
nego pokrycia, tj. najczęściej od kilkudzie-
sięciu do kilkuset metrów, zapewniające 
doświetlenie radiowe sieci makrokomórek 
o większym zasięgu. Małe nadajniki są fun-
damentalne dla sieci 5G również dlatego, 

że częstotliwości mikrofalowe mają bar-
dzo krótki zasięg.

Mimo że końcowe standardy sieci  
i urządzeń 5G są jeszcze opracowywane,  
w Polsce już trwają pierwsze wdrożenia 
sieci 5G. Pierwotnie zaproponowano dla 
tego systemu częstotliwości z zakresu 
600-700 MHz, 3-4 GHz oraz 26-28 GHz.  
W kolejnych etapach wdrożenia przewi-
duje się wykorzystanie pasma z zakresu 
38-42 GHz. Pozwoli to istotnie zwiększyć 
pojemność w porównaniu do istniejących 
technologii łączności mobilnej. Dodatkowe 
częstotliwości pozwolą obsłużyć większą 
liczbę urządzeń użytkowników, przesłać 
więcej danych i zapewnić szybsze połącze-
nia. Zwiększona ilość widma częstotliwości 
w falach milimetrowych powyżej 30 GHz 
zapewni lokalne pokrycie, ponieważ dzia-
łają one tylko na krótkich dystansach przy 
widoczności wzrokowej. Przyszłe wdroże-
nia 5G będą mogły wykorzystywać fale mi-
limetrowe w pasmach do 86 GHz. 

Działający w naszym kraju operato-
rzy mają bardzo duże doświadczenie we 
wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań mo-
bilnych. W Polsce w szybkim tempie i na 
dużą skalę wdrożono sieci 3G, które umoż-
liwiły powszechny i szybki dostęp do in-
ternetu mobilnego. Wdrożono również 
czwartą na świecie sieć LTE. Była to jedno-
cześnie pierwsza na świecie sieć LTE1800. 
Polska być może stanie się prekursorem 
także we wdrożeniu technologii 5G.  n

Kluczową cechą przyszłych sieci 5G będą małe nadajniki komórkowe (mikro-i femtocele), działające z wykorzystaniem 
częstotliwości właściwych dla radiowych fal milimetrowych (mikrofal), których za sięg jest bardzo krótki 
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W dniu 22 lutego br. dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. 

W wieku 80 lat odszedł od nas

Śp. Jerzy Orłowski
Wysoko ceniliśmy Jego wiedzę i przyjazną atmosferę, jaką wokół siebie tworzył,  

i to w swej działalności zawodowej i społecznej w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej, jak i w relacjach międzyludzkich.

Jerzy Orłowski był wieloletnim pracownikiem, kierownikiem, Prezesem Zakładu Energetycznego
Warszawa-Teren S.A, w którym tuż po studiach rozpoczął swoją karierę zawodową  

i tam ją zakończył przechodząc na zasłużoną emeryturę.
Jego wiedza, zaangażowanie, wiara w pracownika, dała Zakładowi nie tylko rozwój techniczny

i technologiczny, ale umożliwiła także pozyskiwanie nowych kadr, które swoim zaangażowaniem,
nabywaną wiedzą oraz zdobywanym doświadczeniem  

w pełni naśladowały Go w pracy na rzecz rozwoju swojego Zakładu.
Cześć Jego pamięci! 

Przyjaciele, Koledzy, Znajomi   

z Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
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Wydarzenia w branży
Enea Operator uzupełniła zarząd

Rada Nadzorcza spółki Enea Operator powołała Radosława Pobola  
na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych oraz Jarosława  
Ołowskiego na funkcję wiceprezesa ds. finansowych.

Radosław Pobol jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył Wyższą 
Szkołę Zarządzania w Warszawie oraz studia podyplomowe z za-
kresu zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekono-
micznym we Wrocławiu i Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. 
Posiada Certificate of Higher Education in Business Administration 
at TVU London oraz zdany egzamin do rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa.

Jarosław Ołowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej 
na kierunku polityka gospodarcza i finanse. Ukończył także studia 
podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 
w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego, finansów oraz 
międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej 
(MSSF). Ma tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Skład zarządu spółki Enea Operator przedstawia się obecnie 
następująco: Marek Rusakiewicz – prezes, Wojciech Drożdż – wi-
ceprezes ds. innowacji i logistyki, Michał Cebula – wiceprezes ds. 
pracowniczych, Radosław Pobol – wiceprezes ds. operacyjnych  
i Jarosław Ołowski – wiceprezes ds. finansowych.

Wsparcie odbiorcy wrażliwego  
oraz redukcja ubóstwa energetycznego 

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska zakończono prace zespo-
łu do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa 
energetycznego w Polsce. Powołany w lutym 2021 roku, miał za 
zadanie wypracowanie mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażli-
wego oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycz-
nego, a także wskazanie instrumentów, które przyczyniają się do 
zniwelowania tego zjawiska. Najważniejszym dokumentem wy-
pracowanym w ramach końcowego, drugiego etapu prac zespo-
łu jest opracowanie pn. „Bank dobrych praktyk. Przeciwdziałanie 
ubóstwu energetycznemu w Polsce”. Zawiera rekomendacje  
i wskazówki działań dla różnych interesariuszy, w szczególności 
gmin, które chcą skutecznie walczyć z ubóstwem energetycznym 
na swoim terenie. Dokument ten będzie ogólnodostępny.

Dodatkowo przedstawiciele zespołu opiniowali materiał,  
w którym zebrano i opisano istniejące programy wsparcia („Cha-
rakterystyka instrumentów wpływających na redukcję ubóstwa 
energetycznego”) oraz wskazali propozycje nowych programów 
i zmian w już istniejących („Zestawienie propozycji nowych in-
strumentów bądź modyfikacji już istniejących wpływających na 
redukcję ubóstwa energetycznego”). 

Biuro PTPiREE
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Obecnie stosowane systemy LiDAR 
(ang. Light Detection and Ranging, de-
tekcja światła i pomiaru odległości) często 
zawodzą w niekorzystnych warunkach, 
gdy chmury, mgła, kurz, opady lub mętna 
woda powodują zaburzenia rozpraszania 
promieni lasera. Podobne wyzwania poja-
wiają się w innych zastosowaniach o cha-
rakterze makro, związanych z teledetekcją 
lub astronomią, gdzie warstwa atmosfery 
ziemskiej skutecznie utrudnia wykonywa-
nie pomiarów. Z kolei w zastosowaniach 
mikroskopowych, takich jak obrazowa-
nie biomedyczne i neuroobrazowanie, 
rozpraszanie wiązki laserowej utrudnia 
obrazowanie tkanek lub struktur mózgu, 
stanowiąc przeszkodę dla badań online  
w wysokiej rozdzielczości.

W przeszłości technika „Keyhole Ima-
ging”, czyli pokazywanie niedostępnego 
pomieszczenia poprzez zaglądanie przez 
dziurkę od klucza, identyfikowała tylko 
płaskie powierzchnie, takie jak ściany lub 
podłogi, które akurat znajdowały się na 
linii widzenia kamery laserowej. Obecnie 
wiązka laserowa wprowadzona do otwo-
ru odbija się od obiektów na przeciwległej 
ścianie oraz rozprasza po całej kubaturze 
pomieszczenia. Na koniec wszystkie wy-
emitowane fotony wracają ponownie do 
fotodetektora w kamerze. Zaawansowane 
oprogramowanie analizuje czas, jaki zajął 
poszczególnym fotonom powrót i na bazie 
wyników dla ogromnej liczby cząstek two-
rzy obraz pomieszczenia i znajdujących się 

w nim obiektów. Szczegółowość uzyska-
nych w tym procesie obrazów jest mocno 
przeciętna, ale wystarczająca do  identy-
fikacji sfotografowanych obiektów dzięki 
algorytmom sztucznej inteligencji. To sa-
mo rozwiązanie można będzie stosować  
w przestrzeniach otwartych.

Poważnym ograniczeniem systemu 
jest pewność pracy w różnych warunkach 
oświetleniowych. Najlepiej sprawdza się 
on w zupełnej ciemności lub przy równo-
miernym, niewielkim oświetleniu niebez-
pośrednim. Bardzo dobrze funkcjonuje  
w przypadku napotkania elementów od-
blaskowych, więc już w tej chwili pora-
dziłby sobie z rozpoznawaniem znaków 
drogowych, oznaczeń poziomych na dro-
gach czy ludzi ubranych w kamizelki od-
blaskowe. Ma jednak duże problemy z za-
uważeniem osoby w zwykłym, matowym 
ubraniu. 

Co ciekawe, oprogramowanie 
uwzględnia również obiekty w ruchu, które 
zdecydowanie poprawiają jakość analizy 
rejestrowanego obrazu. Sama rejestracja 
i analiza są jednak bardzo czasochłon-
ne, trwając nawet kilkadziesiąt minut. To 
podstawowa bariera uniemożliwiająca 
testowanie systemu w warunkach rzeczy-
wistych. Poza tym naukowcy pracują nad 
docelową zmianą rejestrowanych, pła-
skich obrazów na trójwymiarowe obiekty 
holograficzne, które umożliwią realizację 
pełnej symulacji otoczenia dzięki goglom 
wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości. 

W ten sposób ludzie i maszyny nabędą 
umiejętności godne Supermana.

Wyobraźmy sobie, że idziemy ulicą  
i nagle zza rogu wychodzi inna osoba, 
która wpada na nas, a my upuszczamy 
na ziemię karton z tortem urodzinowym.  
Albo jazdę krętą drogą przez las, z którego 
w każdej chwili tuż przed nasze auto mo-
że wyskoczyć dzik lub jeleń. W przyszłości, 
dzięki specjalnym okularom, odpowiednio 
wcześniej „zauważymy” niewidoczne prze-
szkody oraz zostaniemy poinformowani  
o potencjalnie niebezpiecznych sytu-
acjach. Podobną funkcjonalność uzyskają 
inteligentne pojazdy, które będą „zaglą-
dały” za róg ulicy, aby sprawdzić, czy przy-
padkiem nie znajduje się tam inny pojazd, 
który zbliża się do tego samego skrzyżo-
wania kursem kolizyjnym.

Jednak jako pierwsze miejsce zasto-
sowań aż narzuca się wojsko i policja, 
które będą w stanie jeszcze przed rozpo-
częciem akcji zajrzeć do pomieszczeń,  
w których mogą znajdować się przestęp-
cy, terroryści lub wrogowie. Wydajne sys-
temy obrazowania miejsc niewidocznych 
to pieśń przyszłości. W przypadku pokona-
nia wyzwań technologicznych – w co bar-
dzo wierzę – mają przed sobą ogromny 
potencjał praktycznych zastosowań. Szko-
da tylko, że wraz z ich rozpowszechnie-
niem skończy się era zabawy w chowane-
go, tak uwielbianej przez wszystkie dzieci. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Superwizja
Chyba wszyscy jesteśmy czasami ciekawi,  
co znajduje się za zamkniętymi drzwiami. 
Dotychczas pozostawało spojrzeć przez dziurkę 
od klucza i liczyć na dużo szczęścia. Tymczasem 
ciekawscy naukowcy z Uniwersytetu Stanforda 
opracowali technologię, która umożliwia obrazowanie miejsc niedostępnych 
za pośrednictwem nieruchomej wiązki impulsów światła laserowego  
i sprytnych algorytmów. W tym celu wykorzystali oni technikę NLOS  
(ang. Non-Line-of-Sight, poza linią wzroku).
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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

 }  22 marca 2022 r.  

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

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

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

http://kable.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 
http://pomiary.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 
http://oswietlenie.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

 }  29 marca 2022 r.  

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

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

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

http://eksploatacja.ptpiree.pl

 }  21 kwietnia 2022 r. 

Szkolenie online 
„Wykrywanie i likwidacja 
Nielegalnego Poboru Energii 
Elektrycznej (NPEE)”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:   Kasper Teszner 

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




