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Wybrane zagadnienia:
ź Aspekty prawne i regulacyjne, w tym znowelizowane regulacje dotyczące LZO: 

ustawa Prawo Energetyczne, rozporządzenia wykonawcze, projekty i inicjatywy 
dotyczące opomiarowania, w szczególności w zakresie wydłużenia okresu ważności legalizacji 
liczników energii elektrycznej, regulacji jakościowej.

ź Doświadczenia z bieżących wdrożeń instalacji LZO w Polsce i Europie.
ź Sieć domowa – standardy oraz praktyczne implementacje.
ź Laboratoria AMI – przegląd interesujących badań i projektów.
ź Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej a punkty pomiarowe w sieci.
ź Nowe technologie komunikacji dla odczytu liczników energii elektrycznej.
ź Wykorzystanie liczników inteligentnych oraz liczników bilansujących w diagnostyce sieci dystrybucyjnej.
ź Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń odbiorczych w kontekście komunikacji PLC 

w systemach klasy AMI.
ź Dedykowane aplikacje i rozwiązania wspierające służby operatorskie w zakresie układów pomiarowych.
ź Nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane w energetyce.
ź Monitoring jakości energii elektrycznej.

Szczegółowe informacje: hp://pomiary.ptpiree.pl
Kontakt: Karolina Nowińska, tel. +48 61 846-02-15, e-mail: nowinska@ptpiree.pl

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, tel. +48 61 846-02-00, fax: +48 61 846-02-09 

www.ptpiree.pl, ptpiree@ptpiree.pl
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W NUMERZE

Gdybyśmy próbowali wskazać największe wyzwanie, przed jakim 
stoi nasza branża, byłaby nim z pewnością transformacja energetycz-
na. Zjawisko to dotyczy wszystkich obszarów rynku, a także inten-
sywnie oddziałuje na strukturę procesów wewnętrznych przedsię-
biorstw. Niedawno opublikowane rozporządzenia do ustawy Prawo 
energetyczne – o procesach rynku energii oraz w sprawie systemu 
pomiarowego – w sposób bezpośredni dotyczą procesu transforma-
cji energetycznej. O komentarz do tych aktów prawnych, a szerzej – 
do zachodzących zmian – poprosiliśmy praktyka, Ewę Sikorę, dyrek-

tor Pionu Usług Dystrybucyjnych Energa-Operator, koordynator Rady Dyrektorów PTPiREE ds. dystrybucji 
i obsługi odbiorców. Zdaniem naszej rozmówczyni obowiązek wdrożenia liczników zdalnego odczytu 
oraz adaptacja działalności obsługi uczestników rynku energii elektrycznej funkcjonujących na obszarach 
działania operatorów systemów dystrybucyjnych poprzez dostosowanie do wdrażanego Centralnego 
Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) to dwa najważniejsze nowe cele wymagające natychmiasto-
wych działań Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Wyzwaniem przyszłości jest zbudowanie rynku 
energii elektrycznej, którego funkcjonowanie opiera się na rzeczywistych danych rejestrowanych przez 
liczniki energii elektrycznej. Taka zmiana funkcjonowania na tryb monitorowania systemów dystrybucyj-
nych na podstawie danych rzeczywistych musi zostać wdrożona w systemach OSD. Jest to równoznacz-
ne z koniecznością zmiany sposobu prowadzenia działalności operacyjnej dystrybutorów. I to w istocie 
oznacza prawdziwy przełom w działalności naszego podsektora.

Przełomowe wydarzenia dotyczą także innych sektorów. W dziedzinie łączności jest to zdecydowa-
nie wprowadzenie i rozpowszechnienie technologii 5G. Na temat związanych z tym wyzwań piszemy w 
dziale Łączność. W artykule zajmujemy się ochroną przed polami elektromagnetycznymi emitowanymi 
przez urządzenia komunikacji bezprzewodowej. Okazuje się bowiem, że ożywiony rozwój technologii 5G 
z jednej strony umożliwia olbrzymi skok prędkości transmisji danych, z drugiej zaś obserwujemy umiej-
scowienie użytkowego widma radiowego dla tej technologii w zakresie mikrofal. Ich oddziaływanie na 
organizm ludzki jest bardziej odczuwalne niż widma radiowego klasycznej telefonii komórkowej, dlatego 
też stanowi przedmiot stałego monitoringu służb sanitarnych. 

W dziale Wydarzenia odnotowujemy w bieżącym wydaniu 25-lecie uchwalenia ustawy Prawo 
energetyczne, na mocy której powołano organ administracji centralnej, jakim jest Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki. Naturalną koleją rzeczy większość działań komunikacyjnych URE w 2022 roku 
skupia się wokół obchodów jubileuszu. Jednym z wydarzeń była promocja książki ,,W drodze do bez-
piecznej i czystej energii. Czyli jak napisać rynek na nowo? 25 lat regulacji rynków energii w Polsce’’, 
która odbyła się pod koniec kwietnia. Jubileusz 25-lecia obchodziła również Agencja Rynku Energii. 
Wydarzenie to było okazją do analizy w gronie przedstawicieli branży energetycznej prognoz przy-
szłości energetyki. Seria paneli eksperckich oraz debat pokazała, jak istotna jest wymiana opinii na 
temat trwającej transformacji energetycznej oraz jak wiele aspektów tej transformacji ma wpływ na 
rozwój sektora.

W innych działach naszego pisma jak zawsze przynosimy pakiet informacji z życia spółek i branży,  
a także analizy prawne. Numer zamyka felieton poświęcony różnym systemom miar i wag na świecie. 

Zapraszam do lektury!
Wojciech Tabiś
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 » PGE Dystrybucja 

Modernizacja GPZ 
w Łosicach
PGE Dystrybucja Oddział Lublin roz-
poczęła modernizację infrastruktury 
energetycznej dla stacji GPZ Łosice. 
Dzięki zastosowaniu Mobilnego Pola 
Modułowego WN będzie ona reali-
zowana bez ograniczeń pracy sieci. 
Inwestycja wzmocni niezawodność 
dostaw energii elektrycznej dla od-
biorców oraz zwiększy możliwości 
przyłączeniowe odnawialnych źró-
deł energii. Jej przewidywany koszt 
wyniesie około 1,6 mln zł. 

Zakres prac obejmuje wymianę 
wyłączników i przekładników prądo-
wych, które umożliwią dostosowa-
nie linii do pracy w wysokiej tempe-
raturze. To innowacyjne rozwiązanie 
pozwoli na pracę stacji bez jakich-
kolwiek ograniczeń oraz komplek-
sową realizację inwestycji przez ca-
ły proces modernizacyjny. Już samo 
użycie Mobilnego Pola Modułowe-
go zwiększa parametry jakościowe 
przesyłanej energii elektrycznej. 

Jest to nowatorskie i pierwsze 
w kraju rozwiązanie z zastosowa-
niem aparatury 110 kV wraz z prze-
dłużaczem kablowym 110 kV na 
platformie mobilnej, która może 
być instalowana w dowolnie wybra-
nym miejscu. Wyposażenie modułu 
umożliwia podłączenie do systemu 
sterowania i nadzoru dyspozytor-
skiego – tak jak przy tradycyjnym 
polu 110 kV. 

Pozwala również na realizację 
inwestycji nawet w okresie obowią-
zujących ograniczeń temperaturo-
wych związanych z przeciążaniem 
się elementów sieci. Transport Mo-
bilnego Pola Modułowego WN od-
bywa się przy użyciu jednej plat-
formy samochodowej i nie wymaga 
specjalnych zezwoleń na przemiesz-
czanie po drogach publicznych.

Po zakończeniu inwestycji może 
być w prosty sposób przetranspor-
towane na inny obiekt celem zastę-
powania pól 110 kV przy realizacji ko-
lejnych zadań.  

n

PGE Dystrybucja zakończyła w wojewódz-
twie łódzkim dwie znaczące inwestycje, 
które wspierają rozwój sieci kolejowych 
naszego kraju. Zwiększenie prędkości 
przejazdu na trasie Warszawa – Poznań 
do 160 km/h wymagało budowy stacji 
trakcyjnych wzdłuż trasy oraz rozdzielni  
110 kV w Jasionnej (między Sochaczewem 
a Łowiczem) i Jackowicach (pomiędzy 
Łowiczem a Kutnem). 

Szybkobieżne pociągi pobierają z sieci 
znaczną moc – około 6 MW – co wiąże się 
z koniecznością przebudowy infrastruktu-
ry energetycznej zasilającej trakcję kole-
jową. W nowej konfiguracji stacja Jasion-
na jest zasilana z ciągu 110 kV Boryszew 

– Widok dwoma liniami kablowymi o dłu-
gości około kilometra. Natomiast stacja 
Jackowice pobiera moc z ciągu 110 kV Ło-
wicz 1 – Żychlin dwutorową linią o długo-
ści około 900 m. Stacje wybudowano jako 
napowietrzne rozdzielnie z zastosowa-
niem tradycyjnej aparatury 110 kV. Oby-
dwa obiekty są bezobsługowe i w pełni 
zautomatyzowane. Dla zapewnienia bez-
pieczeństwa stacje objęte są systemami 
zdalnego nadzoru – sygnalizacji pożaru, 
włamania i napadu – oraz telewizji moni-
torującej. Budynek nastawni w Jackowi-
cach wzniesiono w wersji kontenerowej  
z żelbetowych modułów, co skróciło prace 
budowlane do kilku dni.  n

W Szczebrzeszynie PGE Dystrybucja  
z uczniami miejscowej szkoły podstawo-
wej zasadziła niemal tysiąc buków. Lasy 
są uszczuplane podczas koniecznej wy-
cinki drzew i gałęzi prowadzonej w ce-
lu zapewnienia niezawodnych dostaw 
energii elektrycznej. W  działaniach służą-
cych ich odnowie cyklicznie uczestniczą 
energetycy ze wszystkich oddziałów PGE 
Dystrybucja, a także innych spółek Grupy 
Kapitałowej PGE. ,,Lasy pełne energii” – bo 
tak nazwano akcję – to jeden z najważniej-
szych programów PGE w ramach społecz-
nej odpowiedzialności biznesu. Oprócz 
odbudowy drzewostanu w  lasach, służy 
on poprawie jakości powietrza, stanu wód 
gruntowych, czynnej ochronie przyrody 

oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej  
i ekologicznej. 

Sadzenia drzew mają charakter spo-
tkań edukacyjnych dla młodego poko-
lenia, podczas których przybliżane są 
uczniom zasady ochrony środowiska oraz 
świadomego korzystania z takich zaso-
bów naturalnych jak woda. 

W ostatniej odsłonie akcji ,,Lasy peł-
ne energii’’ udział wzięły również dzieci  
z Ukrainy, które uczą się w miejscowej 
szkole. Spotkanie to było dodatkową 
sposobnością do ich integracji z polskimi 
uczniami. Zamojscy energetycy przygoto-
wali dla wszystkich uczestników poczęstu-
nek, zabawy oraz konkursy.  

n

 » PGE Dystrybucja 

Tysiąc buków w lasach pełnych energii

 » PGE Dystrybucja 

Pociągi pojadą szybciej

W akcji ,,Lasy pełne energii’’ udział wzięły również dzieci z Ukrainy, które uczą się w szkole w Szczebrzeszynie

Zd
ję

ci
e:

 P
G

E 
D

ys
tr

yb
uc

ja



5maj 2022 ENERGIA elektryczna l

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Energa–Operator wdraża rozwiązania, 
które usprawnią prognozowanie wy-
dajności odnawialnych źródeł energii 
z uwzględnieniem warunków pogodo-
wych. Podczas realizacji tego zadania 
zautomatyzowany zostanie także pro-
ces publikowania ostrzeżeń meteoro-
logicznych. Wszystko to nie tylko uła-
twi prace dyspozytorom, ale pozwoli 
również na szybsze rozpoczynanie 
przygotowań organizacyjnych związa-
nych z ryzykiem wystąpienia ewentu-
alnych awarii. Rosnąca rola OZE spra-
wia, że prognozowanie pogody ma 
coraz większe znaczenie dla zapew-
nienia poprawnego działania systemu 
elektroenergetycznego. 

Energa–Operator już teraz cyklicz-
nie pozyskuje prognozy numeryczne 
dotyczące parametrów wielu zjawisk 
meteorologicznych dla ponad 250 wy-
odrębnionych terenów na obszarze 
swojego działania. Zbierane są m.in. 
takie dane jak temperatura powietrza, 
opady, nasłonecznienie czy też siła  
i kierunek wiatru na określonych wyso-
kościach nad poziomem gruntu. 

W niedalekiej przyszłości informacje 
te trafiać będą do odpowiedniego mo-
dułu wdrażanego właśnie nowego sys-
temu zarządzania siecią elektroenerge-
tyczną (SCADA/ADMS). Pozwoli to m.in. 

na dokładniejsze oszacowanie mocy,  
z jaką w ciągu najbliższych dni będą 
pracować OZE na wskazanym terenie. 

W związku z rosnącą ich rolą rozwią-
zanie takie jest niezbędne w planowa-
niu pracy Krajowego Systemu Elektro-
energetycznego, a także przygotowaniu 
układów pracy sieci wysokiego napięcia 
na obszarze działania spółki. Już teraz 
dane pogodowe z meteorologicznych 
map numerycznych są automatycznie 
analizowane pod kątem niebezpie-
czeństwa wystąpienia gwałtownych 
zjawisk atmosferycznych mogących 
powodować znaczne uszkodzenia sieci 
elektroenergetycznych.

Energa–Operator w celu zautomaty-
zowania procesu ogłaszania alertów na 
obszarze swego działania wytypowała 
ponad 30 punktów meteorologicznych 
podlegających stałej analizie danych  
w sześciogodzinnych interwałach. Lo-
kalizacje monitorowanych punktów 
dobrano tak, aby w możliwie najlepszy 
sposób odwzorować bieżącą i planowa-
ną sytuację meteorologiczną panującą 
w poszczególnych oddziałach spółki. 
Dla każdego terenu dostępna będzie 
także wizualizacja przedstawiająca po-
ziom zagrożeń pogodowych w czasie 
od godziny do dziewięciu dni.  

n

 » Energa–Operator 

Gotowi  na każdą pogodę
 » Tauron Dystrybucja

Stacje ładowania 
Już ponad 70 ogólnodostępnych sta-
cji ładowania spółki Tauron Dystrybucja, 
powstałych w ramach obowiązku usta-
wowego, jest przyłączonych do sieci. 
Obecnie firma buduje przyłącza dla ko-
lejnych 200 obiektów. Prace trwają w 10 
gminach, głównie na Śląsku. W kwietniu 
Tauron Dystrybucja zawarł umowę na 
dostawę 230 stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych. To urządzenia o mocy  
2 x 22 kW wykonane z w pełni ekologicz-
nych materiałów – aluminium z elemen-
tami szkła hartowanego, przeznaczone 
do pełnego recyclingu po zakończeniu 
eksploatacji. Będą dostarczane sukce-
sywnie do końca trzeciego kwartału bie-
żącego roku i wykorzystane w kolejnym 
etapie realizacji obowiązku ustawowego 
dotyczącego budowy ogólnodostęp-
nych stacji ładowania przez operatorów 
systemu dystrybucyjnego w lokaliza-
cjach uzgodnionych z gminami. Stacje 
ładowania w całości są opracowane  
i produkowane przez polską firmę PRE 
Edward Biel. n

 » PKP Energetyka 

Magazynowanie energii
PKP Energetyka dołączyła do grona 
członków Polskiego Stowarzyszenia 
Magazynowania Energii (PSME). Leszek 
Hołda, członek zarządu firmy, wszedł do 
Rady Programowej PSME, wspierając ją 
merytorycznie i od strony praktycznej. 
PKP Energetyka jest bowiem twórcą naj-
większego w Europie trakcyjnego ma-
gazynu energii. Spółka buduje też sys-
tem magazynowania energii oparty na 
wodorze. Będzie to pierwsze tego typu 
rozwiązanie w Polsce służące zasilaniu 
kolei. Doświadczenia zdobyte podczas 
obu przedsięwzięć będą stanowiły cen-
ny wkład dla PSME, a także wszystkich 
zainteresowanych technologią związa-
ną z magazynowaniem energii. Jednym 
z zadań, jakie stawia przed sobą PSME, 
jest integrowanie środowisk związanych 
z wytwarzaniem i dystrybucją zielonej 
energii. Magazyny energii mogą być wy-
korzystywane przez firmy reprezentujące 
różne branże, zapewniając im oszczęd-
ności i bezpieczeństwo dostaw energii.
 n

Prognozowanie pogody ma wielkie znaczenie dla zapewnienia poprawnego działania systemu elektroenergetycznego
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Stoen Operator realizuje innowacyjny program tworzenia mo-
delu 3D linii napowietrznych wysokiego napięcia. Przy współ-
pracy z firmą Vimap skanuje sieć ze śmigłowca. Dostarczone 
dane posłużą do monitorowania trudno dostępnych miejsc  
i zwiększania stabilności dostaw energii. Podczas pierwszego 
etapu skanowania linii napowietrznych wysokiego napięcia 
helikopter wyposażony w specjalistyczny system do diagno-
styki urządzeń sieciowych podczas jednego dnia pracy zma-
pował 90 km sieci zlokalizowanej głównie we wschodniej czę-
ści Warszawy. Kolejny oblot zaplanowany jest na drugą połowę 
roku.

Dzięki pozyskanym raportom stołeczny operator sieci dys-
trybucyjnej skróci czas aktualizacji inwentaryzacji. Poszerzy 
również możliwości oceny stanu technicznego elementów bę-
dących poza zasięgiem wzroku pracownika w terenie, wyko-
nywania analiz sieci dla zmiennych warunków (np. temperatu-
ra przewodów), a nawet tworzenia symulacji upadków drzew. 

Do skanowania konfiguracji sieci i urządzeń w niej zabudo-
wanych wykorzystywany jest zaawansowany technologicznie 
system składający się z kilku urządzeń pomiarowych. Wysokiej 
rozdzielczości kamery rejestrują poszczególne elementy infra-
struktury i wykonują bardzo szczegółowe zdjęcia o wysokiej 
jakości, które następnie przetwarzane są przez specjalistyczne 
oprogramowanie. W ten sposób możliwe jest m.in. szybkie wy-
krycie usterek i nieprawidłowości mogących doprowadzić do 
awarii i przerw w dostawie energii elektrycznej dla klientów.

Dzięki zastosowaniu technologii skanowania laserowego 
(lidar) wykonywany jest model 3D linii oraz jej otoczenia. Ko-
rzystając z trójwymiarowego obrazu terenu, zdjęć oraz narzę-
dzi do analizy, możliwe jest dokładne określenie miejsc, gdzie 
nie są spełnione normatywne wymagania odległości np. do 
drzew bądź budynków. Informacje te pozwalają na podjęcie 
odpowiednich działań konserwacyjnych mających na celu 
zminimalizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci.  n

Polska Grupa Energetyczna razem  
z Polskim Związkiem Żeglarskim (PZŻ) 
opracowały mapę bezpiecznych szlaków 
wodniackich z zaznaczonymi miejscami 
skrzyżowań z nimi napowietrznych linii 
energetycznych na Kanale Augustowskim 
i w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, któ-
re znajdują się na obszarze dystrybucyj-
nym PGE. W ten sposób spółka chce za-
dbać o bezpieczeństwo załóg w czasie 
żeglugi i minimalizować ryzyko zahacze-
nia masztem jachtu o linię energetyczną. 
Opracowanie będzie kolportowane na 
Pojezierzu Mazurskimi na Suwalszczyźnie. 
Działania podejmowane przez PGE i PZŻ 
mają na celu podniesienie świadomości 
zarówno sterników, jak i członków załóg 
jachtów, tak aby pływanie po jeziorach by-
ło bezpieczne.

PGE jest partnerem żeglarstwa w Pol-
sce oraz sponsorem kadry narodowej. Po-
pularyzując żeglarstwo, spółka nie zapo-
mina o bezpieczeństwie. 

Społeczność żeglarska we współpracy  
z rządem, samorządami i organizacjami 
branżowymi podejmuje szereg działań 
wpływających na budowę wodniackiej infra-
struktury, modernizację szlaków, właściwego 
ich oznakowania. Mapa bezpiecznych dróg 
żeglarskich Mazur i Kanału Augustowskiego 
jest jednym z przykładów takiego działania. 
Dzięki temu szlaki te w naszym kraju będą 

coraz bezpieczniejsze, a tym samym – bar-
dziej atrakcyjne. 

PGE od lat podejmuje działania służące 
bezpieczeństwu wodniaków w miejscach, 
w których krzyżują się szlaki żeglowne  
z siecią elektroenergetyczną. W tym celu 
wszystkie takie miejsca są specjalnie ozna-
czone zgodnie z wymogami przepisów 
prawa. PGE realizuje także szereg działań, 
aby dodatkowo zwiększyć ich widocz-
ność. Są to m.in.: zakup nowych znaków 
wodnych pokrytych folią odblaskową, 

wymiana starych, ostrzegających o wy-
stępowaniu linii napowietrznej po to, że-
by były łatwo zauważalne, również nocą, 
czy też zawieszanie kul ostrzegawczych 
na przewodach linii energetycznych nad 
kanałami w celu poprawienia ich widocz-
ności zarówno dla żeglarzy, jak i ptaków. 
Dodatkowo każdego roku PGE dokonuje 
sprawdzenia szlaków wodnych na swo-
im obszarze dystrybucyjnym i naprawia 
oraz uzupełnia uszkodzone oznakowania 
przed otwarciem sezonu żeglarskiego.  n

 » PGE

Mapa bezpiecznych szlaków żeglarskich 
Skrzyżowania sieci elektroenergetycznej 
napowietrznej z drogami wodnymi *

Kanał Augustowski

www.pgedystrybucja.pl
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Skanowanie linii z powietrza
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zmo-
dernizowały linię energetyczną łączącą 
stacje Morzyczyn koło Stargardu oraz 
Recław opodal Wolina. W kwietniu ru-
szył próbny przesył energii elektrycznej 
o napięciu 220 kV. 

PSE odkupiły ją od spółki Enea Ope-
rator i dostosowały do pracy na napię-
ciu 220 kV. W stacji elektroenergetycz-
nej Recław powstała również rozdzielnia 
220 kV oraz nowa linia 220 kV łączą-
ca Recław ze stacją Glinki na północy 
Szczecina. W ten sposób domknięto 
od północy pierścień linii najwyższych 
napięć zapewniający dostawy energii 
elektrycznej do Szczecina, na Wyspę 

Wolin i do Stargardu. Nowe i zmoderni-
zowane linie umożliwiają alternatywne 
zasilanie stolicy Pomorza Zachodniego 
w energię z sieci najwyższych napięć, 
nawet w przypadku ewentualnej awarii 
jednego z elementów systemu przesy-
łowego. Pozwolą także zwiększyć do-
stawy energii w regionie Świnoujścia, 
w tym do rozbudowywanego terminalu 
gazowego.

Modernizacja linii 220 kV Morzyczyn 
– Recław kosztowała ponad 20 mln zł. 
Liczy około 72 km i przebiega przez trzy 
powiaty województwa zachodniopo-
morskiego.  

n

 » PSE

Na Pomorzu Zachodnim bezpieczniej

Energa–Operator przystąpiła do prac 
projektowych związanych z budową 
nowej linii elektroenergetycznej wy-
sokiego napięcia Żarnowiec – Łebno 
– Sierakowice. Realizacja tej inwesty-
cji przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa energetycznego około stu 
tysięcy mieszkańców powiatów kartu-
skiego i wejherowskiego, a także zna-
cząco zwiększy potencjał przyłączenio-
wy, zarówno dla odbiorców, jak i OZE.  
Projektowana linia WN będzie najdłuż-
szą tego typu wzniesiona na obszarze 
działania spółki od ponad 20 lat. Łącznie 
liczyć ma ponad 60 km, z czego blisko 
50 stanowić będzie odcinek całkowicie 
nowo wybudowany. Dzięki jej powsta-
niu istotna z punktu widzenia bezpie-
czeństwa energetycznego regionu sta-
cja elektroenergetyczna – Główny Punkt 
Zasilania Sierakowice będzie zasilana 
dwustronnie. Ułatwi to prowadzenie 
prac remontowych  i modernizacyjnych 
sieci energetycznej, ale przede wszyst-
kim pozwoli na ograniczenie przerw  
w dostawie energii elektrycznej i zacho-
wanie odpowiednich jej parametrów, 
nawet w przypadku awarii jednej z do-
prowadzających prąd do stacji linii wy-
sokiego napięcia. 

Z jej powstaniem ściśle powiąza-
na jest również budowa nowego GPZ  
w miejscowości Łebno. Obiekt zaplano-
wano w układzie H5 pozwalającym na 

jego dwustronne zasilanie. Wyposażo-
ny będzie również w dwa stanowiska 
transformatorów WN/SN. Jego ukoń-
czenie docelowo zwiększy potencjał 
przyłączeniowy dla OZE oraz odbior-
ców. Powstanie nowej stacji pozwoli 
również na skrócenie ciągów liniowych 
sieci średniego napięcia, co spowoduje 
zmniejszenie liczby i czasu przerw w do-
stawach energii. 

W związku z powstaniem stacji za-
planowano także budowę oraz mo-
dernizację około 20 km linii średniego 
napięcia. Przy jej budowie wykorzy-
stanych zostanie około 180 nowator-
skich słupów opracowanych przez 
spółkę Energa Invest we współpracy z 
naukowcami z Politechniki Gdańskiej  
w ramach dofinansowanego przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju projek-
tu Pylon. Zastosowanie tych konstrukcji 
umożliwi wydłużenie przęseł nawet do 
400 m, a tym samym zmniejszenie licz-
by niezbędnych stanowisk słupowych. 
Także na gruntach prywatnych oraz 
terenach o cennych walorach przyrod-
niczych. Redukcja liczby słupów w linii 
pozwoli również na ograniczenie wy-
korzystanych materiałów: stali, betonu 
oraz osprzętu elektroenergetycznego. 
Ze względu na szeroki zakres inwestycji 
prace projektowe powinny zakończyć 
się do 2026 roku, zaś sama budowa za-
planowana jest na lata 2026–2028.  n

 » Energa–Operator

Nowa linia na Pomorzu  » PGE Dystrybucja
Pierwszy przetarg  
na liczniki zdalnego odczytu
Spółka ogłosiła pierwsze z wielu postę-
powań zakupowych na dostawy licz-
ników dla Projektu instalacji liczników 
zdalnego odczytu (LZO). Inwestycja jest 
elementem szerszego przedsięwzię-
cia, określonego znowelizowaną usta-
wą Prawo energetyczne, ogłoszoną  
18 czerwca 2021 roku. Zgodnie z jej zało-
żeniami do lipca 2031 roku u wszystkich 
odbiorców końcowych w całej Polsce 
powinny zostać zainstalowane LZO. 
Ponadto, do końca 2025 roku w liczniki 
zdalnego odczytu (bilansujące) wyposa-
żone mają być wszystkie stacje elektro-
energetyczne SN/nn, będące własnością 
operatora systemu dystrybucyjnego.

Dla PGE Dystrybucja oznacza to obo-
wiązek opomiarowania ok. 6 mln odbior-
ców końcowych do końca 2030 roku (co 
wymaga wymiany ok. 750 tys. liczników 
rocznie) oraz ok. 60 tys. stacji SN/nn (in-
stalacja ok. 20 tys. urządzeń pomiaro-
wych rocznie wraz z niezbędną przebu-
dową stacji) do końca 2025 roku.

Dostawa, montaż oraz integracja sys-
temowa liczników zdalnego odczytu, na-
wet w długiej perspektywie, stanowi dla 
spółki duże wyzwanie. Projekt wdrażany 
będzie w 3 etapach: 2023–2025, 2026–
2028, 2029–2030. Do końca 2022 roku 
realizowana jest faza przygotowania in-
westycji dla realizacji Projektu LZO, czyli 
przygotowanie dokumentacji postę-
powań przetargowych, obejmujących 
okres realizacji w latach 2023–2025 oraz 
wyłonienie wykonawców.

PGE Dystrybucja planuje rozpoczę-
cie masowej instalacji liczników zdal-
nego odczytu od roku 2023, przy czym 
przewiduje się, że do roku 2030 wymie-
nione zostaną wszystkie urządzenia po-
miarowe. Przyjęty harmonogram instala-
cji opracowano z uwzględnieniem liczby 
urządzeń, które wymagają w danym ro-
ku wymiany w związku z upływem waż-
ności ich cech legalizacyjnych lub oceny 
zgodności. Na realizację projektu spółka 
planuje przeznaczyć 1,49 mld zł w latach 
2022–2025, w tym 0,74 mld zł z tego-
rocznej emisji akcji.  n

Informacje ze spółek opracowała  
Marzanna Kierzkowska
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Transformacja energetyczna 
a sektor dystrybucji
Wywiad z Ewą Sikorą, dyrektorem Pionu Usług Dystrybucyjnych  
Energa–Operator, koordynatorem Rady Dyrektorów PTPiREE  
ds. dystrybucji i obsługi odbiorców.

 » W lutym i marcu opublikowano  
dwa nowe rozporządzenia  
do ustawy Prawo energetyczne:  
o procesach rynku energii i w sprawie 
systemu pomiarowego. Co to oznacza 
dla sektora dystrybucji?

Rozporządzenia zawierają szczegóło-
wy zakres zmian prawnych definiujących 
nowe wyzwania funkcjonowania rynku 
energii w Polsce. W znakomitej większo-
ści przedmiot rozporządzeń jest ukierun-
kowany na zmianę sposobu prowadzenia 
działalności operacyjnej przez operatorów 
systemów dystrybucyjnych.

Jest to zakres, który osobiście nazy-
wam jednym z filarów przeprowadzenia 
transformacji energetycznej. Obowiązek 
wdrożenia liczników zdalnego odczytu 
czy też dostosowania działalności obsłu-
gi uczestników rynku energii elektrycznej 
funkcjonujących na obszarach działania 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
poprzez dostosowanie do Centralnego 
Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) 
to dwa najbardziej rozpoznawane no-
we obowiązki wymagające natychmia-
stowych działań dostosowawczych OSD. 
Niemniej są to tylko dwa z licznych ocze-
kiwań co do przeobrażenia działalności 
dystrybucyjnej. Wcześniej zdefiniowane 
zmiany w branży energetycznej w kra-
ju oparte na rozwoju OZE dość płynnie 
wdrożono w dystrybucji, rozpoczynając  
od przyłączania tysięcy wytwórców ener-
gii elektrycznej, masowej liczby prosu-
mentów (rekordy w 2021 roku i pierw-
szym kwartale 2022), ale to tylko początek 
nowych zadań OSD, które obecnie są już 
wprowadzone. Dotyczy to opracowania  
i wszczęcia zasad formalnych, umownych, 

technicznych i operacyjnych obsługi no-
wych uczestników rynku, którymi – poza 
prosumentami – w 2021 roku aktywnie 
stali się operatorzy ogólnodostępnych sta-
cji ładowania samochodów elektrycznych.

To istotne, gdyż zrealizowanie wyzwań 
zdefiniowanych w celu przeprowadzenia 
w Polsce zmiany krajowego systemu elek-
troenergetycznego rozpoczyna się czyn-
nością samego przyłączenia do sieci dys-
trybucyjnej, a całościowo stanowi obsługę 
uczestników, która wskazuje ich udział  
w poziomie świadczenia usług dystrybucji 
oraz poboru lub wytwarzania energii elek-
trycznej w krajowym systemie obejmują-
cym rynek energii elektrycznej i rynek bi-
lansujący. Kolejnym wdrożonym nowym 
zakresem działalności było przygotowanie 
do publikowania godzinowych danych 
pomiarowych w celu naliczania nowej 
opłaty – mocowej. 

Minął ponad rok odkąd podstawą nali-
czania jest rozszerzony pakiet danych pu-
blikowanych przez operatorów systemów 
dystrybucyjnych. 2022 rok rozpoczął się 
dostosowaniem do nowych zasad obsłu-
gi prosumentów poprzez przygotowywa-
nie i publikowanie rozszerzonego pakietu 
danych pomiarowych po sumarycznym 
zbilansowaniu w każdej godzinie. Dlatego 
zmiany ukierunkowane na transformację 
w sektorze dystrybucyjnym rozpoczęły się 
wcześniej. Pakiet określony w rozporzą-
dzeniach stanowi kolejny olbrzymi zakres 
nowych zadań.

 » Co konkretnie oznacza, że 
transformacja energetyczna opiera 
się na transformacji sposobu 
funkcjonowania operatorów systemów 
dystrybucyjnych?

Dotychczasowy sposób obsługi rynku 
energii elektrycznej w sektorze dystrybu-
cji oparty jest na reaktywnych zasadach 
odzwierciedlania zmian u uczestników 
rynku lub odpowiadania na ich potrzeby  
w okresach od kilku do kilkudziesięciu dni. 
Przez taki sposób funkcjonowania wiedza 
o konkretnych wolumenach energii elek-
trycznej przepływającej w systemie elek-
troenergetycznym jest odzwierciedlana 
post factum w długim przedziale czaso-
wym. Zapotrzebowanie na moc i energię 
elektryczną w systemach dystrybucyjnych 
wymiaruje się opierając na danych pro-
gnozowanych z przekrojem danych wielo-
miesięcznych, czasami dla grupy klientów, 
zamiast w odniesieniu do każdego punktu 
pomiarowego. 

W ramach transformacji energetycznej 
rynek energii elektrycznej ma funkcjono-
wać opierając się na rzeczywistych danych 
rejestrowanych przez liczniki energii elek-
trycznej – wstępnie w trybie godzinowym, 
a docelowo mają one rejestrować pobór  
i oddanie energii do sieci dystrybucyjnych 
i sieci przesyłowej w rejestrach 15–minu-
towych. Tym samym taka zmiana funkcjo-
nowania na tryb monitorowania systemów 
dystrybucyjnych na podstawie danych rze-
czywistych musi zostać powielona u ope-
ratorów systemów dystrybucyjnych. Jest 
to równoznaczne z koniecznością zmiany 
sposobu prowadzenia działalności opera-
cyjnej dystrybutorów. Poczynając od prze-
łożenia wymagań rozporządzenia o syste-
mie pomiarowym i procesach rynku energii 
na obszar zajmujący się utrzymaniem i eks-
ploatacją infrastruktury pomiarowej, po-
przez całkowitą zmianę funkcjonowania  
w obszarze prowadzenia obsługi uczest-
ników rynku, do wprowadzenia nowego 
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zakresu działań  w obszarze utrzymania 
infrastruktury sieciowej, dla której stan-
dardem staje się dystrybuowanie energii  
w obu kierunkach, a nie jak wcześniej tylko 
od kierunku WN, przez SN, do nn. 

Transformacja energetyczna będzie 
się opierać na sprostaniu wielu wyzwa-
niom przez operatorów systemów dystry-
bucyjnych, spośród których w szczególno-
ści można wskazać następujące:
• nabywanie i instalowanie infrastruktu-

ry pomiarowej spełniającej wymagania 
rozporządzeń,

• opracowanie i wdrożenie nowych czyn-
ności polegających na obsłudze eksplo-
atacyjnej liczników i urządzeń powiąza-
nych dla utrzymania ciągłej komunikacji 
zdalnej z tymi urządzeniami,

• opracowanie i wdrożenie nowych czyn-
ności polegających na zastępczych dzia-
łaniach dla przypadków trwałej utraty ko-
munikacji z licznikami,

• opracowanie i wdrożenie zmian w pro-
cesach obsługi uczestników rynku oraz 
wprowadzeniu nowych procesów zde-
finiowanych w rozporządzeniu o proce-
sach rynku energii,

• opracowanie i wdrożenie nowych czyn-
ności polegających na obsłudze nowych 
ról w krajowym systemie, takich jak pro-
sument zbiorowy, prosument wirtualny, 
klastry energii, spółdzielnie energetyczne, 

• dostosowanie procesów obsługi do 
Centralnego Systemu Informacji Rynku 
Energii, 

• przygotowanie wymagań i dostosowanie 
systemów informatycznych dla nowych 
zadań w prowadzonej działalności jako 
podstawowych narzędzi pracy,

• dostosowanie infrastruktury telekomuni-
kacyjnej i informatycznej do ilości danych, 
których wolumen można wymiarować 
w miliardach rekordów pozyskiwanych, 
przetwarzanych i publikowanych każde-
go dnia funkcjonowania,

• opracowanie i wdrożenie rozwiązań za-
bezpieczających dostęp do urządzeń 
technologicznych i aplikacji informatycz-
nych będących drogą transmisyjną po-
między nimi a aplikacjami, w których bę-
dą agregowane dane,

• wdrożenie nowych czynności polega-
jących na monitorowaniu i reagowa-
niu na sytuację w sieci dystrybucyjnej 
na podstawie rzeczywistych danych 
rejestrowanych przez infrastrukturę 
pomiarową.

Ten zakres zmian w głównej mie-
rze będzie możliwy do realizacji poprzez 
znaczący rozwój kompetencji zespołów 

pracujących w dystrybucji, zakładając że 
działalność OSD będzie oparta na działa-
niach, które oddają rzeczywiste zjawiska 
w systemie elektroenergetycznym oraz  
u uczestników rynku w trybie online. Dla-
tego transformacja energetyczna będzie 
możliwa, jeśli operatorzy systemów dys-
trybucyjnych, poza jednoczesnym prowa-
dzeniem działalności operacyjnej, podej-
mą w krótkim czasie działania rozwojowe 
pozwalające im funkcjonować w sposób 
niezawodny.

 » Prawo energetyczne i wcześniej 
przywołane rozporządzenia 
dość szeroko definiują wskaźniki 
kompletności, jakości, terminowości 
dostarczanych danych. Co to oznacza 
dla działalności OSD?

Odpowiadając na przekór, można po-
wiedzieć, że to dodatkowe czynniki mo-
tywacyjne, żeby w oczekiwanych termi-
nach dostosować sposób funkcjonowania 
OSD w obszarach wcześniej przeze mnie 
wyszczególnionych. A dokładnie ozna-
czają, że poza normalnym trybem moni-
torowania prowadzonej działalności dla 
osiągnięcia celów operacyjnych i finan-
sowych przez OSD, będzie ona monito-
rowana przez takie podmioty jak Urząd 
Regulacji Energetyki, Operator Informacji 
Rynku Energii, uczestnicy rynku, którzy na 
podstawie zawartych umów z operatora-
mi będą mogli podjąć prowadzenie dzia-
łalności w zakresie obrotu energią elek-
tryczną. Wdrożenie tych wskaźników jest 
dość oczywiste z powodu prowadzenia 
działalności w sektorze dystrybucji, która 

Ewa Sikora, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych Energa–Operator, koordynator Rady Dyrektorów PTPiREE  
ds. dystrybucji i obsługi odbiorców
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jest regulowana. Istotne, żeby do momen-
tu ich zastosowania uzgodnić pomiędzy 
stronami i wprowadzić szczegółowe algo-
rytmy wyznaczania tych wskaźników, co 
umożliwi jednolite ich wyznaczanie przez 
każdą ze stron. To zapobiegnie niewłaści-
wemu interpretowaniu wniosków i umoż-
liwi jednoznaczne wyznaczanie wyników 
operatorów systemów dystrybucyjnych  
w zakresie prowadzonej przez nich pod-
stawowej działalności gospodarczej.

 » Co, w tym bardzo rozległym zakresie 
nowych oczekiwań wobec działalności 
operacyjnej dystrybutorów, stanowi 
największe wyzwanie?

Nie będę innowacyjna w odpowiedzi, bo 
według mnie największe niewiadome i ry-
zyko stanowi nowe. Niemniej to w pełni 
oddaje zakres ciężaru tych przedsięwzięć. 
Mam konkretnie na myśli przygotowanie 
infrastruktury sieciowej, pomiarowej, te-
lekomunikacyjnej i informatycznej oraz 
czynności operacyjnych realizowanych 
przez pracowników z uwzględnieniem 
pozyskiwania kompletnych, prawidło-
wych danych minutowych o pomiarach  
i innych zdarzeniach rejestrowanych przez 
urządzenia w czasie rzeczywistym od mo-
mentu ich zarejestrowania. Bardzo ważne, 
a zarazem obarczone wielkim ryzykiem 
będzie prowadzenie działalności z go-
towością do reagowania online w przy-
padku awarii krótko– lub długotermino-
wej, która zakłóci utrzymanie komunikacji  
z urządzeniami na sieci. 

Przekwalifikowanie zespołów pra-
cowników, urządzeń sieciowych i tech-
nologicznych musi być także równolegle 
prowadzone z wprowadzeniem czynno-
ści operacyjno–technologicznych w celu 
opanowania zakresu agregowanych, prze-
twarzanych i publikowanych danych. We-
dług nowych zasad funkcjonowania rynku 
energii elektrycznej, każdy dzień w sekto-
rze dystrybucji będzie się kończył miliarda-
mi przesyłanych rekordów o zdarzeniach 
formalnoprawnych, takich jak zmiana 
sprzedawcy na punkcie pomiarowym czy 
zmiana odbiorcy, zmiana umowy poprzez 
wysyłkę danych pomiarowych, danych  
o parametrach świadczonych usług dystry-
bucyjnych wraz z otrzymywaniem komu-
nikatów zwrotnych o ich przyjęciu przez 
CSIRE. Po rewolucji branża energetyczna 
ma funkcjonować w realiach określanych 
w minutach. Taka sama musi być spraw-
ność działania operatorów systemów 
dystrybucyjnych. Przy uwzględnieniu, że  

w jednym procesie obsługi zdarzenia ryn-
kowego przez OSD nastąpić musi – w po-
wiązaniu ze sobą – kilkadziesiąt czynno-
ści zewnętrznych i wewnętrznych, proszę 
sobie wyobrazić, o jakim przyspieszeniu, 
polepszeniu sprawności i jakości prowa-
dzonej pracy tu mowa. Uważam, że trze-
ba rozpoznać i wdrożyć zupełnie nowe 
rozwiązania aplikacji informatycznych, 
odchodząc od dotychczas stosowanych 
relacyjnych baz danych, na postawie któ-
rych możliwe było prowadzenie czynności 
operacyjnych.

 » Jakich pułapek należy się 
wystrzegać, aby sprostać oczekiwaniom 
wobec sektora dystrybucji?

To, co teraz rodzi niepokój, bo jest niewia-
dome, a co może jeszcze bardziej skom-
plikować dostosowanie sposobu prowa-
dzenia działalności przez OSD, a właściwie 
funkcjonowanie całego rynku energii elek-
trycznej po 1 lipca 2024 roku, to kwestie 
otwarte przy tworzeniu szczegółowych 
wymagań dostosowania do Centralnego 
Systemu Informacji Rynku Energii. Prace 
cały czas trwają, a pozostało tylko 25 mie-
sięcy, żeby dostosować zasady prowadze-
nia czynności operacyjnych i szereg syste-
mów informatycznych, w tym właściwie 
zwymiarować infrastrukturę informatycz-
ną do ilości i częstotliwości przesyłanych 
danych i zasad walidowania komunika-
tów przez CSIRE. Dlatego jako OSD po 
raz kolejny zgłosimy nasze uwagi do za-
kresu wdrożenia CSIRE w otwartym przez 
OIRE procesie konsultacji społecznych 
opublikowanych 11 maja 2022 roku zapi-
sów IRiESP, w tym Standardów Wymiany 
Informacji, wersji 5.2. Z punktu widzenia 
spółki Energa–Operator jest to istotne, 
bo mamy doświadczenie, że pominięcie 
takich zagadnień jak np. sposób obsługi 
korekt dla okresu sprzed uruchomienia 
był główną przyczyną błędów, które były 
znane rynkowi, a zaistniały w latach 2015 
i 2016 po uruchomieniu nowego systemu 
informatycznego klasy biling z elemen-
tami CRM, czyli w pełni adekwatnego do 
przedmiotu prac nad CSIRE.

Kaskadując stopień wyzwań, kolej-
nym staje się wartość potrzebnych środ-
ków inwestycyjnych, żeby doprowadzić 
do wdrożenia liczników zdalnego od-
czytu, systemów pomiarowych, narzędzi 
do obsługi rynku energii i rynku bilan-
sującego według nowych zasad praw-
nych, dostosowanie licznych systemów 
informatycznych do CSIRE. Rozpoczęto 

prace, żeby zdobyć dofinansowanie  
na działania, które przecież wprost wyni-
kają z zaadresowanych do OSD nowych 
obowiązków, a jednocześnie w przeszłości 
nie stanowiły takiego udziału w planach 
rozwoju i inwestycyjnych, żeby można 
bez zakłóceń doprowadzić do ich wdro-
żenia w oczekiwanych terminach. Dlate-
go zakres potrzeb inwestycyjnych na te 
cele ujęto w zainicjowanym przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki dokumencie 
„Karta efektywnej transformacji sieci dys-
trybucyjnych polskiej energetyki”.

Na możliwość wypełnienia nowych 
obowiązków niestety dobrze nie działa 
czas, ponieważ jest on bardzo krótki jak 
na opracowanie i wdrożenie, wspólnie  
z dostawcami urządzeń, rozwiązań tech-
nologicznych i systemów informatycz-
nych tak dużego zakresu zmian. Oczekuje 
się od nas całościowego wdrożenia w da-
nym zakresie działalności, a nie tak zwane-
go pilotażowego uruchomienia, które po 
stabilizacji i identyfikacji błędów (które są 
czymś naturalnym przy każdym tego typu 
wdrożeniu) pozwalają na ich usunięcie do 
pełnego wdrożenia. Uwzględniając skutki 
pandemii oraz wojny, trudno nie rozpo-
czynać przedsięwzięcia dostosowania od 
zdefiniowana wysokiego poziomu ryzyka 
wywiązania się z ustawowych terminów. 
W energetyce obecnie mierzymy się z ty-
mi samymi ograniczeniami jak chociażby 
w branży samochodowej.  

Dziękując za możliwość udzielenia wy-
wiadu, pragnę go zamknąć wnioskiem, 
że w każdym przedsięwzięciu, a tym bar-
dziej na tak ogromną skalę, która w mo-
jej ocenie równoznaczna jest z rewolucją  
w energetyce na wzór przemysłowej, mia-
rą osiąganych wyników jest wkład pracy, 
zaangażowania i wytrwałości w realizo-
wanych zmianach dostosowawczych. 
Dlatego niczym nowym nie jest fakt, że 
to rozwój wiedzy, poziom zaangażowa-
nia i sumienności pracowników OSD i ich 
współpraca z przedstawicielami OIRE, do-
stawców zewnętrznych usług i urządzeń 
będą stanowiły podstawę transforma-
cji energetycznej w sektorze dystrybucji. 
Współpraca jest też jednym z kluczowych 
czynników efektywnego działania, dlatego 
osobiście bardzo mocno podkreślam dzia-
łalność takich stowarzyszeń jak PTPiREE, 
bez których trudno mówić o opracowy-
waniu nowych zasad i rozwiązań w branży 
energetycznej.

 » Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wojciech Tabiś
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1. Prace nad nowelizacją Prawa energetycznego oraz aktami wykonawczymi

• Pismo MKiŚ z propozycją zmian w ustawie Prawo energetyczne – 25.03.2022
• Stanowisko PTPiREE wobec propozycji zmian w Pe – 8.04.2022
• Rozporządzenie MKiŚ z 22 marca 2022 ws. systemu pomiarowego – Dz.U. z 8 kwietnia 

2022, poz. 788

2. Prace nad przepisami usprawniającymi realizację inwestycji sieciowych
• Propozycja PTPiREE zmian legislacyjnych – ujęcie określonych inwestycji OSD związanych 

z rozwojem sieci 110 kV w ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 
zakresie sieci przesyłowych – trzy warianty

3. Projekt nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

•  Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

• Uzasadnienie do projektu nowelizacji
• Pismo PTPiREE – stanowisko wobec projektu nowelizacji – 26.04.2022

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w kwietniu 2022 roku

1.  Prace nad nowelizacją Pe  
oraz aktami wykonawczymi 

W ostatnich dniach marca MKiŚ przekaza-
ło PTPiREE do zaopiniowania projekt usta-
wy o zmianie ustawy Prawo energetyczne 
(wersja z 23 marca 2022 roku). Jak wynika  
z uzasadnienia, celem regulacji jest „za-
pewnienie instrumentów aktywizujących 
władzę samorządową w zakresie plano-
wania i skutecznego zaspokajania za-
potrzebowania na energię elektryczną, 
gaz ziemny oraz ciepło lokalnych spo-
łeczności. Bezpośrednim powodem (…) 
były rekomendacje Prezesa NIK z prze-
prowadzonej kontroli pn. >>Lokalne bez-
pieczeństwo energetyczne<<, która wy-
kazała niedostateczny stopień nadzoru 
władz lokalnych w zakresie zaspokajania 
zapotrzebowania na nośniki energii spo-
łeczności lokalnej. Propozycje (…) wynikły 
z licznych rozmów i debat prowadzonych 
podczas posiedzeń zespołu ds. lokalnego 
bezpieczeństwa energetycznego, w któ-
re zaangażowani byli przedstawiciele sa-
morządów lokalnych, eksperci z MKiŚ oraz 
przedstawiciele odpowiednich sektorów.”

W stanowisku PTPiREE przekazanym 
do resortu klimatu podkreślono m.in., 
że funkcjonujący model oparty na do-
tychczas obowiązujących przepisach  
w wystarczającym stopniu gwarantuje 
realizację obowiązków OSD związanych 
z zaopatrzeniem społeczeństwa w ener-
gię elektryczną. Podobne wnioski można 

wyciągnąć z raportu zawierającego wy-
niki kontroli NIK, której ustalenia sprowa-
dzają się do negatywnej oceny realizacji 
ustawowych obowiązków przez gminy.

Zaproponowano m.in. odstąpie-
nie od poszerzenia katalogu kar nakła-
danych na OSD o karę z tytułu zwłoki  
w zapewnieniu realizacji oraz finansowa-
nia budowy i rozbudowy sieci na warun-
kach i w planach zaopatrzenia (zgodnie 
z projektem, plany uchwalane są przez 
radę gminy bez realnego i decydujące-
go wpływu OSD na ich zakres, bez usta-
wowego obowiązku przekazania planów 
OSD, a także bez ustawowego obowiązku 
wskazania kosztów realizacji proponowa-
nych przedsięwzięć oraz źródeł ich finan-
sowania, z możliwością zawarcia umowy 
z przedsiębiorstwami energetycznymi  
w celu realizacji planu). 

MKiŚ deklaruje organizację warszta-
tów eksperckich w celu doprecyzowa-
nia rozwiązań – po analizie zgłoszonych 
uwag.

Ponadto 8 kwietnia w Dzienniku 
Ustaw opublikowano rozporządzenie 
Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 
2022 roku w sprawie systemu pomiaro-
wego, będące aktem wykonawczym do 
znowelizowanej ustawy Pe. Regulacja jest 
wynikiem prac działającego przy MKiŚ 
Zespołu ds. Wprowadzenia w Polsce In-
teligentnego Opomiarowania (w którym 
uczestniczą przedstawiciele MKiŚ, URE, 
PTPiREE, OSDnEE, TOE). 

2.  Prace nad przepisami 
usprawniającymi realizację 
inwestycji sieciowych

W kwietniu kontynuowano rozmowy z re-
prezentantami MKiŚ w zakresie potrzeb 
inwestycyjnych operatorów systemów 
elektroenergetycznych, które usprawni-
łyby prowadzenie inwestycji sieciowych. 
1 kwietnia odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami MKiŚ oraz Biura Obsługi 
Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej, podczas któ-
rego skonkretyzowano wymagania doty-
czące listy inwestycji OSD możliwych do 
ujęcia w specustawie przesyłowej.

3.  Projekt nowelizacji ustawy o 
systemie handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych 
oraz niektórych innych ustaw

W pierwszej połowie kwietnia MKiŚ skie-
rowało do ponownych konsultacji pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych oraz niektórych innych 
ustaw (nr UA7).  Stanowisko PTPiREE wo-
bec nowego tekstu projektu – z drobnym 
postulatem doprecyzowującym zapisy – 
przekazano do resortu w wymaganym 
terminie. 

Biuro PTPiREE, Poznań, 
29 kwietnia 2022 roku
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Zmiany w procesie inwestycyjnym

Ostatnio wiele się mówi na temat potrzeby 
usprawnienia procesu inwestycyjnego pod 
kątem rozwoju gospodarki, w tym rozbudo-
wy i modernizacji sieci elektroenergetycz-
nych oraz lokalizowania źródeł odnawialnych. 
Niektóre z propozycji rządowych znajdują się 
w fazie konsultacji publicznych, natomiast po-
stulaty sektora są w trakcie omawiania i czę-
ściowo prac we właściwych resortach. 

Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne

W drugiej połowie kwietnia rozpoczęto kon-
sultacje publiczne projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz niektórych innych 
ustaw. Jak wynika z uzasadnienia, projekt 
zmiany ustawy realizuje reformę planowania 
i zagospodarowania przestrzennego zapisaną  
w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, czyli planie rozwojowym okre-
ślającym cele związane z odbudową i two-
rzeniem odporności społeczno-gospodar-
czej Polski po kryzysie wywołanym pandemią 
COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy  
i inwestycje. Według założeń reformy, ma zo-
stać wprowadzony:

 n  wymóg przygotowania i przyjęcia 
przez wszystkie gminy długotermino-
wej strategii związanej z zagospodaro-
waniem przestrzennym w gminie,

 n  obowiązek sporządzania i uchwalania 
przez wszystkie gminy ogólnych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego, przekształcanych w akty prawa 
miejscowego, które powinny określać 
ogólne zasady zabudowy na obszarze 
gminy i opierać się na długofalowej 
strategii rozwoju gminy,

 n  wymóg, który zobowiąże inwestorów 
do realizacji dodatkowych przedsię-
wzięć na rzecz gminy przy budowie no-
wych inwestycji deweloperskich w celu 

m.in. ograniczenia rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego bez wystarczają-
cego zapewnienia infrastruktury,

 n  określenie procesu, w którym intere-
sariusze mogą uczestniczyć w opra-
cowaniu strategii i planów ogólnych  
w gminach.
W ramach zgłoszonych przez sektor pro-

pozycji wskazano na potrzebę zwiększenia w 
procesie planowania zarówno roli operatora 
systemu przesyłowego – proponując potrze-
bę dokonywania z nim uzgodnień zamiast 
opinii, ale także włączenie w proces operato-
rów systemów dystrybucyjnych poprzez za-
sięgnięcie opinii OSD, którego sieci znajdują 
się w obszarze objętym projektowanym pla-
nem miejscowym w zakresie sposobu zago-
spodarowania tych gruntów.

Udostępnianie informacji  
o środowisku i jego ochronie

Z kolei w maju konsultacjom poddano projekt 
ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska,  
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
niektórych innych ustaw uzasadniany przede 
wszystkim potrzebą usprawnienia procedur 
inwestycyjnych. Wprowadzane modyfikacje 
mają na celu zmiany w procedurze wydawa-
nia decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach oraz usprawnienie przygotowania i re-
alizacji inwestycji, w szczególności liniowych, 
w zakresie przedsięwzięć drogowych, kolejo-
wych, wodnych i przeciwpowodziowych. W 
nowo dodawanym art. 59a zaproponowa-
no m.in.  wprowadzenie – dla organu wła-
ściwego do wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach – przeprowadzenia 
analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia  
z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, jeżeli został uchwa-
lony, na początkowym etapie postępowania.
Ust. 3 proponowanego przepisu wprowadza 
ułatwienia, które miałyby polegać na odstą-
pieniu od stosowania do wydawania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach przepi-
su stanowiącego, że w przypadku:
1)  przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko – w przy-
padku przedsięwzięcia, o którym mowa  
w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizowanej,

2)  analizy potrzeby przeprowadzenia oce-
ny oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko – w przypadku przedsięwzięcia,  
o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 
nowelizowanej,

3)  ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko na podsta-
wie wniosku, o którym mowa w art. 69 ust. 
1 ustawy nowelizowanej

– organ właściwy do wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach poprzedza 
analizą zgodności lokalizacji przedsięwzię-
cia z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, jeżeli został 
uchwalony.

Przy realizacji określonych projektem in-
westycji nie znajdowałby również zastosowa-
nia przepis mówiący o tym, że w przypadku 
stwierdzenia niezgodności lokalizacji przed-
sięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego organ 
właściwy do wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach odmawia zgody na 
realizację przedsięwzięcia.

Katalog inwestycji objętych zwolnieniem 
z wymienionych wcześniej obowiązków przy 
wydawaniu decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach jest szeroki. Obejmuje m.in. 
inwestycję w zakresie dróg publicznych, linii 
kolejowych, publicznych urządzeń służących 
do zaopatrzenia ludności w wodę czy też pu-
blicznych urządzeń służących do przesyłania 
i odprowadzania ścieków. Niestety w kwestii 
inwestycji elektroenergetycznych usprawnie-
niem objęto według projektu jedynie strate-
giczne inwestycje w sieci przesyłowe przepro-
wadzane na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 
2015 roku o przygotowaniu i realizacji strate-
gicznych inwestycji w zakresie sieci przesyło-
wych. Celowe jest ujęcie w tym katalogu także 
inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych. n

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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Volkswagen ID Buzz

Elektryczne wcielenie kultowego już Volkswagena „Bulika”, czyli 
Transportera T1, ujrzało już światło dzienne. Jako kolejny z modeli 
w rodzinie ID jest dostępny w Europie. Nowy model czerpie peł-
nymi garściami z jego pierwowzoru z lat 50. Stylistyczne nawiąza-
nia, takie jak bryła całego pojazdu oraz przedni okrągły znaczek, są 
odniesieniem do modelu T1.

ID Buzz dostępny jest w dwóch wersjach: osobowej oraz car-
go. Pierwsza zdolna jest pomieścić pięć osób oraz 1121 litrów 
bagażu; po złożeniu tylnego rzędu siedzeń powierzchnia na pa-
kunki zwiększa się do 2205 l. Producent zapowiada, że w przy-
szłości pojawi się wersja sześcio– oraz siedmioosobowa. Z kolei 
ID Buzz Cargo to konstrukcja przeznaczona do innych zadań. Jego 
powierzchnia ładunkowa wynosi 3,9 m2, co w praktyce odpowia-
da dwóm europaletom. Niestety, można je wypełnić tylko... pie-
rzem na przykład, ponieważ dopuszczalna masa  wynosi zaledwie  
650 kg. To wynik ciężkich baterii. 

Samochód napędzany jest elektrycznym silnikiem o mocy 
 204 KM, który dysponuje momentem obrotowym w wysokości 
310 Nm. Motor zasila akumulator o pojemności netto 77 kWh  
(82 kWh brutto). Prędkość maksymalna ID Buzza wynosi 145 km/h. 
Napęd przenoszony jest na tylną oś, co umożliwiło osiągnięcie 
promienia skrętu wynoszącego 11,1 m.

Ładowanie akumulatora może się odbywać przy wyko-
rzystaniu prądu zmiennego z mocą 11 kW lub na szybkiej 

ładowarce z maksymalną mocą 170 kW. Czas ładowania od 5 
do 80 proc. przy takich warunkach ma wynieść pół godziny. 
Auto będzie w stanie także oddawać energię dzięki ładowaniu 
dwukierunkowemu.

Wnętrze zaskakuje futurystycznym podejściem, jak w całej linii 
ID. Wiele  materiałów pochodzi z recyklingu; tkaniny są stworzo-
ne z butelek PET oraz śmieci wyłowionych z oceanów i nie znaj-
dziemy tu żadnych materiałów pochodzenia zwierzęcego, czyli na 
przykład naturalnych skór.

System multimedialny wyposażony jest w dwa ekrany, jeden 
przed kierowcą, drugi na środku deski rozdzielczej 10– lub 12–ca-
lowy. Ponadto nadwozie można doposażyć w aż osiem gniazd 
Typ–C oraz olbrzymią liczbę schowków. 

Za bezpieczeństwo pasażerów odpowiedzialne są takie syste-
my jak Car2X, który ostrzega o niebezpieczeństwach w pobliżu, 
nowoczesny asystent podróży, a także funkcja automatycznego 
manewrowania do i z miejsc parkingowych.

Ciekawostką jest fakt, że ambasadorem modelu został zna-
ny aktor Ewan McGregor. Posiadacz sporej kolekcji oldtimerów,  
w której jest i Transporter T1.

Ceny nowego ID nie są jeszcze dokładnie znane. Niektóre źró-
dła podają kwoty bliskie 250 tys. zł.

Kasper Teszner
Biuro PTPiREE

Samochód napędzany jest elektrycznym silnikiem o mocy 204 KM, który dysponuje momentem obrotowym w wysokości 310 Nm
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Ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi 
emitowanymi przez urządzenia 
komunikacji bezprzewodowej
„Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu  
jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie ich poziomów  
poniżej lub na równi z dopuszczalnymi albo ich zmniejszeniu co najmniej  
do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane”.

Codziennie korzystamy z urządzeń za-
silanych energią elektryczną. Każde 
urządzenie elektryczne wytwarza pole 
elektromagnetyczne. Sztuczne pole elek-
tromagnetyczne może więc stanowić 
efekt zamierzony lub uboczny. Z zamie-
rzenie wytwarzanym polem elektroma-
gnetycznym mamy do czynienia w przy-
padku wszystkich urządzeń radiowych  
i mikrofalowych. Należą do nich nadaw-
cze stacje radiowe i telewizyjne, stacje 
bazowe łączności radiowej, w tym tele-
fonii komórkowej, stacje radiolokacyjne  
i radionawigacyjne, jak również zdecydo-
wanie mniejsze urządzenia, takie jak piloty 
do zdalnego sterowania (np. centralnym 
zamkiem w samochodzie lub bramą ga-
rażową), urządzenia do identyfikacji radio-
wej RFID, punkty dostępowe sieci wi–fi, 
telefony bezsznurowe DECT, urządzenia 
wyposażone w interfejs Bluetooth i wiele, 
wiele innych. Szczególny rodzaj urządzeń 
celowo wytwarzających pole elektroma-
gnetyczne stanowią urządzenia diagno-
styczne stosowane w medycynie. 

Z polem elektromagnetycznym sta-
nowiącym efekt uboczny mamy do 
czynienia w przypadku pozostałych 
urządzeń, np. elektrycznego sprzętu go-
spodarstwa domowego i powszechne-
go użytku, takiego jak chociażby odku-
rzacz, telewizor, komputer czy lodówka. 
Ponadto rozległa sieć napowietrznych 
linii elektroenergetycznych wysokiego 
i średniego napięcia wraz ze stacjami 
transformatorowymi i sieciami niskiego 
napięcia oraz instalacjami elektryczny-
mi, które służą do dostarczania energii 
elektrycznej u odbiorców, jak również 
sieć trakcji kolejowej czy tramwajowej 
także stanowią źródła sztucznego pola 
elektromagnetycznego. 

O ile urządzenia nadawcze emitujące 
sygnał radia i telewizji wytwarzają pola 
elektromagnetyczne o stałych i znormali-
zowanych parametrach, o tyle urządzenia 
komunikacji bezprzewodowej potrafią 
wytworzyć pola o poziomach przekra-
czających nieraz znacznie poziomy do-
puszczalne normami. 

Badania bezpieczeństwa elektrycz-
nego sprzętu powszechnego użytku, 
dopuszczające je do rynku w Polsce  
i Europie, obejmują różnorakie testy bez-
pieczeństwa. Poza parametrami przeciw-
porażeniowymi sprawdza się takie urzą-
dzenia na okoliczność emisji zakłóceń 
radioelektrycznych, które mogłyby utrud-
niać lub uniemożliwiać pracę systemów 
łączności, aparatury medycznej, czy też 
zakłócać pracę odbiorników radiowych 
i telewizyjnych. Z każdej partii produko-
wanego sprzętu elektrycznego wybiera 
się kilkadziesiąt sztuk do badań. Po pozy-
tywnym przejściu procedury sprawdzają-
cej urządzenia otrzymują certyfikat bez-
pieczeństwa CE i można je wprowadzać 
do sprzedaży na unijnych rynkach.

Specyficzną grupę urządzeń stano-
wią systemy łączności bezprzewodowej, 
które oprócz zakłóceń emitują sygnały 
radiowe, czyli pola elektromagnetyczne 
będące nośnikiem przesyłanych infor-
macji. Do najpopularniejszych możemy 
zaliczyć sieci GSM. Pierwsze sieci telefonii 

MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE
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bezprzewodowej składały się z jednej 
stacji nadawczo–odbiorczej obsługują-
cej dość duży obszar. Z powodu wysokiej 
ceny terminali numerów abonenckich 
było niewiele. Pojemność stacji przy ta-
kiej liczbie terminali wystarczała. Problem  
stanowiła jednak duża moc nadawanego 
sygnału radiowego stacji bazowej i ter-
minali noszonych – te posiadały sporych 
rozmiarów nadajnik i duży akumulator. 
Sytuacja zmieniła się wraz z miniatury-
zacją elektroniki. Urządzenia stawały się 
coraz tańsze, a co za tym idzie bardziej 
dostępne i pojemność stacji bazowej 
przestała być wystarczająca do obsługi 
rosnącej liczby abonentów. Specjaliści 
postanowili podzielić obszar obsługi sta-
cji na małe sektory, tzw. komórki, z któ-
rych każda miała własną stację bazową,  
a te spięte były z centralą telefoniczną li-
niami kablowymi lub radioliniami. 

Rozwój informatyki spowodował 
odejście od klasycznych central telefo-
nicznych, których rolę przejęła skompute-
ryzowana infrastruktura GSM. Z systemu 

o dużej mocy nadawania utworzono  
w ten sposób sieć o znacznym zagęszcze-
niu małych stacji bazowych mogących 
obsłużyć praktycznie nieograniczoną licz-
bę użytkowników. Kolejnym przełomo-
wym krokiem było wprowadzenie usługi 
powszechnego Internetu do sieci GSM. 
Zmieniły się standardy transmisji, umoż-
liwiając przesyłanie wielkiej ilości danych  
z dużą prędkością.

Zatrzymajmy się w tym miejscu, aby 
omówić system GSM od strony emisji 
promieniowania elektromagnetycznego. 
Stacja bazowa systemu telefonii komór-
kowej jest wyposażona w zestaw anten, 
które są zamontowane na konstrukcji 
wsporczej – maszcie lub wieży, posado-
wionej na powierzchni gruntu lub znaj-
dującej się na dachu budynku. Anteny 
stosowane w rozwiązaniach telefonii ko-
mórkowej zwykle umieszcza się na maszcie  
w trzech zestawach. Każdy z nich odpo-
wiada za pokrycie zasięgiem sektora o ką-
cie około 120° (stąd właśnie anteny tego 
typu nazywane są antenami sektorowymi) 

w ściśle określonym kierunku, zwa-
nym azymutem. Anteny sektorowe, ze 
względu na potrzebę pokrycia sygnałem 
większego obszaru, głównie w niewiel-
kiej odległości od powierzchni ziemi, są  
w nieznacznym stopniu odchylane od 
pionu i kierowane w stronę powierzchni 
ziemi, czyli tam, gdzie przebywają użyt-
kownicy. Anteny łączy się z  urządzeniami 
nadawczo–odbiorczymi za pomocą ka-
bli antenowych. W rozwiązaniu tradycyj-
nym urządzenia znajdują się w kontene-
rze posadowionym u podstawy masztu,  
a anteny dołącza się za pomocą długich, 
ciężkich, grubych i sztywnych kabli kon-
centrycznych. Ze względu na duży ruch 
abonentów w obrębie każdej komór-
ki, nadajnik pracuje na kilkudziesięciu 
częstotliwościach fizycznych, a dzięki 
odpowiedniej modulacji na kilkuset ka-
nałach logicznych, umożliwiając jedno-
czesną komunikację setkom abonentów 
w okolicy. 

Moc sygnału radiowego, czyli pola 
elektromagnetycznego emitowanego 

Duże zapotrzebowanie na trans misję danych wymusiło stosowanie coraz szerszych zakresów częstotliwościowych z coraz wyższego widma radiowego 
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przez anteny stacji bazowej GSM, jest rzę-
du 2–20 watów. Moce poszczególnych 
nadajników kanałowych dodają się jednak  
i antena emituje sygnał będący ich sumą. 
Promieniowanie elektromagnetyczne  
w pobliżu anteny jest znaczne, jednak już 
na powierzchni gruntu jego poziom nie 
zagraża w żaden sposób ludziom. 

Aby terminale mogły logować się do 
sieci, stacja bazowa musi pełnić jeszcze 
funkcje dodatkowe. Przede wszystkim 
generuje ona tzw. kanał broadcastowy.  
W nim nadawane są stale informacje iden-
tyfikujące sieć. Telefon komórkowy od-
biera te informacje i co 12 sekund nadaje 
impuls do stacji bazowej o swojej obecno-
ści w sieci. Moc pola elektromagnetycz-
nego emitowanego przez aparat telefo-
niczny waha się w przedziale 0,002 wata  
na czuwaniu do 2 watów podczas pro-
wadzenia transmisji. Po wybraniu przez 
abonenta numeru zestawiane jest w lo-
sowo przydzielonym kanale częstotli-
wościowym łącze radiowe. W zależności 
od odległości od stacji bazowej zmienia 
się moc jej nadawania i samego termi-
nala. Jest to tzw. mechanizm sterowania 
mocą, którego zasadniczą funkcją jest 
utrzymanie emisji sygnału radiowego na 
poziomie minimalnym, wystarczającym 
do utrzymania usług (np. połączenia) 
na wymaganym poziomie jakości QoS 
(ang. Quality of Service). Inaczej ujmując, 
terminal pracuje z taką najniższą mocą,  
z jaką tylko może, aby poziom jakości był 
dotrzymany. Automatyczne korekcje mo-
cy nadawania stosuje się dla ograniczenia 
poboru prądu oraz zmniejszenia szkodli-
wego wpływu fali elektromagnetycznej 
na ustrój człowieka. Ośrodki badawcze 
na całym świecie starają się sprawdzać 
wpływ oddziaływania pola elektroma-
gnetycznego na organizm ludzki. Pro-
wadzone w ostatnich latach badania nie 
napawają optymizmem użytkowników 
najnowszych technologii. Podczas roz-
mowy telefonicznej, trzymając telefon 
przy uchu, tkanka narażona jest tak bar-
dzo na oddziaływanie sygnału radiowe-
go, że podczas godzinnej pracy aparatu 
telefonicznego nagrzewa się aż o 2 stop-
nie Celsjusza. Komitety normalizacyjne 
rekomendują zatem używanie zestawów 
słuchawkowych lub trzymanie telefonu  
z dala od głowy. 

W ostatnich latach udział klasycznej 
telefonii rozmównej ustępuje miejsca dy-
namicznemu wzrostowi usług transmisji 
danych na potrzeby dostępu do Internetu, 
transmisji telewizyjnych, radiofonicznych 

oraz działania coraz większej liczby apli-
kacji wykorzystywanych przez użytkow-
ników. Duże zapotrzebowanie na trans-
misję danych wymusiło stosowanie coraz 
szerszych zakresów częstotliwościowych 
z coraz wyższego widma radiowego. 
Obecnie obserwujemy ożywiony roz-
wój technologii 5G, która z jednej stro-
ny umożliwia olbrzymi w stosunku do 
poprzednich standardów skok prędko-
ści transmisji danych, z drugiej zaś ob-
serwujemy umiejscowienie użytkowe-
go widma radiowego dla tej technologii  
w zakresie mikrofal. Oddziaływanie mi-
krofal na organizm ludzki jest bardziej 
odczuwalne niż widma radiowego kla-
sycznej telefonii komórkowej, w związku 
z czym Główny Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska w obawie o zdrowie użytkow-
ników tych urządzeń prowadzi szeroko 
zakrojony monitoring poziomów promie-
niowania elektromagnetycznego. 

Wielkie możliwości transmisyjne 
najnowszych technologii umożliwiają 

zupełnie nowe zastosowania. Do tej po-
ry użytkownicy korzystali w większości  
z transmisji do terminala, w przypadku 
technologii szerokopasmowych udział 
transmisji wysyłanych z terminala znacz-
nie wzrósł. Wiąże się to oczywiście ze 
zwiększeniem mocy pól elektromagne-
tycznych promieniowanych przez termi-
nale abonenckie. Co prawda pojedynczy 
terminal szkody nie czyni, ale wyobraźmy 
sobie imprezę masową, z której setki stło-
czonych na małym obszarze abonentów 
prowadzą transmisję na żywo do Interne-
tu. W takim przypadku moc nadawanych 
przez nich sygnałów sumuje się, osiąga-
jąc poziom niebezpieczny dla zdrowia 
przebywających w otoczeniu osób.

Jak już wspomniałem, GIOS prowadzi 
monitoring pól elektromagnetycznych. 
Obowiązujące od 1 stycznia ubiegłego 
roku rozporządzenie Ministra Klimatu  
i Środowiska  (Dz.U. 2020 poz. 2311) na-
kłada na GIOS obowiązek pomiarów pól 
elektromagnetycznych w środowisku 
w zakresie częstotliwości do 60 GHz,  
a więc obejmującym najnowszą techno-
logię 5G. Nowe rozporządzenie przewidu-
je, że punkty pomiarów są lokalizowane 
w miejscach potencjalnie największego 
narażenia na promieniowanie elektro-
magnetyczne, tj. tych dostępnych dla 
ludności. Zadaniem podsystemu monito-
ringu PEM jest ocena i obserwacja zmian 
wielkości pola elektromagnetycznego  
w polskich miastach o liczbie mieszkań-
ców powyżej 250 tys. Obserwacja ta ma 
na celu śledzenie poziomów sztucznie 
wytworzonych pól elektromagnetycz-
nych w środowisku w odniesieniu do 
wartości poziomów dopuszczalnych 
określonych dla miejsc dostępnych dla 
ludności.

Jeszcze 20 lat temu poziom tzw. tła 
elektromagnetycznego, czyli średni po-
ziom emitowanych sygnałów radiowych 
oscylował w okolicach 27 dB/uV. Dla po-
równania poziom tła w rozwiniętej tech-
nologicznie Republice Federalnej Nie-
miec wynosił 40 dB/uV. Teraz, pomimo 
bardziej rygorystycznych norm, poziom 
promieniowania tła w naszym kraju prze-
kroczył średnią europejską. Być może 
dlatego, że Polska jest liderem szeroko-
pasmowym w Europie. Miejmy nadzieję, 
że ze wzrostem ilości promieniowania 
elektromagnetycznego wzrośnie również 
jakość ochrony przed nim. Przed rozwo-
jem technologii nie można uciec. Można 
jednak zadbać, żeby były one bezpieczne 
dla użytkowników.  n

 » » »
Obecnie trwa ożywiony  
roz wój technologii 5G,  

która z jednej stro ny 
umożliwia olbrzymi skok 

prędko ści transmisji danych, 
z drugiej zaś ob serwujemy 

umiejscowienie użytkowe go  
widma radiowego dla tej 

technologii w zakresie 
mikrofal. Oddziaływanie 

mi krofal na organizm ludzki 
jest bardziej odczuwalne 

niż widma radiowego 
kla sycznej telefonii 

komórkowej,  
w związku z czym Główny 

Inspektorat Ochrony  
Śro dowiska w obawie  

o zdrowie użytkow ników  
tych urządzeń prowadzi 

szeroko zakrojony 
monitoring poziomów 

promie niowania 
elektromagnetycznego. 
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25–lecie URE 

Relacja z premiery książki
W kwietniu minęło 25 lat od uchwalenia ustawy Prawo energetyczne,  
na mocy której powołano organ administracji centralnej,  
jakim jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Naturalną koleją rzeczy 
większość działań komunikacyjnych URE w 2022 roku skupia się wokół 
obchodów jubileuszu. 

Projektów związanych z 25–leciem jest wiele, a jednym  
z najważniejszych dla regulatora była premiera publikacji pt.  
,,W drodze do bezpiecznej i czystej energii. Czyli jak napisać 
rynek na nowo? 25 lat regulacji rynków energii w Polsce’’, która 
miała miejsce w ostatnich dniach kwietnia. Książka to zwień-
czenie wielu miesięcy pracy angażującej ponad 20 ekspertów 
reprezentujących różne obszary rynku. Wspólnym mianowni-
kiem jest oczywiście sektor energii.

W naszej ocenie publikacja ta ma aspiracje do bycia swo-
istą monografią rynku, a jej osią jest droga, jaką przebyła pol-
ska energetyka w ostatnich 25 latach. Dlatego do jej współ-
tworzenia Prezes URE zaprosił tych, bez których nie byłoby  
w Polsce rynku energii w dzisiejszym kształcie: od wysokiego 
szczebla decydentów, mających wpływ na kształtowanie poli-
tyki gospodarczej, byłych prezesów URE, ekspertów, ale także 
przedstawicieli odbiorców i konsumentów, publicystów oraz 
pokolenia, które tworzyć będą energetykę przyszłości.

– To nie tylko opis minionego ćwierćwiecza, ale również pró-
ba spojrzenia w przyszłość, ponieważ przed całym sektorem ener-
getycznym – na poziomie europejskim, regionalnym i krajowym 
– stoi wiele wyzwań dotyczących transformacji energetycznej, 
wdrażania kolejnych regulacji unijnych, strategii Europejskiego 
Zielonego Ładu, a rola regulatora w tych działaniach jest i będzie 
znacząca – uważa Rafał Gawin, Prezes URE.

– Jestem głęboko przekonany, że dzięki wiedzy i doświadcze-
niu oraz zaangażowaniu autorów jest to unikalne kompendium 
wiedzy o ćwierćwieczu regulacji sektora oraz wyzwaniach stoją-
cych przed polskim rynkiem energii – powiedział szef URE.

Wśród autorów publikacji pod redakcją Rafała Gawina zna-
leźli się m.in.: Jerzy Buzek, Janusz Steinhoff, Michał Kurtyka, 
Małgorzata Krasnodębska–Tomkiel, Adam Grzeszak, Joanna 
Maćkowiak–Pandera, Barbara Adamska. W premierze książki, 
która odbyła się 28 kwietnia podczas spotkania autorskiego, 
wzięli udział jej autorzy oraz potencjalni czytelnicy – poczyna-
jąc od dziennikarzy, przez przedstawicieli administracji i usta-
wodawcy, na przedstawicielach branży kończąc. 

Kluczową częścią wydarzenia była debata z udziałem 
obecnego i dotychczasowych prezesów Urzędu – Rafała Ga-
wina, Macieja Bando, Mariusza Swory oraz Leszka Juchniewi-
cza, którą poprowadził Michał Kurtyka, minister środowiska  

i klimatu w latach 2019–2021, przewodniczący Szczytu Klima-
tycznego COP24 w Katowicach w 2018 roku. Zanim jednak 
eksperci rozpoczęli dyskusję, wysłuchali przesłania premiera 
Jerzego Buzka, europosła, członka Komisji Przemysłu Badań 
Naukowych i Energii (ITRE), pomysłodawcy utworzenia Fundu-
szu Sprawiedliwej Transformacji i sprawozdawcy rozporządze-
nia w tej sprawie, współautora publikacji, które przygotował 
specjalnie  na potrzeby spotkania autorskiego:

– Jubileusz 25–lecia Urzędu Regulacji Energetyki zbiega się  
w czasie z 18. już rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Jednocześnie w 2022 minie rok, odkąd Prezes URE objął stanowi-
sko wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów unijnej Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). A przecież wio-
sną 1997 roku, kiedy – na mocy ustawy Prawo energetyczne – URE 
było tworzone, sama ACER jeszcze nie istniała, a pewnie nawet 
trudno było sobie wyobrazić, że kiedykolwiek powstanie. Powoła-
na zostanie dopiero w kwietniu 2009 roku, w ramach tzw. Trzecie-
go Pakietu Energetycznego, będącego swoistym kamieniem wę-
gielnym wewnętrznego unijnego rynku energii. Dlaczego o tym 
wszystkim wspominamy? Warto bowiem uświadomić sobie, jak 
wiele może się czasem wydarzyć lub diametralnie zmienić w cią-
gu 25 lat; i jak wiele rzeczy, których kiedyś albo nie sposób było 
sobie w ogóle wyobrazić, albo nie sposób było o nich marzyć, po 
ćwierćwieczu okazuje się nagle elementem codziennej, oczywi-
stej, namacalnej rzeczywistości. Warto o tym pamiętać, a nawet 
traktować jako swojego rodzaju punkt odniesienia.

Dalsza dyskusja toczyła się wokół zagadnienia, które sta-
nowi myśl przewodnią publikacji: czy w dobie konkurencji 
potrzebna jest regulacja? Czy wolny rynek oznacza zmierzch 
regulatora? 

Pierwszy i najdłużej urzędujący prezes URE, Leszek Juchnie-
wicz tak wspominał początki działania rynku oraz regulacji sek-
tora: – 25 lat temu w Polsce początki regulacji były bardzo skromne. 
Najważniejszą sprawą było wydanie koncesji na prowadzenie dzia-
łalności energetycznej. Natomiast rynek był sprawą odległą.

Na inny aspekt działania organu regulacyjnego zwrócił 
uwagę Maciej Bando, prezes URE w latach 2014–2019: – Re-
gulator musi mieć w sercu, że każde słowo, którego użyje ma 
wpływ na obywatela. To jest jedna z niewielu funkcji w Rzeczypo-
spolitej, gdzie jeden człowiek ma bezpośredni wpływ na każdego 
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obywatela. Stąd pewnie różne zakusy, aby osłabiać tę instytucję. 
Jestem zwolennikiem wzmacniania, bo sprowadzenie roli regu-
latora wyłącznie do administratora to za mało. Regulator ma być 
tym, który – jeśli prawo nie nadąża, a często nie nadąża – wkra-
cza jako „pętla sprzężenia zwrotnego”. 

Na pytanie Michała Kurtyki o znaczenie i wartość regula-
cji dla energetyki, Mariusz Swora, prezes URE w latach 2007–
2010, odpowiedział: – W energetyce mamy do czynienia z dy-
chotomią. Z jednej strony jest wolny rynek, z drugiej zaś jest on 
regulowany. Trudno będzie doprowadzić do tego, aby rynek stał 
się zupełnie wolny, bo regulacja jest potrzebna. Pytanie tylko, w 
którym kierunku będzie ona zmierzała. Zgadzam się z przedmów-
cami, że rynek nie powinien być przeregulowany. Ta regulacja po-
winna być inteligentną, powinna odpowiadać na najistotniejsze 
problemy z punktu widzenia ekonomicznego i technologicznego. 

Mariusz Swora podkreślił także, że ,,regulator powinien 
być >>charakterny<<. Powinien trzymać dystans nie tylko do 
sfery politycznej, ale również do przedsiębiorstw energetycz-
nych. Regulator ze swoją niezależną pozycją polityczną znaj-
duje szczególne miejsce w systemie administracji publicznej. 
Model wielopoziomowego rządzenia w Unii Europejskiej pla-
suje regulatora w szczególnym miejscu: z jednej strony jako 
organ krajowy, ale też jako część europejskiej sieci. Cieszę się, 
że Rafał Gawin bardzo aktywnie działa w tej strukturze jako wi-
ceprzewodniczący ACER, bo to pozwala nam mieć wpływ na 
podejmowanie decyzji na poziomie europejskim’’.

Rafał Gawin natomiast zwrócił uwagę, że obecnie ry-
nek energii bardzo szybko się zmienia i konieczne jest 

odpowiednie dostosowywanie do nich działań regulatora.  
– Obserwowany od lat rozwój technologiczny, innowacje oraz ro-
snąca dynamika zmian przekładają się na konieczność wprowa-
dzenia „elastycznej” regulacji. Zatem dziś nadrzędnym pytaniem, 
z jakim mierzy się regulator, jest to, jak dopasować dynamikę re-
gulacji do dynamiki rynku? Gdzie powinna przebiegać granica 
rynku i jego uwolnienia, żeby nadrzędny cel regulacji sektorowej 
nadal był spełniony?

Prezes URE zauważył również, że sektor energii w Polsce 
potrzebuje wieloletniej strategii dla dystrybucji i to zadanie 
stawia sobie za cel na najbliższe kilka dekad. – Patrząc na na-
rzędzia regulatora sektorowego, to to są narzędzia dedykowane 
działalności sieciowej. Z mojej perspektywy dziś rolą regulatora 
na kilka następnych dekad jest napisanie rynku na nowo, modelu 
rynku, ale od strony sieciowej, dostępu do sieci; napisanie stra-
tegii przede wszystkim dla dystrybucji, aby dzisiaj odpowiedzieć 
na te wszystkie wyzwania dotyczące zmniejszania emisyjności 
gospodarki, energetyki, która działa na rzecz gospodarki. Musimy 
konsekwentnie realizować tę strategię, konsekwentnie poprzez 
cele. Zdefiniujmy cele i konsekwentnie podążajmy za nimi, a na-
rzędzia elastycznie dostosowujmy.

Publikacja jubileuszowa URE niezmiennie cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Ponieważ jednak została wyda-
na jedynie w kolekcjonerskim nakładzie, URE zapowiada, że 
będzie dzielił się fragmentami książki w mediach społeczno-
ściowych, a w ostatnich dniach odbyła się premiera jej wersji 
elektronicznej (e–book). 

n

Na zdjęciu (od lewej): Mariusz Swora, Maciej Bando, Rafał Gawin, Michał Kurtyka, Leszek Juchniewicz
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Konferencja PTPiREE

Elektroenergetyczna  
automatyka  
zabezpieczeniowa
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej było 
organizatorem konferencji „Elektroenergetyczna automatyka 
zabezpieczeniowa”. To jej druga edycja, ale pierwsza w wersji stacjonarnej. 
Odbyła się w Wiśle 12 i 13 maja. Uczestniczyło w niej ponad 120 osób 
reprezentujących operatorów sieci dystrybucyjnej, operatora sieci 
przesyłowej, ośrodki badawcze i akademickie oraz dostawców urządzeń  
i rozwiązań z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. 

Celem konferencji było upowszech-
nienie wiedzy i wymiana doświadczeń 
związanych z nowymi technologiami  
i procedurami stosowanymi w automa-
tyce elektroenergetycznej oraz integra-
cja osób zajmujących się automatyką 
zabezpieczeniową.

Spotkanie rozpoczęło się od przed-
stawienia wyzwań stojących przed ope-
ratorami sieci. Najważniejszym z nich 
jest transformacja energetyczna, czyli 
rezygnacja z wykorzystania węgla i in-
nych nieodnawialnych źródeł energii,  
a zastąpienie ich zeroemisyjnymi źró-
dłami energii, tj. przede wszystkim OZE. 
Odnosząc się do dotychczasowego 
procesu rozwoju elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) 
wskazano na potrzebę unifikacji rozwią-
zań EAZ. Ważnym wyzwaniem dla OSD 
jest też zapewnienie odpowiedniej nie-
zawodności sieci. Przedstawiono wpływ 
infrastruktury dystrybucyjnej na po-
ziom wskaźników służących do oceny 
niezawodności.

Kolejna część dotyczyła pracy wy-
spowej. Wraz z rozwojem OZE w głębi 
sieci średnich napięć instalowana jest 
coraz większa liczba rozproszonych jed-
nostek wytwórczych. Układy te powinny 
zostać wyposażone w zestaw podstawo-
wych zabezpieczeń elektroenergetycz-
nych chroniących przed skutkami zwarć 
wewnętrznych i zewnętrznych, ale tak-
że dodatkowych, chroniących genera-
cję rozproszoną przed niekontrolowaną 
pracą wyspową (zgodnie z IRiESD praca 
wyspowa jednostek wytwórczych jest 
niedozwolona). Uczestnicy konferencji 
usłyszeli, jakie zagrożenia towarzyszą 
pracy wyspowej (brak kontroli nad zja-
wiskami zachodzącymi w wydzielonej 
wyspie, problemy z identyfikacją i elimi-
nacją zwarć doziemnych). Omówiono 
także kryteria zabezpieczające genera-
cję rozproszoną przed niekontrolowa-
ną pracą wyspową, szczególnie Voltage 
Vector Shift, wskazując jego negatywne 
cechy, które mogą prowadzić do nie-
pożądanych wyłączeń. W ramach tego 

bloku omówiono przykład awarii, która 
doprowadziła do spontanicznej pracy 
wyspowej w sieci SN. 

W ramach sesji poświęconej wy-
maganiom stawianym urządzeniom 
EAZ przedstawiono prezentację doty-
czącą budowy i współpracy standar-
dowych układów EAZ w polach linii 
110 kV na stacjach PSE oraz główne 
założenia koncepcyjne optymalizacji 
obwodów wtórnych oraz dla układów 
EAZ pola 110 kV. W dalszej części przed-
stawiono także problemy badań urzą-
dzeń elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej.

Kolejna sesja dotyczyła działań inno-
wacyjnych i standaryzacyjnych. Przed-
stawiciel spółki Tauron Dystrybucja za-
prezentował schematy koordynacyjne 
oraz logiczne funkcji zabezpieczenio-
wych i automatyk polowych urządzeń 
EAZ. Celem takiego opracowania było 
ujednolicenie schematów logicznych 
funkcji zabezpieczeniowych i automatyk 
polowych (logik) implementowanych 
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do U–EAZ. Współczesne sterowniki po-
lowe są urządzeniami cyfrowymi swo-
bodnie programowalnymi. Programy 
te są najczęściej opracowywane przez 
wykonawcę inwestycji z ograniczoną 
kontrolą służb zabezpieczeniowych 

OSD. Aby mieć ten proces w pełni pod 
kontrolą, Tauron Dystrybucja opracował 
podstawowe zależności logiczne wią-
żące sygnały zewnętrzne i wewnętrzne  
U–EAZ, z uwzględnieniem specyfiki 
działania typu pola w rozdzielnicy.

Kolejny temat to budowa nowo-
czesnych stacji elektroenergetycznych 
opartych na technice standardu IEC 
61850 i przekładnikach elektronicznych. 
Stacje cyfrowe to stosunkowo nowe 
rozwiązanie na polskim rynku, stąd te-
mat ten wzbudził dużo pytań.

Konferencję zamknęła sesja dotyczą-
ca systemu EAZ stosowanego w liniach 
napowietrznych SN w kontekście ochro-
ny przed porażeniami przy konstrukcjach 
wsporczych. W prezentacji odniesiono się 
do opracowanych w ramach PTPiREE zasad 
ochrony przed porażeniem i przed przepię-
ciami w sieciach NN, WN, SN i nn w zakresie 
projektowania, budowy i eksploatacji.

Na zakończenie konferencji organi-
zatorzy podziękowali wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji konferencji, szcze-
gólnie referentom za przygotowanie wy-
stąpień, oraz zaprosili na kolejną w przy-
szłym roku. 

Na podstawie prezentowanych referatów
Jarosław Tomczykowski

Wojciech Tabiś, Dyrektor Biura PTPiREE, podczas otwarcia konferencji
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Wydarzenia w branży
Program „Mój elektryk”

Jak informuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych 
(PSPA), już niemal cztery tysiące wniosków o wsparcie z pro-
gramu „Mój elektryk” wpłynęło do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje do za-
kupu nowych pojazdów elektrycznych przyczyniają się 
do wzrostu popytu na nie – wskazuje PSPA.

Dofinansowanie z programu „Mój elektryk”, prowadzo-
nego przez  NFOŚiGW, rozpoczęto 12 lipca zeszłego roku 
dla odbiorców indywidualnych (osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej), 8 września dla pod-
miotów oferujących leasing i wynajem oraz 22 listopada 
dla przedsiębiorców. Dotacje obejmują przede wszystkim 
zeroemisyjne samochody osobowe (dopłaty do 27 tys. zł) 
i dostawcze (wsparcie do 70 tys. zł).

Z danych udostępnionych przez NFOŚiGW, na któ-
re wskazuje PSPA, wynika, że Fundusz przyjął do tej pory 
1130 wniosków od osób fizycznych na kwotę 24 462 750 zł. 
W przypadku beneficjentów instytucjonalnych, w tym przedsię-
biorców, którzy dokonali zakupu samochodów elektrycznych,  
NFOŚiGW przyjął 513 wniosków na 15 460 572 zł.

Kolejną grupą są firmy leasingowe. W tym przypad-
ku dopłaty w imieniu NFOŚiGW udzielane są przez Bank 
Ochrony Środowiska. W ramach naboru kierowanego 

do leasingodawców z Funduszu wypłacono już dofinanso-
wanie dla 957 z nich na 1188 pojazdów. Wsparcie wyniosło 
w tym przypadku 36 376 336 zł.

Wsparcie Funduszy Europejskich  
dla Programu „Mój Prąd”

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 
27 maja br. podpisana została umowa o dofinansowanie dla 
projektu grantowego „Program priorytetowy „Mój Prąd” na lata 
2021-2023 – REACT EU”. Ponad 870 mln zł z środków unijnych 
zostanie przeznaczonych na wsparcie dla obywateli.

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Cze-
twertyński podkreślił, że, dzięki pozyskanym środkom zapew-
nione zostało finansowanie 3. i 4. edycji programu „Mój Prąd”. 
Wiceminister zwrócił uwagę, że system prosumencki został tak-
że poszerzony o kolejne podmioty – prosumenta zbiorowego, 
natomiast od lipca 2024 r. o prosumenta wirtualnego. Umożli-
wi to rozwój prosumentów w miastach.

Przedstawiciel KE w Polsce Przemysław Kalinka zaznaczył, 
że środki REACT-EU, przyznane Polsce jako odpowiedź na kry-
zys gospodarczy wywołany pandemią, będą wspierać rozwój 
prosumenckiej, odnawialnej energetyki.
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Jubileuszowa konferencja Agencji Rynku Energii

Energetycy o przyszłości branży
Agencja Rynku Energii obchodzi w tym roku 25–lecie działalności.  
Jubileusz był dla ARE okazją do zaproponowania liderom branży spotkania 
podczas konferencji ,,Prognozujemy przyszłość w energetyce”.  
Na pierwszym po okresie pandemicznych rygorów wydarzeniu pojawili 
się najważniejsi uczestnicy rynku, w tym szefowie największych spółek 
energetycznych w Polsce.

19 maja w Warszawie Agencja Rynku Energii zorganizowała konfe-
rencję „Prognozujemy przyszłość w energetyce”. W jej ramach od-
były się liczne panele eksperckie oraz debaty na temat najważniej-
szych problemów dotyczących rodzimej energetyki.

Sytuacja elektroenergetyki w Polsce
Podczas panelu wprowadzającego Hanna Mikołajuk, główny 
specjalista w Agencji Rynku Energii, przybliżyła sytuację elek-
troenergetyki w Polsce. W latach 2018–2020 struktura zużycia 
energii pierwotnej w naszym kraju całkowicie różniła się od tej  
w Unii Europejskiej. Struktura zużycia energii końcowej paliw  
i OZE jest natomiast bardzo zbliżona do poziomów UE. W latach 
2019–2021 w krajowym bilansie energii elektrycznej 2021 rok 
był rekordowy pod względem zużycia energii elektrycznej; wy-
niosło ono 180,1 TWh. 

Wzrost popytu zapewniły głównie elektrownie węglowe.  
W 2021 roku odnotowano także najwyższy poziom mocy zain-
stalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. O ile  
w 2019 roku wyniósł 47,4 GW, o tyle w 2021 było to już 56 GW 
mocy zainstalowanych, z czego 60 proc. stanowiły elektrownie 
konwencjonalne. 2021 rok przyniósł również wzrosty popytu na 

energię elektryczną we wszystkich grupach taryfowych, jednak 
wśród odbiorców domowych poziom zużycia nie powrócił do 
stanu sprzed pandemii.

Podczas prezentacji wprowadzającej Sławomir Skwierz, głów-
ny specjalista energetyk Agencji Rynku Energii, przedstawił anali-
zę sektora energetycznego do 2050 roku. Przyjęto dwa scenariu-
sze: WPP zakłada wykorzystanie węgla jako paliwa przejściowego, 
GPP – wykorzystanie gazu jako paliwa przejściowego oraz przy-
spieszone wyłączanie jednostek węglowych. Wyniki analizy obej-
mowały zapotrzebowanie końcowe na energię elektryczną, ciepło 
sieciowe i wodór, prognozę mocy wytwórczych, a także ceny pa-
liw i uprawnień do emisji CO

2
.

Podczas panelu odbyła się także debata ekspercka, w której 
uczestniczyli: Rafał Gawin (Prezes URE), Marek Kulesa (dyrektor 
Biura TOE), Andrzej Bondyra (wiceprezes zarządu ARE), Artur Wasil 
(prezes zarządu LW ,,Bogdanka”), Artur Warzocha (wiceprezes za-
rządu Grupy Tauron). Jego uczestnicy zwracali uwagę na sytuację 
elektroenergetyki w Polsce, a także na rolę energetyki węglowej, 
m.in. na to, że w 2025 roku kończy się rynek mocy dla niektórych 
jednostek wytwórczych. Ważnym tematem były również działania 
podejmowane w ramach programu Bloki 200+.

Konferencja zgromadziła branżystów z sektora energetycznego
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Rafał Gawin odniósł się do cen energii elektrycznej twierdząc, 
że na ich poziom znaczący wpływ obecnie ma niepewność na 
rynku. Prezes URE zwrócił także uwagę na konieczność rozwo-
ju sieci dystrybucyjnych – bez nich dalsze inwestycje w instala-
cje OZE nie będą możliwe z powodu braku dostępnych mocy 
przyłączeniowych.

Artur Warzocha, zapytany o energetykę jądrową, wskazał na 
rozpoczęcie prac wraz z KGHM nad technologią małych elektrow-
ni jądrowych, tzw. SMR–ów. Małe reaktory jądrowe o mocy około 
300 MW mogłyby przyczynić się do zastąpienia części bloków wę-
glowych. Zwrócił jednak uwagę na problem dotyczący lokalizacji 
atomu i możliwych protestów okolicznych mieszkańców.

Andrzej Bondyra wskazał na wzrost cen energii elektrycz-
nej zaznaczając, że na przyszły rok będą one wynosiły ponad 
1000 zł/MWh.

Elektroenergetyka do 2050 roku
Podczas panelu głównego przeprowadzono debatę ekspercką,  
w której udział brali: Wojciech Dąbrowski, Paweł Szczeszek , Paweł 
Majewski oraz Artur Olszewski. Był to najważniejszy moment 
jubileuszowej konferencji ARE; na jednej scenie szefowie naj-
większych spółek energetycznych, odpowiadających łącznie za  
65 proc. rynku energetycznego. 

Paneliści zwracali uwagę m.in. na regulacje unijne dotyczą-
ce emisji, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz konieczność 
zmian finansowania sektora energetycznego. 

Panel poprowadził redaktor naczelny portalu CIRE.pl 
– Transformacja energetyczna to ogromne wyzwanie wymaga-

jące solidnego finansowania. Potrzebujemy wydzielenia aktywów 
węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego 
– powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes największej spółki ener-
getycznej w naszym kraju.

– Utworzenie NABE jest konieczne, aby utrzymać energetykę  
w polskich rękach. Wydzielenie aktywów węglowych pozwoli nam 
również przekonać banki do udzielenia firmom energetycznym środ-
ków na realizację inwestycji OZE i dystrybucję – podkreślił prezes Pol-
skiej Grupy Energetycznej PGE. 

NABE to jeden z najmocniej akcentowanych wątków podczas 
tego panelu, newralgicznego momentu konferencji ARE ,,Progno-
zujemy przyszłość w energetyce”.

Odrębnym wątkiem w debacie była postulowana przez sektor 
reforma systemu EU ETS.

– System ETS wymaga reformy w kontekście wzmocnienia bez-
pieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich, m.in. poprzez mechanizmy kompensacyj-
ne na nowe inwestycje – zaznaczył Paweł Szczeszek, prezes spółki  
Tauron Polska Energia.

– Potrzebujemy solidnej reformy systemu EU ETS – dodał  
Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Wojciech Dąbrowski odniósł się do stale rosnących cen 
uprawnień do emisji (które ostatnio wahają się w granicach  
88 euro/t) oraz zmian dotyczących celu redukcji emisji. Poziom 
wspomnianych celów Komisja Europejska zaproponowała w 
wysokości 67 proc. redukcji do 2050 roku w stosunku do 2005 
roku (pierwotnie zakładano redukcję na poziomie 55 proc.). 
Prezes PGE podkreślał również, że natychmiastowe przejście  
z energetyki konwencjonalnej na odnawialne źródła energii, któ-
re miałyby stanowić podstawę systemu elektroenergetycznego, 
nie jest możliwe.

Paweł Szczeszek (Tauron Polska Energia) dowodził, że 
niezbędna jest reforma systemu handlu emisjami, ponieważ 
opłaty za uprawnienia do emisji stają się coraz wyższe i często 
zdarza się, że podstawą ich poziomu są prowadzone na rynku 
spekulacje.

Paweł Majewski (Grupa Enea) wskazał, jak ważny dla losów 
energetyki do 2050 roku jest rozwój odnawialnych źródeł energii. 
Prezes spółki Tauron akcentował również ważną rolę magazynów 
energii w kontekście transformacji energetycznej.

Artur Olszewski z ARE podkreślił fundamentalną rolę analiz 
prowadzonych w energetyce oraz rosnącą popularność badań 
dotyczących tego sektora. Uczestnicy panelu wykazali również 
zgodność, co do słuszności utworzenia Narodowej Agencji Bez-
pieczeństwa Energetycznego, a jako główną przyczynę wskazano 
bezpieczeństwo energetyczne Polaków.

Elektromobilność w Polsce
Prelekcja Janusza Smardza, dyrektora Departamentu Doradztwa 
ARE, ogniskowała się wokół rozwoju elektromobilności. Mówca 
ukazał uwarunkowania prawne dotyczące sektora e–mobility 
i wynikające z nich zobowiązania, m.in. unijny pakiet „Fit for 55” 

Konferencja była okazją do nagrodzenia zasłużonych pracowników Agencji Rynku Energii odznakami honorowymi za zasługi dla energetyki  
przyznanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

WYDARZENIA



czy takie regulacje krajowe jak ustawa o elektromobilności i pali-
wach alternatywnych oraz strategia na rzecz zrównoważonej mo-
bilności. Przeanalizował także sytuację elektromobilności w Polsce 
w stosunku do kondycji tego sektora na Starym Kontynencie.  
W państwach europejskich dostępność samochodów elektrycz-
nych czy niezbędnej infrastruktury jest na zdecydowanie wyż-
szym poziomie, zwłaszcza w krajach skandynawskich.

Podczas debaty eksperckiej wypowiadali się: Cezary Droszcz 
(prezes PZM Holding Sp. z o.o.) Stanisław Dojs (rzecznik prasowy 
Volvo Car Poland Sp. z o.o), Piotr Apollo (prezes zarządu Tauron No-
we Technologie SA), Dariusz Cendlewski (kierownik Wydziału Elek-
tromobilności i Nowych Technologii UDT). Prezes PZM, zapytany 
o możliwości rozwoju samochodów elektrycznych, stwierdził, że 
do ich popularności mogą przyczynić się programy wsparcia, np. 
dotyczące dofinansowania do zakupu pojazdu. Stanisław Dojs 
zadeklarował, że Volvo do 2030 roku nie będzie produkować już 
samochodów spalinowych. Zwrócił także uwagę na konieczność 
elektryfikacji transportu w obliczu regulacji unijnych – do 2025 
roku normy emisyjne dotyczące samochodów będą jeszcze bar-
dziej restrykcyjne, a niespełnienie ich poziomów w przypadku no-
wych pojazdów może powodować wysokie kary dla koncernów 
motoryzacyjnych. Piotr Apollo, mówiąc o budowie nowych stacji 
ładowania pojazdów, potwierdził, że Tauron podejmie się takiego 
wyzwania. Dariusz Cendlewski wskazał, że stacji ładowania pojaz-
dów powstaje więcej niż w roku ubiegłym, zwiększyła się także 
szybkość ich odbioru przez UDT. Paneliści wykazali zgodność co 
do wizji szybkiego rozwoju elektromobilności w naszym kraju  
w nadchodzących latach.

Sektor offshore, kogeneracja, OZE – znaczenie  
w transformacji energetycznej Polski
Podczas konferencji odbył się również panel dotyczący sektora 
offshore, w którym udział wzięli: Dariusz Lociński (prezes zarządu 
PGE Baltica Sp. z o.o.), Piotr Czopek (dyrektor ds. regulacji PSEW), 
Maciej Olczak (prezes zarządu Enmaro), Tadeusz Widuch (dyrektor 
projektów Tauron Nowe Technologie).

Jednym z głównych tematów dyskusji były korzyści, jakie mo-
gą uzyskać polskie przedsiębiorstwa we współpracy z zagranicz-
nymi inwestorami przy budowie sektora offshore na Morzu Bał-
tyckim. Poruszono także kwestię znaczenia farm offshorowych dla 
miksu energetycznego Polski oraz ich potencjału.

Panel dotyczący przyszłości kogeneracji opierał się na anali-
zie jej rozwoju. Rozważane było również znaczenie kogeneracji  
w transformacji energetycznej, zwłaszcza w kontekście unijnych 
regulacji. Ukazano procesy rozwoju kogeneracji w polskich elek-
trociepłowniach oraz elementy stanowiące bariery do dalszych, 
bardziej zaawansowanych zmian. W panelu wzięli udział: Prze-
mysław Kołodziejak (prezes zarządu PGE EC SA), Arkadiusz Kosiel 
(członek zarządu PTEZ, prezes zarządu Fortum Silesia SA) oraz Ma-
ciej Stańczuk (wiceprezes zarządu Rafako).

Ostatni panel konferencji dotyczył rozwoju odnawialnych 
źródeł energii. Ważnym aspektem poruszonym w kontekście 
OZE był wpływ obecnej sytuacji geopolitycznej na dalszy roz-
wój tego sektora. Poruszono także kwestię innowacyjności Polski  
w obszarze OZE, jak również wzmacniane współpracy biznesowej  
z prosumentami.

W panelu udział wzięli: Agata Urbaniak (dyrektor oddziału 
Centralnego Laboratorium Pomiarowo–Badawczego PGNiG SA), 
Dawid Cycoń (prezes zarządu ML System SA), Grzegorz Tchorek 

(kierownik Pracowni Międzynarodowych Stosunków Gospodar-
czych UW), Barbara Adamska (prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Magazynowania Energii).

Podsumowanie
Podczas konferencji Agencji Rynku Energii poruszono wiele 

istotnych tematów w kontekście transformacji energetycznej Pol-
ski oraz problemów stojących przed poszczególnymi sektorami 
energetyki i ich dalszym rozwojem. Prezentowane przez eksper-
tów stanowiska pozwoliły na dokładniejsze poznanie zagadnień 
oraz zadanie sobie pytań na temat transformacji energetycznej.

Komentarz Janusza Pietruszyńskiego, 
redaktora naczelnego portalu CIRE.pl

Jubileuszowa konferencja ARE okazała się sukcesem organizacyj-
nym i frekwencyjnym. Uczestnicy podkreślali potrzebę bezpośred-
niej rozmowy, było to bowiem pierwsze tego typu wydarzenia po 
czasie obostrzeń pandemicznych. Konferencja pokazała, jak du-
ża w sektorze jest potrzeba przedyskutowania niuansów trwającej 
transformacji energetycznej, starcia się różnych spojrzeń na prio-
rytety tego procesu, poszukiwania tego, co dla branży wspólne  
i zrozumienia tego, co poszczególnych uczestników rynku róż-
ni w ocenie obecnej sytuacji. Razem z zespołem eksperckim Agencji 
Rynku Energii ponownie zachęcam Państwa do zapoznania się  
z opracowaniami merytorycznymi i prezentacjami z danymi ARE. 

Prezentacje, podobnie jak inne materiały z konferencji ARE, 
można zamówić mailowo (marketing@are.waw.pl).

Organizatorzy Konferencji ARE

Najważniejszy panel, na jednej scenie szefowie największych spółek energetycznych

Konferencji towarzyszyła uroczysta gala
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System metryczny jest stosowany w zde-
cydowanej większości krajów świata. W za-
sadzie to tylko Liberia, Birma i oczywiście... 
Stany Zjednoczone Ameryki nadal stosują 
system imperialny, co powoduje niekiedy 
problemy podczas realizacji międzynaro-
dowych projektów. Dlaczego tak trudno to 
zmienić?

Po pierwsze, z powodu Brytyjczyków, 
którzy kilkaset lat temu, podczas koloniza-
cji Ameryki Północnej, przywieźli ze sobą 
Brytyjski System Imperialny, który zasadni-
czo był zbiorem licznych, niespójnych wag 
i miar, rozwijanych w chaosie od średnio-
wiecza. Kiedy Stany Zjednoczone Ameryki 
ogłosiły niepodległość w 1776 roku, zaczę-
to mozolne próby dokonania zmian. Pierw-
szym krokiem było przyznanie Kongresowi 
w Konstytucji prawa „do bicia monet (...) 
oraz ustalania miar i wag”. 

Po drugie, europejski system metryczny 
w drugiej połowie XVIII wieku dopiero racz-
kował we Francji. Został formalnie proklamo-
wany 22 czerwca 1799 roku w Paryżu, wtedy 
również przedstawiono fizyczne wzorce me-
tra i kilograma. Ponieważ stosunki pomię-
dzy Francją i Stanami były wówczas bardzo 
chłodne; amerykańscy przedstawiciele nie 
uczestniczyli w tej uroczystości, a więc tym 
bardziej nie byli zainteresowani zastosowa-
niem wspólnych standardów.

Po trzecie, w 1821 roku uznano w USA, że 
amerykański system miar i wag jest wystar-
czająco jednolity i nie wymaga zmian. Tym 
bardziej, że przewidywano rychły koniec sys-
temu metrycznego wraz z upadkiem rządów 
Napoleona. Tak się jednak nie stało, bo nowy 
system zdołał się rozpowszechnić w Europie, 
oczywiście poza Wielką Brytanią. 

W 1866 roku Stany Zjednoczone przy-
jęły jednak system metryczny jako obowią-
zujący, jednak na zasadach uznania przez 
poszczególne stany, a to mocno utrudniło 

jego popularyzację. Po zakończeniu II wojny 
światowej rozpoczął się proces globalizacji 
handlu. Amerykańskie firmy musiały two-
rzyć podwójne etykiety produktów, szkolić 
pracowników i studentów w stosowaniu 
dwóch systemów oraz dostosowywać mnó-
stwo maszyn i urządzeń produkowanych na 
eksport. W końcu dopiero w 1971 roku Na-
rodowe Biuro Standardów zaleciło dokona-
nie w USA konwersji na system metryczny w 
ciągu 10 lat, co po czterech latach uchwalił 
Kongres, ale już bez granicznego terminu. 
Dzięki temu wdrożenie nowych rozwiązań 
zatrzymało się niemalże w miejscu.

Amerykanów nie zmobilizowała nawet 
decyzja Wielkiej Brytanii o przejściu na sys-
tem metryczny w 1965 roku. Co ciekawe, 
jednostka „tona” w systemie amerykańskim 
ma do dziś aż dziewięć różnych znaczeń 

– tona krótka, wypornościowa, chłodnicza, 
jądrowa, towarowa, rejestrowa, metryczna, 
asfaltu i ekwiwalentu węgla. Jest to czasa-
mi mylące nawet dla Amerykanów! Nadal 
też niektóre angielskie jednostki imperialne 
różnią się od pochodzących od nich jedno-
stek amerykańskich, np. galon.

USA mają na tyle duży rynek wewnętrz-
ny, że zdecydowana większość ludzi nie czuje 
potrzeby zmian systemu miar i wag, pomimo 
kosztów ponoszonych w tym zakresie w rela-
cjach międzynarodowych. Co gorsze, zdarza-
ły się już kosztowne skutki błędów w trakcie 
realizacji międzynarodowych projektów. 
Ostatnim z nich była nieudana misja sondy 
Mars Climate Orbiter z 1998 roku. Wtedy to 
amerykański Lockheed Martin dostarczył 
dane dotyczące wydajności pędników stat-
ku w funtach siły, a nie w niutonometrach. 
Sonda miała okrążyć Mars na wysokości  
150 km, ale przez błędne dane wykonała ob-
lot na wysokości 57 km, przez co jej obudo-
wa uległa przegrzaniu w marsjańskiej atmos-
ferze i doprowadziła do spalenia statku. Błąd 
kosztował 125 mln dolarów i kilka lat opóź-
nień w badaniach Marsa.

Mam nadzieję, że USA jak najszybciej 
przejdą na system metryczny, bo zasadność 
tej zmiany jest jak najbardziej oczywista,  
a błędy kosztowne i czasochłonne. Co 
prawda współczesne komputery znakomi-
cie sobie radzą w precyzyjnym przelicza-
niu jednostek, jednak samo współistnienie 
niezgodnych systemów miar, dodatkowo 
wzmacniane przez nieścisłości w termino-
logii, jest źródłem niepotrzebnych błędów 
ludzkich. Na bakier z systemem metrycznym 
pozostają też nasze zegary i kalendarze, ale w 
tym wypadku zmian raczej się nie doczeka-
my, choć w przeszłości takie próby już były, 
np. we Francji. Ale to temat na inną opowieść. 

Krzystof Hajdrowski

Innowacje
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Szczegółowe informacje o wydarzeniach  organizowanych przez PTPiREE  
publikowane są na stronie:  http://ptpiree.pl  w zakładce „Wydarzenia”.
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Sebastian Brzozowski,  tel. 61 846–02–3, brzozowski@ptpiree.pl 
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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

 }   14 czerwca 2022 r., konferencja on–line  

II Konferencja  
„Systemy łączności w energetyce”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Kasper Teszner 

tel. 61 846–02–10 
teszner.k@ptpiree.pl 
http://lacznosc.ptpiree.pl

 }9-10 listopada 2022 r., Wisła  

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 

 }  21–22 września 2022 r., Toruń 

X Konferencja Naukowo–Techniczna 
„Straty energii elektrycznej  
w sieciach elektroenergetycznych”

 » Org.: PTPiREE 
Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846–02–15 
nowinska@ptpiree.pl 
http://straty.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 
http://stacje.ptpiree.p

 }  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 
http://siwe.ptpiree.pl



INTEGRUJEMY
środowisko energetyków

ORGANIZUJEMY
specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje

PRZYGOTOWUJEMY
wnioski o dotacje unijne na projekty energetyczne

PROWADZIMY
działalność normalizacyjną, typizacyjną,

doradczą, wydawniczą i edukacyjną

WYKONUJEMY
analizy prawne, techniczne i ekonomiczne

KREUJEMY
nowe rozwiązania

WSPIERAMY
zachodzące zmiany i wdrożenia

nowych technologii w elektroenergetyce


